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 توطـــئة  

تمثل عملية تدوير النفايات حلقة في سلسلة طويلة من اإلجراءات والتدابير الهادفة 

إلرساء نمط اقتصادي جديد في إدارة املوارد واملخلفات، يكون قائما على التجديد واالسترجاع. 

إن هذا النموذج الجديد الذي يعرف باالقتصاد الدائري ال يعمل على تخفيف اآلثار البيئية  

لنفايات فحسب، بل يوفر على العالم حسب تقرير املنتدى االقتصادي العالمي  السلبية ل

، ويزيد من القدرة 2025أكثر من تريليون دوالر بحلول عام    2015ومؤسسة "إلين مكارثر" لسنة  

التنافسية للصناعات ويوفر فرص عمل مستدامة. كما أنه يهتم بتغيير كل أساليب اإلنتاج  

ملستدامة من خالل اهتمامه بكل تفاصيل حياة املنتج أو ما أصطلح وأنماط االستهالك غير ا

على تسميته "املنتج من املهد إلى اللحد" من أجل الحفاظ على قيمة املنتجات واملواد واملوارد 

 االقتصادية ألطول فترة ممكنة.

ومليون طن   طن من النفايات الصناعية  مليون   2.5نأكثر موفي هذا اإلطار تطرح الجزائر  

 
 
، حيث تشكل هذه املخلفات خطرا كبيرا على البيئة الطبيعية وعلى  من النفايات املنزلية سنويا

اإلطار التنظيمي والتشغيلي  في املجتمع بسب آثارها السلبية، وهو ما يستدعي إعادة النظر 

النفايات، حتى يسهل التحكم فيها وإدارتها وتحويلها من مشكلة بيئية واقتصادية   تدوير لعمليات  

إلى مصدر للموارد واملواد القابلة لالستخدام، ومن ثم توفير املوارد الطبيعة غير املتجددة 

 لألجيال القادمة بما يتماش ى مع مبادئ التنمية املستدامة.

 ؤتمراملأهداف  

 لتحقيق جملة من األهداف أهمها:  امللتقىيسعى  

 ؛ تبيين أهمية النفايات كمدخل لصناعات متعددة 

  ؛توضيح املفاهيم األساسية املرتبطة باالقتصاد الدائري 

 ؛عادة التدوير محليا وطنيا ودولياالتعريف بنشاطات إ 

  ؛التعرف على التجارب الدولية في مجال تطبيق االقتصاد الدائري 

   ؛النهوض بقطاع إعادة تدوير النفاياتعرض أساليب وطرق   

 ؛لنفايات في خلق الطاقات املتجددةإبراز أهمية استغالل ا 
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  التعريف بالسياسات والبرامج واآلليات املسخرة من قبل السلطات من أجل النهوض بقطاع
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  ؛االقتصاد الدائري: اإلطار املفاهيمي والنظري 

   .دور السياسات املحلية اإلقليمية والدولية في تبني االقتصاد الدائري 

   ؛في تفعيل االقتصاد الدائري والخاصة  أهمية االستثمارات العمومية 

   واإلقليمية في تطبيق االقتصاد الدائري عرض لبعض التجارب الدولية. 
 

 املترتبة عن تدوير النفايات  اآلثار املحور الثاني:  

 ؛النفايات ...مخاطر بيئية وصحية 

 ؛التكنولوجيا الخضراء ودورها في تخفيض النفايات 

 ؛اآلثار االقتصادية االجتماعية والبيئية لعملية تدوير النفايات 

   ؛طاقات متجددةبرامج تحويل النفايات إلى 
 

 واقع برامج وعمليات تسيير وتدوير النفايات في الجزائراملحور الثالث:  

  ؛الواقع واآلفاقبين النفايات في الجزائر  وتدوير    تقييم برامج تسيير 

 ؛دور الهيئات املحلية في دعم برامج تسيير وتدوير النفايات 

  ؛املحلية والوطنية في تدوير النفاياتالتجارب الناجحة لبعض املؤسسات االقتصادية 

 ؛معوقات تطبيق االقتصاد الدائري في الجزائر 
 

 آفاق وتحديات التحول نحو االقتصاد الدائري في الجزائراملحور الرابع:  

 ؛ آليات تطوير نشاط تدوير النفايات 

 ؛ لنفاياتترقية دور السياسات العمومية في دعم وتحفيز االستثمار العمومي والخاص في تدوير ا 

  ؛متطلبات تأهيل وإدماج املنظمات لتفعيل االقتصاد الدائري 

  ؛رفع الوعي البيئي للمجتمع املدني لتحقيق متطلبات االقتصاد الدائري 

  ؛ترقية دور الشراكة األجنبية في إرساء قواعد االقتصاد الدائري 

 تفعيل وتثمين البحث والتطوير في مجال تدوير النفايات 
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 : ملخص
االمثل  لتدوير  هندف من خالل هذه الدراسة اىل دراسة عملية استخراج طاقة الكتلة احليوية كاحلل

النفايااان رااارا اااا أااا ماان  يفيااة  البااة ب عايااة الايةااة  اعتاارهااا طاقااة رايفااة يفاا  ملو ااة، كمااا    التوساا  ب 
اساااتخداميا ي لاااس مااان اساااتخداق مصاااادر الطاقاااة الت ليدياااة الااار تعتماااد علااا  الوقاااود اال فاااور  كاااالا ول 

الباة اططااورل علا  االرراا  والايةااة وايا  الكائنااان ومشات ات  والفماو والباااط الطايعايت والار تراااب   ارار  
احلياااة  فعااال االراعا اااان الباطياااة الناااااة عااان ا  اقياااا ب إلطاااان تولياااد الطاقاااة،  ا  اااا ة اىل    مصاااادرها 
آخااذل ب الن صاااا ، كماااا تعمااال علاا  الاااتخلس مااان النفاياااان  طري اااة سااليمة  كااان مااان  رااا  مردوديتياااا 

 ارهاااا الايةياااة، ومنااا  قمكارياااة   ياااا التنمياااة ااراااتدامة، هاااذا ماااا   اتتااا  الت ر اااة االقتصاااادية وكاااذا احلاااد مااان  
 .5610-5662األورو ية من خالل خمتلف األرقاق وااؤشران الر مت دراستيا خالل الف ل 

 .طاقة الكتلة احليوية؛ الوقود احليو ؛ تدوير النفايان؛ الطاقة اات ددل؛ اال اد األورويبكلمات مفتاحية: 
 .Q16؛ Q42؛ JEL  :Q53تصنيف 

__________________________________________ 

 ahlem.ferdjallah@univ-setif.dzيميل: اإل ، رج اهلل   الق: المؤلف المرسل 
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Abstract:  
The process of extracting energy from biomass is the best solution for 

waste recycling because it is very important to protect the environment 

from using clean non-polluting energy. Its expansion reduces the systematic 

use of traditional energy sources that use fossil fuels such as petroleum and 

its derivatives, coal and natural gas, which have a huge drawback related to 

the emission of greenhouse gases that for many specialists cause climate 

and environmental change affecting all organisms and ecosystems, in 

addition to the fact that their sources are gradually decreasing which tends 

to accentuate geopolitical conflict, the use of biomass as renewable energy 

sources can mitigate the effects environmental impacts of waste disposal, 

and play an important role in sustainable development. 

Keywords: Biomass energy; Biofuels; Waste recycling; Renewable energy; 

European Union. 

Jel Classification Codes: Q53, Q42 , Q16. 

 المقدمة .0
 التلوث مرااان ومن الدويل اارتوى عل  الاارطل الايةية ااشكالن من النفايان ظاهرل تراكو تعترب 
النفايان الرنوية عل   تزيدااتوق       منالانك الدويل  مرب ت رير  الايةة، تدهور كا  عل    ر ول 

الرنوان الثال   مليار طن خالل  403قىل  1012مليار طن عاق  1001من ، ٪00  نراةمرتوى العامل 
 احملا اة  جل من  االهتماق  ا     ينابيت الر ال ضايا  هو من للنفايان الرليمة ، لذا  ا دارلاا الة
 من التخلس عرب خمتلف مرا ل وطرق وذلك  د الرواء، عل  والايةة وسالمة ا ررا  صمة عل 

،  و التخلس تدويرها قعادل ئية أا عن طريا النيا ااعاجلة قىل والفرط وصوال  طري ة اجلم   دءا النفايان
  .منيا

ن طريا معاجلة الكتلة احليوية  راريًا  و  يولوجًيا ومبراعدل الاكت يا. ع وتعد عملية استخراج الطاقة
ليس  ل اشكلة الطاقة  مرب  ل تراهو ب  ل مشكلة التلوث الايةيت، كوهنا وسيلة  عادل استخداق 

 جديد" سوقا "استثماريا وااخلفان النااتية واحليوارية، والنفايان الصناعية، كما ختلامياه الصرف الصميت 
احليوية،  الكتلة الستبالل اس اتي ية و   الضرور  العمل لذلك من  رص وخلا مشاري  استثمار  فتح

  ول  لداً  43 ب طاقة اىل النفايان لتمويل كا ل إلطة 200 من  كثر هناك كا  ،1000 عاق فيت 
 منيا ٪ 33 حنو يذهب قذ آخر،  لد    ب يعاجل ما تفوق رفاياهتا من رراة  الياً  الدمنارك وتعاجل. العامل



0102/  0112دراسة حالة االتحاد االوروبي للفترة : استخراج طاقة الكتلة الحيوية كحل أمثل لتدوير النفايات :المقالعنوان   

12 

  كثر واليا ا  و رررا وقسااريا وهولندا و ااريا و ل يكا الرويد وتعاجل. طاقة اىل النفايان  ويل إلطان اىل
 .ااتمدل الواليان ب ٪ 13 م   اا اررة مما لة، إلطان ب رفاياهتا  لث من
 :الامث هذا قشكالية لنا تربط ساا مما ارطالقاالبحث:  إشكالية 1.0

الى طاقة في تدوير النفايات  الحيوية الكتلة مدى يمكن أن تدعم تكنولوجيا تحويل أي إلى
 والمخلفات؟

 ارطالقا من ا شكالية الرئيرية تتاادر لنا الة التراؤالن الفرعية اآلتية:
 ، ما هيت مصادرها، و يما تتمثل  رواعيا؟ الكتلة احليويّةما اا صود  طاقة  -
 اىل طاقة ؟ احليوية الكتلة ما هيت اآل ار الايةية واالقتصادية النااة عن  ويل -
 ما مدى اعتماد دول اال اد األورويب عل  طاقة الكتلة احليوية؟  -

 الامث،  ت صيايفة الفر يان التالية:ب سايل ا جا ة عل  قشكالية فرضيات الدراسة:  0.0
 ب استخراج الطاقة احليوية؛ النفايان تدوير لعملية األمثل االستخداق يتمثل -
 ؛ميكن استبالأا  رتاج الوقودالر  النفايان والنااتانتعرب طاقة الكتلة احليوية عن اي  ااخلفان و  -
 واقتصادية تصب كليا ب مصلمة ا ررا  والايةة؛اىل طاقة  يفية  يةية  احليوية الكتلة ق  لتمويل -
 تعد طاقة الكتلة احليوية من  هو مصادر الطاقة اات ددل  دول اال اد األوريب. -

 طاقة استخراج مو وع عل  ركزرا  يث ااو وع هذا  يفية من الامث  يفية تنا : البحث أهمية .31
 الكتلة معاجلة طريا عن احليو  الوقود استخراج عمليةالنفايان، أل   لتدوير  مثل كمل احليوية الكتلة
   ا ة تعزيز طريا عن الايةيت التلوث مشكلة  ل ب تراهو  ل  مرب الطاقة اشكلة  ل ليس احليوية،
 مردوديتيا  ر  من  كن سليمة  طري ة النفايان من التخلس وكيفية اجملتم  لدى الايةة عل  احلفاظ

 .الايةية   ارها من احلد وكذا االقتصادية
 :االهداف التالية رطمح من خالل هذه الورقة الامثية لتم يا أهداف الدراسة: 4.0
قعطاء قطار مفاهيميت عاق لطاقة الكتلة احليوية عن طريا التعرف عل   هو مصادرها، وطرق  -

 ؛استخراجيا دوليا
 عملية  ويل الكتلة احليوية اىل طاقة؛إلاولة ت دمي االيفية الايةية واالجتماعية واالقتصادية النااة عن  -
  الكتلة احليوية؛ استخراج طاقة ب ااعتمدل التطرق اختلف األساليب والتكنولوجيان -
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 اات ددل ب دول اال اد االورويب. ااصادر  من للطاقة كمصدر احليوية الكتلة مكارة ق راط -
اانيج الوصفيت من  استخداقاانيج الوصفيت التمليليت للامث،  يث يتو  اختيارمت  :منهج البحث 5.0

جاءن    الكتب وااراج  العر ية واألجناية حبرب ما خالل التطرق اختلف اجلوارب النارية للمو وع 
علي  ب الدراسة التطاي ية من خالل  االعتمادوالاموث واا االن العلمية،  ما اانيج التمليليت   د مت 

 ف لالخالل   دول اال اد االورويب احليوية الكتلة طاقة استخراج ب االورويب اال اد ار ة وواق   يفية سةدرا
5662-5610 . 

 معاجلة االشكالية ااطرو ة و  يا األهداف ااو وعة من خالل الن اط التالية:وسنماول 
 :الكتلة الحيويّة. مفاهيم حول طاقة 2

عل   رب  احليوية الكتلة تعّرف: Biomass): الحيويّة )باإلنجليزيّةالكتلة تعريف طاقة  12.
 عن اات ددل والصادرل ااوارد من اارتخرجة  الطاقة لال اد األورويب ااتعل ة  28/2009رقو التعليمة
 الايولوجيةالطايعة  ذان والا ايا والفضالن للمواد  يويا ااتمللة األجزاء  هنا: "كل عل  األورويب الرباا 
 وتر ية كالصيد  ذلك اارتاطة والصناعان احليوارية والنااتية( الفضالن  ييا )مبا الفال ة عن النااة

كما   .(11، صفمة 1010)عادالرعن،  واانزلية" الصناعية الفضالن عن النااة تلك ااائيان وكذا
تعّرف  أهنا كا ة ااواد الر يتو احلصول علييا من مصادر رااتية  و  يوارية، وتكو  قا لة للت دد خالل 

سواء كا  هذا الوقود  (Biofuel)  ل طمنية، وهذه الكتلة احليوية ميكن استبالأا  رتاج الوقود احليو  
الديزل احليو  والزيون النااتية عل  شكل وقود صلب كالفمو واطشب والفضالن احليوارية،  و سائل ك

 .(1012)قاسو،  وا يثارول وسلرلة يب،  و كا  هذا الوقود عل  شكل يفاط  كاايثا  واأيدروج 
 االهتماقوتعرف الطاقة احليوية  أهنا الطاقة ااتمصل علييا من  ويل الكتلة احليوية، ويعود ظيور  كرل 

عار الا ول آرذاك، سان من ال ر  العشرين ق ا  ارتفاع  ي الطاقة احليوية كاديل للطاقة األ فورية قىل الراعين
وذلك الستعماأا عل  شكل وقود  يو  كاديل للوقود األ فور  ب جمال الن ل،  يث  طل ت الرباطيل 

دل األمريكية  إطالق  ررامج لصناعة ، وكذلك  علت الواليان ااتم1202الربرامج الوطين لإليثارول سنة 
كينيا  ا يثارول ارطالقا من الذرل كمادل وسيطة ب ذلك، وتاعتيا ب رفس الرياق عدل دول كالص ،

 .(Timilsina & Shrestha, 2018, p. 02) وطمياا و  لكن إلاوالهتا  اءن  الفشل
ميكن استخداميا كمصادر  والنفايان والر تتوا ر العديد من ااواد النااتيةالحيوية:  الكتل مصادر 2.2

 :(IEA, 2017, p. 03) مثل كاديل لطاقة الوقود اال فور  دو  ا  رار  الايةة  طاقة  يوية رتاج 
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 الر تنمو عشوائيًا ب األرا يت يف  الحيوية من نباتات ومواد عضوية وبخاصة النباتات الكتلة 1212.
والباب، و رواع خاصة من النااتان كالذرل وال صب والربسيو، وكذلك النااتان  كاحللفاءالصاحلة للزراعة  

 .الر تنمو  بزارل عل  سطح اااء والطمالب واألعشاب الامرية

جين  الر تتا   ب احل ول  عدمن المخلفات النباتية والحيوانية والزراعية  ةالحيوي طاقةإنتاج ال 21212
ااخلفان ب قرتاج روع  وميكن استخداق تلك ،احملاصيل، مثل  عواد ال مح، وقش األرط، و  ايا الذرل ويف ها

 .من الزيت يشا  طيت الديزل
 لإلررا  ة النمو وغير ذات قيمة غذائيةمن نباتات أخرى سريع ةالحيوي طاقةيمكن توليد ال 31212

ميكن    ترتخدق هذه النااتان  رتاج الديزل  ث ي (jojoba) واجلوجو ا (jatropha) مثل اجلاترو ا
 .احليو 

 كما حيدث ب الرباطيل والواليان ااتمدل: من النباتات الزراعية ةالحيوي طاقةاستخالص ال 21212
 ، وترتخدق الواليان ااتمدل ما يفيض عنا ائض إلصول الركر لديي الرباطيل ترتخدق ة، األمريكي

 .يف ها من النااتان الر  تو  عل  الزيون ب قرتاج االيثارولو  اجتيا من إلصول الذرل 
 الحيويّة: الكتلة األهمية البيئية واالقتصادية لطاقة. 3

)ط   يليت مبا احليوية الكتلة طاقة تتميز الحيوية: الكتلة استخدام طاقة عن الناتجة األهمية البيئية 13.
 :(3-3، الصفمان 1012امساعيل و اريج، 

  شكل ااوارد تطوير ما مت قذا الد يةة الباطان  دل من للتخفيف ميمة قمكارية احليوية الكتلة لطاقة -
 ٪ 90 - 80  نراة الد يةة للباطان ختفيف ملموظ قىل تؤد   عالة، ت نيان واستخدمت مرتداق
  هداف ب   يا هاماً  دوراً  تلعب سوف و التايل الكار و ، لعزل األ فورية،  ييت وسيلة  الطاقة م اررةً 
 ااناخ.  تب   شأ  ااتمدل األمو اتفاقية

 كمية عن 65 ٪  نراة ت ل الكر و   كريد  اين من ياعث كمية احليوية الكتلة من اانتج ق  الوقود -
 قذ تعد من ماشرل رتائج ستكو  الطاقة إلاصيل قرتاج توسي  من النتائج اارجول    كما الت ليد ، الوقود

 :(142، صفمة 1011)ر ي  و  عد ، 
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 طراعة الكر و   واسطة  كريد  اين كمية تثايت هيت اجلو  رارل درجة ارتفاع ت ليل وسائل ق دى -
 وسيلة هو  كريد الكر و  لثاين البا ان  ش ار امتصاصواسعة، كما     عل  مرا ان  ش ار
 .الايةيت الضرر لت ليل مناساة

  رتاج احلرار  احلرق واالحنالل عمليان من الناتج الرماد مثل الطاقة  ويل  عد ما خمرجان  ي   -
 .الزراعية االمسدل  رتاج و ي  الكربيت وال رميد، الصخر  كالصوف للاناء مواد
 استخراج أل  ااطامر الصمية من وارتشاره اايثا  يفاط اراعاث عن النااة االرف اران انب  دوث   -
 من   رراً   قل يفاط قىل يفاط اايثا  لتمويل رتي ة ق ا ية  يةية واقتصادية منا   يو ّرا  و رق  الباط هذا
 من  كثر احلرارل  اس عل  ال درل ل  اايثا     يفاط قىل ا شارل وادر . الكر و   كريد  اين يفاط وهو
 مرل. 25 حبوايل الكر و   كريد  اين

احليو  من  ا  الرماد الناتج عن استخراج الباط :تحويل الكتلة الحيوية عن الناتج السماد مزايا 213
 :(3، صفمة 1013)جاد اهلل،  الكتلة احليوية ميكن من   يا اازايا التالية

 التملل؛ صعاة العضوية واانزلية والصناعية والنااتية احليوارية ااخلفان من التخلس -

 احلشران واألمراض من خايل كور  آمن اجلودل، واستخدام  عايل رايف عضو  مساد عل  احلصول -
 الكامل؛ الالهوائيت التخمر  راب البرياة والاذور

 الر ؛ ومياه الكيميائية وااايدان األمسدل استخداق من التخفيف -

 اانط ة؛ لركا  صميا سليمة و يةة ورايف سليو منتج عل  احلصول -

 الالطمة الطايعية النااتية واأرموران النمو ومنامان B  يتام  عل  ال توائ  ال  ة خصو ة تعديل -
 لل  ة؛ الايويفاط مساد ق ا ة الناان عند لنمو

 ؛)احل لية سعتيا، رفاذيتيا،  اايا( والكيميائية الفيزيائية ال  ة خواص  ر  ب  يفي  ذو -

  يةيا. وآمن رايفة مثاره منتج عل  واحلصول ا رتاج تكاليف خفض -

 سيمكن احليوية الكتلة استخداقالحيوية:  الكتلة طاقة استخدام عن الناتجة االقتصادية األهمية 313
 :(23، صفمة 1011) وجيدل،  التالية األهداف قىل الوصول من
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مالي  من  رص العمل اجلديدل، وطيادل رحبية ودخل  سيؤد  ارتشار استخداق الوقود احليو  قىل خلا -
االعتماد عل  است ادان الطاقة من اطارج وهذا عامل هاق  لفال  ، و ذان الوقت سي للااازارع  و 
عن ا اره االجيا ية عل  و   ميزا   "واالست الل االقتصاد  للالدا   ضال جمال االمن ال وميت و يو  ب
 ؛(10، صفمة 1014)جعفر و ع يل،  ااد وعان

ذ  لغ اقرب رفاد ا تياطيان النفط وعدق كفاية ااخزو  من  لإليفاء  اال تياجان العااية من الطاقة  -
وهذا   1010مليو   رميل ب اليوق الوا د ب عاق 1004العامل من النفط اطاق  كثر من  متوسط استيالك

ومب اررتيا م  ااايل ا تياطيت العامل  مليار  رميل من النفط اطاق سنويا،40 يعين ا  العامل يرتيلك قرا ة
مليار  رميل  يذا يعين رفاد اال تياطان العااية من  1300 والاالغ"ااؤكد من النفط اطاق ااذكور ارفا

، مما ييدد 1010م دار استيالك  ب عاق  النفط اطاق  عد قرا ة رصف قر   ا  اض   اء العامل عل  رفس
 تمياً  اً ما  صاح طري   من الطاقة العاايت، ومن مث  أ  قجياد مصدر  ديل للنفط، مل يعد اختيارًا   در

 ,OPEC) ترع  قلي  اآل   يفلب  لدا  العامل وخاصة اات دمة واارتوردل للنفط ي يااس اتوهد ًا 

2011, p. 46) و ىت الدول ااصدرل للنفط  ي ب علييا االعتماد عل  الطاقان الاديلة  ىت تت نب ،
 الت ليدية؛ الطاقة الت لاان الر  دث ب  سعار

 و يعيا، اعيا يتو قذ والزجاج، كااعاد  وتدويرها  رطها اعادل عند العضوية يف  ااواد من االستفادل -
. االستيالكية الرل   رتاج العالية ال يمة ذان والورق الاالستك ارواع  عض تدوير واعادل  رط عن  ضالً 
  اين من ٪34و اطشب من ٪100و الطاقة من ٪01و اااء من ٪14 يو ر استخدام  ااعاد  الورق
 تدويره معاد األ يض الزجاج من ٪00  ااريا ب(. مران 0 الورق تدوير قعادل ميكن) الكر و   وكريد

 الطاقة؛ من ٪30 يو ر ما األخضر الزجاج من ٪23و واستخدام 
 .االجتماعيت وإل مة للايةة الصعيد عل  عادلة  رشطة طريا عن احمللية الراكنة  يال جودل  ر  -

 تحويل الكتلة الحيوية الى طاقة:. طرق 2
 : (13-11، الصفمان 1011)يفوكاسيا ،  يفا  واسطة طري ت  رئيريت  طاقة اىل النفايان  ويل   

 الحراري واالنحالل الحرق 12.
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 يث . واحلرارل الكير اء وينتج الطاقة، اس جاع م  رماد اىل حيوأا الصلبة: النفايات حرق 1.12.
 .وطهنا من ٪ 03  و ،٪ 22و 23    ت واح  نراة األصلية النفايان   و ختفض
 هذه تكن وق  لليواء، ملو ان قرتاج احملارق  تشبيل ااتعل ة ااخاوف تشمل  احلرق النفايان معاجلة لكن

 . احلديثة احملارق ب جداً  منخفضة االراعا ان
 الكير اء من ساعة كيلوواط 330و 330    ما تولد قد النفايان، إلارق مثل :البخارية النظم 21.12
 اانط ة ب قليل األخرى احلرارية والعمليان احملارق استعمالو  الصلاة، الالدية النفايان من طن لكل

 ..اارتشفيان رفايان  رق عل  هو األكرب وال كيز العر ية،
 لتفكيك األوكري  ، يفياب ب الفائ ة احلرارل  ييا وترتخدق تكنولوجيا الحراري االنحالل 31.12
 وطيت وطراً، ٪ 43  نراة صلب  مو: الطاقة مصادر من  رواع  ال ة وقرتاج  الكر و  البنية العضوية ااواد
 و اين واأيدروج  الكر و   وكريد  ول من خليط هو اصطناعيت ويفاط ،٪ 30  نراة(  يو  وقود) سائل

 االحنالل عملية ب  يمرق الباط  ما للتخزين، قا ال  األوال  اانت ا  .٪ 10  نراة الكر و   وكريد
 .احلرق من تلويثاً  و قل  ماراً   كثر هيت الر احلرار 

 قرتاج ب كفاءل و كثر لليواء، االو ة لالراعا ان قرتاجاً   قل  هنا التكنولوجيا أذه الرئيرية احلرنان ومن 
 لتلك مما لة سامة خملفان تولد قد  هنا  ييت الرئيرية الريةة  ما(. ٪30 م ا ل ب ٪00) احلرق من الطاقة
 .احملارق تولدها الر

 الوقود من ال يمة منخفضة  رواع لتمويل كفؤل وسيلة التبويز تكنولوجيا تعتربالنفايات:  من غاز 21.12
 الصلاة، الالدية النفايان مثل الل ائو، من كث ل  رواع تبويز وميكن. اصطناعيت يفاط اىل وااخلفان
. والفمو اجملففة، الصميت الصرف وعأل الزراعية، الصناعة وخملفان تدويره، يعاد ال الذ  والاالستيك

 ا  اق  ال تفاعليا خالل من واأيدروج ، الكر و   وكريد  ول عل  رئيريت  شكل  ول اىل يفاط حيتو 
 ال يمة وتالغ. مةوية درجة 000 عل  تزيد عالية  رارل ب الاخار  و األوكري   من مضاوطة كمية م 

 .الطايعيت الباط قيمة من ٪ 13 قىل 10 الناتج االصطناعيت الباط طليط احلرارية
 كث اً   رخس وهذا الباطية، والتور ينان احملركان ب الكير ائية الطاقة توليد قمكارية هيت ميزان التبويز  هو

 طجاجيت شكل ب( ٪1) الرماد قطالق ميكن كما احلرق، ب اارتعملة الاخار دورل من كفاءل و كثر
 ب الباطية التور ينان تولد وقد. طاقة اىل النفايان جمرى من ٪ 21 اىل يصل ما و ويل كيميائياً، ومرت ر
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 من طن لكل الكير اء من ساعة كيلوواط 1100و 200    ما مش كة، دورل خالل التبويز، إلطان
 .احلرق راو ب اارتخدمة الاخارية الدورل ب يتم ا ما  عفيت    الصلاة، الالدية النفايان
 العضوية، يف   ااواد. التدوير  عادل   ضلية تعطيت النفايان تبويز عملية اقتصاديان     الذكر وجدير
 ويعاد  ريولة  رطها يتو ال يمة عالية والورق الاالستيك و رواع. و يعيا اعيا يتو والزجاج، ااعاد  مثل

 استيالكية. سل   رتاج تدويرها
 حرارية:  غير عمليات 212

 النفايان تفكك الهوائية  كت يا عل  احليوية للكتلة الالهوائيت أضوا يعتمد الالهوائي: الهضم 1212.
 والرائل احليو  الباط هيت  اروية، منت ان  ال ة عن يرفر وهو. األوكري   يفياب ب للتملل ال ا لة
 الداخليت اال  اق إلركان ب استعمالا  ميكن احليو  الباط(. كوماوست) العضو  الليفيت والرماد احليو 
 .ال  ة خصو ة لتمر  استعماأما  يمكن العضو  والرماد احليو  الرائل  ما واحلرارل، الكير اء لتوليد
 والعالية ااتوسطة الرائلة النفايان اعاجلة است راراً   كثر عملية وهو طاقوية، و وران الالهوائيت اأضو ويتيح
 ب واالراعا ان الروائح وانب و رارل، كير اء شكل ب مت ددل طاقة توليد: األخرى ميزات  ومن. ال ول
   و وختفيض ااعاجلة، مياه استعمال قعادل  ال ب تلوث حيدث  ال الرائلة النفايان طرح وعدق اأواء،

 الر مسالية التكاليف وت ليل للطن، دوالراً  11 تتعدى ال الر ااعاجلة كلفة وتدين ،٪ 13  نراة النفايان
 عند  تمدث الالهوائيت لليضو الرئيرية الريةة  ما .اأوائية ااعاجلة إلطان م   اا اررة والتشبيلية
 .لالستعمال صاحلة يف   اروية منت ان عن يرفر قد ما اأضو، عملية ب سيئ ل يو استعمال
 وجود ب احليوية الكتلة  لل هوائية  كت يا عل  تعتمد :التخمير أو الهوائي الهضم تكنولوجيا 21212

 يتمول عضوية مواد  و سلولوطية رفايان  استعمال  خرى، ومنت ان قيثارول اىل و وأا األوكري  
 .وقيثارول الكر و   وكريد  اين اىل النفايان ب الركر
الزراعية،   الفضالن من  و يفذائية يف  إلاصيل من احليو ، الوقود  و ا يثارول، قرتاج قىل  اليا ويتوج 

 .الصلاة الالدية النفايان من االيثارول قرتاج  يضاً  كما ميكن
 (Dendro LiquidEnergy)دردرو  تكنولوجيا احلديثة  شكاأا ومنالبيوكيميائية:  المعالجة 31212
 النفايان اي  تعاجل احلالة، هذه ب. «رفايان صفر» تكنولوجيا من وال رياة العالية ا مكاران ذان

 واأيدروج  الكر و   وكريد  ول  رتاج مفاعل ب الكا ل، اطشاية والكتل الاالستيك  ييا مبا ااختلطة،
  هنا دردرو تكنولوجيا تطور الر األاارية الشركة وتؤكد. الكير ائية الطاقة لتوليد رايفا  وقودا  يفا اللذين
 سائلة رفايان  و اراعا ان إلطاهتا تنتج وال. الطاقة توليد ب الالهوائيت اأضو من مران  ر   كفاءل  كثر
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 واحلص ، الرمل مثل اأامدل، ااخلفان من ٪ 1 اىل 3 يتا   العملية، ارتياء وعند. قطعاجاً  تراب وال
 كما واازارع، ااد  ب النفايان قدارل مرألة التكنولوجيا هذه و لّ . الطرق ورصف الردق ب ترتعمل الر

 .للالدا  اات ددل الطاقان سلة ب تراهو
  دوث التكاليف وعدق منخفضة صب ل المركزية و دان ققامة: دردرو لتكنولوجيا اطاصة اايزان ومن

 وكفاءهتا ،«النايفة التنمية آلية» شيادل لنيل ومؤهلة كر ورياً  إلايدل وكوهنا اراعا ان، ارطالق  و ا  اق
  رارل ترتلزق قذ للمعاجلة ااعتدلة وااتطلاان ،٪ 10  نراة طاقة اىل النفايان  ول قذ العالية الطاقوية
 والرطاة، اجلا ة الل ائو من واسعة تشكيلة ومشوأا الل يو، لنوع و  اً  مةوية درجة 130و 130    ت اوح

 .واجلريمان ال طرا  من خال( واأيدروج  الكر و   وكريد  ول) رايف اصطناعيت يفاط واحلصيلة
 تنتج وهيت. الالدية النفايان تدوير قعادل مراكز ب شائعة طري ة  ييتالميكانيكية:  المعالجة 21212
 .التبويز وإلطان احملارق تشبيل ب ترتعمل  اياان شكل ب  وقوداً 

 بدول االتحاد االوروبي الكتلة الحيوية طاقةمكانة . 5
من جية، واشتداد  دل  الت ليدية ما يتعلا مبصادر الطاقةيتاعية اال اد األورويب للخارج  رتي ة 

 قىل هدف الوصول األورويب اال ادو     د  ،من جية  خرى الي  األطمان ب مناطا استخراجيا ومرورها
 عاق ٪55و، 5616 عاق ٪52 م   اا اررة 2020 عاق حبلول النفايان من ٪26 تدوير قعادل

 . كرب مصدر للطاقة اطضراء ب اي   حناء  ورو اوالر تعد الطاقة اارتخرجة من الكتلة احليوية . 5661
 واجلدول التايل يا    و ا رتاج الطاقو  من الكتلة احليوية ب  ورو ا م اررة م   اقيت ااصادر اات ددل.

 6112-1991انتاج الطاقة المتجددة باالتحاد األوروبي للفترة  : تطور1الجدول رقم 

Source : (Eurostat, 2019) 
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GEO/TIME 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Energies renouvelables 145647,9 153353,4 169160,9 165795,3 182260,8 195040,3 197880,1 205781,5 210708 

Energie hydraulique 28570,5 28872,7 32410,7 26845,7 28876,4 31950 32244,5 29327,9 30105 

Energie éolienne 10279,1 11441 12845,1 15475,9 17715,4 20356,8 21762,9 25956,7 26044,2 

Solaire thermique 1102,1 1322,4 1787,1 2139,8 3216,7 3695,3 4086 4254,2 4311,6 

Solaire photovoltaique 639,5 1205,6 1934,9 3896,6 5793,6 6957,8 7939,3 8796,7 9047,4 

Énergie hydrocinétique 

/houlomotrice/marémotrice 
40 38,6 41,1 41,1 39,7 36 41,5 42 43,1 

Biomasse et déchets 

renouvelables 
99397,5 104999,9 114624,6 111635,2 120935,1 126143 125647,9 130942,2 134497,2 

٪Biomasse /Energies 

renouvelables 
٪68,25 ٪68,47 ٪67,76 ٪67,33 ٪66,35 ٪٪ 64,68 ٪63,50 ٪63,63 ٪63,83 
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قرتاج الطاقة اات ددل ب اال اد األورويب والذ  يالغ  وايل  من رال ظ من خالل اجلدول الرا ا    
قد ارتف  قرتاج الطاقة اات ددل ب اال اد األورويب   1122مليو  طن من معادل النفط ب عاق  122
 .سنويا ٪ 0.0،    ما يعادل طيادل متوسطيا 1122و 1112   عاميت  ٪ 01 نراة 

اة عن األخشاب والوقود احليو  الصلب  كرب مصادر الطاقان  يث كارت طاقة الكتلة احليوية النا
ب اارتاة ، و ٪ 26  ل الدراسة  يث تراهو مبا ال ي ل عن  اات ددل ب اال اد األوريب وذلك عل  طول

  الثارية، لعات الطاقة الكيرومائية  يًضا دورًا ميًما ب مزيج الطاقة اات ددل.
 20.2-2002الطاقة الحيوية في دول االتحاد االوروبي للفترة : تطور انتاج 2الجدول رقم 
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GEO/TIME 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Union européenne 99 397,5 104 999,9 114 624,6 111 635,2 120 935,1 126 143,0 125 647,9 130 942,2 134 497,2 

Zone euro 68 663,0 72 069,3 78 659,9 76 139,6 82 357,0 86 894,9 87 216,5 90 015,1 92 582,3 

Allemagne 17 007,8 18 227,5 21 081,9 21 416,5 22 924,5 23 860,0 25 492,9 26 229,2 26 740,5 

France 12 453,4 13 099,8 14 489,5 12 794,8 13 853,7 14 989,5 13 703,8 14 463,1 15 804,0 

Italie 9 747,4 9 557,7 9 141,0 7 352,2 9 616,6 10 640,4 9 972,5 10 739,8 10 979,6 

Suède 9 288,0 9 754,9 10 802,3 9 823,1 10 674,1 10 312,9 10 117,5 10 426,2 10 688,5 

Espagne 5 114,0 6 111,0 6 139,7 6 263,9 6 199,6 6 761,3 7 036,3 7 009,2 7 153,6 

Autriche 4 391,3 4 415,7 4 925,8 4 822,2 5 120,4 5 385,0 5 129,3 5 427,2 5 580,9 

Royaume-Uni 3 885,5 4 127,9 4 541,7 4 682,6 5 201,9 5 863,4 6 196,9 7 143,5 7 803,7 

Tchéquie 2 523,7 2 761,8 2 920,7 3 078,2 3 310,3 3 651,3 3 793,3 3 863,3 3 862,1 

Danemark 2 194,2 2 194,6 2 418,6 2 199,5 2 029,9 2 037,1 1 987,4 2 250,2 2 272,8 

Pays-Bas 2 154,9 2 464,4 2 675,1 2 723,0 3 421,7 3 787,8 3 915,4 3 913,7 3 770,0 

Source : (Eurostat, 2019) 

 وايل  1012يتا  لنا من خالل اجلدول     كرب منتج للطاقة احليوية  هيت اااريا  يث  ثل ب سنة 
إلطة اعاجلة النفايان العضوية  2000  أااريا توجد لال اد االورويب  يثقرتاج الوقود احليو  من  ٪ 10

إلرقة لدييا قدرل حلرق  32وتوليد الطاقة من يفاطاهتا. وأذا يتو ال كيز عل  الفرط ب ااصدر  يضا هناك 
مليو  طن سنويا. لذلك يتو  10مليو  طن سنويا. وهناك سعان متا ية ت در  ا 13النفايان  رعة 

تلييا  رررا مث ايطاليا  ،(1012)معلوف،  عاجلتيا ب إلارق اااريااست اد رفايان من  لدا   ورو ية جماورل ا
ب ااائة من النفايان الاالستيكية لتمويليا قىل منتوج  00إعادل تدوير ت وق   إيطاليا مثال  ٪11 نراة 
 يما و  عدها  اسااريا تلييا النمرا مث  ريطاريا و عدها التشيك مث الدامنارك، ، ٪ 2مث الرويد  نراة ، جديد
  : دول اال اد األورويب من الكتلة احليوية ةالنااطاقة جياط ألهو  رواع الايليت 
  و ضالن ر ب األيفلب تتكو  من وقود التد ةة من  خشاب و مو    :بةلالكتلة الحيوية الص 15.
الطاقة األصلية الر استيلكيا   لثيتروث األ  ار عل   وايل  و و  ايا احملاصيل البذائية، وحيت اناحليوار
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( واايثارول Wood gasاطشب ومنت ات  قىل وقود  يو  مثل يفاط اطشب ) ويلكن اآل   احليوا ، ومي
ثرل  ك ل ر  ااتو  والصفصافر و اآل  عمليان تطوير االستفادل من  ش ار احل ر وا، ارولث و وقود ا ي

وراتة  Phalaris; Switch Grassل:ثم احلولية ائششاحل ل ص ل، وكذلكا احليالل دور وذان 
Miscanthus   الر ال  تاج قىل عمليان طراعية مع دل وتتطلب كمية من الن وج   قل مما تتطلا

من الطاقة  لحليوية ينتج كمية و   ب األولية     رق هذه الكتل ار احملاصيل احل لية. ل د  ينت الت ا
ر و  ش ار احل وط  كمية الكمول اانت ة من سليل مليو  جول لكل كغ، و  17.4در ب ت الكير ائية 

يفالو  للطن( وكما ميكن  ويل الكتلة  60)    وايل  وطلرليلاكغ لكل كغ من   2.5والصفصاف يعادل 
، الصفمان 1012) وكرل و مشاق،  احليوية الصلاة قىل يفاط اطشب ميكن  يضا  ويليا قىل الباط احليو 

111-114). 
 األورويب:واجلدول التايل يا    و طاقة الكتلة احليوية الصلاة اانت ة  أهو دول اال اد 

 20.2-2002في االتحاد االوروبي باستثناء الفحم للفترة الكتلة الحيوية الصلبة تطور انتاج : 2الجدول رقم 

Source : (Eurostat, 2019) 

الصلاة ب اال اد  احليوية خالل اجلدول الرا ا     كرب  ر   منت   للطاقة من الكتلةرال ظ من 
األورويب هو اااريا مث  رررا تلييو الرويد مث ايطاليا، يف     معاميو يعتمد و شكل  ساسيت عل  

با ان من الطاقة احليوية  دول اال اد االورويب من ال ٪01، مت احلصول عل  5102اطشب.  فيت عاق 
يوًما من الطاقة النايفة لال اد األورويب  أسره، يف     ما يتو استخدام  ال ميثل سوى  52مما يو ر  -

معاميا رشارل و طراف وخشب منخفض اجلودل.       الطاقة احليوية ال تتنا س  من اطشب 55٪

 :
دة

ح
لو

ا
M

il
li

er
s 

d
e 

to
n
n

es
 é

q
u
iv

al
en

t 
p
ét

ro
le

 

GEO/TIME 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Union européenne 76 794,6 79 507,1 86 238,2 82 270,8 88 723,7 90 395,3 87 229,9 91 833,9 94 124,6 

Zone euro 51 071,6 52 049,7 56 238,1 52 694,5 56 884,6 58 531,6 56 397,0 59 008,4 61 278,7 

Allemagne 8 702,2 9 605,7 11 010,2 10 629,1 10 931,0 10 902,3 11 424,7 12 061,6 12 169,4 

France 8 772,5 8 991,2 10 338,0 8 891,9 9 449,8 10 511,4 9 081,0 9 667,0 11 096,6 

Italie 8 065,9 7 634,7 7 011,9 4 776,9 7 260,2 7 448,0 6 539,4 7 340,3 7 232,0 

Suède 8 306,4 8 620,7 9 499,6 8 711,5 9 442,5 8 990,6 8 812,5 9 081,5 9 402,2 

Espagne 4 207,1 4 711,4 4 665,6 4 949,5 5 095,1 5 204,8 5 160,6 5 260,2 5 303,5 

Autriche 3 831,2 3 806,4 4 320,5 4 252,6 4 512,2 4 805,5 4 281,3 4 500,1 4 698,3 

Royaume-Uni 1 607,3 1 748,5 1 957,6 2 134,8 2 445,0 2 893,2 3 156,9 3 835,1 3 840,0 

Tchéquie 2 269,6 2 383,9 2 445,4 2 527,7 2 633,1 2 769,3 2 841,8 2 954,4 2 969,6 

Danemark 1 424,0 1 461,8 1 703,2 1 507,3 1 434,8 1 447,4 1 372,5 1 631,1 1 588,3 

Pays-Bas 1 082,7 1 138,5 1 208,7 1 123,5 1 236,9 1 201,7 1 288,5 1 356,6 1 365,9 
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 .(EU, 2018, p. 01)  الضرورل م  االستخدامان األخرى للخشب
كر روال ورقايان مصار  الف: هذا الباط ميكن قرتاج   ريولة من النفايان والسيما رالغاز الحيوي 215

معاجلة  الصميت( روث احليواران، ويتو قرتاج  اآل   تمويل إلطان الصرف)مياه  الفعليةومن ااياه 
الصميت قىل مصار   يويفاط  يث يرتخلس اايثا  وتا   خملفان صلاة يرتفاد منيا كرماد  الصرف

وال الايةة، والباط احليو  هو  يويفاط معاجل يعطيت خواص الباط الطايعيت و صاح اآل    ال  ة عضو  ال يضر
  ديلة. توطي  شاكان اللقىل األسواق من خ وطي قا ال للت

 اانتج  أهو دول اال اد األورويب: الباط احليو واجلدول التايل يا    و  
 20.2-2002في االتحاد االوروبي للفترة الغاز الحيوي تطور انتاج : 3الجدول رقم 

Source : (Eurostat, 2019) 

رال ظ من خالل اجلدول الرا ا     كرب  ال ة منت   للباط احليو   ب اال اد األورويب هو اااريا مث 
من الباط احليو  من ختم  احملاصيل الزراعية و  ايا  ٪ 29ااملكة ااتمدل مث ايطاليا  يث تولد  ااريا 

احملاصيل  ينما تعتمد ااملكة ااتمدل  الكامل ت ريًاا عل  مكب النفايان ويفاطان عأل اجملار . وترتخدق 
 اقيت دول اال اد االورويب جمموعة متنوعة من الكتل احليوية كاحملاصيل احل لية، والرماد، ورفايان صناعة 

 . 5101ية الزراعية وهيت  صة تضاعفت  الث مران منذ عاق األيفذ
 عدُّ الوقود الرائل من   ضل  رواع الوقود، قذ يريل ر ل   األرا يبي: الحيوي السائل دلوقو ا 315

الن ل ااختلفة وب تشبيل  لوختزين ، ويتو استخراج  من كث  من ااواد احليوية ويرتخدق ب إلركان وسائ
 ومن  هو احملاصيل الزراعية اانت ة للوقود احليو  الرائل، تلك احملاصيل، الكير ائية ويف هامولدان الطاقة 

احملاصيل األخرى  احملتوية عل  سكريان  و رشويان كالذرل وال مح وقصب الركر. كما ترتخدق  عض
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GEO/TIME 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Union européenne 6 677,5 7 493,8 8 705,7 10 611,7 12 353,8 14 102,3 15 119,0 15 886,8 16 600,1 

Zone euro 4 654,8 5 318,4 6 295,6 7 981,1 9 513,4 10 937,6 11 747,2 12 233,6 12 532,4 

Allemagne 3 050,1 3 522,3 4 235,8 5 180,5 6 421,5 6 875,1 7 434,3 7 854,2 8 095,0 

France 309,2 387,7 439,2 474,2 515,5 579,2 603,6 725,4 760,1 

Italie 410,0 426,7 507,5 1 103,9 1 178,8 1 815,5 1 961,0 1 871,5 1 875,1 

Suède 102,4 109,2 111,2 119,3 126,7 145,0 153,4 167,4 173,5 

Espagne 206,8 193,6 277,1 275,2 290,9 479,4 353,3 261,6 245,2 

Autriche 170,7 153,2 153,3 162,4 201,4 196,7 292,2 300,0 313,1 

Royaume-Uni 1 612,6 1 701,7 1 854,4 1 942,5 1 973,9 2 039,6 2 134,9 2 336,7 2 600,9 

Tchéquie 90,0 129,9 176,7 249,8 374,9 571,1 608,0 613,4 601,0 

Danemark 93,8 99,6 104,2 98,1 105,1 109,6 132,8 153,2 218,4 

Pays-Bas 221,1 261,3 286,2 285,9 290,6 305,2 312,7 327,1 318,6 
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  .الر  تو  عل  طيون، كفول الصويا ودّوار الشمس ويف ها
 اانتج  أهو دول اال اد األورويب: احليو  الرائل دوقو لواجلدول التايل يا    و ا

 

 20.2-2002في االتحاد االوروبي للفترة الوقود الحيوي السائل تطور انتاج : 2الجدول رقم 

Source : (Eurostat, 2019) 

ب اال اد األورويب هو  احليو  الرائل دلوقو لرال ظ من خالل اجلدول الرا ا     كرب  ال ة منت   
 اااريا مث  رررا تلييو ايطاليا. 

 :(03، صفمة 1012)قااسو،  ويتضمن الوقود احليو  الرائل األرواع التالية
الديزل احليو  من  عض الزيون النااتية مثل طيت  ذور اللفت وطيت  يصن : وقود الديزل الحيوي 215
ااصدر الرئيس  واس ، قذ يعترب واطردل واجلاترو ا و ب الصويا وهذا األخ  يرتخدق عل  رطاق النخيل

ال تزال  ذور اللفت األكثر شيوًعا ب استخراج وقود و  رتاج الديزل احليو  رارًا لررعة منو هذا الناان، 
،لكن مركزه 5102من قاايل ا رتاج ب عاق  ٪92الديزل احليو   دول اال اد االورويب  يث ميثل 

قىل ارتفاع استخداق طيت اطضار ااعاد تدويره وطيت الطييت  يتناقس قىل  د كا  ويرج  ذلك ب البالب
اارتخدق وطيت النخيل. وب الواق   صاح طيت الطييت اارتخدق  اين  هو ااواد الوسيطة،   يادل هولندا 
وااملكة ااتمدل و ااريا. وا تل طيت النخيل اارتاة الثالثة من  يث ااواد األولية متاوًعا  زيت عااد 

من قاايل خاق الديزل احليو (. وترتخدق مصادر  كثر  ديدا من الوقود احليو  مثل  ٪9س )الشم
 .(UE, 2018) اطشب واألعاض الدهنية  و طيت  ذرل ال طن اعتمادا عل  ا رتاج احملليت / الوطين 
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GEO/TIME 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Union européenne 8 516,8 10 345,7 11 569,8 10 360,0 11 186,9 12 658,1 13 996,3 13 573,1 13 771,5 

Zone euro 7 195,1 8 778,9 9 832,1 8 884,3 9 191,2 10 320,0 11 778,3 11 350,1 11 141,5 

Allemagne 3 079,3 2 991,9 3 502,3 3 202,4 2 976,4 3 156,1 3 596,8 3 319,3 3 374,1 

France 2 079,0 2 326,4 2 267,8 2 066,1 2 382,4 2 433,2 2 572,7 2 559,6 2 406,2 

Italie 632,5 810,4 843,2 628,4 370,8 549,3 613,6 682,1 1 001,8 

Suède 244,1 379,4 448,7 279,0 335,4 357,2 293,9 268,9 280,8 

Espagne 372,0 886,8 1 022,8 844,2 638,0 877,4 1 318,2 1 235,3 1 369,7 

Autriche 286,5 326,7 314,4 268,8 263,1 230,7 380,6 444,9 394,8 

Royaume-Uni 285,7 215,0 281,1 173,9 299,5 503,9 389,5 301,3 542,5 

Tchéquie 106,6 194,7 235,9 220,8 218,5 228,0 261,0 215,7 206,1 

Danemark 131,1 116,4 114,7 89,3 22,2 19,6 18,7 13,4 6,6 

Pays-Bas 121,5 289,8 363,2 437,3 1 040,1 1 482,1 1 520,0 1 439,6 1 292,0 
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  الكمول ا يثيليت لتشبيل احملركان، قمايرتخدق ا يثارول الذ  يُعرف : كحول اإليثانول الحيوي 515
من  مليو  طن قيثارول 303وقد صر ت اجلمعية األورو ية للطاقة  ر  مت قرتاج ، و ده  و ممزوجًا  الباطول 
مرتخرج من احلاوب؛ الركريان  (٪03مالي  طن من  ) 3، منيا 1012اانت ان ااش كة ب عاق 

   اال اد األورويب، ي وق  إرتاج ا يثارول  شكل رئيريت من  و ذلك رال ظ (،٪11الرليلوط ) (؛13٪)
احلاوب ومشت ان  ن ر الرك،  يث يرتخدق ال مح  شكل رئيريت ب مشال يفرب  ورو ا، وتفضل الذرل 

  شكل  ساسيت ب  ورو ا الوسطى  ومعاو مرتخدميت  ن ر الركر هو  رررا و ااريا و ل يكا.

اخر ال ر  التاس  عشر استخدق طيت  اوب الفول الروداين  شكل ب  و : وقود الزيوت النباتية 215
مااشر لتشبيل  ول إلرك ديزل، قال    يتو استعمال الوقود األ فور  الت ليد  لتشبيل احملركان. وب 
الواق ، يلزق قجراء تعديالن عل  إلركان الديزل الت ليدية لكيت تعمل  شكل مااشر عل  وقود الزيت 

ستخداق الزيون الطاطجة  و الزيون الر استعملت أليفراض الطاخ  عد قجراء معاجلة الناايت. وميكن ا
 . ريطة أا، كما ميكن خلط تلك الزيون م  الديزل  و النفط األ يض

 . الخـاتمـة2
هو ما   اتت  الت ر ة األورو ية ب و  طاقة اىل  ويليا هو  احليوية النفايان لتدوير األمثل احلل  ان ل د

ميدا  خصااً و  مصدرا هاما للطاقة اطضراء اات ددل اجملال،  ييت تربط  رقاما ومؤشران إلفزل اعل من 
، وطري ة سليمة للتخلس من النفايان  تمر  مردوديتيا االقتصادية واحلد من   ارها الايةية، للعمل

 ومرايفتيا الفعالة ب   يا تنمية مرتدامة. 

 لنا من خالل دراستنا اىل جمموعة من النتائج رررد  يفيا ب التايل:ل د توص نتائج الدراسة: 12.
 الطاقة؛  لتوليد احلديثة الطرق  هو من استخراج طاقة الكتلة احليوية ت نية تعترب -

  اختيار تكنولوجيان  ويل النفايان اىل طاقة يعتمد عل  خليط النفايان.  كلما اطدادن ااواد ق -
 رارية اىل العضوية ورراة الرطو ة ب النفايان اخنفضت كفاءل احلرق مثالً، وتصنف هذه التكنولوجيان 

ل مأمورة وجمرَّ ة تتماش  م  ألهنا تو ر طاقان مت دد  الطرق يف  احلراريةويف   رارية. وتزداد   ة العامل 
تنتج طاقة كير ائية من كمية النفايان ذاهتا  كرب مما ميكن قرتاج   واسطة  يث  ااعاي  الايةية الصارمة

. و إمكا   عض التكنولوجيان يف  احلرارية     ول النفايان  كفاءل اىل وقود سائل  و الطرق احلرارية
 ز  إمكارية عالية ب  ويل النفايان اىل طاقة. اأضو الايولوجيت يتمي،  ن د    يفاط 
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  شكل يرتخرج وهو احليوية الكتلة من اارتخلصة الوقود  رواع   ضل من وا داً  ا يثارول يفاط يعد -
 .الزراعية احملاصيل  عض من رئيريت

 والطاقة م اررة  طاقة الرياح) مرتداق و ا ت عملية  ويل النفايان قىل طاقة مصدر وقود مت دد تو ر -
 لشمرية(؛ا

 ب دول اال اد االورويب ويو ر اارتوردل الطاقة  اتورل من ي لل طاقة مصادر قىل النفايان  ويل ق  -
 الناا ة؛ مرتوى من وير   عمل  رص

  كرب اات ددل النفايان وكذلك الصلب احليو  والوقود األخشاب عن النااة احليوية الكتلة تعد طاقة -
 الدراسة؛   ل طول عل  وذلك األوريب اال اد ب اات ددل الطاقان مصادر

 طاقة الكتلة احليوية  دول اال اد األوريب؛ الصلاة  هو مصادر الطاقة اارتخرجة من النفايان تعترب -
 تعترب الت ر ة األاارية الرائدل ب دول اال اد االورويب ب جمال  ويل النفايان قىل موارد طاقوية؛ -

  ييت للطاقة كمصدر وكفاءل  عالية األكثر الطري ة وااخلفان النفايان تعد عملية  ويل: توصيات 212
لذلك  العر ية الالدا  ب  عالة يف  تزال ال التكنولوجيا هذه    يف  واقتصاد ،  يةيت تواط    ا
 شكل خاص وذلك هبدف العر ية النامية عل  العموق والدول توصيان هذه الورقة الدول  رتيدفست

ترتخدق كاديال الدول من النفايان واحلصول عل  طاقان رايفة  هذه استخداق هذه الت نية لتخليس
 عاال اصادر الطاقة الت ليدية النا اة عل  يفرار الا ول والباط، و كنيا من التخلس من التاعية النفطية 

 10 ب الالدا  العر ية ت در  أكثر منالرنوية  خاصة و     و النفايان وتراهو ب تنوي  اقتصادياهتا،
 عمليةالتفك  ب مليو  طن، اال    ااكاان ااكشو ة هيت الوسيلة األكثر ارتشارا للتخلس منيا، لذا  

 هبذه الدول يتطلب: طاقة اىل النفايان  ويل
مرؤولياهتا ب وتلتزق  كل جيب    تدرك خمتلف شرائح اجملتم    و مشكلة النفايان ب العامل  -

 الت ليل واحلد من هذه النفايان، أل  هذا االلتزاق يعترب مبثا ة خطول  ولية ب سايل  ل ااشكلة؛
 االستثمار ب اعادل تدوير النفايان عل  والتمفيز التش ي  هبدف اطاص لل طاع امتياطان ت دمي -

 عوائد اقتصادية؛وتاي  ما ميكن         من  لطاقة؛ و ويليا
 طاقة؛ اصادر و ويليا النفايان  رط ومعاجلة جمال ب والتوعية التث يف -
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وإلفزل هتدف لدعو عملية اعادل تدوير النفايان  وا مة وقوية مؤسريةو  تشريعية مناومة تطوير -
 وتراعد عل  استخراج طاقة الكتلة احليوية؛

اات ددل وتنوي  استخداميا من   رورل تطوير الانية التمتية  عادل التدوير وتطوير استخداق الطاقة -
  جل سيولة تطوير و ر  عملية التوج  حنو االقتصاد الدائر ؛  

 توا ا مدى لدراسة الايةية الرياسان  من التنمية وخطط سياسان تدمج وتشريعان قوار  سن -
 اقتصاد ؛  مشروع كل عن النااة الايةية اال ار ودراسة الايةة، م  االقتصادية ااشاري 

والتعرف عل  االطالع عل  اارب الشركان والدول الرائدل ب جمال  ويل النفايان اىل طاقة،  -
 .يامن  جل االستفادل من اس اتي ياهتا ب هذا اجملال
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  اآلثار الصحية والبيئية للنفايات اإللكترونية وآليات معالجتها
Health and environmental impacts of e-waste and treatment 

mechanisms 
 

  0غراب سمية ، 0بن عواق شرف الدين أمين 
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 : ملخص
تسلط هذه الورقة البحثية الضوء على أهم املفاهيم العامة حول النفايات اإللكرتونية مبختلف 
أصنافها وأحجامها ومركباهتا، فهذه األخرية تشهد منو جد متسارع يف وقتنا احلايل ما جعلها خطر مهدد 

 .خاصة وعلى البيئة احمليطة به بصفة عامةوذلك مبا تسببه من خماطر على صحة اإلنسان وحياته بصفة 
سنحاول من خالل هذه الورقة توضيح أهم اآلثار الصحية والبيئية هلذا النوع من النفايات وأهم  

 آليات اليت تساهم يف احلد أو معاجلة هذه اآلثار.
 .صحة اإلنسان؛ املعاجلةآليات ؛ اآلثار البيئية؛ اآلثار الصحية؛ النفايات اإللكرتونيةكلمات مفتاحية: 

 Q53؛ Q25؛ JEL  :Q24تصنيف 

Abstract:  

This paper sheds light on the most important general concepts about e-

waste in its various types, sizes and compounds. The latter is witnessing a 

very rapid growth in the present time, which has made it a threat by causing 

risks to human health and life in particular and to the surrounding 

environment as General. 
__________________________________________ 
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Through this paper we will try to clarify the most important health and 

environmental impacts of this type of waste and the major important 

mechanisms that contribute to reducing or addressing these impacts. 

Keywords: E-waste; health effects; environmental effects; treatment 

mechanisms; human health 

Jel Classification Codes: Q24, Q25,Q53 

 مقدمة:  .0
إىل الوسائل التقنية والتكنولوجيا  ترجع أحد أهم أسباب الرفاهية اليت يعيشها العامل اليوم إن     

التلفزيونات، وسائل  ،الثالجات احلديثة املتوفرة يف حياة الفرد اليومية كاهلواتف النقالة، أجهزة التكييف،
تعترب من الكماليات بل  الهذه األجهزة  فيه أصبحتشك  ومما الالنقل املتطورة واألجهزة الطبية وغريها، 

صناعة اإللكرتونيات من أكثر الصناعات منوا وازدهارا يف  وصارت ،حلياةأصبحت ضرورة من ضروريات ا
  سامهت يف حتقيق قفزات نوعية يف العديد من جمال حتسني مستوى األداء وتطوير اإلنتاجية كوهناالعامل،  

 غري أن مصري هذه األجهزة املعقدة التصنيع بعد االستغناء عنها وحتوهلا إىل نفايات أصبحت متثل حتديا
كبريا ومشكلة تؤرق العامل، بسبب املخاطر البيئية والصحية اليت حتدثها نتيجة لرتاكمها وتقادمها وحماولة ً  

 التخلص منها بشكل غري سليم وغري آمن عن طريق حرقها يف العراء أو طرحها يف مكّبات املخلفات
 . بشكل عشوائي

 اإلشكالية التالية: التطرق اىل هذا البحث من خالل سنحاولفإننا على ضوء ما سبق 
 سبل معالجة هذه التأثيرات؟ هي كيف تؤثر النفايات اإللكترونية على صحة اإلنسان وبيئته؟ وما
 لإلجابة على هذه اإلشكالية مت تقسيم البحث إىل ثالث حماور هي:

 اإللكرتونية؛ النفاياتاحملور األول: عموميات حول 
 البيئية للنفايات اإللكرتونية؛احملور الثاين: اآلثار الصحية و 

 احملور الثالث: آليات احلد واملعاجلة من آثار النفايات اإللكرتونية.
 

الضوء على أهم املفاهيم العامة حول اىل تسليط هذه الورقة البحثية كما هندف من خالل 
ع يف وقتنا احلايل تشهد منو جد متسار  كوهناالنفايات اإللكرتونية مبختلف أصنافها وأحجامها ومركباهتا،  

 اإلنسان وعلى البيئة احمليطة،وحياة  تسببه من خماطر على صحة بالنظر ملاما جعلها خطر مهدد وهو 
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هذه الورقة توضيح أهم اآلثار الصحية والبيئية هلذا النوع من النفايات وأهم آليات  نسعى من خالل حيث
 اليت تساهم يف احلد أو معاجلة هذه اآلثار.

هذه الورقة البحثية على املنهج الوصفي التحليلي كونه االقرب ملعاجلة االشكالية وحتقيق اعتمد يف 
 أهداف البحث.

 اإللكترونية النفاياتعموميات حول .0
 :التعـــــــــــــريف 0.0

وأجزائها اليت مت التخلص  تشري املخلفات اإللكرتونية إىل مجيع بنود املعدات الكهربائية واإللكرتونية
باسم خملفات املعدات يها ايضا يشار إل، كما من قبل مالكها كنفايات دون النية يف إعادة استعماهلامنها 

وهي تشمل  ،الكهربائية واإللكرتونية أو اخلردة اإللكرتونية يف مناطق خمتلفة ويف ظروف خمتلفة يف العامل
أو مكونات كهربائية تعمل  جهاز منزيل أو جتاري يتضمن دارة أي-تقريبا  -طائفة واسعة من املنتجات 

 .(Kuehr, Ruediger, 2014, pp. 4-5) بالكهرباء أو البطارية
وضعت الشراكة املعنية بقياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية جدير بالذكر ان 

املخلفات فئات من  ةست يشمل ،(Baldé C. P, 2016, p. 4) اإللكرتونيةلمخلفات واسعا  جدا  ل تعريفا
 :(11، صفحة 2612)ستيقمان وآخرون،  وهي

وتشمل  التبادل احلراري: اليت من الشائع أن يشار إليها باسم معدات التربيد والتجميد. معدات -
 عموما  الثالجات واجملمدات ومكيفات اهلواء ومضخات احلرارة؛

شاشات العرض: وتشمل عموما  أجهزة التلفزيون والشاشات واحلواسيب احملمولة واللوحية على  -
 اختالفها.

 ؛LEDومصابيحاملصابيح: وتشمل عموما  مصابيح الفلورسنت ومصابيح التفريغ عالية الكثافة  -

املعدات الكبرية: وتشمل عموما  غساالت وجمففات املالبس وغساالت الصحون واملواقد   -
 الكهربائية وآالت الطباعة الكبرية ومعدات النسخ واأللواح الكهروضوئية؛ 

املعدات الصغرية: وتشمل عموما  املكانس الكهربائية وأفران املوجات الصغرية ومعدات التهوية  -
هربائية وأجهزة احلالقة الكهربائية واملوازين واآلالت احلاسبة وأجهزة واحملمصات والغاليات الك
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الراديو وكامريات الفيديو واأللعاب الكهربائية واإللكرتونية واألدوات الكهربائية واإللكرتونية 
 الصغرية واألجهزة الطبية الصغرية وأدوات املراقبة والتحكم الصغرية؛

الت الصغرية: وتشمل عموما  اهلواتف املتنقلة واألنظمة معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصا -
، وحاسبات اجليب واملوجهات واحلواسيب الشخصية والطابعات (GPS)العاملية لتحديد املواقع 

 واهلواتف.

نتج من فئات املخلفات اإللكرتونية سابقة الذكر عمر افرتاضي، مما يعين أن لكل فئة  لكل م  
والقيم االقتصادية، فضال  عن اآلثار البيئية والصحية احملتملة إذا أعيد تدويرها كميات خمتلفة من املخلفات 

ختتلف عمليات اجلمع واللوجستيات وتقنية إعادة التدوير لكل فئة، كما  وتبعا  لذلك ،بشكل غري مالئم
 املعدات الكهربائية واإللكرتونية. هذه ختتلف أيضا  مواقف املستهلكني عند التخلص من

والتغريات يف الوسائط )األشرطة،  التغريات السريعة يف التكنولوجيا أنه أدت، أيضا الذكرجدير ب
فائض سريع النمو من النفايات  حتقيق (، واخنفاض األسعار، والتقادم املخطط إىلMP3والربامج،

( LEDأو شاشات  LCDأو  CRTوحدات العرض )فيها تتميز ، حيث اإللكرتونية يف مجيع أحناء العامل
( ومكونات الصوت SRAMأو  DRAM( والذاكرة )APUأو  GPUأو  CPUأو املعاجلات )شرائح 
غالب ا ما تكون املعاجلات منتهية الصالحية وغالب ا ما تصبح "هدر ا إلكرتوني ا"، يف ، بأعمار مفيدة خمتلفة

ات يف شهية حني يتم استبدال وحدات العرض غالب ا أثناء العمل دون حماوالت اإلصالح، بسبب التغري 
مليون طن من النفايات اإللكرتونية   26يتم إنتاج حوايل ، أين الدول الغنية لتكنولوجيا العرض اجلديدةأفراد 

 166مليون جهاز كمبيوتر كل عام ويتم التخلص من  06تتخلص الواليات املتحدة ، حيث كل عام
فقط من النفايات يتم إعادة  ٪ 26-12وكالة محاية البيئة أن  قدرت ، كمامليون هاتف يف أوروبا كل عام

 تدويرها، والباقي من هذه اإللكرتونيات تذهب مباشرة إىل مدافن النفايات واحملارق.
باإلضافة إىل ما سبق فإن زيادة تغلغل األسواق يف البلدان النامية، وسوق االستبدال يف البلدان 

ميثل ، حيث ة واحدة من أسرع تدفقات النفاياتاملتقدمة وارتفاع معدل التقادم جتعل النفايات اإللكرتوني
  يف التخلص وإعادة التدوير لكل من البلدان املتقدمة والنامية خطريا   هذا النوع اجلديد من النفايات حتديا  

(Y.Sitaramaiah and M.Kusuma Kumari, 2014, p. 40). 
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 اإللكترونية المتولدة على مستوى العالم         النفاياتاستعراض لواقع  0.0
مليون طن  2...حوايل  2610بلغت الكمية العاملية من املخلفات اإللكرتونية املتولدة يف عام 

وتشري التقديرات إىل أن املخلفات اإللكرتونية املتولدة يف العامل ، كيلوغرامات لكل نسمة 0.1مرتي، أي 
 22.2ومن املتوقع أن ينمو حجم املخلفات اإللكرتونية إىل ، مليون طن 0.سوف تتجاوز  2612 يف عام

 وهذا ما يوضحه الشكل أدناه. % .و  0مبعدل منو سنوي يرتاوح بني  2621 مليون طن يف عام
 االلكترونية على مستوى العالم النفايات : كمية0الشكل 
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62وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص ستيقمانالمصدر:   

مليون  2..1 ) املنتجات اإللكرتونية مبقدار النفايات الناجتة عن يعترب اآلسيويون هم أكرب منتجي
 11.0متقدمون على األمريكيني )، مليون طن( 12.0يتبعهم األوروبيون )، من النفايات اإللكرتونية( طن

 (Senet, 2019, p. 6) . (طن 266.666وأوقيانوسيا )مليون طن(  2.2واألفارقة ) ،مليون طن(
 2... بـ 2610يف عام  عامليا   كتلة النفايات اإللكرتونية املنتجةالدولية  التقارير  كما قدرت بعض

 جبمهورية مصر العربية اجليزةاملوجودة يف منطقة أهرامات  9 حجم مليون طن أي ما يعادل

(francetvinfo, 2017)لالحتاد الدويل للنفايات  ةالتنفيذي ةالدكتورة إلني سانوي املدير  صرحت ، كما
مليون  ..2.بلغ إمجايل النفايات اإللكرتونية يف العامل أنه قد لصحيفة االقتصادية ا يف حوار معاإللكرتونية 

منها  تدويرأين مت إعادة مرة وزن برج إيفل يف فرنسا،  266.، أي ما يعادل أكثر من 2612طن يف عام 
األنظمة القانونية اليت تتعامل مع وذلك بالنظر اىل أن فقط عرب األساليب الصحيحة،  %26حوايل 

املتوقع أن يبلغ  واصبح منمن جممل سكان الكرة األرضية،  %00النفايات اإللكرتونية ال تغطي سوى 
 .(1، صفحة .261)خالد أمحد،  مليون طن 22.2حنو  2621إمجايل النفايات اإللكرتونية يف العامل حبلول العام 
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 اإللكترونية عالميا النفايات: نصيب الفرد من 0الشكل 

 
62: ستيقمان وآخرون، مرجع سبق ذكره، صالمصدر  

مليون طن يف أكوام القمامة 1,2مليون طن، ي طرح ما يقرب من 2,.من أصل هذه الكمية البالغة 
رق أو ت دفن يف األرض يتم على صعيد العامل ، كما يف البلدان ذات الدخل املرتفع، ومن املرجح أهنا حت 

 %26، أي ما يقابل ماليني طن من املخلفات اإللكرتونية على أهنا مجعت وأعيد تدويرها 9,.توثيق جمرد 
 .من جمموع املخلفات اإللكرتونية

ة لإللكرتونيات مبختلف أنواعها ججدير بالذكر، أن أكثر الدول تلويثا للعامل هي الدول املنت
ماليني طن  2 أمريكا األكثر إنتاجا للنفايات اإللكرتونية وتتخلص سنويا منجند أن حيث  ،وأحجامها

 .ماليني طن سنويا مث تليها اليابان 0ة الثانية بإنتاج مث تليها الصني يف املرتبها، من
كيلوجرام للفرد الواحد   2..2بإنتاج  ،تصدرت النرويج قائمة إنتاج الفرد من النفاياتيف أوربا      

الدمنارك و كيلوجراما للفرد الواحد،   20 تنتج اوآيسالندكيلو جراما للفرد الواحد،  20ج مث تليها سويسرا تنت
  كيلوجراما للفرد، 20كيلو جراما للفرد الواحد، هولندا   .2كيلوجراما، بريطانيا تنتج  .2يتجاوز إنتاج الفرد 

 .كيلوجراما للفرد  22 وفرنسا بــ النمساو  السويد كل من
مليوين طن من النفايات  ىوال تنتج سو  ،كيلوجرام للفرد الواحد  1.2 فتنتج ما يقارب أما إفريقيا

وهو ما يعكس ختلفها عن الدول األخرى يف حجم تصنيع اإللكرتونيات رغم أهنا تعد أكثر منطقة تستورد 
 .(.261)مسر أنور،  تلك النفايات اخلطرة
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 اآلثار الصحية والبيئية للنفايات اإللكترونية.3 
تتكون من العديد من و  اإللكرتونية هي واحدة من املشاكل املتنامية بسرعة يف العامل النفايات  

مكونات بعضها حيتوي على مواد سامة ميكن أن يكون هلا تأثري سليب على صحة اإلنسان والبيئة إن مل 
 يكن التعامل معها بشكل صحيح.

 :التأثيرات الصحية للنفايات اإللكترونية 0.3
كغ من الوقود   2.6كغ( حتتاج إىل   .2حتتاج عملية إنشاء كمبيوتر واحد )كمبيوتر شخصي مبقياس        

أما بالنسبة للوحدات الصغرية فمثال وحدة ذاكرة بسعة ، طن من املاء 1.2كغ من املواد الكيميائية و  22و
جرام من  22رتوجني، من الني 0م1كيلو من الطاقة األحفورية و  1.2جرام يتم استخدام  2ميجابت تزن  02

مبجرد اإلنشاء )تام الصنع( حيتوي الكمبيوتر على الرصاص كما أنه   .لرتا من املاء 02املواد الكيميائية و 
حتتوي الشاشات على وجه اخلصوص العديد من املواد  ، كما والسيانيد واملواد الضارة األخرى على البيئة

 . (Lionel, 2008)ونتيوم وأحيان ا الزركونيومكالرصاص واملعادن الثقيلة مثل الباريوم والسرت 
اإللكرتونيات بصفة عامة حتتوي على أكثر من ألف نوع من العناصر الكيميائية مبا فيها  مبعىن آخر

تستخدم يف صناعة كما ،  املذيبات املكلورة، البوليفينيل كلورايد، املعادن الثقيلة، املواد البالستيكية والغازات
هذه األجهزة  عد اتالفتصبح مصدر خطر  اليت املنتجات اإللكرتونية قطع وموصالت ولوحات دائرية

وعندما حياول املعنيون التخلص منها بشكل عشوائي، فتتسرب املواد السامة إىل املوارد الطبيعية من ماء 
 .أو عن طريق االستنشاقعرب السلسلة الغذائية اىل االفراد وهواء وتربة، واليت تصل 

إضافة إىل األضرار العامة املتمثلة يف تلوث املاء واهلواء والرتبة هناك أضرار خطرية تتخلل عملية        
تنتج عن النفايات اإللكرتونية وخاصة إذا كانت تسعى  اليت تقوم هبا املؤسسات االقتصادية إعادة التصنيع

ضرار واملخاطر تلك اليت تتواجد بشكل كبري يف مكونات األجهزة ومن بني هذه األ، وراء الربح املادي فقط
 : (12-10، الصفحات .261)أمل فوزي امحد ،  اإللكرتونية ونذكر منها

الرصاص: يؤثر بشكل مباشر وخطري على اجلهاز العصيب والدورة الدموية والكلى وجهاز املناعة  -
ويرتكز الرصاص يف ، البشري، فضال عن أثره السليب على النمو العقل لألطفاللدى اجلسم 

األجهزة اإللكرتونية على كل من لوحات التحكم والشاشات، وبطاريات احلاسوب ولوحات 
 .الطابعات
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الكادميوم: من العناصر الفلزية ذات التأثري اخلطري على جسم اإلنسان عند ترسبه على الكلى  -
ويرتكز هذا العنصر على مقاومات الشرائح وعلى املكثفات وعلى رقائق التوصيل ، واجلهاز البويل

 ويتواجد الكادميوم بشكل كبري على أنابيب أشعة الكاثودية؛، الصغرية

الزئبق: يعمل على حتطيم األعضاء الداخلية وخاصة الدماغ والكلى، ويؤثر سلبيا على تكوين  -
"ميثالني الزئبق" الذي ينتقل عرب حلقات السلسة الغذائية  وينتج عن اختالط الزئبق باملاء، اجلين

          أي من األمساك إىل البشر، أو من النباتات إىل الثدييات بشكل عام. وتشري الدراسات أن
السنوي للزئبق يتم عرب املعدات الكهربائية واإللكرتونية واألجهزة الطبية  االستهالكمن  % 22

وازداد استعمال الزئبق بشكل كبري مؤخرا بعد تطور ، واهلواتف احملمولة وأجهزة االستشعار
 .لتحل حمل أنابيب األشعة الكاثودية التقليدية شاشات العرض احلديثة واملسطحة اليت ظهرت

ويعد من أكثر العناصر ، اخلاليا بسهولة ويعمل على حتطيم احلمض النوويالكروم: الذي خيرتق  -
ويتواجد يف األدوات والقطع البالستكية املوجودة يف األجهزة الكهربائية ، هتديدا للبيئة

 .واإللكرتونية

وأشارت الدراسات  ،عنصر الباريوم: يستخدم حلماية مستخدمي احلاسبات اآللية من اإلشعاعات -
عرض للباريوم لفرتة قصرية يؤدي إىل أورام املخ وضعف عضالت اجلسم ويعمل على إىل أن الت

 .إصابة القلب والكبد والطحال بأمراض مزمنة

البريليوم: هو عنصر فلزي نادر وموصل جيد للحرارة والكهرباء، لذا يدخل يف مكونات احلاسب  -
مؤخرا ضمن مسببات سرطان الرئة  هومت تصنيف( Mother board) اآليل وخاصة اللوحة األم

كما يؤدي تعرض العمال ،  وذلك من خالل استنشاق ذراته أو بلوغها اجلسم بأي صورة ما
فضال عن األمراض اليت  ،للبريليوم بشكل مستمر ومباشر إىل اإلصابة بأمراض جلدية مزمنة

 .تعرف بأمراض البريليوم املزمنة واليت تصيب الرئة
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)صاحل بن حممد  كر منهاعناصر أخرى مركبة هلا النوع من النفايات نذ توجد ما سبق  باإلضافة إىل

 : (2.-1.، الصفحات 2610الصاحلي وآخرون، 
فوسفور: يستخدم يف طالء اجلزء الداخلي من اللوحة األمامية ألنبوب األشعة املهبطية، وهو عنصر  -

أن الطالء الفسفوري حيتوي على معادن  كماسطوع الصورة املعروضة على الشاشة،  لمساعد 
 .ثقيلة، مثل الكادميوم ومعادن ترابية مثل الزنك والفاندويوم، وهذه املعادن ومركباهتا سامة جَدا

الكمبيوتر الكربون األسود: هو املكون الرئيسي للحرب املوجود يف اخلرطوشة البالستيكية بطابعات  -
ثبت أن استنشاقه يعمل على هتيج جمرى التنفس، وكونه حيتوي على معادن سامة فهو مدمر  دوق

 .بطيء للجهاز املناعي، وقد صنفته الوكالة الدولية ألحباث السرطان كمادة مسرطنة

الربوين: عنصر يدخل يف صناعة مثبطات اللهب، وهو مصنف ضمن العناصر املسببة لألمراض  -
 .املزمنة واألورام

ديوكسني: غاز سام ينبعث عند احرتاق األجهزة االلكرتونية، وإسنشاقه يسبب أمراض خطرية يف ال -
 الرئتني والقصبة اهلوائية، وكذا يدمر اخلاليا العصبية، ويضعف من الفقرات الظهرية؛

 :باإلضافة إىل ما سبق توجد آثار صحية أخرى نامجة عن املخلفات اإللكرتونية
 والسلوك؛تغريات يف املزاج   -

 ؛والوالدات املبكرة (stillbirths)"زيادة يف حاالت اإلجهاض واإلمالص "والدة طفل ميت -

 زيادة خطر اخنفاض الوزن وتدين الطول عند الوالدة؛ -

األشخاص الذين يعيشون يف مدن إعادة تدوير النفايات اإللكرتونية أو يعملون يف إعادة تدوير  -
)شبكة اجلزيرة  يلة على حدوث تلف أكرب يف احلمض النوو املخلفات اإللكرتونية كان لديهم أد

 .(2612اإلخبارية، 
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أن األخطار واآلثار السابقة الذكر للمخلفات اإللكرتونية تؤثر على صحة اإلنسان  ؛بالذكر جدير
فاألقل  ،درجة التعرض حسبوختتلف درجة التأثري ، بصفة عامة سواء كان بالتعرض املباشر أو غري مباشر

عرضة هم األشخاص الذين يستعملون اإللكرتونيات مبعدل دوران أقل أو يستخدمون االلكرتونيات 
وحياهتم يف خطر هؤالء الذين يعملون مبصانع إعادة التدوير  لألمراضاخلضراء والنظيفة، أما األكثر عرضة 

وأكرب مثال على ما سبق هي ، من تلك املصانعاملخلفات اإللكرتونية أو التجمعات السكانية القريبة 
الواقعة يف جنوب شرق الصني واليت تعترب أكرب منطقة للتخلص من النفايات اإللكرتونية ( Guiyu) منطقة

يف الصني وممكن على مستوى العامل، هبا شركة كبرية خمتصة يف إعادة تدوير النفايات اإللكرتونية وهي 
شحنات عديدة من النفايات اإللكرتونية السامة من ( Guiyu) لقى شركةتت، حيث معروفة باسم املنطقة

يصعب عزل التداعيات الصحية للنفايات اإللكرتونية واليت ، (Ilene lubell, 2018 )  مجيع أحناء العامل
 هذه جعل ذلك سكان الذي، االمر نظر ا لظروف العمل غري الرمسية والفقر وسوء الصرف الصحيفيها 

 حوايل حيث يعاين، املنطقة يعانون من مشاكل كبرية يف اجلهاز اهلضمي والعصيب واجلهاز التنفسي والعظام
من أمراض اجلهاز التنفسي وهم معرضون بشكل خاص خلطر التسمم  (Guiyuمنطقة ) من أطفال 6%.

 . (Anna O.W. Leung and al, 2008, p. 83) بالرصاص
أن النفايات اإللكرتونية اليت ال ميكن إعادة تدويرها يتم التخلص منها إما عن  أيضا؛ وجدير بالذكر

طريق وضعها يف مدافن خاصة بالنفايات واليت تتسرب من خالهلا املواد الكيميائية السامة يف املنتجات 
اإللكرتونية إىل األرض أو تطلق يف اجلو، مما يشكل هتديد ا على اجملتمعات الواقعة على ضفاف النهر 

العديد من الدول األوروبية بسن تشريعات صارمة ملنع دفن النفايات اإللكرتونية  دفعهذا ما و والبيئة، 
ونغ كونغ  على سبيل املثال شائعة يف العديد من البلدان، ففي ه اتولكن لسوء احلظ ال تزال هذه ممارس

كما يتم ،  من أجهزة الكمبيوتر القدمية يف مدافن النفايات %26و  %16ينتهي األمر مبا يرتاوح بني 
التخلص من هذه النفايات طريق احلرق فتطلق املنتجات اإللكرتونية احملرتقة معادن ثقيلة مثل الرصاص 

املنطلقة يف الغالف اجلوي ويف الرتبة واملياه مما يؤثر على  والكادميوم والزئبق فترتاكم إشعاعات هذه املعادن
 السلسلة الغذائية خاصة األمساك، الثديات، اخلضر والفواكه اليت هي الناقل اخلطر الرئيسي لعامة الناس

(Lucy Mc Allister, 2013) . 
على ، فكما أن ممارسات إعادة التدوير يف القطاع غري الرمسي تساهم يف تضخيم املخاطر الصحية  

سبيل املثال ينتج التعرض األويل والثانوي للمعادن السامة مثل الرصاص بشكل رئيسي عن حرق اهلواء 
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د، فيؤدي االحرتاق الطلق املستخدم السرتداد املكونات القيمة مثل الذهب مثل املصانع املوجودة يف اهلن
 .الناتج عن حرق النفايات اإللكرتونية إىل حدوث جسيمات دقيقة ترتبط بأمراض القلب واألوعية الدموية

 التأثيرات البيئية للنفايات اإللكترونية: 0.3
النفايات اإللكرتونية والتلوث البيئي مشكلة عاملية، حيث يقدر برنامج األمم املتحدة للبيئة متثل 

(UNEP)  مليون طن من النفايات اإللكرتونية يتم إنتاجها كل عام يف مجيع أحناء  26و  26أن ما بني
يتم تصنيف السلع اإللكرتونية والكهربائية من ناحية التأثري على البيئة إىل ثالثة أصناف ، كما العامل

وغساالت الصحون والثالجات رئيسية: "السلع البيضاء" واليت تشمل األجهزة املنزلية مثل مكيفات اهلواء 
وتشمل أجهزة التلفزيون وكامريات الفيديو والكامريات وغريها،  والغساالت، والصنف الثاين "السلع البنية"

أما الصنف الثالث "البضائع الرمادية" مثل أجهزة الكمبيوتر والطابعات وأجهزة الفاكس واملاسحات 
 . الضوئية...

ا نسبي ا تعترب من املواد األالسلع الرمادية جدير بالذكر ان  إعادة التدوير نظر ا يف عملية كثر تعقيد 
حيث تتكون من العديد من املكونات بعضها حيتوي على مواد سامة هلا تأثري سليب على ، لتكوينها السام

ففي كثري من األحيان تنشأ هذه املخاطر ، صحة اإلنسان والبيئة إذا مل يتم التعامل معها بشكل صحيح
ميكن أن يكون هلا عواقب وخيمة على من منها، و  عمليات إعادة التدوير والتخلص غري الصحيح بسبب

أما النفايات  ؛النفايات اإللكرتونية أو حرقهاهذه هم على مقربة من األماكن اليت يتم فيها إعادة تدوير 
 .(Kumari, 2014, p. 40) من البضائع البيضاء والبنية فهي أقل مسية مقارنة بالسلع الرمادية

إن للنفايات االلكرتونية أثارا  سلبية على البيئة حيث ترتاكم املعادن والبالستيك واملواد الكيماوية  
السامة اليت تتكون منها األجهزة االلكرتونية كلوحات الدوائر الكهربائية وأنابيب الزجاج واألسالك 

من املعادن الثقيلة مبا فيها  %26من واملقاومات واملكثفات وغريها من األجهزة الداخلية الدقيقة، وأن أكثر 
الزئبق والكادميوم والقصدير اليت تتواجد يف مطامر النفايات تعمل على تلويث املياه اجلوفية وعند حرق 
هذه النفايات الشديدة السمية تنتج غازات مثل غاز ثنائي أكسيد الكاربون وأكاسيد احلديد والنحاس 

غريها ما يؤدي إىل تلوث اهلواء وعند تعرض هذه الغازات إىل الرطوبة الثنائية وأكاسيد العناصر الثقيلة و 
 واألمطار تتكون األمطار احلامضية ما يؤدي إىل تلوث املياه والرتبة. 

كما حتتوي نفايات املعدات الكهربائية واإللكرتونية على العديد من املعادن الثمينة مثل الفضة   
على درجة أقل من اخلطورة، بالرغم من والذهب والبالديوم والنحاس واإلنديوم وغريها اليت قد تكون 
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الزنك والبالتني هي أيض ا نفايات سامة مثل النحاس والرصاص و اليت تعترب بعض املكونات احتوائها ل
، أيض ا على الزجاج والبالستيك والسرياميك،  فضال على احتوائها والفضة والكادميوم والليثيوم والزئبق

تؤثر هذه املواد على جودة املوارد املائية، وكذلك الزراعة والرتبة واملياه اجلوفية وهتدد غذائنا بشكل  حيث
 ؛ وهو ما ميكن توضيحه من خالل الشكل املوايل.(Robert-St-Denis, 2015) غري مباشر

 اإللكترونية النفاياتتركيبة  :2الشكل 
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 .http://www.projets-du-pil.net: من إعداد الباحثان استنادا ملعلومات متوفرة يف موقع المصدر: 
  إن تلوث النفايات اإللكرتونية يتسبب يف خماوف صحية شديدة ملاليني الناس حول العامل

من الوفيات يف هذه الدول مرتبطة  % 20معظمهم يف الدول النامية يف إفريقيا وأوروبا وآسيا وحوايل 
طن من  1.6666كما أفادت دراستان أجرهتما مؤسسة البيئة الكندية أن  بالتلوث واآلثار البيئية األخرى.

املعدات اإللكرتونية توجه إىل مدافن النفايات الكندية كل عام مما يؤدي إىل تلوث الرتبة واملياه اجلوفية 
عندما يتم إلقاء النفايات اإللكرتونية يف مقالب كما جتدر االشارة اىل أنه . (équiterre, 2013) تدرجييا  

ميكن ، و موادها السامة إىل املياه اجلوفية، مما يؤثر على كل من احليوانات الربية والبحريالنفايات تتسرب 
فيها يف العادة ملختلف  أن يؤثر ذلك أيض ا على صحة األشخاص يف البلدان النامية حيث يتم التخلص

 .(Ilene lubell, 2018 )  النفايات اإللكرتونية هذه
إن التخلص غري السليم من هذه النفايات اإللكرتونية يؤثر على مكونات الرتبة واهلواء واملاء يف 

 :(E-TIERRA technologies, 2017 ) على النحو التايلالبيئة 
تلوث اهلواء. اآلثار على اهلواء: أحد أكثر التأثريات شيوع ا للنفايات اإللكرتونية على اهلواء هو  -

مرحبًا " بعنوانفيلم وثائقي بريطاين عن الغوس وسكاهنا، أنه جاء يف عرض على سبيل املثال، 
مدافن النفايات  هامير عرب اليت  ألحد املفارغ حول عدد من عمال النظافة "،بكم في الغوس
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عن إلكرتونيات يتم التخلص منها بشكل غري صحيح من خالهلا العديدة يف الغوس يبحثون 
من إعادة تدوير لعائالهتم اخلالطات وما إىل ذلك، لتحقيق بعض الدخل و واليت تشمل األسالك 

األسالك للحصول على النحاس  يقومون حبرقكانوا   العمالوقد تبني أن هؤالء  ،هذه النفايات
 يدروكربونات يف اهلواء.م يف نشر انبعاثات هل، مما يساه)سلعة مثينة للغاية( يف اهلواء الطلق

اآلثار على املاء: عندما يتم التخلص بشكل غري صحيح من اإللكرتونيات اليت حتتوي على  -
معادن ثقيلة مثل الرصاص والباريوم والزئبق والليثيوم )املوجود يف اهلاتف احملمول وبطاريات 

بة للوصول إىل قنوات املياه اجلوفية اليت تصل يف الكمبيوتر(، تتسرب هذه املعادن الثقيلة عرب الرت 
احمللية  ، حيث جند ان الكثري من اجملمعات السكانيةالنهاية إىل تيارات أو برك صغرية من املاء

بصرف النظر عن هذه املواد الكيميائية  ،هذه املسطحات املائية واملياه اجلوفيةما تستخدم غالب ا 
وكذلك  إىل وفاة بعض النباتات واحليوانات املوجودة يف املاء،  ؤديحتتويها، االمر الذي ياليت 

، باإلضافة تناول املياه امللوثة من قبل البشر واحليوانات الربية يؤدي إىل تسمم بالرصاصكون أن 
 مسببة للسرطان.تعد بعض هذه املعادن الثقيلة هي أيضا  اىل اعتبار أن

ادن الثقيلة واملواد الكيميائية السامة الناجتة عن النفايات اآلثار على الرتبة: هبذه الطريقة تدخل املع -
اإللكرتونية إىل "مسار الرتبة واحملاصيل الغذائية"، وهو أحد أهم الطرق لتعرض املعادن الثقيلة 

هذه املواد الكيميائية ليست قابلة للتحلل فهي تستمر يف البيئة لفرتات طويلة ، حيث ان للبشر
عندما يتم حرق شاشات الكمبيوتر ، فمثال خطر التعرض هلا من الزمن، مما يزيد من

الديوكسينات املنتجة للسرطان واليت يتم إطالقها يف  غازات فإهنا ختلق واإللكرتونيات األخرى
يفسح اجملال إلمكانية  القمامة حاوياتإذا ألقيت اإللكرتونيات يف ، أما اهلواء الذي نتنفسه

وبالتايل فإن ، على املوارد احملليةبذلك  املياه اجلوفية وتؤثرذه السموم إىل هل حدوث تسربات
التخلص غري السليم من النفايات اإللكرتونية ليس له آثار على البيئة فحسب، بل إنه يشكل 

 أخطار ا غري مباشرة على البشر واملاشية يف النهاية.
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  كما وسبق أن أشرنا أن منطقة غويو الصينية هي اكرب مكان توجد فيه النفايات اإللكرتونية  
أستاذ الرتبة  باحثون مثل بريت روبنسونالعديد من ال ، حيث أشارليسوا وحدهم املعرضني للخطر افسكاهن

جزيئات  تشكلق الصني والعلوم الفيزيائية جبامعة لينكولن يف نيوزيلندا، من أن أمناط الرياح يف جنوب شر 
 عرب منطقة دلتا يف هنر اللؤلؤ اليت يقطنهاللنفايات االلكرتونية  اهلواء الطلق  يف رقاحلسامة تصدر عن 

وهبذه الطريقة تدخل املواد الكيميائية السامة من النفايات  ،(Robinson, 2009) مليون شخص 2.قرابة 
، املعادن الثقيلة تعرض البشر ملخاطراإللكرتونية إىل مسار الرتبة واحملاصيل الغذائية، وهو أحد أهم الطرق 

هذه املواد الكيميائية ليست قابلة للتحلل فهي تستمر يف البيئة لفرتات طويلة من الزمن، مما نظرا لكون 
 .هلا زيد من خطر التعرضي

أن تفعل  مما يسمح هلاتساهم يف التلوث احلمضي  اضافة اىل ما سبق؛ فإن النفايات االلكرتونية 
أسوأ شيء قد ت ريده البشرية منها يف يوم من األيام، وهو هطول األمطار احلمضية وبالتايل إغمار األرض 
بالتلوث احلمضي، فاملخلفات احلمضية يف حالة إحراقها بقصد التخلص منها ال ت نتج أي شيء خبالف 

ببساطة شديدة جتعل  احب فإهنعندما تتصاعد إىل السماء وتشتبك مع الس  اليت السموم، تلك السموم 
األمطار املتوقع هطوهلا أمطار محضية، ال شيء ي نتظر منها سوى الضرر الشديد للماء واهلواء والرتبة على 

 حٍد سواء.
ا أن حيدث تفاعل  من جهة أخرى، فإنه من بعض مجع يف حالة  بتاتا   غري صحياحملتمل جد 

تكون منجذبة كيميائي ا االلكرتونية مواد داخل بعض األجهزة اإللكرتونية يف مكاٍن واحد، فهناك  النفايات
الة إذا ما تركنا الفرصة مواتية للمادتني باالجتماع يف مكان واحد هذه احلأو فيزيائي ا إىل مواد أخرى، ويف 

ولو على سبيل الصدفة فإنه قد حيدث تفاعل مي كن أن يصل إىل درجة االنفجار، ذلك االنفجار لن يكون 
)حممود  اإللكرتونية يف بعض األحيان قد تكون أخطر من القنابلالنفايات املرة، وهلذا ي قال إن ب سهال

 .  (.261الدموكي ، 
 آليات الحد والمعالجة من آثار النفايات اإللكترونية. 8

النفايات تضم سنويا  حماشرحسب ما تذكر الوكالة الفدرالية حلماية البيئة يف الواليات املتحدة فإن 
.                (2611)عبد عالء علي،  ماليني طن من النفايات اإللكرتونية، وهذا الرقم يتضاعف سنويا 4أكثر من 

اليت مل تعد تواكب التطور  صاحلة أوتبدو قضية التخلص من األجهزة اإللكرتونية اليت مل تعد كما 
التكنولوجي املطّرد، هي حمور مشكلة التلوث االلكرتوين، خصوصا  أن جلوء الدول املتقدمة تكنولوجيا  إىل 
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شكلة يف هذه البلدان. يف هذا فاقم من املقد جتميع اإللكرتونيات املستخدمة وتصديرها إىل البلدان النامية 
التخلص اآلمن من النفايات اإللكرتونية لألجهزة الكهربائية، الكثري من اخلرباء بضرورة الصدد ينصح 

 . (0-2، الصفحات 2610) كمال غزايل ،  خاصة  الكمبيوتر والتليفزيون، من خالل عمليات التدوير ملكوناهتا
ذه املشاكل يتطلب تضافر اجلهود على املستوى الفردي هلمما ال شك فيه أن إجياد حلول 

واجلماعي، ومن مث على مستوى احلكومات احمللية واملستوى الدويل، ليصبح باإلمكان التحكم هبذه 
 :نذكر فمن احللول املقرتحة للحد من التلوث االلكرتوين، النفايات والتخلص منها بأقل األضرار املمكنة

على األفراد جتميع النفايات املوجودة يف منازهلم أو أماكن أعماهلم، وعدم رميها مع النفايات  -
تدوير للنفايات اإللكرتونية املوجودة يف متاجر بيع لالعادية، ومن مث البحث عن أقرب موقع 

 األجهزة االلكرتونية املعتمدة؛ 

زم يف السلوك الفردي واجملتمعي من أجل احلفا  نشر الوعي البيئي اجملتمعي، وإحداث التغيري الال -
املختلفة  الوسائل التوعوية والثقافيةعلى الصحة العامة وسالمة البيئية، وذلك عن طريق استخدام 

 وسائل اإلعالم املختلفة؛ وصوال اىل من املدرسة  انطالقا

متكني املواطنني من  إصدار تشريعات مالئمة وتوفري السبل واإلجراءات املختلفة اليت من شأهنا -
يف خمتلف األحياء واملدن  هاالتخلص من النفايات االلكرتونية بشكل آمن عرب حتديد مراكز جلمع

البيئية لغرض إعادة تصنيعها، باإلضافة إىل تعزيز الشراكة مع القطاع اخلاص لنجاح التنمية 
  (2612)مهدان زيد دماج،  تكنولوجيا بيئية سليمة إلدارة النفايات مبختلف أنواعها؛ واعتماد

رفع مستوى الوعي لدى املواطنني، فمن منا ال يستخدم جهازا إلكرتونيا، ومن منا ال يبدل  -
 حاوياتجهازه ويأيت جبديد غريه، ومكمن اخلطورة الرئيسي هو أن ن لقي بأجهزتنا املستعملة يف 

القمامة، أو على جانيب الطريق، أو نقذف هبا يف وسط مائي مفتوح أو مغلق، حيث أنه مبرور 
علينا أن ، عليه جيب الوقت تتحلل أجزاء اجلهاز وتتسرب العناصر الثقيلة يف البيئة احمليطة

ن عنتخلص من أجهزتنا القدمية بتسليمها إىل اجلهة املسؤولة بتجميعها، على أن ت علن هذه اجلهة 
 فروعها، وهواتفها، لتسهيل الوصول إليها؛ مقرات
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االلكرتونية تفعيل القانون على حنو صارم جتاه الشركات واملؤسسات املعنية بتصنيع األجهزة  -
فيما يتعلق باشرتاطات ومعايري السالمة الشخصية والبيئية، والرقابة على ما ختلفه عمليات  خاصة

 ذه النفايات، للتخلص منها بطريقة آمنة؛التصنيع من نفايات، حبيث يتم جتميع ه

مينع منعـ ا باتـ ا التخلص من النفايات اإللكرتونية عن طريق الطمر، فهي وسيلة ثبتت خطورهتا  -
نع منعــ ا باتــ ا التخلص منها عن طريق احلرق، نظرا ملا ،  الشديدة على أمن وسالمة البيئة كما مي 

 يتصاعد من انبعاثات سامة مدمرة للصحة؛

جتمع الدويلتأكيد  -
 
مبنع عمليات التصدير لألجهزة عرب  على االلتزامات االخالقية لألعمال امل

نتهية الصالحية
 
حيث أن  وتشديد الرقابة على منفذيها،واليت ال ميكن استعماهلا مرة أ خرى،  امل

 وضع حلول جذرية هلا. تستوجبتصدير النفايات اإللكرتونية ميثل إشكالية دولية خطرية 

عاجلة والتدوير، إال أن ذلك جيب أن يتم وفق معايري وأسس علمية دقيقةكثيف عمليات ت -
 
يتم و  امل

وتصنيفها، مث الدخول يف مراحل التفكيك،  االلتزام هبا، بدءا من عملية جتميع النفايات
 وصوال إىل عملية التكرير النهائي، وهي املرحلة النهائية يف منظومة تدوير النفايات ،والتقطيع

 اإللكرتونية؛

تشجيع البحث العلمي يف جمال التأثريات البيئية والصحية للنفايات اإللكرتونية، ووضع دراسات  -
 ؛ .(2.-..، الصفحات 2610)صاحل بن حممد الصاحلي وآخرون،  تقييميه شاملة للنفايات اإللكرتونية

           دعم برامج البحث والتطوير يف جمال تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اخلضراء -

( E-TIERRA technologies, 2017)؛ 

 النظر يف خيار التغليف األخضر؛ -

 استخدام املواد والطاقة املتجددة وإنشاء املكونات من املواد القابلة للتحلل؛ -
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، للمنتج اإللكرتوين بعد هناية دورة حياته بغية إعادة تدويره االسرتجاعسياسات تطبيق فعلي ل -
مثال جند يف هذا ف، جيب أن يكون املنتجون مسؤولني عن كامل دورة حياة منتجاهتمحيث 

يف الواليات  دنالعديد من املأصدرت أين  البلدان املتقدمة بذلت جهود عديدةاإلطار ان 
قرارات  عدة سان فرانسيسكو،و والييت كاليفورنيا وماساتشوستس،  مريكية على غراراملتحدة اال

خدمة التخلص ( Wipro Infotech)شركة  أطلقت، فقد "يناسترجاع المنتجتدعم قواعد "
 من النفايات اإللكرتونية للعمالء النهائيني؛

منح العمال من خالله وضع بروتوكول وقائي للعاملني يف التخلص من النفايات اإللكرتونية يتم  -
لسالمة الصحية فيها اولوية ا مهاراهتم، ويراعياستخدام من كنهم متوظائف معرتف هبا رمسيا  

واحلماية كما تكون هناك شفافية يف املعلومات املتعلقة باملخاطر الصحية املرتبطة باملهنة ،  املهنية
 ؛هلم الذاتية وتوفري معدات احلماية الوقائية والفحوص الطبية الدورية

أثناء شراء املنتجات اإللكرتونية فعلى األفراد اختيار املنتجات املصّنعة بعدد أقل من املكونات  -
السامة واستخدام املنتج املعاد تدويره والذي يكون فعال من حيث الطاقة ومصمم من أجل 

التفكيك بسهولة، واستخدام احلد األدىن من العبوات وتقدمي خيارات التأجري أو  التطوير أو
 .  (Kumari, 2014) االستعادة

هائلة ال ينبغي إغفال مسؤولية الشركات العمالقة املصنعة لألجهزة االلكرتونية، واليت جتين أرباحا   -
حل مشكلة التخلص من النفايات اإللكرتونية، بداء  من توقفها عن  وذلك مبسامهتها يف

التصنيع استخدام املواد الكيميائية السامة اليت تدخل يف تصنيع منتجاهتا، وحتسني برامج إعادة 
فإن هذه الشركات مطالبة باعتماد املعايري البيئية الوقائية والسليمة اليت ينبغي أن تفرضها  وبالتايل

 احلكومية الصارمة لضمان إعادة التصنيع لكل تلك املنتجات بأمان.التشريعات 
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 . خاتمة:5
مت االستعراض يف هذه الورقة البحثية أهم املفاهيم املتعلقة بالنفايات اإللكرتونية واليت تعد أخطر  

كل أنواع النفايات يف وقتنا احلايل أسرعها انتشارا، حيث أن هذه األخرية حتتوي على مكونات سامة تش
كما تطرقنا ألهم اآلليات املقرتحة من طرف خمتلف اهليئات  خطر على بيئة وهتدد حياة اإلنسان وصحته.

 العاملية املختصة بالبيئة والصحة حملاولة معاجلة واحلد من هذا التهديد.
التالية اليت من شأهنا أن تساهم يف احلد من هذا املشكل وذلك االقرتاحات يف األخري ميكن إدراج 

 ن خالل:م
للمعاهدات الدولية اليت تكفل محاية البيئة والصحة العامة من   اتالتنفيذ اجلاد من طرف احلكوم -

 كافة أشكال التلوث اإللكرتوين؛

وضع أهداف جلمع املخلفات االلكرتونية من قبل الدولة لتحفيز املنتجني على وضع أهداف   -
 لربامج االسرتجاع لديهم؛

تشجيع اخلصم على األجهزة اإللكرتونية اجلديدة مقابل إعادة األجهزة غري املستخدمة إىل خمازن  -
 املوزع.

حرص احلكومة على تطبيق القوانني املفروضة على املؤسسات املنتجة لألجهزة االلكرتونية أو  -
 تلك اليت تقوم بإعادة تدويرها ورقابتها بصفة دورية؛

حيث ميكن هذا من ذوي  ،اليت ميكن استخدامها لإللكرتونية فتح سوق جديد لبيع املخلفات -
الدخل املنخفض من االستفادة منها وتقليل من الرمي العشوائي، كما يساعد على إطالة العمر 

 االفرتاضي لألجهزة االلكرتونية وتأجيل التخلص منها هنائيا  واستعادة املواد منها؛

 اليت تقوم بإعادة تدوير مثل هذه املخلفات؛أو اإلعفاء من الضرائب للمؤسسات  التخفيض -

قياس نسبة اإلشعاعات املوجودة يف جسم اإلنسان ويف البيئة احمليطة به ومعرفة آثارها وكيفية    -
 ؛عرب استخدام اجهزة متخصصة لذلك معاجلتها أو التخلص منها
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 حماولة تطبيق وتكييف النماذج الناجحة يف بعض الدول؛ -

واستغالل مواقع التواصل االجتماعي يف توعية ونشر ثقافة االستخدام  إنشاء مواقع إلكرتونية -
 الرشيد لألجهزة االلكرتونية والكيفية املالئمة للتخلص منها عندما ال تكون حاجة باستخدامها؛

حول  يةإدخال املفاهيم املتعلقة بالنفايات اإللكرتونية يف املناهج املدرسية وفتح ختصصات جامع -
 هذا النوع من النفايات، وتشجيع االبتكارات يف التكنولوجيا النظيفة واخلضراء؛ مثل تدويرإعادة 

ختصيص مجعيات خريية خاصة إلعطائها األجهزة اإللكرتونية املستعملة الصاحلة لالستعمال واليت  -
 تعطى فيما بعد لذوي الدخول املنخفضة؛

منتجات إلكرتونية نظيفة وطويلة املصنعون ملفهوم املسؤولية البيئية من خالل تصميم وعي ضرورة  -
 كي ال تعرض العمال والبيئة للمواد الكيميائية اخلطرة؛،  عادة تدويرهاإل لةالعمر وآمنة وسه

تأسيس مصانع إلعادة التدوير تعطي النفايات اإللكرتونية فرتة ثانية لإلصالح والتنظيف، مث تعيد  -
 تخدمني.بيعها بأسعار منخفضة، مما يقلل من األثر البيئي للمس
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 :ملخص
يهدف موضوع حبثنا إىل دراسة واقع تطبيق املمارسات البيئية يف املؤسسات االقتصادية العمومية  

، وبالتايل قياس للمؤسسات املنخرطة فيهباجلزائر والدور الذي تلعبه يف حتسني األداء البيئي واالقتصادي 
 مستوى الوعي البيئي لدى مسريي املؤسسات االقتصادية، وهذا من خالل تطبيق االقتصاد الدائري.

وقد توصلنا يف الدراسة التطبيقية أن املؤسسات املنخرطة يف التوجه البيئي عرفت بصفة عامة نتائج 
تقليص معدل انبعاثاهتا الغازية إىل املستوى احملدد قانونا، كما  مؤشرات أدائها البيئي من خاللإجيابية يف 

 ، كما استفادت من النفايات الصناعية وهذا من خالل تثمينها.ةساهم يف ختفيض تكاليفها االستثماري
 Trefissoud & Scaekاالقتصاد الدائري؛ األداء البيئي؛ األداء االقتصادي؛ كلمات مفتاحية: 

 .P17؛ Q56؛ JEL  :Q53تصنيف 

Abstract:  

Our research aims at studying the actual application of environmental 

practices in the Algerian public economic companies, and the role they play 

in improving the environmental and economic performance of the involved 

institutions; so as to measure the level of environmental awareness among the 

economic company managers this can be achieved by adopting Circular 

Economy.  
__________________________________________ 

 djaber.dehimi@univ-setif.dzيميل: اإل ،جابر دهيمي: المؤلف المرسل
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As far as the result of the field study are concerned, we found out 

that the companies involved in the environmental orientation witnessed 

positive results in their environmental performance indicators by reducing 

their gas emissions to the legally defined level. The latter contributed in 

reducing their investment costs, they also too advantage of industrial waste 

by valuating it. 

Keywords: Circular Economy; Environmental Performance; Economic 

Performance; Trefissoud & Scaek. 

Jel Classification Codes: Q53 ؛Q56 ؛P17. 

 مقدمة:  .1
نتيجة لتنامي الوعي البيئي على مستوى املؤسسات االقتصادية، خصوصا بعد التطور احلاصل يف 

وبعد نتائج الدراسات اليت أثبتت اجلدوى Sustainable Enterprise  مفاهيم استدامة املؤسسات
االستفادة وتثمني االقتصادية لسلسلة املمارسات البيئية، فقد مسح بتوسع االستثمار يف تكنولوجيا 

 نتدى االقتصادي العاملي ومؤسسة إلني مكارثر الذي قدر أن االقتصاد الدائرياملتقرير  سبالنفايات. وحب

Circular Economy  ألف وظيفة  022، وسيولد 0202سيوفر على العامل تريليون دوالر حبلول عام
تقرير املفوضية األوروبية بأن االقتصاد الدائري سيحد من انبعاثات  وكذا ،جديدة خالل مخس سنوات

 0.9مليون طن سنويا، وحتقيق منفعة تصل إىل  922الكربون يف االحتاد األورويب وحدها مبا يقارب 
 .0202تريليون يورو حبلول 

 بعينياتعلى الرغم من حداثة مفهوم "االقتصاد الدائري"كما يبدو، إال أن املصطلح ظهر يف الس
، والذي يسعى "إلعادة بناء رأس املال سواء كان ماليا، تصنيعيا، بشريا، من طرف جمموعة من الباحثني 

اجتماعيا أو طبيعيا، وحتسني عوائد املوارد من خالل تدوير املنتجات واملكونات واخلامات املستخدمة يف 
والبيولوجية )السلع( واخلدمات حبسب مؤسسة مجيع األوقات مبا يضمن تعزيز التدفق املستمر للمواد التقنية 

 .وهو ما يصب يف جوهر االستدامة ،إلني مكارثر
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 اشكالية البحث:
، حبيث صارت هتدف إىل حتقيق عوائد اقتصادية قتصادية اجلزائرية حتوالت عميقةعرفت املؤسسات اال

باخنراطها يف عديد املمارسات البيئية وتعظيم رحبيتها، مع مراعاة البعد البيئي يف أنشطتها الصناعية، وذلك 
  سعيا منها لتحسني أدائها البيئي. ومن هذا املنطلق ميكن طرح السؤال الرئيسي التايل:

المؤسسات في سياسة إدارة النفايات ماهي اآلثار البيئية واالقتصادية المترتبة من خالل انخراط  -
 الصناعية ؟

 فرضية البحث:
طروحة، سنحاول اإلجابة عن السؤال الرئيسي، وبالتايل املسامهة يف على ضوء إشكالية البحث امل

 حتديد العالقة بني املتغري املستقل واملتغري التابع للدراسة، وبالتايل سنضع الفرضية العامة التالية:
تبني المؤسسات االقتصادية لسياسة إدارة النفايات الصناعية، من شأنه أن يحسن من أدائها  -

 واالقتصادي.البيئي 

 أهمية البحث:
تكمن أمهية البحث يف كونه يعاجل أحد أهم القضايا املطروحة أمام املؤسسات الصناعية، حبيث 
يتيح ملسريي املؤسسات معرفة خمتلف اآلثار املرتتبة على اخنراطها يف التوجه البيئي، كون هاجس املؤسسات 

ستثمارات بيئية خمتلفة، مثل اقتنائها ملعدات حتد أو هو مقدار العائد االقتصادي احملقق نتيجة قيامها با
 وبالتايل حتسني األداء البيئي، واحلصول على عوائد اقتصادية خمتلفة.  تقلل من نسبة االنبعاثات،

 منهجية البحث:
اعتمد الباحث يف دراسته على املنهج الوصفي وذلك باعتباره املنهج املناسب واملالئم ملوضوع 

م على وصف الظاهرة، مث حيلل خمتلف أبعادها وجوانبها، بتفسريها، حتليلها وتركيبها البحث، حبيث يقو 
ليتم يف األخري الوصول إىل جمموعة من النتائج ، كما اعتمد على منهج دراسة احلالة ويقوم على اسقاط 

  .ديةاإلطار النظري يف الواقع امليداين التطبيقي، من خالل دراسة مؤسسات تنشط يف قطاعات اقتصا
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 مفهوم النفايات واإلتفاقيات الدولية إلدارتها: .2

 سنتناول يف هذا املطلب مفهوم النفايات وإدارهتا، وكذا اإلتفاقيات الدولية املرافقة إلدارهتا. 
 مفهوم النفايات:  2.2

من  يعترب تعبري النفايات أدق يف داللته على املعىن من تعبري املخلفات، فالتعبري األخري أعم وأمشل
 (.Wastes ,Déchetsتعبري النفايات،كما يستخدم مصطلح النفايات كمرادف للتعبري )

إذ استخدمت مفردة النفايات يف اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص  
مطلوب منها عرب احلدود،  واليت عرفتها بأهنا مواد أو أشياء جيري التخلص منها أو ينوي التخلص منها أو 

 .(902، صفحة 0200)القنيعي،  التخلص منها بناء على أحكام القانون الوطين
كما تعين إدارهتا مجع النفايات اخلطرة أو النفايات األخرى ونقلها والتخلص منها، مبا يف ذلك 

 . (4، صفحة 0494)اتفاقية بازل،  العناية الالحقة مبواقع التخلص
على أهنا: كل البقايا الناجتة عن  04-20من القانون  0و يعرفها املشرع اجلزائري حسب املادة 

عمليات اإلنتاج أو التحويل أو اإلستعمال وبصفة أعم كل مادة أو منتوج وكل منقول يقوم املالك أو 
، 0220، 04/20)القانون  أو يلزم بالتخلص منه أو بإزالتهاحلائز بالتخلص منه أو قصد التخلص منه، 

 . (02صفحة 
كما ميكن تعريفها بأهنا ناجتة عن عملية االستعمال أو االنتاج أو االستهالك وتسبب تلوثا خمتلفا 

، صفحة 0200)سعيد و أمساء،  يف األوساط قابلة للمعاجلة لالستفادة منها أو التخلص من خطورهتا
من قانون البيئة الفرنسي تعين النفايات كل املخلفات اليت تتم على  L541-1. وحسب املادة (040

 Guide de) مستوى مسار اإلنتاج)...(، وبصفة عامة كل سلعة مت التخلي عنها، أو يف طريق التخلي

Bonnes pratriques de la Gestion des Dechets Dangeureux:Ameliorations 

ensemble le cadre de vie de nos zones d'activités, 2006) 
من خالل مجلة التعاريف السابقة نستنتج أن مفهوم النفايات تطور بفعل تنامي وتنوع النفايات 
واآلثار املرتتبة عنها، حيث مل تعد تقتصر فقط على القطاع املنزيل، بل تعداها إىل القطاع الصناعي وحىت 

 ه عاملية. الصحي، كما وأن تلك النفايات منها ما يكون عابرا للدول، وبالتايل تكون آثار 
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 . االتفاقيات الدولية إلدارة النفايات:2.2
 .اتفاقية بازل:2.2.2

تعد اتفاقية بازل إحدى االتفاقيات الدولية اليت جاءت هبدف احلرص على محاية البيئة وصحة 
اإلنسان، وتتضمن اإلتفاقية إجراءات صارمة للرقابة على نقل النفايات اخلطرة املسموح بنقلها عرب احلدود، 

يث ال جيوز أن تنقل دولة النفايات، مامل توافق مجيع األطراف املوقعة على االتفاقية وأحيانا األطراف ح
غري املوقعة مبا فيها دول العبور، كما حددت االتفاقية مسؤوليات األطراف املعنية ومبادئ التعاون الدويل 

 النفايات اخلطرة وتصنيفها وترميزها. لتحسني وحتقيق االدارة السليمة بيئيا للنفايات اخلطرة وغريها من
  OCDE :منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  اتفاقية. 2.2.2

اتفاقيات تربط مابني البلدان وتنظم التحركات عرب احلدود النفايات املقررة  OCDEأوجدت 
لعمليات االسرتداد، إذ اختذت قرارات تغطي حتديد النفايات وتعريفها ومراقبة حتركاهتا عرب احلدود، وإن 

 نظام الرقابة يهدف إىل تسهيل جتارة ما ميكن حتويله بصورة كافية اقتصاديا وسليمة بيئيا. 

 :2792.  اتفاقية لندن 3.2.2
تتعلق هذه االتفاقية بالرقابة من التلوث البحري من خالل إلقاء أنواع النفايات واملواد األخرى،  

هبدف منع تلوث البحار من خالل إلقاء النفايات اليت تكون مسؤولة  0492دخلت حيز التنفيذ سنة 
مت تبين بروتوكول لالتفاقية حل حمل  0441 سنة عن إجياد خماطر على حياة االنسان واحلياة البحرية، ويف

 .(29، صفحة 0202)خولة،  0220هذه االتفاقية ووضع حيز التنفيذ يف 

 . تصنيف النفايات واستراتيجية إدارتها:3
 . تصنيف النفايات:2.3

املتقدمة والنامية سواء من ناحية الكميات خيتلف انتاج دول العامل للنفايات الصناعية بني الدول 
 أو األصناف ، وعلى هذا األساس سنعتمد التصنيف التايل للنفايات:

 . النفايات الصناعية:2.2.3
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وهي نفايات ناجتة عن العمليات الصناعية أو الصناعات التحويلية واخلدمات، مبا يف ذلك احلمأة  
 (.اهليئة العامة لرتويج اإلستثمار وتنمية الصادرات) الصادرة عن منشآت معاجلة املياه املستعملة

كما يقصد هبا مجيع النفايات الناجتة عن الصناعة ، وكذلك املواد املصنعة غري املطابقة ملواصفات 
االستخدام جزئيا أو كليا وختتلف نوعية وكمية النفايات باختالف الصناعة وحجمها وطريقة 

 .(909،ص0200اإلنتاج)القنيعي،

ويف الواليات املتحدة مل تبدأ احلكومة الفديرالية بتشريع القوانني، حىت أصبحت األهنار واملوانئ يف 
 Interوضع حرج، حيث استخدمت احلكومة الفديرالية صالحياهتا مبوجب بند التجارة بني الواليات 

state Commerce Clause  0944لتصدر قانون األهنار واملوانئ يف عام . 
 نفايات المنزلية)الحضرية(:. ال2.2.3

وهي املخلفات النامجة عن املنازل واملطاعم والفنادق ونفايات الشوارع والنفايات التجارية ونفايات 
حمطات معاجلة املياه العادمة، ويضاف إليها النفايات الصناعية الصلبة واليت تكون مكوناهتا متشاهبة 

، 0200)القنيعي،  ل خطرا على الصحة والسالمة العامةملكونات النفايات الصلبة املنزلية دون أن تشك
 .(909صفحة 

عن النشاطات املنزلية والنفايات املماثلة  على أهنا النفايات الناجتة املشرع اجلزائري فيعرفهاأما 
الصناعية والتجارية واحلرفية وغريها، واليت بفعل طبيعتها تشبه النفايات املنزلية  النامجة عن النشاطات

  .(00، صفحة 0220، 04/20)القانون 
 ويف دراسة حول مكونات حاويات املهمالت الفرنسية، توصلت إىل أهنا تتشكل من العناصر التالية:

 %00متثل مادة الزجاج،  %00ورق، كرتون،  متثل جرائد، %02، متثل مواد عضوية متحللة 04%
 ,Olivier, 2009) أخرى قماش، معادن خمتلفة، مواد خطرة 18%معادن،  %9متثل مادة البالستيك، 

p. 348)  .واجلدول املوايل يوضح فرتات حتلل بعض املواد 
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 ( الفترة الالزمة لتحلل بعض النفايات2الجدول: )
 الفترة الالزمة لتحللها المادة "النفاية"

 ورق اجلرائد -
 بقايا سيجارة -
 علبة مصربات -
 قارورة بالستيكية -
 قنينة أملنيوم  -
 كيس بالستيكي  -
  Polystyrèneقطعة -
 قارورة زجاج -

 شهرا0-00
 سنة 20
 سنة022-02من 
 سنة0222-022من 
 سنة222- 022من

 سنة 922
 سنة1000
 سنة 9222

Source :Syndicat Intercommunal d’élimination des déchets ménagers de territoire 

d’orient ,Sur le site : http://www.siedmto.fr,  visiter le 14/05/2016.                                                    

متثل النفايات حتديا على املستوى العاملي بالنظر إىل طول فرتة التحلل،  نالحظ من اجلدول أنه
سليمة، إذ من املتوقع أن ترتفع ينذر بعواقب صحية ومالية وبيئية خطرية إذا مل يتم التعامل معها بصورة 

 0202مليار طن سنويا حبلول عام  0.1مستويات توليد النفايات احلضرية على املستوى العاملي إىل 
)تقارير موجزة حول القطاعات  ويتأثر هذا اإلرتفاع بنمو السكان والتحضر والتطور االقتصادي والتصنيع

 (0201:إدارة النفايات، االقتصادية الواعدة
 . النفايات الزراعية ومخلفات المحاصيل واألسمدة والنفايات الكيميائية:3.2.3

كاملبيدات احلشرية مبا يف ذلك امللوثات العضوية الثابتة واملركبات ثنائية الفينيل املتعدد الكلور، 
 واملواد املستنفذة لألوزون.

 .تصنيفات أخرى: 2.3
 نفايات الرعاية الصحية والمختبرات:. 2.2.3

 وهي النفايات الصادرة عن املستشفيات والعيادات واملرافق واملكاتب الطبية واملختربات.
  . نفايات البناء والهدم:2.2.3

)عظيمي,  وهي تلك الناجتة عن أنشطة البناء أو ترميم املباين والنفايات الناجتة بعد وقوع الكوارث
  (992، صفحة 0209دالل; سعيدي, وفاء، 
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 : إدارتها . استراتيجيات اإلدارة الفعالة للنفايات وطرق4
 يوجد منوذجني من اإلسرتاتيجيات ختص اإلدارة الفعالة للنفايات، وكذا قاعدة لإلدارة املتكاملة هلا.

 اإلدارة الفعالة للنفايات: . استراتيجيات2.4
هبدف اإلدارة الفعالة للنفايات، طرحت العديد من النماذج اهلادفة ملعاجلة اآلثار السليبة هلا 

 وتثمني استعماهلا، وهذا وفق منوذجني أساسيني مها.
 .النموذج األول:2.2.4

)سعيد و  نفاياتيشري النموذج إىل عدد من االسرتاتيجيات اليت تعد احلل األمثل حلل مشكلة ال
 وهي: (049، صفحة 0200أمساء، 

 احلد من إنتاج النفايات بإتباع طرق سهلة، وتعتمد هذه الطريقة على رفع مستوى املواطن واجملتمع؛ -
 إعادة االستفادة من املخلفات من خالل اإلستعمال مرات عديدة، أو ألغراض أخرى جديدة؛-
 استعمال احملارق احلديثة و املتحكمة يف التلوث اهلوائي حلرق النفايات الواجب التخلص منها؛ -
 استعمال طريقة الطمر الصحي كطريقة لطمر نفايات غري قابلة للحرق أو اعادة االستخدام؛ -
 تنظيم برامج توعية وإعالم ملختلف قطاعات اجملتمع، وكذا البحث والتطوير . -

 الثاني:.النموذج 2.2.4
 لإلدارة اآلمنة للنفايات هي: Metro Vancouver إىل جمموعة اسرتاتيجيات ALANأشار

 اإلستراتيجية األولى: تصفير النفايات -
أي دعم اخالقيات تصفري النفايات من خالل برامج تسويق اجتماعية واتصاالت تعليمية ملركز ميرتو   

 ارتباطا مباشرا مبقدار السلع واخلدمات اليت يتم استهالكها؛ فانكوفر، ومقدار النفايات اليت تنتجها مرتبطة
 اإلستراتيجية الثانية: اشتراك المستهلك والمنتج بالمسؤولية-

واليت مبوجبها  حتول  احلكومات مسؤوليات إضافية يف إدارة النفايات إىل املنتج أو املستهلك، أي أنه كلفة 
ت احمللية ودافعوا الضرائب، وجيب أن تكون كلف وخماطر ومسؤوليات إدارة النفايات تتحملها احلكوما

 إدارة هناية السلع من مسؤولية املنتج واملستهلك الذي يستخدمها وليس دافعي الضرائب. 
 اإلستراتيجية الثالثة: استراتيجية تقليل النفايات-

 عادة تدويرها.وتعتمد لتقليل النفايات مثل: تقليل األخشاب وزيادة فرصة تدوير نفايات اخلشب إل
 اإلستراتيجية الرابعة: تقليل المطروحات من الورق والورق المقوى-
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من النفايات املطروحة يف أمريكا تتكون من الورق والورق املقوى، وأغلبها جيب أن  %09ما نسبته  إن
يدخل برامج التدوير احلالية، أما األوراق امللوثة اليت ميكن تدويرها فباإلمكان حتليلها مع مواد عضوية 

 أخرى إلنتاج منتجات ميكن إعادة استخدامها واالستفادة منها.
 ستهداف المواد العضوية لغرض اإلسترجاعاإلستراتيجية الخامسة: ا-

من النفايات املطروحة، وميكن أن تتحلل هذه املواد سوية مع نفايات  %00متثل نفايات األطعمة 
 احلدائق وبعض الورق املقوى ينتج منها منتجات مفيدة وقابلة للتسويق.

 اإلستراتيجية السادسة: إستراتيجية تدوير نفايات المواد البالستيكية -
من خالل توسيع عملية مجع البالستيك القابل للتدوير من قبل املستهلك، وتشجيع عمليات تدوير 

 البالستيك.
الرتكيز على املناطق ذات الكثافة السكانية، وتستهدف قطاعات متعددة اإلستراتيجية السابعة:  -

 املساكن أو العوائل. 
 التحتية لتحويل النفايات إلى طاقةاإلستراتيجية الثامنة: إستراتيجية إنشاء البنية -

توسيع البنية التحتية اخلاصة لتحويل النفايات إىل طاقة وبناء منظمات حديثة تتم معاجلة املخلفات 
 موقعيا، بأسلوب مستدام مبا يقدم فائدة على شكل طاقة وحرارة للمنطقة.

 ادناإلستراتيجية التاسعة: استراتيجية تطوير نظام التدوير لنفايات المع-
) تصنيع املعادن(، فتبني امكانية تدوير الرماد يف مركز ميرتو  تطوير نظام لتدوير رماد عمليات السباكة

 فانكوفر الناتج عن عمليات طحن وعزل وإزالة املعادن وبقايا اخلام األخرى لتصبح منتجات متوافقة.
 إلى الحد األدنى اإلستراتيجية العاشرة: طرح الفضالت المتبقية وتقليل التأثير البيئي-

السعي يف البحث عن أفضل اخليارات للتخلص واإلستخدام األمثل للتخلص من الفضالت املعاجلة اليت 
 هي دون فائدة. وحسب اإلسرتاتيجية الرئيسية إلستدامة إدارة النفايات يف سنغافورة فتتمثل يف مايلي :

عادة التدوير، حيث يتم تدوير أكثر تقليل النفايات إىل أدىن حد باخلفض وإعادة االستخدام وإ -
 من الفضالت يف سنغافورة، والتوجه حنو اإلمتناع عن دفن النفايات ؛ %22من
 تطوير صناعة إدارة النفايات وحتويل سنغافورة إىل مركز لتقنية إدارة النفايات يف املنطقة. -

 . اإلدارة المتكاملة للنفايات:2.4
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"، وجيب زيادة الوعي حنو R4تعرف بــــ" تاإلدارة املتكاملة للنفاياهناك قاعدة ذهبية يتبناها نظام 
)ندى،  ما حتققه هذه القاعدة من عوائد كبرية سواء بيئيا أو اقتصاديا وتشمل هذه القاعدة مايلي:

  (9، صفحة 0200
 :Reduction _الخفض 

 عند املنبع أو يف املراحل التالية ويتضمن:وهو اإلقالل من كمية املخلفات إما 
 خفض الكميات املتولدة عند املصدر؛ -
 تصميم املنتجات أو وسائل التعبئة والتغليف مبا يقلل من املواد املستخدمة ويؤدي إىل تقليل املخلفات؛ -
 إنتاج مواد أطول عمرا وقابلة إلعادة االستخدام. -

 : Re-use_إعادة اإلستخدام

ويعين اإلستخدام املباشر للمخلفات يف الشكل الذي تولدت عليه، دون تعريضها ألي معاجلة 
 طبيعية أو كيميائية أو بيولوجية قد تؤثر يف شكلها أو يف تكوينها. 

 :Recovery_اإلسترجاع الحراري 

ات وتستخدم يف الكثري من الدول، خاصة اليابان للتخلص اآلمن من املخلفات الصلبة، واملخلف
اخلطرة صلبة وسائلة، وخملفات املستشفيات ، وذلك حبرقها حتت ظروف تشغيل معينة، وتتميز هذه 

من املواد الصلبة وحتويلها إىل طاقة حرارية ميكن استغالهلا يف العمليات  %42الطريقة بالتخلص من
 الصناعية أو توليد البخار أو الطاقة الكهربائية.

 : Recycling_إعادة التدوير

من معاجلة املخلفات حبيث ميكن استخدامها كمواد خام يف نفس العملية اليت تتولد عنها أو تتض
يف عمليات أخرى، وتعد إعادة التدوير عملية حديثة كما أهنا تشمل مجيع األساليب والعمليات اليت 

  األخرىهتدف إىل استخدام النفايات كمادة خام، سواء يف عملية التصنيع أو يف غريها من العمليات 

 .(990، صفحة 0200)القنيعي، 
 . تطور سياسة إدارة النفايات وواقعها بالجزائر:3.4

لقد أدى كل من النموذج الصناعي والزيادة السكانية املستمرة إىل ظهور مشاكل جدية مرتبطة 
من النفايات، حيث تقدر النفايات اجملمعة حاليا باالستهالك الالعقالين للموارد، وإنتاج كميات كبرية 

 . 0022مليار طن يف  9و  0202مليار طن عام  0.0مليار طن سنويا، ومن املتوقع أن تبلغ 0.0بــــــ
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عرفت اجلزائر خالل السبعينات تطورا صناعيا سريعا، وخالل تلك الفرتة  فعلى املستوى الوطين فقد
تها البالد، غري أن عملية التصنيع مل تتم يف إطار التنمية املستدامة، مت إنشاء أكرب مركبات صناعية عرف

حبيث أن الوحدات الصناعية تواجه حاليا مشاكل ختص عملية إزالة النفايات اخلطرة النامجة عنها، وبالفعل 
طن من النفايات اخلطرة والسامة خاصة يف نواحي  092222فإن الصناعة الوطنية تولد سنويا حوايل 

. %09.0ووهران بنسبة  %02.2وتلمسان بنسبة  %01.2واملدية بنسبة  %01.1ة بنسبة عناب
 واجلدول املوايل يوضح أهم النفايات اخلطرة والسامة باجلزائر. (40، صفحة 0222)أمحد، 

 أهم النفايات الخطرة والسامة بالجزائر (22جدول رقم )
 الكمية المولدة )طن/سنويا( الخطرةنوع النفاية 

 النفايا املعدنية -
 بقايا البرتوكيمياء والكربون -
 الوحل امللوث بالزنك -
 مذيب عضوي وبقايا الدهان -
 وحل معدين ووحل متحلل بالكهرباء -
 بقايا صنع ومعاجلة البالستيك -

- 22222 
- 92222 
- 02222 
- 9222 
- 0222 
- 0222 

 .40، ص0222ملحة، الرهانات البيئية يف اجلزائر، مطبعة النجاح، بن عكنون، اجلزائر، أمحد المصدر: 
نالحظ من اجلدول أن الوضع البيئي باجلزائر يشهد تدهورا خميفا، خاصة وأن معظم الصناعات 

وهذا الثقيلة تقع قرب السواحل، ما ينذر بكارثة بيئية إذا مل تتحرك السلطات وتأخذ األمر مأخذ اجلدية، 
ما دفع بالبعض إىل اقرتاح استحداث أسواق النفايات. وقد تطورت هذه األسواق إىل درجة أن األملان 

 .يستطيعون تصريف نفاياهتم بواسطة مواقع اإلنرتنت
 دراسة ميدانية لواقع إدارة النفايات الصناعية بالجزائر: -5

ت الصـــناعية، ســـنقوم يف دراســـتنا بعـــد عرضـــنا يف اإلطـــار النظـــري للســـياق العـــام فيمـــا خيـــص النفايـــا
ـــــت  ـــــات مهـــــا شـــــركة اإلمسن ـــــة للنفاي ـــــة شـــــركتني منخـــــرطتني يف إطـــــار اإلدارة املتكامل التطبيقيـــــة بعـــــرض لتجرب

SCAEK  وشركة القلد ومنتجات التلحيمTREFISOUD. 
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 :SCAEKدراسة حالة شركة اإلسمنت لعين الكبيرة  .2.5
تعترب شركة اإلمسنت لعني الكبرية شركة ذات أسهم وهي فرع من اجملمع الصناعي والتجاري  

GIC-ERCEحتت اسم شركة اإلمسنت لعني الكبرية  0449 ، تأسست يف مايSCAEK،  حتصلت
على مواصفة  0229يف سنة  ، و0222إصدار  ISO 9001على شهادة اجلودة  0220يف سنة 

ISO14001 وكذا مواصفة  ،  0229إصدارOHSAS 18001 0229صدار إ. 

 .ادارة النفايات الصناعية في إطار اإلدارة البيئية:2.2.5
 سالمةعلى  آثاريؤدي التخلص من النفايات خاصة تلك اليت حتتوي على مكونات ضارة إىل  

 وتتضمن النفايات الناجتة عن مصنع اإلمسنت لعني الكبرية العناصر التالية: ،اإلنساناملياه واألراضي و 
  أتربة( املواد ذات اجلسيمات الدقيقة مبا يف ذلك أتربة املخارج اجلانبيةBy Pass ؛) 

  املخلفات الناجتة عن صيانة املعدات واآلليات مثل الزيوت وخملفات التشحيم األخرى ؛ 

  خملفات نتائج إختبار املنتج من طرف خمرب اجلودة والنوعية؛ 

  املنصات اخلشبية؛ و خملفات املصايف القماشية املستهلكة 

 كوابل وأسالك كهربائية.   ،ة ناجتة عن حمركات وأجهزة قدميةينفايات حديد 

 :SCAEKتصنيف النفايات الصناعية بشركة اإلسمنت  .2.2.5
املؤرخ يف  04-20خصوصا القانون رقم كما تقوم الشركة بتصنيف نفاياهتا وفق التشريع اجلزائري 

 والذي يقسمها إىل: واملتعلق بتسيري النفايات ومراقبتها وإزالتها 0220
  النفايات الخاصةD.S:  وتنتج عن النشاطات الصناعية والزراعية والعالجية واخلدمات، وكل

يت بفعل طبيعتها ومكونات املواد اليت حتتويها، الميكن مجعها ونقلها ومعاجلتها النشاطات األخرى، وال
 بنفس الشروط مع النفايات املنزلية وما شاهبها والنفايات اهلامدة.
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  النفايات الخاصة الخطرةD.S.D:  هي كل النفايات اخلاصة اليت بفعل مكوناهتا وخاصية املواد
 بالصحة العمومية و/أو بالبيئة.السامة اليت حتتويها حيتمل أن تضر 

  النفايات الهامدةD.I:  هي كل النفايات الناجتة السيما عن استغالل احملاجر واملناجم، وعن أشغال
اهلدم والبناء أو الرتميم، واليت ال يطرأ عليها أي تغيري فيزيائي أو كيميائي، أو بيولوجي عند إلقائها يف 

أو بعناصر أخرى، تسبب أضرارا حيتمل أن تضر بالصحة العمومية و/أو املفارغ، واليت مل تلوث مبواد خطرة 
 بالبيئة.

 النفايات المنزليةD.M.A: الصناعية والتجارية  عن النشاطات املنزلية ،وكذا النشاطات وتنتج
واجلدول املوايل يوضح لنا كيفية  واحلرفية وغريها، واليت بفعل طبيعتها ومكوناهتا تشبه النفايات املنزلية،

 تصنيف النفايات بالشركة.

  SCAEK( تصنيف النفايات الصناعية بشركة اإلسمنت 3الجدول رقم)
ز ـــرم

 النفاية
 نوع النفايــــــة الصنف

ز ـــرم

 النفاية

صنف 

 النفاية
 ةيـــــــنوع النفا

9.9.44 D.S.D 02.00.44 دهان، برنيق، غراء D.M.A  ظ()علب الحف معدنيةبقايا  

09.0.9 D.S.D ةأدوية منتهية الصالحي  02.0.0 D.M.A  مصفاة هواء 

09.0.0 D.S.D نفايات أنشطة العالج 

 الطبي

02.0.9 D.M.A 

 كوابل كهربائية 

01.1.0 D.S.D 02.0.00  مجمعات البطاريات D.M.A معدات كهربائية تالفة أو 

 مكسرة

01.0.9 D.S.D (Gaz oïl, مصفاة 

huile, air souillé) 
02.0.04 D.M.A ئة ورق وكرتون موجه للتعب

 وغير التعبئة

02.0.0 D.S.D فقطع قماشية للتنظي  02.0.1 D.M.A عبوات بالستيكية 

00.0.0 D.S.D  02.00.44 زيوت مستعملة D.M.A نفايات مطبخ عضوية 
D.S.D 02.0.0 شحوم مستعملة D.M.A قوالب وقطع مستعملة 

02.0.04 D.S  بطاقات ومركبات

 إلكترونية

02.0.9 D.M.A 

Tubes fluorescents 

01.00.2 D.S 01.0.0 آجر وخرسانة مهشمة D.M.A عجالت مستعملة 

02.00.4

4 

D.S نفايات اإلسمنت D.M.A مطاط (Bandes usagée) 
D.S 02.00.44 أكياس اسمنت تالفة D.M.A قطع حديدية 

02.00.0 D.S 02.0.2 بقايا الفرينة D.M.A ثةجيوب تصفية غير ملو  

9.0.9 D.S عةخرطوشة، بقايا الطبا  02.0.0 D.M.A خشب التعبئة 
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02.00.44 D.M.A كريات حديدية مستعملة 
D.M.A براميل معدنية 

0.0.0 D.I مواد التعقيم 

   (Rapport de gestion: 2014,2015,2017) باإلعتماد على تقارير الشركة من اعداد الباحث:المصدر  

 حسب اجلدول السابق فإن الشركة تقوم بتصنيف النفايات إىل جمموعات رئيسية هي :
النفايات اخلاصة اخلطرية، النفايات اخلاصة، النفايات املنزلية، والنفايات اهلامدة. كما تتفرع كل جمموعة إىل 

هذا مايسهل عملية الفرز واعادة التثمني أو العديد من العناصر األخرى ذات نفس املنشأ أو اخلطر، و 
يعاد معاجلتها وإدخاهلا كمادة  معظمهاأن صناعة اإلمسنت غري منتجة للنفايات ألن  التخلص منها. ومبا

  .أولية ، وهلذا فقد عملت شركة اإلمسنت على إدماج جانب تسيريها يف إطار اإلسرتاتيجية البيئية العامة

 020 2229-2222لسنوات ( إجمالي النفايات الصناعية المباعة 4) :الجدول رقم 

 0209 0201 0202 0209 2013 2012 2011 السنوات

ق دجاملبلغ احملق دغري حمد 446 1599   904 0912 0090 904 

   (Rapport de gestion : 2014,2015,2017) باإلعتماد على تقارير الشركة: المصدر            

شركة حققت  مداخيل معتربة من  خالل بيعها للنفايات الأن  اجلدول السابق يظهرمن خالل  
  :، وهبذا فقد حققت الشركة مكسبني ملؤسسات مرخصة الصناعية يف املزاد العلين

 على الوسط البيئي خاصة تلك اخلاصة واخلطرية كالزيوت والشحوم؛ التخلص من النفايات وخماطرها 

  معتربة تستثمر يف محاية البيئة، وتعوض هبا املبالغ السنوية املدفوعة كضريبة بيئية حتقيق عوائد مالية
 دج سنويا. 002222ـــــــ واملقدرة ب

 :TREFISOUDدراسة حالة شركة القلد ومنتجات التلحيم  .2.5
مؤسسة صناعية  TREFISOUD تريفيسودتعترب املؤسسة الوطنية للقلد ومنتجات التلحيم 

املؤسسة منتجات القلد ومواد التلحيم من الفوالذ الصلب، الفوالذ اللني، السياج مبختلف  تقدم عمومية،
 أنواعه، أدوات التلحيم...اخل.
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 . إدارة النفايات الصناعية:2.2.5
للنفايات الصلبة اهتماما كغريها من االنبعاثات الصناعية  TREFISOUDتويل مؤسسة 

 مجع وتصنيف النفايات  واليت تتم بطريقتني: رهتا من خاللاألخرى، وعلى هذا األساس فهي تقوم بإدا
 ":Sous-traitantالجمع والتصنيف باإلعتماد على مؤسسات خارجية " -أ

 حمدد مسبقا، وعلى املؤسسة املناولة التقيد به؛ Cahier de Chargeويتم من خالل دفرت شروط 
 على عاتق المؤسسة نفسها: -ب

النفايات، حيث تصنف وجتمع حسب صنف ونوع النفاية على  تقوم املؤسسة نفسها باسرتجاع
 مستوى الورشات، مث توضع يف أماكن خمصصة قبل أن يتم توجيهها إىل مركز التجميع النهائي.

تسهر مصلحة الوسائل العامة على حتديد خمتلف النفايات ) ورق، بالستيك،  توجيه النفايات:-
مركز التجميع النهائي، مع مراعاة كافة شروط األمن  بودرة صابون، زنك...(، هبدف توجيهها حنو

 .والسالمة، ليتم بعدها التصرف فيها من طرف املصلحة التجارية من خالل عملية البيع
  TREFISOUD إدارة النفايات بمؤسسة   (5: )جدول رقم

 نـــــــوع النفايــــــة الصادرة اإلدارة )القسم(

 قسم األمن الصناعي
 عجالت،  بطاريات مستعملة،  زيوت مستعملة، قطع غيار مستعملة، 

 ، قطع الكرتونية مستعملة.Emballageعلب حديدية للتعبئة 

قسم الفوالذ اللين 
Acier 
 Doux 

 calamine, Savons Calinée, Cendre de zinc, Boues de 

Neutralisation, Feraille, Emballage Métallique, Emballage 

Plastique, Bois, papier, Plastique, Pièces De rechange, Pièces 

Electroniques.   
قسم االلكترودات 

 ومواد التلحيم
قطع حديدية،  علب حديدية للتعبئة، عجائن )بودرة(، خشب، ورق، بالستيك، 

 قطع غيار مستعملة.
قسم الفوالذ الصلب 

Acier Dur 
 خيوط احلديد، بودرة صابون، ورق،  بالستيك،  قطع الكرتونية مستعملة.بودرة 

 عتاد اإلعالم اآليل املستعمل،  قطع الكرتونية مستعملة. قسم اإلعالم اآللي
 ورق، نفايات عضوية. قسم اإلطعام

 SMIمعطيات من قسم اإلدارة املدجمة  :المصدر 
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 .تسيير النفايات الصناعية:2.2.4
، جند TREFISOUDمن خالل املخطط اخلاص بإدارة النفايات الصناعية وتثمينها مبؤسسة  

أهنا تدرك جيدا العائد اإلقتصادي الذي تدره من خالل تثمني النفايات، وللعلم فإن العديد من مدخالهتا 
، Réutiliser يتم استريادهم بالعملة الصعبة، لذا فهي تقوم أوال بإعادة استعمال كل ما ميكن استعماله

 وعدا ذلك فتقوم ببيعه باملزاد العلين للمؤسسات املرخصة، وفيما يلي جدول ألهم املواد اليت يتم بيعها .
   2222 -2226بين  TREFISOUDتصنيف النفايات الصناعية  في  (6: )جدول رقم 

 السنة
 0200 0200 0202 0224 0229 0229 0221 النفايـــــة )كغ(

 Rebuts 200 192 000 940 921 922 991 
Matte de Zinc 40 22   00 099 99 

 0999 0490 0109 0099 0929 0012 940 مواد مسترجعة
 وثائق داخلية من املديرية التجارية. المصدر:     

قمنا يف اجلدول السابق جبمع النفايات اليت تقوم املؤسسة ببيعها، حيث تقوم املؤسسة باتباع 
الورشة املولدة للنفاية، وصوال إىل مكان التجميع، لتصبح حتت صالحية املصلحة اجراءات تبدأ من 

التجارية اليت تعمل على بيعها وفق القوانني السارية. واملالحظ هو وجود كميات هامة تقوم املؤسسة 
كغ   0999إىل  0221كغ يف   940ببيعها، خاصة املواد املسرتجعة حيث تطورت الكمية املتولدة من 

 كغ، أما الزيوت فتسلمها لشركة نفطال مبوجب االتفاقية املوقعة بينهما.0190بزيادة قدرها  0200يف 
 دج222 2222-2226بين  TREFISOUDقيمة مبيعات النفايات في  (9: )جدول رقم 

 السنة              
 0200 0200 0202 0224 0229 0229 0221 النفايـــــة 

 Rebuts 0929 2101 9929 0109 2109 9290 2200 
Matte de Zinc  9999 2009   0099 00990 0999 

 0099 0990 0009 0099 402 920 921 مواد مسترجعة
 وثائق داخلية من املديرية التجارية. المصدر:     
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نالحظ من خالل اجلدول السابق أن النفايات املباعة حققت عوائد مالية معتربة، من خالل 
 متخصصني يف معاجلة النفايات الصناعية وتدويرها، ما يعود بالنفع على الطرفني.إعادة بيعها ملتعهدين 

 .خاتمة:5

يعد االقتصاد الدائري كمفهوم يرتبط باألبعاد الثالثة للتنمية املستدامة وهي البعد االقتصادي، 
املفهوم االجتماعي والبيئي، نظرا لآلثار املتولدة من خالله، وبالتايل فهو يؤسس ملفهوم جديد عن 

التقليدي لإلقتصاد اخلطي الذي تنتهي حلقته عند تصريف املنتجات النهائية، وبالتايل فهو جاء ليعطي 
 نظرة متقدمة حول خمتلف العوائد االقتصادية والبيئية اليت ميكن حتقيقها من خالل تبين هذا املفهوم.

شركتني اقتصاديتني كانتا تعتربان وبعد اسقاط خمتلف املفاهيم النظرية اليت تؤسس هلذا اإلجتاه على 
 من بني الشركات الصناعية امللوثة، تبني لنا صحة الفرضية العامة لبحثنا واملتعلقة ب:

تبين املؤسسات االقتصادية لسياسة إدارة النفايات الصناعية، من شأنه أن حيسن من أدائها البيئي 
 يف ختام دراساتنا توصلنا اىل مجلة من النتائج نوجزها كالتايل: واالقتصادي.

تطور املفاهيم اخلاصة حبماية البيئة والتنمية املستدامة قابله وعي من قبل مسؤويل املؤسسات، لتيقنها من -
 اجلدوى االقتصادية هلذا البديل؛

 أن هذا البعد مازال يف بداياته يف بالرغم من تطور سياسات تثمني النفايات يف اجملتمعات الصناعية، اال -
 الدول النامية؛

عرفت اجلزائر مناذج مشجعة لبعض املؤسسات االقتصادية، سواء من تقوم بالتجميع أو املختصة  -
 بالرسكلة؛

 من خالل دراستنا امليدانية جند وجود عوائد بيئية واقتصادية حققت من طرف املؤسسات حمل الدراسة؛ -
 ية ابرام اتفاقيات مع شركات متخصصة يف جمال معاجلة النفايات لُتثمن اقتصاديا.على اجلهات الوص -
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 : ملخص
 دراسة البيئي لتسيري النفايات الصلبة يف حتقيق التنمية املستدامةهتدف هذه الدراسة إىل معرفة دور الوعي 

 ،املهندسني، الفنينيباختيار عينة عشوائية متكونة من  نيومن أجل حتقيق ذلك قام الباحثحالة بلدية بسكرة، 
 حمل الدراسة.  أجريت عملية التحليل باستخدام البلديةمن العاملني يف  فردا 06البالغ عددهم و  املالني واالدريني

 :توصلت الدراسة إىل، و spssالربنامج اإلحصائي 
يف نشر الوعي البيئي  عدم االهتمام الفعلي باألخبار البيئية املعروضة عرب وسائل االعالم وهذا يدل على قصور   

 لديهم خبصوص القضايا البيئية.
هناك قصور واضح من قبل اجلهات املختصة واملتمثلة بالبلدية يف توفري اخلدمات والتسهيالت للمواطنني    

 وهذا يدل على إمهال اجلانب البيئي من قبل اجلهات املسؤولة.
تراعي الزيادة السكانية  النفايات الصلبة العمل على انشاء خطة تطويرية لتسيريكما أوصت الدراسة بـ

 اليت ستطرأ على السكان وتطبيق القوانني والتشريعات اخلاصة بتسيري النفايات. املستقبلية
__________________________________________ 
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 الوعي البيئي؛ تسيري النفايات الصلبة؛ التنمية املستدامة؛ بلدية بسكرةمفتاحية: الكلمات ال
 Q01؛ Q53؛ JEL  :Q56تصنيف 

Abstract:  

     The aim of this study is to identify the role of environmental awareness of 

solid waste management in sustainable development achievement a case study of 

municipality biskra, In order to achieve this, the researchers selected a random 

sample of the technicians, engineers, financiers and administrators that number 

has reached 40 people from the employees in municipality under study, where has 

been analyzed by statistical program spss, and study results in dicated: 

   Lack of interest in the environmental news presented by the media, which 

indicates a lack of awareness of environmental issues. 

  There is a clear failure by the competent authorities and represented by the 

municipality in providing services and facilities for citizens and this indicates the 

neglect of the environmental side by the responsible authorities. 

Furthermore, the study recommended the establishment of a development plan for 

the management of solid waste, taking into consideration the future population 

growth that will take place in the population and the application of the laws and 

legislations related to waste management. 

Keywords: Environmental Awareness; Solid Waste Management; Sustainable 

Development Municipality Biskra. 

Jel Classification Codes: Q56, Q53, Q01 

 مقدمة:  .1
تعد النفايات الصلبة واحدة من اهم التحديات اليت تواجه اجملتمعات املتقدمة والنامية على حد         

ونقلها والتخلص منها، كوهنا ترتبط بعالقة طردية مع أعداد السكان سواء، وذلك يف عملية مجعها 
 كلما زادت أعداد السكان زادت املخلفات الناجتة عنهم. إذاوتطورمها 

لقد اصبحت مشكلة النفايات الصلبة مبختلف أنواعها من أهم املشاكل اليت تواجه املسؤولني وتزداد هذه 
واختذت معظم الدول  كان وتغري أساليب العيش وأمناط االستهالك،املشكلة مع التزايد املتسارع لعدد الس

خاصة املتقدمة توجها خاصا ملعاجلة مشكلة النفايات الصلبة من حيث مجع النفايات  والتخلص منها 
وناهتا حىت اصبح موضوع تسيري النفايات يف تطوير مستمر، ممادى اىل ابتكار كواالستفادة من بعض م
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تقنية وفنية واقتصادية  وتضمن القيام مبختلف العمليات اجلمع والرتحيل واملعاجلة  وطرق إداريةساليب  أ
 بطرق تعمل على تامني محاية البيئة وحتقق عوائد اقتصادية.   

 ميكن صياغة مشكلة الدراسة يف التساؤل الرئيسي التايل: إشكالية الدراسة:

 بالبلدية المبحوثة؟ تحقيق التنمية المستدامةما دور الوعي البيئي لتسيير النفايات الصلبة في      

 :وهي تنطلق الدراسة من فرضية رئيسية فرضيات الدراسة:
لوعي البيئي لتسيري النفايات الصلبة يف حتقيق التنمية املستدامة هناك تأثري معنوي ذو داللة احصائية ل

 .بالبلدية املبحوثة

 هتدف الدراسة اىل: أهداف الدراسة: 

درجة تواجد الوعي البيئي حول تسيري النفايات الصلبة يف بلدية بسكرة من وجهة نظر أفراد التعرف على -
 عينة الدراسة.

ابراز أمهية تسيري النفايات الصلبة كعامل حمدد للتنمية االقتصادية والبيئية واالجتماعية اليت جتسد بتكاملها -
 مبادئ واسس التنمية املستدامة.

 النفايات الصلبة يف بلدية بسكرة تشخيص وضعية عملية تسيري-

 أهمية الدراسة:  

يف كيفية  مهتااجتهتنبع أمهية الدراسة يف أهنا تساهم يف خلق وعي بيئي لدى أفراد اجملتمع، ويف تنمية 
 التعامل  مع النفايات الصلبة وطرق االستفادة منها 

 يف وصف جمتمع الدراسة وعينته الدراسةيف والتحليلي على املنهج الوصفي  االعتمادمت  منهج الدراسة:

 حدود الدراسة:

 2612فيقري  11اىل  2612جانفي  16حددت فرتة الدراسة من  الحدود الزمانية:-

 -اجلزائر-مت إجراء الدراسة ببلدية بسكرة الحدود المكانية: -
  اإلطار النظري للدراسة .0
اجتمعت يف اعتبار اإلنسان احللقة الرئيسية  اختلفت التعريفات اليت أعطيت للبيئة، لكنها: .البيئة0 .1

 تربط خمتلف مكوناهتا، وفيما يلي بعض هذه التعريفات: اليت
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البيئة مشتقة من الفعل "بّوأ"، حيث يقال " بّوأتك بيتا"، أي اختذت لك بيتا، والبيئة قد تعين  لغة: -
 مكان اإلقامة واملنزل واحمليط.

الرقعة اجلغرافية فحسب، بل تتعداها إىل الظروف  االصطالحيال تعين البيئة يف املعىن  اصطالحا: -
)مجعية هوام،  الطبيعية احمليطة اليت تساعد اإلنسان والكائنات احلية عموما يف البقاء على قيد احلياة

 ( 321، ص2611

ية كاهلواء واجلو واملاء واألرض وباطن تتكون البيئة "من املوارد الطبيعية الالحيو  ووفقا للتشريع الجزائري -
األرض والنبات واحليوان، مبا يف ذلك الرتاث الوراثي، وأشكال التفاعل بني هذه املوارد، وكذا األماكن 

  (16، ص 2663، 63/16)القانون رقم  واملناظر واملعامل الطبيعية"

 من خالل التعاريف السابقة، ميكن استخالص أن البيئة تنقسم إىل: 

متثل العناصر الطبيعية اليت أوجدها اهلل تعاىل، دون أن يكون لإلنسان أي دخل فيها.  البيئة الطبيعية: -
تضم هذه البيئة عناصر حيوية تتمثل يف النبات واحليوان والطفيليات، وعناصر ال حيوية مثل األرض واملاء 

 واهلواء واجلبال...إخل. 

نسان ليتمكن من البقاء، مستعينا يف ذلك بعناصر البيئة هي اليت شيدها اإل البيئة االصطناعية: -
 ع...إخل. نالطبيعية، وتتمثل يف املسكن والطرق واملصا

تشمل جمموع املعارف واألفكار والتقاليد اليت تتكون لدى اإلنسان من خالل عالقاته  البيئة الثقافية: -
 االجتماعية مع أبناء جنسه.

" ومصطلح علم البيئة Environnementجيب التفريق بني مصطلح البيئة " 
"Ecologie ( فمصطلح علم البيئة وضعه العامل األملاين أرنست هيجل ."Ernest Hackle )  عام

مبعىن العلم. ويعرف علم البيئة  Logosمبعىن منزل، و  Oikosبعد دمج كلمتني يونانيتني مها  1200
ن احلي والوسط الذي يعيش فيه، كما يهتم أيضا بأنه ذلك العلم الذي يعىن بدراسة التفاعل بني الكائ

بدراسة العوامل غري احلية مثل خصائص املناخ )احلرارة، الرطوبة، اإلشعاعات، غازات املياه واهلواء(، 
واخلصائص الفيزيائية والكيميائية لألرض واملاء واهلواء(، واخلصائص الفيزيائية والكيميائية لألرض واملاء 

 واهلواء.
 البيئي الوعي 0.0

 الوعي البيئي:مفهوم 
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بينهما من  ، ومامبكوناهتاعبارة عن ادراك الفرد ملتطلبات البيئة عن طريق احساسه ومعرفته 
 (166، ص 2612)هناء جاسم السبعاوي،  العالقات وكذلك القضايا البيئية وكيفية التعامل معها

حسني الثالب، حممد ابراهيم جبار  سعيد عليتتمثل أبعاد الوعي البيئي يف: )أبعاد الوعي البيئي: 
 (022، ص 2612الظفريي، 

ان توفر املعرفة يعين وجود نسق من االفكار تتضمن مفاهيم ومعلومات وقضايا  المعرفة البيئية:
وتفاعله معها يتطلب منه التعرف عليها  بيئتهوافرتاضات متسقة منطقيا، ألن تعامل االنسان املستمر مع 

 اردها، حىت يستطيع التكيف معا واستغالهلا ومحايتها ومحاية نفسه من اخطارها.وعلى أنظمتها وعلى مو 
هي حالة من استعداد عقلي وعصيب انتظمت عن طريق اخلربة الشخصية، تعمل على  االتجاه البيئي:

د توجيه استجابة الفرد حنو االشياء او املواقف اليت تتعلق هبذا االستعداد، وكذلك ميكن وصفه بأنه استعدا
 عقلي ونفسي مكتسب اجتماعيا، ميثل اجلانب الوجداين لسلوكياتنا ومواقفنا اجتاه خمتلف مفاصل حياتنا.

هو اي نشاط يقوم به االنسان اجتاه البيئة، واليت تتمثل مبحاوالت االنسان املتكررة  السلوك البيئي:
عىن روحيا وراء معناه املادي سيكون لتعديل او تغيري الظروف البيئية احمليطة به، ولو كانت البيئة تتضمن م

اثر سلوك االنسان ال يتجاوز االنتفاع بالبيئة واشباع احتياجاته من دون تلويثها هدرها او تدمريها، ويف 
البيئة، سيكون  اجتاهحال تطور ذلك البعد الروحي وحتوله اىل ثقافة تتحكم يف جممل سلوكيات االنسان 

او تلويث  استنزافيستمر منها احتياجاته دونا حداث خلل فيها من موقف االنسان نبيل اجتاه البيئة 
 هبدف احملافظة عليها لنفسه واالجيال القادمة

تتعدد أهداف الوعي البيئي حبسب أمهية الدور الذي يقوم به يف معاجلة املشكالت أهداف الوعي البيئي: 
 (22، ص2616)دهبية حممد حممود، البيئية وان من اهم تلك االهداف مايلي: 

 حتسني معيشة الفرد من خالل تقليل اثر التلوث على صحته.-
 تطوير اخالقيات بيئية اذ تصبح هي الرقيب على االنسان عند تعامله مع البيئة.-
 تفعيل دور االفراد واجملتمع يف املشاركة باختاذ القرارت اخلاصة حبماية البيئة واحملافظة على موردها.-

 النفايات الصلبة:  8.0
 مفهوم النفايات الصلبة:   -

 (33، ص1221أمحد عبد الوهاب عبد اجلواد،  ( تعرف النفايات الصلبة باهنا:
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بواقي وخملفات العمليات االنتاجية او التحويلية مبختلف انواعها واحجامها وتركيبها، اي كل ما يتبقى -
او األجزاء أو القطع الزائدة عن احلاجة، أو غري الصاحلة  من مستلزمات عملية االنتاج او التحويل، كاملواد

 لالستعمال بصورهتا احلالية، أو اليت يبطل استعماهلا لسبب ما

أو ملواصفاته أو  كل مادة او منتوج غري تام او معيب او فقد ضرورة وأمهية استعماله لعدم صالحيته،  -
 لرتكيبه أو لتآكل أجزائه أو لتقادمه 

الناجتة عن االستعمال أو االستهالك املباشر كالفضالت املنزلية وفضالت الطرق  خمتلف الفضالت
 واحملالت واألسواق العمومية، فضالت احليوانات واملزارع واألشجار وفضالت املساخل واملستشفيات.....اخل

 عمدا من قبل صاحبها. لإلمهالكل املنقوالت املهملة او املرتوكة -

وال ميكن اعادة استخدامها يف وقت ما  اسرتدادها"اية مادة ال ميكن استعماهلا اقتصاديا وال ميكن  هي-
العناصر الثالثة للبيئة وهي اهلواء او املاء او  أحدومكان ما، وعليه فيتم التخلص من هذه النفايات يف 

 .ن أو اضرار بالبيئة"الرتاب، وينشأ عن هذا التصرف اضرار بالكائنات احلية ويف مقدمتها االنسا
 تسير النفايات الحضرية الصلبة: مفهوم -

ان عملية تسيري النفايات تشمل جمموعة من املراحل بدءا من حماولة التخلص من النفايات يف املصدر اىل 
مجعها ونقلها ومعاجلتها والتخلص منها بطريقة تضمن محاية الصحة العمومية للسكان واحلفاظ على البيئة 

 (06، ص1222حممد صابر، ) توفري االعتمادات املالية هلذه العملية.مع 

كما  ميكن تعريف تسيري النفايات الصلبة، باهنا جمموعة عمليات مجع ونقل ومعاجلة النفايات الصلبة 
كاليف، وكذا تانواعها ومن خمتلف مصادرها، باسلوب علمي سليم يكفل توفري الوقت واجلهد وال جبميع

واالستفادة من بعض مكوناهتا بالوسائل العلمية املناسبة للبيئة احمللية املقبولة لدى السكان، التخلص منها 
على ان يراعي يف مجيع هذه العمليات التقليل من اآلثار السلبية على البيئة بصفة عامة وعلة صحة 

 (33، ص2611سعيدان خلضر، ) وسالمة التجمعات السكانية بصفة خاصة.
 انواع التسيير -

سعيدان . )تسيري مشرتك–تسيري مباشر –ومنيز ثالثة انواع من التسيري للنفايات الصلبة: تسيري غري مباشر 
 (33، ص2611خلضر، 

وهو جمموع العمليات التقنية واالدارية اليت تقوم هبا االدارة واملتمثلة يف اجلماعات  التسيير المباشر:-ا
 احمللية
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لية التسيري هليئة مكلفة بالتدخل قصد املراقبة والتوجيه يلجأ اليها توكل فيه عم التسيير غير المباشر:-ب
 صاحب املشروع.

وهو التسيري الذي يكون فيه التسيري مشرتك بني متدخلني او اكثر، ويكون فيه  التسيير المشترك :-ج
لكن تعلن عقد االستغالل مع شركة، ففي هذه الطريقة اجلماعة احمللية حتافظ على سيطرهتا على املصلحة و 

من اجل تنفيذ التخلص من  النفايات جزئيا او كليا للقطاع اخلاص، حيث تربم عقد مع متعاقد هيئة 
 صفقات

صفقة خدمات فاملتعاقد  ملزم بتقدمي خدمات خاصة يف اطار العمل العمومي او املصلحة العمومية 
 واجلماعة احمللية ملزمة بتسديد اخلدمات.

 التنمية المستدامة: 2.0
 يعرف برنامج األمم املتحدة للتنمية والبيئة التنمية املستدامة: 

" تنمية تسمح بتلبية احتياجات ومتطلبات األجيال احلاضرة دون اإلخالل بقدرة األجيال املقبلة على تلبية 
   ((Alain Beitone et d’autres Economie , 2001, P27. احتياجاهتا"

(التنمية املستدامة هي إدارة ومحاية قاعدة املوارد الطبيعية FAO) ويرى جملس منظمة األغذية والزراعة
 وتوجيه التغري التقين واملؤسسي بطريقة تضمن حتقيق واستمرار إرضاء احلاجات البشرية احلالية واملستقبلية(.

 (121، ص 1222، حممد السيد عبد السالم (

 أهداف التنمية المستدامة:  -

 (62، ص2660، عبد العزيز بن صقر الغامدي: )هتدف التنمية املستدامة إىل
 يف وضع االسرتاتيجيات التنموية برؤية مستقبلية أكثر توازنا وعدال.أهنا تساهم -

تعزيز وعي الناس باملشكالت البيئية القائمة وتنمية إحساسهم باملسؤولية إزاءها وحثهم على املشاركة يف -
 إجياد احللول املناسبة هلا.

 .محاية البيئةتصادي و تأمني منو اق-

 .حتقيق االستغالل واالستخدام العقالين ملوارد ومنع استنزافها وتدمريها-

هتدف إىل توحيد اجلهود بني القطاعات العامة واخلاصة، لتحقيق األهداف والربامج اليت تساهم يف تلبية -
 حاجات األجيال احلالية والقادمة.
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وتساهم يف تفعيل التعليم  املشاركة يف تبادل اخلربات واملهارات،التنمية املستدامة تنشط فرص الشراكة و -
 والتدريب لتحفيز اإلبداع والبحث عن أساليب تفكري جديدة.

اختالف إال أهنا من املمكن أن تتعايش األهداف رمبا يكون بينها تناقض و على الرغم من أن هذه 
 الحتياجات االقتصادية واالجتماعية والبيئية. وتتجانس فالتنمية املستدامة هتدف إلجياد التوازن بني ا

فالتنمية املستدامة تشجع على محاية وتعزيز ما منتلكه من مصادر عرب التغري املنظم آلليات تطويرنا     
واستخدامنا للتكنولوجيا فالدول حباجة إىل أن تليب احتياجاهتا األساسية من فرص عمل وغذاء وطاقه 

بطريقة مستدمية ال بد من حتديد مستويات من النمو السكاين هذا املنهج  ومياه وإذا كنا نفكر بذلك
 يكفل احملافظة على منو اقتصادي وحيقق للدول النامية منو وتطور مبساواة وعدالة مع الدول املتقدمة.

 أبعاد التنمية المستدامة: -

 :وتتمثل أبعاد التنمية املستدامة يف األبعاد االقتصادية، األبعاد التكنولوجية، األبعاد البيئية، األبعاد البشرية 
 (31، ص2662، عصام احلناوي)

 األبعاد االقتصادية: -

 تشمل األبعاد االقتصادية اجلوانب التالية: 

 حتقيق اإلنصاف بني سكان العامل يف استغالل املوارد -

تبديد املوارد الطبيعية من خالل التخفيض املستمر والتدرجيي ملستويات االستهالك املبددة للطاقة إيقاف -
باإلضافة إىل العمل على إحداث تغيريات يف أمناط االستهالك اليت  واملوارد الطبيعية يف البلدان املتقدمة.

 هتدد التنوع البيولوجي. 

 الصناعيةتقليص تبعية البلدان النامية للبلدان -

 تقليص األنفاق العسكري وهذا يف مجيع الدول من خالل حتويله إىل األغراض اليت ختدم التنمية.-

 األبعاد التكنولوجية: -

 تتضمن األبعاد التكنولوجية النقاط التالية: 

 استعمال تكنولوجيا أنظف يف املرافق الصناعية من أجل احلد من انبعاث الغازات-

 تدهور طبقة األوزون. احليلولة دون-

 تكنولوجيات تستغل للتخلص التدرجيي من املواد الكيمائية املهددة للبيئة.تطوير 

 تتمثل األبعاد البيئية يف: األبعاد البيئية: -



 ، اسماعيل نسرين، دردوري لحسنبن عيشي عمار 

 

75 

 محاية املناخ من االحتباس احلراري.-

ليت حتد من استخدام العمل على  احلد من اجنراف الرتبة وتدمري الغطاء النبايت بتبين كافة اإلجراءات ا-
 املبيدات احلشرية ومن الضغوطات البشرية اليت تضر مبختلف األوساط احليوية من غابات ،مياه وهواء

 محاية املوارد الطبيعية والصيانة الالزمة إلنتاج املواد الغذائية والوقود من خالل استغالل-

استحداث وتبين تكنولوجيات حمسنة تساعد باإلضافة إىل  أكرباألراضي الزراعية وإمدادات املياه بكفاءة 
 على زيادة الغلة.

 التنمية املستدامة تعمل على:األبعاد البشرية: -

وهذه الزيادة ال تتسع هلا  مليون نسمة كل سنة،26إن الزيادة السكانية تبلغ حنو ضبط السكان:-
ط حادة على املوارد الطبيعية ، فالنمو املتزايد يؤدي إىل ضغو األوضاع االقتصادية واالجتماعية السائدة

 اخلدمات الالزمة جلميع السكان.احملدودة وعلى إمكانيات الدول وقدرهتا على توفري 

 مث بني أفراد اجليل احلايل واملستقبلي من جهة أخرى. ،حتقيق العدالة االجتماعية بني أفراد اجليل احلايل-

 واخلدمات.توفري أفضل اخلدمات الصحية وحتسني التعليم -

 االستخدام الكامل للموارد البشرية.-
  الدراسة الميدانية .8

 منهجية الدراسة الميدانية:
بغية تنفيذ منهجية البحث مت توظيف عدة أساليب يف احلصول على البيانات أدوات جمع المعلومات: 

. فيما اعتمدت النظريو املعلومات، فقد مت اإلستعانة مبا توفر من مراجع و دوريات يف تغطية اجلانب 
 اإلستمارة يف اجلانب التطبيقي، تكونت األداة من جمموعة من حماور الدراسة وعدد فقرات كل جمال.

 يوضح حماور الدراسة وعدد فقرات كل حمور 61 اجلدول رقمو 

 محاور الدراسة وعدد فقرات كل محور :10الجدول 

 عدد الفقرات المحور الرقم

 12 لتسيري النفايات الصلبةالبيئي دور الوعي  10

 11 التنمية املستدامة 10

 06 المجموع

 اجلدول من إعداد الباحثني المصدر:
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 اخلماسي يف مجيع أسئلة اإلستمارة likertكما مت استخدام مقياس ليكرت 

 صدق وثبات األداة -

صدق األداة: مت التحقق من صدق اإلستمارة من خالل عرض االستمارة على احملكمني حيث عرض الباحثني 
هلم خربة طويلة يف هذا اجملال من خمتلف اجلامعات اجلزائرية و اإلستمارة على جمموعة من احملكمني املختصني و 

على  %26سبة اتفاق تزيد على طلب منهم إبداء الرأي حول فقرات اإلستمارة وحصلت االستمارة على ن
 صالحية املقياس للتطبيق. 

من أجل إستخدام معامل ثبات لألداة مت استخدام معامل كرونباخ الفا لتحديد االتساق  ثبات اإلستمارة:
الفا حملاور يوضح نتائج معادلة كرونباخ  62رقم اجلدول اجلدول التايل يوضح ذلك. و الداخلي لفقرات اإلستمارة و 

 الدراسة

 نتائج معادلة كرونباخ  الفا لمحاور الدراسة :10الجدول 

 قيمة الفا المحور الرقم

 6.112 دور الوعي  البيئي لتسيري النفايات الصلبة 10

 6.211 التنمية املستدامة 10

 1.301 المجموع الكلي

 SPSSاجلدول من إعداد الباحثني باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:

 القيم الواردة يف اجلدول أعاله أن األداة تتمتع بدرجة ثبات مناسبة وتفي بأغراض هذه الدراسة. وتشري
 مجتمع الدراسة وعينتها: -
املديريات.) مصلحة الديوان، االمانة العامة، املديرية خمتلف  واليت تتكون من مت إجراء الدراسة ببلدية بسكرة   

 عمران والبيئة، مديرية التنظيم و الشؤون االجتماعية(.املالية و الوسائل العامة، مديرية ال
وقد مت توزيع  رئيس، 06البالغ عددهم و متكونة من الفنيني، املهندسني، املالني واالدريني  مت اختيار عينة عشوائية

بسبب استمارات منها 62مت استبعاد استمارة. و بعد فحص االستمارات  32االستمارات عليهم ومت اسرتداد
جمموع جدية اإلجابة عليها، وعدم حتقيق الشروط املطلوبة لإلجابة على االستمارة، وبذلك يكون  عدم

 استمارة.  36االستمارات الصاحلة للدراسة  
 أساليب التحليل اإلحصائي: -
لغرض حتليل نتائج الدراسة اليت مجعت من خالل االستمارة، فقد إستعملت األساليب اإلحصائية اآلتية:     

التكرار والنسب: ملعرفة إجابات أفراد العينة و حتليلها، الوسط احلسايب: ملعرفة متوسط إجابات أفراد العينة، الوسط 
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: حيث استخدم للتحقق من صدق  Cronbach Alfaاحلسايب، معامل االرتباط بريسون، ألفا كرونباخ 
 مقاييس الدراسة و ثباهتا.

 طبيعة العالقة بني متغريين.معامل االرتباط البسيط: ويستخدم لغرض قياس قوة و  -
 يستخدم ملعرفة معنوية الفرضيات بني األوساط احملاسبية ملتغريات الدراسة : Tاختبار   

 و املتغري التابع   ةميثل معنوية عالقة التأثري للدالالت اإلحصائية بني  املتغريات املستقل :  Fاختبار 
 . تحليل النتائج:2

 يوضح خصائص عينة الدراسة 63 اجلدول رقم وصف خصائص عينات الدراسة: 
 خصائص عينة الدراسة :18الجدول 

 النسبة% العدد المتغير

 23.33 22 ذكر الجنس
 10.01 62 أنثى

 166 36 اجملموع

 السن

 
22- 36 62 10.01 
31- 32 16 33.33 

 26 12 فما فوق -30
 166 36 اجملموع

 23.33 22 جامعي المؤهل العلمي
 10.01 62 ثانوي
 166 36 اجملموع

 60.01 62 سنوات  2اقل من الخبرة
 33.33 16 سنوات16 - 2من 

 06 12 فأكثر 16
 166 36 اجملموع

 13.33 60 املهندسني الدرجة الوظيفية
 26 60 الفنيني

 00.01 26 املالني واالداريني
 166 36 اجملموع

 SPSSاجلدول من إعداد الباحثني باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:
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 من اجلدول أعاله نالحظ ما يلي:

، كما يظهر من اجلدول أعاله  أن  %23.33بنسبة  22أن أغلبية أفراد العينة هم من الذكور و البالغ عددهم
 31منهم تراوحت أعمارهم من  %10.01سنة، و 36اىل 22من أفراد العينة بلغت أعمارهم من  0.11%

سنة، كما أن أغلب  30فقد زادت  أعمارهم عن  %26سنة، أما باقي األفراد و الذين بلغت نسبتهم 32اىل
و هذا ما  البلديةسنوات مما يعين أن أفراد الدراسة هلم خربة كبرية  داخل  16أفراد العينة مدة خربهتم  تزيد عن 

املالني ، %26بنسبة الفنينييساعد املبحوثني على فهم حماور الدراسة، أما الدرجة الوظيفية فهي موزعة كالتايل: 
 ثني.  مما يعين مشول الدراسة على  كل املبحو  %26 13.33املهندسني، %00.01بنسبة واالداريني

سوف نقوم بتحليل حماور اإلستمارة بغية اإلجابة على أسئلة الدراسة، حيث مت إستخدام  :تحليل نتائج الدراسة
مقاييس اإلحصاء الوصفي و ذلك إعتمادا على املتوسط احلسايب واإلحنراف املعياري )على مقياس ليكرت 

ملتعلقة مبحاور الدراسة)دور الوعي  البيئي لتسيري اخلماسي( إلجابات أفراد عينة الدراسة عن عبارات االستمارة ا
( يشري املدى  2.33أقل من  -1(، و قد مت إعتماد املقياس التايل: العبارة من )التنمية املستدامةالنفايات الصلبة، 

( يشري املدى  اىل 3.01أقل من  -2.30اىل تدين املؤشر، ومن مث فان مستوى التوجيه "ضعيف"، و من )
( يشري املدى  اىل إرتفاع املؤشر، ومن 2-3.02سط، ومن مث فان مستوى التوجيه "متوسط"، ومن )مستوى متو 

 مث فان مستوى التوجيه "مرتفع".
 تحليل فقرات المحور االول)دور الوعي  البيئي لتسيير النفايات الصلبة(

 االنحرافات المعيارية )دور الوعي البيئي لتسيير النفايات الصلبة(المتوسطات الحسابية و  :12الجدول 

 المحور ر م
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

 متوسط 6.30 63.22 مجع النفايات بشكل جيد بأعمالتقوم البلدية  10

 مرتفع 6.32 63.12 سلة اىل اخرى ونقل النفايات منالبلدية بشكل كبري جبمع  هتتم 10

 مرتفع 6.30 60.66 الصلبة تشكل مصدر كبري للتلوث البيئيالنفايات  10

 مرتفع 6.32 63.11 للنفايات الصلبة أثر سليب كبري على صحة السكان 10

 مرتفع 6.01 63.21 النفايات الصلبة تساعد على انتشار احلشرات 10

 مرتفع 6.02 63.21 امراض عديدة انتشارالنفايات الصلبة تساعد على  10

هناك اهتمام كبري من قبل طاقم موظفي البلدية بتسيري النفايات  10
 الصلبة بشكل دائم

 مرتفع 6.06 63.12

 مرتفع 6.02 63.22 أعتقد ان للعادات والتقاليد والدين اثر كبري يف كمية النفايات 10

يف حال ختفيض ختفيض بدئي للنفايات الصلبة ضروري مفرز  هناك 10
 الرسوم

 مرتفع 6.32 63.22
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اعتقد ان للمواطن دورا يف احملافظة على البيئة من خالل اهتمامه  01
 باستخدام اكياس النفايات واغالقها جيدا بعد امتالكها

 مرتفع 6.00 63.23

ادارة البلدية وعمال النظافة على دراية مبقدار النفايات الصلبة اليت  00
 وحمتوياهتا وطبيعتهاتنتجها 

 مرتفع 6.02 63.11

النظافة على كيفية التخلص وجتميع النفايات  العماليتم تدريب  00
 الصلبة بشكل مناسب

 مرتفع 6.02 63.10

 مرتفع 6.30 63.22 القوارضأعتقد ان النفايات الصلبة تساعد على انتشار  00

اثناء التسليم و تتم معاجلة املواد اخلطرة بيئيا وصحيا بشكل صحيح  00
 التفريغ

 مرتفع 6.32 63.20

تتم ادارة النفايات الصلبة  بشكل سليم للحد من خماطر االضرار  00
 البيئية

 مرتفع 6.32 63.12

 مرتفع 1.22 18.31 المجموع الكلي لمحور )دور الوعي  البيئي لتسيير النفايات الصلبة(

 SPSSاجلدول من إعداد الباحثني باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:
 

البيئـي لتسـيري النفايـات الصـلبة درجـة املوافقـة علـى عبـارات دور الـوعي  اعـاله أن اجلـدول مـن نتـائج يتضـح
وقـد تراوحـت ، ( 6.00معياري ) وباحنراف( 63.26متحقق بدرجة  موافقة مرتفع اذ بلغ املتوسط العام )

(، و احنرافهـا املعيـاري 60.66-63.22إجابات أفراد العينة علـى فقـرات هـذا املقيـاس مـا بـني)متوسطات 
ممـا 6.30بـاحنراف معيـاري 60.66، إذ بلـغ الثالثـة(.و كـان أعلـى متوسـط للفقـرة 6.02-6.30ما بـني )

قبــول فتشــكل اقــل  االوىل. أمــا الفقــرة النفايــات  الصــلبة تشــكل مصــدر كبــري للتلــوث البيئــييــدل علــى أن 
البلديـــة   أنممـــا يـــدل علـــى 6.30بـــاحنراف معيـــاري 63.22ضـــمن هـــذا احملـــور. إذ بلـــغ متوســـطها احلســـايب

 .مجع النفايات بشكل جيد بأعمالتقوم املبحوثة ال 
 )التنمية المستدامة( نيالمحور الثا تحليل فقرات

 )التنمية المستدامة( نيتحليل نتائج فقرات المحور الثا :10الجدول 

 المحور ر .م

 
االنحراف  متوسط الحسابي

 المعياري

 األهمية النسبية

التنمية املستدامة حتقق الكفاءة البيئية من  00
خالل تقليل النفايات واستهالك الطاقة و 

 احلد من استزاف املوارد الطبيعية

 مرتفع 10.00 10.00

 مرتفع 10.00 10.00تعزيز وعي الناس باملشكالت البيئية القائمة  00
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باملسؤولية إزاءها وحثهم وتنمية إحساسهم 
 على املشاركة يف إجياد احللول املناسبة هلا.

التنمية املستدامة تعمل على تقليل االثار  00
 البيئية للمنشات على احمليط اجلوي

 مرتفع 10.00 10.00

تعمل التنمية املستدامة على حتسني طرق  00
 االنتاج وانتاج منتجات صديقة للبيئة

 مرتفع 10.00 10.00

تعمل التنمية املستدامة على تقدمي خدمات  01
افضل ومن مث العمل على تقليل استخدام 

 املوارد والنفايات والتلوث

 مرتفع 10.01 10.11

التنمية املستدامة حتقق املوائمة بني االهداف  00
 االجتماعية واالقتصادية والبيئية

 مرتفع 10.00 10.00

املستدامة تعتمد على مدى النجاح التنمية  00
يف املوازنة بني النظام االقتصادي والنظام 

 البيئي

 مرتفع 10.00 10.00

العمل على وضع تصاميم او تبين سياسات   00
او مناهج من شاهنا احملافظة على البيئة 

 وبالتايل املسامهة يف حتقيق التنمية املستدامة

 مرتفع 10.00 10.01

تسعى اىل حتقيق  املستدامةالتنمية  00
 االستخدام االمثل للموارد الطبيعية

 مرتفع 10.00 10.00

اعادة توجيه التكنولوجيا املستخدمة مما  00
 جيعلها اكثر مالئمة للبيئة

 مرتفع 10.00 10.00

مراعاة البعد البيئي عند اعداد وتنفيذ  00
 السياسات

 مرتفع 10.00 10.00

 مرتفع 30.03 30.48 )التنمية المستدامة(المجموع الكلي المحور 

 SPSSاجلدول من إعداد الباحثني باالعتماد على خمرجاتربنامج  المصدر:

متحقـق بدرجـة  موافقـة  درجـة املوافقـة علـى عبـارات التنميـة املسـتدامة اعـاله أن اجلـدول مـن نتـائج يتضـح
وقـد تراوحـت متوسـطات إجابـات ، ( 61.16( وبـحنحنراف معيـاري )63.20مرتفع اذ بلغ املتوسط العـام )

-61.11(، و احنرافهـا املعيـاري مـا بـني )60.66-63.12أفراد العينة على فقرات هذا املقيـاس مـا بـني)
ممـا يـدل علـى 61.26بـاحنراف معيـاري 60.66(.و كـان أعلـى متوسـط للفقـرة العشـرون، إذ بلـغ 61.21

أن التنمية املستدامة تعمل على تقدمي خدمات افضل ومن مث العمل على تقليـل اسـتخدام املـوارد والنفايـات 
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والعشـــــرون فتشـــــكل اقـــــل قبـــــول ضـــــمن هـــــذا احملـــــور. إذ بلـــــغ متوســـــطها  االحلاديـــــة والتلـــــوث. أمـــــا الفقـــــرة 
حتقـــق املوائمـــة بـــني ال  امة التنميـــة املســـتد أنممـــا يـــدل علـــى  61.21بـــاحنراف معيـــاري 63.12احلســـايب

 بالبلدية املبحوثة. االهداف االجتماعية واالقتصادية والبيئية
 اختبار الفرضيات:

 التنمية المستدامة والوعي البيئي لتسيير النفايات الصلبة  تأثير بين: نتائج عالقة ال16الجدول 
 المتغير 

 مستقلال  
  

 المتغير
 التابع

ات الصلبة الوعي البيئي لتسيير النفاي  2R  قيمةF 

0B  
 

 B1 الجدولية المحسوبة 

 052.0 التنمية المستدامة
 

05200 
5.34* 

0507 705. 07500 

 SPSS .0.05P،36 N ،df(1,28)اجلدول من إعداد الباحثني باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:
 احملسوبة.    T* قيمة

لوعي البيئي لتسيري النفايات الصلبة بحنعتباره  متغري مستقل يف التنمية لاجلدول أعاله وجود تأثري معنوي يتضح من 
( و هي اكرب من قيمتها 62.11احملسوبة و البالغة ) Fاملستدامة بحنعتباره متغري تابعا و يدعم هذا التأثري قيمة 

قدره   2R( ومبعامل حتديد 6.62وضمن مستوى معنوية ) (1,28)( عند درجيت حرية11.60اجلدولية والبالغة )
لوعي البيئي لتسيري لفسرها التنمية املستدامة ي( من االختالفات املفسرة يف 21( و هذا يعين أن )6.21)

النفايات الصلبة و يعود الباقي إىل متغريات عشوائية ال ميكن  السيطرة عليها أو أهنا غري داخلة يف النموذج 
 أصال. االحندار

( و هي قيمة معنوية 2.30( هلا )T( هلا تبني أن قيمة )T( و اختبار )Bو من خالل متابعة معامالت بيتا )
 (6.62( عند مستوى معنوية )1.021( اجلدولية)Tموجبة أكرب من قيمة )

 خاتمة: .0
 من خالل الدارسة اليت قام هبا الباحثني مت التوصل إىل النتائج التالية: النتائج:

 هناك ادراك واضح ملا يعنيه مصطلح الوعي البيئي الفراد العينة.-
هناك العديد من السلوكيات والتصرفات السلبية اخلاطئة من قبل افراد العينة جتاه طريقة التعامل مع البيئة -

ن فراغ او و املتمثلة برمي النفايات من املركبات او اثناء السري يف الطريق، ورمي القمامة املنزلية يف اي مكا
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الشارع، والبعث باحلدائق واملنتزهات العامة وعدم احملافظة على مجاليتها من خالل رمي الفضالت واالطعمة 
 فيها.

الوعي  البيئية املعروضة عرب وسائل االعالم وهذا يدل على قصور يف نشر باألخبارعدم االهتمام الفعلي -
 البيئي لديهم خبصوص القضايا البيئية.

 على بيئتهم ونظافتها.حيال حمافظتهم  أنفسهماملواطنني عدم رضا -
هناك قصور واضح من قبل اجلهات املختصة واملتمثلة بالبلدية يف توفري اخلدمات والتسهيالت للمواطنني -

 وهذا يدل على امهال اجلانب البيئي من قبل اجلهات املسؤولة.
 كيفية التعامل مع النفايات الصلبة.انعدام اليد العاملة املكونة واملدربة واملتخصصة يف  -
هناك جمهودات يبذهلا العمال واملسؤولني من أجل السيطرة والتحكم يف كميات النفايات الناجتة يوميا يف -

 البلدية

يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة يوصي الباحثني مبجموعة من التوصيات فيما يلي  :التوصيات
 أمهها:

خطة تطويرية لتسيري النفايات الصلبة تراعي الزيادة السكانية املستقبلية اليت ستطرأ على العمل على انشاء -
 السكان.

 العمل على رفع مستوى الوعي البيئي لكل من السكان والعاملني واهليئات احمللية.-

تخفيف من تعزيز ثقافة العمل التطوعي يف جمال البيئة عن طريق اجلمعيات البيئية األمر الذي يسهم يف ال-
 النفايات يف الشوارع وخاصة يف املدينةحدة تراكم 

 تطبيق القوانني والتشريعات اخلاصة بتسيري النفايات.-
بدال من التخلص منها بشكل يؤدي اىل االضرار التشجيع على اعادة تدوير هذه النفايات اليت مت فرزها -

 بالبيئة كاحلرق الذي يعترب مصدر تلوث للهواء.
 المراجع: . قائمة6

أمحد عبد الوهاب عبد اجلواد، تكنولوجيا تدوير النفايات، الدار العربية للنشر والتوزيع، )القاهرة، الدار العربية للنشر 
 (.1221والتوزيع، 

، " حوكمة املؤسسات ومتطلبات محاية البيئة"، امللتقى الدويل الثاين حول األداء املتميز (2611) مجعة هوام
  .مات، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح، ورقلةللمنظمات واحلكو 
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ى (، حممد ابراهيم جبار الظفريي، فاعلية دمج ابعاد التنمية املستدامة مع حمتو 2612سعيد علي حسني الثالب )
مادة الكيمياء يف حتصيل طالب الصف الثاين املتوسط والوعي البيئي لديهم، جملة كلية الرتبية االساسية للعلوم 
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 ختصص تسيري املدن والتنمية املستدامة، جامعة ام البواقي، اجلزائر.

العريب، امللتقى  لألمن، تنمية املوارد البشرية ومتطلبات التنمية املستدامة (2660) عبد العزيز بن صقر الغامدي
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 : ملخص
إىل حماولة رصد تقارير عن واقع وآفاق تدوير النفايات يف اجلزائر وذلك من  هذا املقال هدفي

 االقتصادخالل اإلجنازات والتقدم احملرز يف اجلزائر، من خالل خلق وجهة نظر مشرتكة حول مفهوم 
الدائري، ألنه شرط  االقتصادالدائري ملراجعة خمتلف مدارس الفكر وكيف سامهت يف تطوير مفهوم 

الدائري، وكذلك  االقتصاديذ ناجح يف الشركات يلقي الضوء على مراحل تدوير املواد يف أساسي لتنف
 تنظيم مجع النفايات الصلبة ومعاجلتها.

اجلغرايف، وال توصلنا أن إدارة النفايات يف اجلزائر ليست مشكلة ال عالقة هلا هبا الواقع احلضري و 
دون حساب، ومن خالل البحث تبني لنا أن مكتب التخلص بكفاءة توجد إمكانات لتحقيق مجع و 

اجلزائر يسعى إىل تطبيق الفعلي للتشريعات البيئية اجلزائرية، وكذا تنفيذ سياسة بيئية و  التعاون الدويل األملاين
  متكاملة للبالد.

 .اآلفاق املستقبلية؛ تدوير النفايات؛ اإلقتصاد الدائريكلمات مفتاحية: 
 . Q57؛ JEL  :Q53تصنيف 

__________________________________________ 

 h.amari@univ-bouira.dzيميل: اإل ،حسني عماري: المؤلف المرسل 1

 



 ، ياسين صحراوي حسين عماري 

85 

Abstract: 

The aim of this intervention is to try knowledge the reports on the 

reality and prospects of waste recycling in Algeria through the 

achievements and progress in Algeria. By creating a common view on the 

concept of circular economy, to review different schools of thought, and 

how they contributed to the development of the concept of circular 

economy. As well as the organization and collection of solid waste. 

We have concluded that waste management in Algeria is not a problem that 

has nothing to do with urban and geographical reality, and there is no 

possibility of efficient collection and disposal of waste. Without an account. 

Through research, we found that the German Office for International 

 Cooperation (GIZ) and Algeria are seeking the effective implementation of 

Algerian environmental legislation as well as the implementation of an 

integrated environmental policy for the country. 

Key words: circular Economy; Waste Recycling; Future Prospects. 

Jel Classification Codes: Q53,Q57 . 

  المقدمة: .0
للنظم التأثريات الضارة احلد من هتدد مستقبل البشرية، باتت تستدعى ضرورة  إن من األمور اليت

التفكري يف مفهوم ومنوذج اقتصادي جديد للتنمية يأخذ بعني االعتبار كل  أدى إىل القطاعية احلالية
يف عملية التنمية، وضمان حقه يف احلصول على  اإلنسانويف مقدمتها ضرورة إدماج  ،املتغريات العاملية

التلوث، يف عيش بيئة سليمة من  ساناإلنمن املتطلبات الضرورية املادية للحياة ما يعين ضمان حق  املزيد
 .اخلاصةيف االستفادة من املوارد الطبيعية من أجل تلبية احتياجاهتا 

غالًبا ما  ،لت احلكومة اجلزائرية أمهية كبرية لقضية إدارة النفايات ألهنا مصدر استياء عام كبريأو فقد         
املطلوبة لضمان مجع النفايات ونقلها، وتنظيف الشوارع تفتقر البلديات إىل اهلياكل واإلجراءات الفعالة 

مليون كيلومرت  2.2اجلزائر لديها كل شيء مع ما يقرب من ف وإدراك املواطنني لقضايا إدارة النفايات،
مربع، فهي تعد أكرب عشر دول يف العامل وأكرب دولة يف أفريقيا تتمتع اجلزائر بتنوع هائل من املناخات 

ية اجلميلة، وجمموعة من األماكن التارخيية احملفوظة جيًدا وفرة املوارد الطبيعية يف النفط والغاز واملناظر الطبيع
تقع الدولة بالقرب من السوق األوروبية ولديها القدرة على أن تكون مبثابة جسر بني أوروبا  ،والفوسفات

 .وأفريقيا والعامل العريب
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 ،إىل القدرات واملهارات البشرية باإلضافة اهليئات واملشغلني اإلداريني اإلقليميني والوطنيني إىل إال أهنا تفتقر
 االقتصادللتحول إىل  واملؤسسية واإلدارية الالزمة لتنفيذ نظام متكامل إلدارة النفايات خيلق فرص عمل،

  .الدائري

 :اإلشكالية

الذي يعد من أبرز عمليات تسيري وتدوير النفايات يف اجلزائر و واقع برامج و  قالامل اعاجل هذي
 :الدراسةمن هذا تتم صياغة اإلشكالية الرئيسية حول هذه  وانطالقااملواضيع اليت يتوجب االطالع عليها 

 الدائري في الجزائر؟ االقتصادما مدى مساهمة تدوير النفايات في حماية البيئة وخلق 
 :التاليةأجل اإلجابة على هذه اإلشكالية جيب اإلجابة على األسئلة الفرعية  منو 

 هي أهم مراحله ؟ الدائري وما االقتصادما هو  -
 كيف هو واقع تدوير النفايات يف اجلزائر؟   -
 دائري ؟ اقتصاد إىلوهل ميكن التحول  املستقبلية، اآلفاقهي  ما  -

 الفرضيات البحث:

 :أن نضع الفرضيات التالية كننامي  
أكثر من  ، فهو مساهم بعامل أوالكفاءة حنو املوجه التحكم إىلالدائري  االقتصاديرتبط  -

 .واالستهالك والتوزيع اإلنتاج سالسل التوريد
 الكائنات لتغذي بالكائن اخلاصة للطبيعية، اإليكولوجية على النظم النفايات فكرةتتحدد  -

 .احلية
، وإعادة تدوير النفايات دعم قدرات اجلهات اإلداريةيميكن ملكتب التعاون الدويل األملاين أن  -

 .وحتويلها
 اإلدارات احمللية واإلقليمية اهلدف هو حتسني القدرات البشرية واملؤسسية واإلدارية يف :أهداف البحث

يوفر الربنامج  ،املتكامل الذي خيلق الوظائفهذا نظام إدارة النفايات  الوطنية، وبني املشغلني، ويدعمو 
 :الشامل الدعم يف اجملاالت التالية
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 حتسينات يف مجع النفايات املنزلية ونقلها، وزيادة الوعي بشأن إدارة النفايات؛ -

 التخلص الفعال والفرز يف مرافق إدارة النفايات؛ -

 زيادة إعادة تدوير النفايات؛ -

 قطاع النفايات؛ حتسني التدريب وتبادل اخلربات يف -

 :المنهج المستخدم في البحث

حتقيق أهدافه، سيتم االعتماد على املنهج االستقرائي يف اجلوانب لإلجابة على مشكلة البحث و 
وتدوير النفايات يف اجلزائر، كما سيتم استخدام األسلوب  النظرية من هذا البحث واملتعلقة تقييم برامج،

تدوير  إدارةاالستنباطي عند القيام بتحليل املعطيات االقتصادية من البحث املتعلق بالوضعية النقدية و 
 ة.االعتماد على التقارير اإلحصائيات الرمسيالنفايات يف اجلزائر، و 

 بالرتكيز على النقاط التالية:ىل إثراء وحتليل هذه املشكلة إيهدف  هذا اإلسهاملذلك فإن  محاور البحث:
 اإلطار النظري لإلقتصاد الدائري. -
 واقع اإلقتصاد الدائري يف اجلزائر. -
 .آفاق اإلقتصاد الدائري يف اجلزائر -

 اإلطار النظري لإلقتصاد الدائري: .0
  واألشخاص، )الشركات،مجيع اجلهات الفاعلة ، تفكري النظام يتطلب االقتصاد الدائري 

 والكائنات( فهي جزء من شبكة تؤثر فيها أعمال أحد األطراف الفاعلة األخرى
االقتصاد الدائري هو نظام اقتصادي يتم فيه تداول املنتجات واخلدمات  مفهوم اإلقتصاد الدائري: 2.2

وذلك هبدف  بالتصميم،يتميز االقتصاد الدائري بأنه اقتصاد يتم جتديده  ،"يف حلقات مغلقة أو "دورات
وهذا يعين أن اهلدف جيب أن  ،االحتفاظ بأكرب قدر ممكن من القيمة للمنتجات واملنتجات واألجزاء

يكون إنشاء نظام يسمح بعمر طويل، وإعادة االستخدام األمثل، وإعادة التجديد، وإعادة تصنيع وإعادة 
 (Stichting Het Groene Brein heeft een, 2018) تدوير املنتجات واملواد
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ال ميكن إرجاع مفهوم االقتصاد الدائري إىل تاريخ واحد أو مؤلف واحد، بداًل من ذلك مدارس الفكر 
اعترب العديد من العلماء أن النظام االقتصادي الدائري كان قدم يف املقام األول من قبل  ،املختلفة

االقتصاديني البيئيني بريس وترينر، الذين بنوا اإلطار النظري للدراسات السابقة لالقتصادي اإليكولوجي  
 .(Wautelet T. , 2018, p. 2)  كينيث بولدينج

تحول من النظام االقتصادي التقليدي اخلطي أو املفتوح إىل ال بأن0991سنة بيرس وتيرنر ويوضح 
النظام االقتصادي الدائري، يصفون منوذج اقتصادي دائري قائم على فرضية وجود ترابط واسع النطاق بني 

 , .Wautelet T) وظائف اقتصادية من البيئة ميكن حتديدها ثالثةوفقا هلؤالء املؤلفني،  االقتصاد والبيئة

2018, p. 3),: 
نظام  الوعة للنفايات واالنبعاثات؛باملوارد،  ؛ توفريل املثال مجال املناظر الطبيعية(قيم الراحة )على سبي

  دعم احلياة؛
يف كتابه "اقتصاديات سفينة الفضاء القادمة"، بأن النظام االقتصادي الدائري هو  : Boulding   وقال

"االقتصاد رائد  على أن قدم مفهوم كما ،على األرض شرط أساسي للحفاظ على استدامة احلياة البشرية
 فضاء" ،بالنظر إىل أن األرض هي نظام مغلق )تقريبا دون أي تبادل املواد مع البيئة اخلارجية(

(Boulding, 1966, p. 8).  
أن مفهوم االقتصاد الدائري يعتمد على فكرتني بسيطتني: األوىل  إىليشري تقرير مؤسسة الني ماك ارثر 

مفادها الوعي بأن ما يعترب نفايات ميكن إعادة استخدامه كمورد، أما الثانية فتتمثل يف احلاجة إىل فصل 
كما أن (Institut Montaigne, 2016, p. 9) النمو االقتصادي عن استخدام املوارد الطبيعية

االقتصاد الدائري يستند إىل فكرة "اقتصاد خدمة وظيفي" ؛ أي تأجري السلع بدال من  استهالك السلع يف
 . (Gallaud & Laperche, 2016, p. 3) بيعها و الذي سيولد نفايات

كانت هناك بعض املدارس على مر التاريخ   :المرتبطة باإلقتصاد الدائري المدارس الفكرية 0.0
هذه املدارس  ،مما أدى إىل تقليل تيارات النفايات وحلقات إغالقهاالفكرية حول كفاءة استخدام املوارد، 

 الفكرية، اليت ترتبط باالقتصاد الدائري، مبينة كالتايل:
ل رؤية االقتصاد يف احللقات، مبا يف ذلك مبادئ متديد حياة يصاغ والرت ستاه :اقتصاد األداء 0.0.0

إن بيع اخلدمات بداًل من السلع مفهوم مهم ، اتاملنتج، والسلع الطويلة العمر، وأنشطة جتديد ومنع النفاي
يتطلب  وبالتايل "أدى هذا إىل مفهوم "اقتصاد األداء، يف تفكريه: أحدمها يدفع مثن منتجات األداء
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"اقتصاد األداء" حتواًل يف التفكري االقتصادي من "القيام باألشياء بشكل صحيح" إىل "القيام باألشياء 
 .(Stahel & Mulvey, 2010, p. 5) الصحيحة"

، تعترب  Braungart يف منوذج املهد إىل املهد، الذي وضعه مايكل:المهد إلى المهد 0.0.0
املواد املشاركة يف العمليات الصناعية والتجارية من املغذيات لكل من احللول التقنية مثل 

ثاين مييز تصميم  -التصميم حرفًيا من املهد إىل املهد  و إعادة االستخدام البيولوجي
بني نوعني من املنتجات على النحو املستخدم: املنتجات االستهالكية  أوكسيد الكربون

يف عملية التصميم ، يتم النظر يف دورة احلياة الكاملة للمنتج ، و ومنتجات اخلدمة
مكونات تضر بالبيئة، وجيب أن  جيب أال حتتوي العناصر الغذائية التقنية على ،ومواده

 & ,Braungart, McDonough) تكون املغذيات البيولوجية قابلة للتحلل البيولوجي

Bollinger, 2006). 
هتدف "البيئة الصناعية" إىل إنشاء   Ausubelجيسي حسب :علم البيئة الصناعية 2.0.0

شبكة أكثر أناقة وأقل إزعاًجا من العمليات الصناعية، باستخدام مصطلح" أنيقة "، 
، واليت تولد ثروة أكرب مع IEالتأكيد على الفوائد االجتماعية واالقتصادية والبيئية من 

ي دراسة تدفقات إليكولوجيا الصناعية ه، موارد أقل وتأثريات أقل على احمليط احليوي
مرة أخرى، تعمل النفايات داخل الدورات  املواد والطاقة من خالل األنظمة الصناعية

يتم تشكيل عمليات اإلنتاج بطريقة جتعلها قريبة من األنظمة احلية  ،الصناعية كمدخل
 .(Ausubel, 1994, p. 140) قدر اإلمكان

 من املستوحى االبتكار احليوية احملاكاة" كتاهبا يف بينوس جانني ترى الطبيعة: تقليد 8.0.0
 قد الطبيعة أن هي املفهوم هلذا األساسية الفكرة ،1991 عام يف نشر الذي" الطبيعة
 التحكم الغذاء، إنتاج الطاقة، مثل) هلا نتصدى اليت املشكالت من العديد بالفعل حلت

 اجملتمع يف للحلول والعمليات الطبيعة تصاميم تقلد الطبيعة تقليد إن ، ( اخل.. املناخ يف
 .(Benyus, 1997, p. 2) البشري
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االقتصاد األخضر الذي حدده برنامج األمم املتحدة للبيئة، هو  :االقتصاد األخضر  2.0.0
اقتصاد يؤدي إىل حتسني رفاهية اإلنسان والعدالة االجتماعية، مع احلد بشكل كبري من 

 رئيسيا عامال للتقدم، أيضا جيعل األخضر فاالقتصاد ،املخاطر البيئية والندرة اإليكولوجية
 قليالً  مفتوحة تزال ال اليت واملتوسطة، الصغرية للمؤسسات التنافسية القدرة للتحسني
 التكنولوجي والتقدم للتنمية حمورية نقطةك البيئية، فهو يعترب االستدامة والتكامل لالبتكار

(United Nations Economic Commission for Africa, 2019, p. 2). 

الذي بدأه غونرت باويل، هو فلسفة اقتصادية  االقتصاد األزرق ق:االقتصاد األزر  2.0.0
يتم تطبيق  ،وتنتج وتستهلك الطبيعية، تكتسب املعرفة من الطريقة اليت تشكل هبا النظم

هذه املعرفة على التحديات اليت نواجهها، وإجياد حلول للبيئات احمللية ذات خصائص 
 . (Gunter, 2010) بيئية حمددةمادية أو 

هذه  ،يف اقتصاد دائري تدور املواد يف دورات املواد :ر المواد في اقتصاد دائرييتدو  مراحل 2.0
 ,Stichting Het Groene Brein heeft een, 2018) الدورات تعمل وفقا لعدة شروط

p. 3): تتبع املواد العضوية عملية إعادة استخدام خمتلفة عن املواد االصطناعية أو  هلذا السبب
التقنية، و من املهم ضمان فصل املواد البيولوجية والتقنية بعد االستخدام، حبيث ميكن لكل 

 .عملية إعادة استخدام منفصلة إتباعمنها 
النظام البيئي والعمليات وية من املهم التأكد من متكني عضيف الدورة ال :المواد العضوية 0.2.0

مثل القطن والغذاء واملاء، يف النظام البيئي عن طريق  ،البيولوجية للعمل بشكل صحيح
قد حيدث االستهالك يف هذه الدورة )الغذاء واملاء واألمسدة( طاملا  ،العمليات البيولوجية

ة بشكل أن املواد غري متلوثة باملواد السامة، كما أن األنظمة البيئية ليست حممل
 .عندما يكون النظام البيئي متوازنًا، تكون املواد العضوية قابلة للتجديد ،زائد
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 : يوضح مراحل إعادة تدوير المواد0الشكل 

 
Source: Ellen Mac Arthur, The Butterfly Diagram, Foundation -Adapted from the 

Cadle to Cadel Design Protocol by  BraungartMcDonough, 2015 page:6.  
ضمن دورة التقنية هناك مستويات خمتلفة من إعادة االستخدام )انظر :الدائرة الداخلية 0.2.0

( هنا  تسري القاعدة على أن أصغر دائرة أو أكثر دائرة مفّضلة على دورات 1الشكل 
أكرب، ألن الدورات األصغر تتطلب خطوات معاجلة أقل، والعمالة والطاقة واملواد اجلديدة، 

 Ellen)دوائر إعادة االستخدام املختلفة هي  يعين أنه يتم االحتفاظ بقيمة أكرب، يف مما

MacArthur Foundation, 2015, p. 7)  (1)انظر الشكل. 
 ؛استعادة املنتجات أثناء االستخدام  ،لتوسيع عمر املنتجات : إصالح وصيانة   0.0.2.0
 .من خالل إعادة استخدام املنتج أو املبيعات  :إعادة االستخدام وإعادة التوزيع   0.0.2.0
 .التجديد الشامل وإصالح املنتج من قبل الشركة املصنعة  : التجديد وإعادة التصنيع 2.0.2.0

يتم اسرتداد األجزاء أو املواد من  ةويعضضمن إعادة تدوير دورة ال : إعادة التدوير 8.2.2.0
تعين كلمة التعاقب استخدام  .حيدث يف أجهزة الطرد املركزي ،املنتج الستخدامها مرة أخرى

عندما ال يكون املنتج يف وضع ميكنه من أداء الوظيفة  ،لتطبيق خمتلف،جزء من منتج 
 .األولية، فإنه مينح وظيفة جديدة ميكن استخدامها مرة أخرى
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 واقع اإلقتصاد الدائري في الجزائر .2
ال توجد إجراءات شاملة وحديثة حول إنتاج النفايات  :)النمو والتكوين (إنتاج النفايات البلدية   0.2

 خاصة وسنطابقها بتلك اإلجراءات املتاحة. تيف اجلزائر، لذا يتعني علينا إجراء حسابا
 (%النسبة بــــ)                       يمثل معلمات نموذج نمو النفايات 0 الجدول

 املعدالت املعلمات
 mln 42 2612السكان يف عام 

 2% النمو السكاين
 72% حتضر

 2% معدل التحضر
 2% النمو االقتصادي

نصيب الفرد من إنتاج النفايات احلضرية يف عام 
2612 

kg/person.day 1.0 

 kg/person.day 0.6 2612إنتاج النفايات الريفية للفرد يف عام 
 1 نسبة اهلدر إىل نسبة مرونة السكان

 0.5 هدر لنسبة مرونة االقتصاد
Source : Ruurd van Schaik, CCS Energieadvies B.V. Hans Breukelman, BreAd 

B.V, report about Business opportunities in waste management in Algeria of 

findings, 2018.page :9 

أمهها منو السكان والنمو االقتصادي  العوامل،يرتبط إنتاج النفايات البلدية عموًما بعدد من 
هذه االفرتاضات تؤدي إىل استنتاج  ،قد يأخذ النموذج البسيط افرتاضات، احلضري / الريفي  واألصل 

نظرًا  ،مليون طن / سنة 12مفاده أن إنتاج اجلزائر من النفايات الصلبة البلدية جيب أن يكون اليوم حوايل 
سنوات مع وصول  16مليونًا يف  26تصاد، ينمو هذا االجتاه إىل للتوسع احلضري ومنو السكان واالق

 .2622يف عام  ٪22التحضر إىل 
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 .يمثل استخالص النفايات البلدية الجزائرية2الشكل رقم 

 
Source : Ruurd van Schaik, CCS Energieadvies B.V. Hans Breukelman, BreAd 

B.V, report about Business opportunities in waste management in Algeria of 

findings, 2018.page :9 

سيشكل النمو هذا حتديا للسلطات اجلزائرية لالستثمار يف مرافق التجميع والنقل واملعاجلة واالبتعاد         
مليون طن، يف  1أن اإلنتاج الشهري يف البالد حقيقة مثرية لالهتمام هي حوايل  عن سيناريو األرض فقط

تكون من النفايات ت النفايات اإلضافية أساساف ٪06يقال إن اإلنتاج يف شهر رمضان أعلى من  حني
 .(Breukelman & van Schaik, 2018) الغذائية العضوية

تتم إدارة وتنظيم مجع النفايات الصلبة ومعاجلتها بالكامل بواسطة  :العالج وإعادة التدوير 0.2
إىل جانب هذا النظام، هناك بنية حتتية غري  ،قطاع العامالدولة والبلديات والشركات اململوكة لل

  .. إخل...، واملعادن PETرمسية جلمع تدفقات النفايات القابلة إلعادة التدوير مثل زجاجات 
 يمثل مؤشرات التكلفة من المقابالت 0 الجدول

 املقابالت التكلفة املؤشرات
 رسوم إدارة النفايات األسر

€ 3,5 - 5 per hhy 
تم لكل أسرة يف السنة ي = hhy لكل

 الوالية. حتديد الرسوم من قبل
النسبة املئوية املدفوعة من الرسوم 

 املفوترة
%25 

 GiZ االتصاالت

والبيئة لوزارة االتصا per hhy 40 - 20 € إمجايل تكاليف إدارة النفايات  
 CETرسوم مقالب القمامة يف 

€ 2 - 6 per ton 
كاملة ، معاد مشحونة لكل شاحنة  

 حساهبا إىل طن
مشحونة لكل شاحنة كاملة ، معاد  per ton 1 €مكب رسوم مقالب القمامة لل
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Source : Ruurd van Schaik, CCS Energieadvies B.V. Hans Breukelman, BreAd 

B.V, report about Business opportunities in waste management in Algeria of 

findings, 2018.page :18 

يورو لكل أسرة  0.26يورو إىل  1.06ترتاوح تقديرات التكلفة اليت تقدمها وزارة البيئة من 
هذا إجيايب إىل حد ما ألنه إذا كان لدينا حساب قصري للجزائر، ميكننا تقدير أن النقل يف هذه  ،شهريًا

 6.2) حوايل إذا أضفنا تقديرات لتكاليف تنظيف املدينة ،قل يف الساعةيورو على األ 0املدينة يكلف 
يورو يف الساعة( والنفقات العامة، فسنصل إىل ما ال  6.2)إىليورو يف الساعة( ، واخنفاض يف األرض 

  قد يتم توقع خفض التكلفة فقط يف املناطق اليت تعاين من نقص اخلدماتو يورو يف الساعة  2يقل عن 
اعتربنا اإلرشادات املذكورة أعاله بأهنا "أفضل التخمينات" اجليدة، ميكننا استخالص بعض إذا و 

 .(Breukelman & van Schaik, 2018, p. 18) االستنتاجات
هذه اخلطوة على وشك أن  ،مليون يورو يتم تشغيلها على أساس سنوي 266أول شيء هو أن حوايل 

 :(Breukelman & van Schaik, 2018, p. 19) تزداد بشكل حاد يف السنوات القادمة بسبب
 ؛كميات النفايات ستزداد -
 ؛تغطية اخلدمة سوف تزيد -
 ؛جودة اخلدمة سوف تزيد -
 ؛سيتم توسيع مرافق وجتهيزات األرض وحتسينها -
 سيتم تقدمي خيارات جديدة ملعاجلة النفايات. -

، ولكن يف سيناريو ستعتمد الزيادة الفعلية أساًسا على مقدار السياسات احلكومية بطبيعة احلال
 سنوات من اآلن. 2أرقام، ورمبا بالفعل خالل  16صل التدفقات النقدية إىل تقد جيد 

 
 
 
 
 
 

 حساهبا إىل طن خاملة النفايات
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 تطور إدارة النفايات الصلبة في الجزائر 2: الشكل

 

Source : Ruurd van Schaik, CCS Energieadvies B.V. Hans Breukelman, BreAd 

B.V, report about Business opportunities in waste management in Algeria of 

findings, 2018.page :25. 

ميكننا أن نستنتج أن اجلزائر يف طريقها إىل األمام مبعدالت تغطية جيدة يف اخلدمات البلدية 
SWM ال يزال باإلمكان فعل الكثري لتحسني أداء البالد عند النظر من  ،وإدخال حتسينات األراضي

وجهة نظر التنمية، ميكننا وضع منحىن السيين الذي يصف املرحلة األوىل اليت متر هبا البلدان فيما يتعلق 
ء تصف أفضل مرحلة متر هبا مت إضافة منطقة محرا يف هذا املنحىن ،ويتم ذلك أدناه ،بإدارة النفايات الصلبة
ال يزال يتعني على البلد العمل على تنظيف املدينة ومجعها األساسي، لكنها تعمل  ،اجلزائر يف هذه اللحظة

 أيًضا بالفعل جبد على األراضي الصحية مع وجود مذاقات أوىل من مبادرات إعادة التدوير.
 :آفاق اإلقتصاد الدائري في الجزائر .8

يف العديد من البلدات والبلديات اجلزائرية تتزايد جبال : تحسين إدارة النفاياتو  االقتصاد الدائري 0.8
يف حماولة ملعاجلة مشكلة النفايات، تعلق احلكومة و  النفايات، مما تسبب يف استياء كبري بني الناس

 .(SDG) اجلزائرية أمهية كبرية على إدارة النفايات وحتقيق أهداف التنمية املستدامة

ومع ذلك   ،السنوات األخرية، استثمر القطاع العام يف اجلزائر بشكل كبري يف تعزيز إدارة النفايات يف
كما أن رفع  تفتقر البلديات يف كثري من األحيان إىل هياكل فعالة جلمع ونقل النفايات، وتنظيف الشوارع

الرغم من أن سلطات وإدارة مستوى الوعي العام حبماية البيئة والتخلص من النفايات مسألة مهمة، على 
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 ولتعزيز املشروع جند من خالله مايلي النفايات ذات الصلة تفتقر إىل املوظفني واخلربة والتنظيم الفعال
(Fekairi, 2018).: 

تعترب خدمات التخلص من النفايات يف املدن والبلديات أكثر : الهدف 0.0.8
على املستوى احمللي واإلقليمي يساهم املشروع يف نظام متكامل إلدارة النفايات  ،موثوقية
  .والوطين

يقوم املشروع بتحسني خدمات إدارة النفايات، ويدعم تطوير اقتصاد دائري، : المقاربة 0.0.8
مشل جماالت أولويات املشروع ، القانونية والفنيةو  اإلسرتاتيجيةويوفر لشركاء خمتلفني املشورة 

 :ما يلي

 ات مبتكرة يف جمال إدارة النفايات؛تطوير نظام إلدارة املعارف لنشر أساليب وخرب  -

 النفايات؛إنشاء أدوات جديدة إلدارة السياسات يف قطاع  -

 AND.  سني مراجعة مواقع طمر النفايات بواسطةحتإعادة تنظيم و  -

 :حتقيق النتائج التاليةاملشروع مت منذ بداية  :النتائج 2.0.8

 املنزلية؛لإلدارة املتكاملة للنفايات  لدى صناع القرار احملليني فهم أكرب -

تكون اهليئات اإلدارية أكثر قدرة على ضمان اإلدارة الفعالة للنفايات ومديري مواقع طمر  -
 القابضة؛النفايات اآلن لديهم نظرة عامة أفضل حول كيفية حاجتهم القتناص قدراهتم 

 السياسات؛البيئة اجلزائري فيما يتعلق بإدخال أدوات جديدة إلدارة  مت حتليل قانون -

أملانيا عالقات تعاونية متتد منذ تربط اجلزائر و  مكتب التعاون الدولي األلماني:الجزائر و  0.8
   مت تأسيس مكتب خاص لتمثيل التعاون الدويل األملاين 1990حيث يف عام  ،سنوات طويلة

GIZ أجنيب و خبري من مركز  11شخصا، منهم  92 توظف حالياً  ،يف العاصمة اجلزائرية
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يف اجلزائر تأيت بتكليف من وزارة  GIZاهلجرة الدولية والتنمية إن معظم األنشطة اليت تقوم هبا 
فضالً عن ذلك تعمل إدارة اخلدمات  (BMZ)ي و االحتادية األملانية للتعاون االقتصادي و التنم

 ماحنة أخرى مثل االحتاد األورويب والقطاع اخلاص. بتكليف من جهات GIZالدولية بـ 

، و هي صاحبة أكرب عدد سكاين يف منطقة املغرب العريب حيث حتتوي إفريقياإن اجلزائر تعترب أكرب بلد يف 
 سنة بلغ  22باإلضافة إىل هذا أن عدد السكان الذين ال يتجاوز عمرهم  ،مليون نسمة تقريباً 22على 
لتحدي الرئيسي الذي يواجه اجلزائر من الناحية االجتماعية االقتصادية يتمثل يف لذا فا ،مليون نسمة26

فإن الناتج ، من اجملتمع %26ل ثهده الفئة الشابة اليت مت احتياجاتخلق فرص عمل كافية إلمتصاص 
و هذا النمو يعتمد بشكل رئيسي على  ،سنوياً  %1.2يزيد بنسبة  (GDP)احمللي اإلمجايل اجلزائري 

تتعرض املوارد الطبيعية للبالد إىل ضغوط متزايدة بسبب النمو  ،راج وتصدير النفط والغاز الطبيعياستخ
 :(GIZ Office Algeria, 2018) وهي بذلك االقتصادي والسكاين وكذلك بسبب تغرير املناخ

من ذلك بصورة خاصة املناطق الشمالية للبالد واليت تتميز خبصوبة أراضيها،  تعاين -
س املساحة اإلمجالية للبالد. %02حيث يعيش   من سكان اجلزائر على ما يعادل ُخم

تتميز بدور ريادي يف خمتلف الشئون البيئية  إذهاماً سياسياً واقتصادياً، تعترب اجلزائر عضو فاعاًل و  -
اليت هدف التعاون األملاين اجلزائري إىل التطبيق الفعلي للتشريعات البيئية اجلزائرية و يو  ،يف املنطقة

 تمعترب جدا متطورة بالنسبة للمنطقة، وكذا تنفيذ سياسة بيئية متكاملة للبالد.

بدعم قدرات اجلهات اإلدارية اجلزائرية يف جمال  GIZ ومن أجل حتقيق هذه األهداف، تقوم -
 التخطيط والتنسيق فيما بني القطاعات املختلفة.

ثل حمور عالقة التعاون، مبا يف ذلك جماالت االستخدام املستدام  - و يف اخلتام، إن السياسات البيئية متم
جيع ي وإدارة النفايات وتشللموارد الطبيعية ومحاية التنوع البيولوجي والتكريف مع التغرري املناخ

 واالبتكار يف جمال محاية البيئة. التكنولوجيات الصديقة للبيئة
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األملانية الكثري من األحباث حول اجلوانب املختلفة املتعلقة بالنفايات الصلبة البلدية يف  GiZأجرت شركة 
 :كالتايلاجلزائر من هذا العمل، ميكن اشتقاق الرتكيب الكلي للنفايات البلدية كما هو موضح  

 يوضح تكوين النفايات في الجزائر 8الشكل :

Source: Bonn and Eschborn,Report on Solid Waste Management in Algeria, 

D-waste, Consultant for Sweep-Net in cooperation with GiZ, 2014,p:6. 

تمظهر فرًصا جيدة لتكنولوجيات املعاجلة احليوية   ٪02نرى حمتويات عالية من املواد العضوية تصل إىل 
حمتوى الرطوبة يف النفايات يصل إىل أن  GiZأظهرت املعلومات التكميلية لـ و   كسماد عضوي وهضم

 مما يؤدي إىل زيادة أوزان التحميل. 16٪
)الورق والبالستيك والزجاج واملعادن( إذا  ٪22ن عتضيف حمتويات املواد القابلة إلعادة التدوير ما يقرب 

 )الورق والبالستيك(. من٪ 26، فإن اإلمكانات ستكون حوايل  RDFنظرنا إليها من وجهة نظر إنتاج 
 فقط من النفايات ونسب مئوية قليلة من النفايات البالستيكية ٪1إىل  2يتم إعادة تدوير 

(Breukelman & van Schaik, 2018, p. 11) . 
مليون طن من  02تنتج اجلزائر  " :إعادة التدوير في دعم اقتصاد غير هيدروكربوني 2.8

منها  ٪26، 2602مليون طن حبلول عام  16إىل  النفايات يف السنة، ومن املتوقع أن تصل
قابلة إلعادة التدوير )البالستيك واألغراض املنزلية وما شاهبها من النفايات(" ، ويتطلب مثل 
هذا اجلهد االستثمار يف هذا االحتياطي "كمصدر للثروة املولدة للوظائف"، كما قال الوزير 

لدائري وإعادة التدوير يف دعم اقتصاد غري مؤكدًا  من منطلقه  "الدور املهم لالقتصاد ا
مبادرة الوزارة  تويف هذا الصدد  أعلن،  ." (Algeria Press Service, 2018) هيدروكربوين

املسؤولة بتنظيم اجتماعات إقليمية حتضريية للمؤمتر الوطين األول حول االقتصاد الدائري يف 
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"إرساء األسس هلذا املشروع الطموح جتماع، األول من نوعه، إىل إلا هذا يهدف، فرباير
 ."بالتعاون مع مجيع األطراف املعنية

مل يتم التغاضي عن التشريع الذي حيكم هذا القطاع منذ صدور توصية ملراجعة املرسوم التنفيذي بشأن 
ون اخلطة الرئيسية إلدارة النفايات املتكاملة من أجل إدخال االقتصاد الدائري، بالتوازي مع مراجعة القان

 .2661املتعلق بإدارة النفايات ومراقبتها. التخلص بتاريخ  19/61رقم 
من الشخصيات، مبا يف ذلك اخلرباء واألكادمييني وممثلي اإلدارات الوزارية،  266أخذت ما يقرب 

الفاعلني االقتصاديني واجلمعيات املهنية املشاركة يف هذا املؤمتر اإلقليمي األول الذي سيتبعه اجتماعات 
 .اإلقليمية التحضريية للمؤمتر الوطين األول لالقتصاد التدوير

 :الذي تضمن تسع حلقات عمل ركزت على ثالثة مواضيع رئيسية ويف هناية هذا احلدث 
  ؛اإلنتاج النظيف املستدام  -

 ؛االستهالك املستدام  -

 ؛إعادة التدوير النفايات وحتويلها إىل مواد أولية -

 .األولوية ملالكي املشاريع االقتصادية الدائرية من حيث األراضي الصناعيةكما مت تقدمي اقرتاح ملنح 
أيضاً، يف االجتماع الذي شارك يف تنظيمه مع وكالة النفايات الوطنية وسفارة هولندا، بأن  البيانوذّكر 

ارة الوطنية لإلد اإلسرتاتيجيةهتدف على وجه اخلصوص إىل وضع  ةوزار الالسياسة اليت اعتمدهتا إدارة 
  2602إىل سنة املتكاملة للنفايات 

، شهد قطاع البيئة تطورًا ملحوظًا يف اجلزائر يف السنوات األخرية، بسبب الربامج االستثمارية املختلفة فقد
 .اليت أطلقها رئيس اجلمهورية، هبدف حتسني البيئة ومحاية البيئة واملوارد الطبيعية

مليون طن من النفايات  10دفن النفايات احمللية ملعاجلة حوايل من مواقع  0666إىل إزالة البيان  وأشار
ماليني طن من النفايات القابلة إلعادة التدوير "وهي مكمن رئيسي  1املنزلية سنوياً، مبا يف ذلك أكثر من 

 .   " (Saada, 2019)لالستثمار وخلق الثروة
 كالتايل:التوصيات  كن أن نبني ذلك من خالل نتائج و مي الخاتمة: .2
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 النتائج: 0.2
 يعتمد، إعادة تأهيل مقالب احلياة الربية واستعادة املشهد احلضري لصاحل األنشطة الصحية -

 ؛القدرات الوطنية واحمللية  تعزيز -حتسني اخلدمات احلالية ؛  -هذا بوضوح، يف رأينا على: 
 بالكائن خلاصةا" النفايات" ألن للنفايات فكرة توجد ال الطبيعية، اإليكولوجية النظم يف -

 النظام تلويث دون الدورة داخل املواد هبا تدور بطريقة األخرى احلية الكائنات تغذي
 اإليكولوجي؛

 إىل  الضيقة النفايات تدوير إعادة من تدرجيي بشكل لالقتصاد الدائري الرئيسي الرتكيز حتول  -
 اإلنتاج) التوريد سلسلة مراحل مجيع يف للمواد املغلقة التدفقات ضمن الكفاءة حنو املوجه التحكم
 ؛ (واالستهالك والتوزيع

 تقريًبا بالكامل يعتمد ألنه للغاية ضعيًفا النفايات إدارة لنظام املايل الفقري العمود يزال ال  -
  الوطنية؛ احلكومة قبل من التصاعدي التمويل على

 ؛حتتاج البالد إىل تطوير بيئة جديدة صديقة للبيئة  -
لكن اجلهود جيب أن  ،وتطوير الصناعات اخلضراء هي جزء من هذا اهلدفاالنتقال  طاقة -

 الدائري؛االقتصاد  وطنية لتعزيز إسرتاتيجيةتوحيدها وتوضيحها بشكل أفضل يف إطار  كوني
مهم يف  أن تلعب دورًا، ميكن للشبكة اإلقليمية تبادل املعلومات واخلربات يف قطاع النفايات  -

( من خالل تعزيز التبادل اجلزائر-أملانيااملتكاملة على املستوى اإلقليمي )تدوير النفايات اإلدارة 
 ين.بلد اإلقليمي للمعلومات وتبادل اخلربات بني

 :توصيات 0.2
 ؛االبتكار، ، مع الرتكيز بشكل خاص على الوظائف اخلضراء، التكنولوجيةشروطاألهداف وال -

 البحث والتطوير، التكامل الصناعي وتعزيز رأس املال الطبيعي؛
الوظائف الناشئة وتعزيز الشراكات  تكييف النظام التعليمي والتدريب املهين والتعليم املستمر -

 ، وغرف التجارة والصناعة واملنظمات املهنية؛األعمال التجارية ،بني اجلامعات ومراكز البحوث
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 إنشاء نظام ابتكار وطين أكثر فعالية تدعمه السياسات العامة؛ -
 ؛دائريلالقتصاد ال تعزيز نظم الرصد والتقييم، مبا يف ذلك وضع املؤشرات -
 (.تسهيل نقل التكنولوجيا يف سياق )الشمال واجلنوب  -
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 : ملخص
هتدف هذه الورقة البحثية إىل حتديد أهم أسس املقاربة االقتصادية إلعادة التدوير كنظام وآلية 

، من خالل يف والية سطيف مدى تفعيل وتوظيف هذه األسسحديثة لتسيري النفايات، والوقوف على 
اجلديدة للتسيري املدمج للنفايات يف إطار ما يعرف باالقتصاد الدائري وتبيان أمهيته  االسرتاتيجية دراسة

باعتباره واحد من أفضل خيارات حتقيق مساعي التنمية املستدامة، وحماولة إسقاط هذا الطرح على اجلزائر 
 .يف دراسة حالة خصت والية سطيف

يف ضرورة النظر إىل النفايات كفرصة اقتصادية وليس   ولعّل أهم ما خلصت إليه الدراسة يتمثل
كمشكلة يتم من خالهلا إعادة استخدام املواد وحتويلها إىل طاقات أخرى، كما تعترب فرصة الستحداث 

ومن خالل دراستنا حلالة والية سطيف  ،مؤسسات وبالتايل مناصب عمل جديدة يف إطار اقتصاد مستدام
واعدة يف جمال االقتصاد الدائري  اسرتاتيجيةلى وجه التعميم، قائمة لتبين تبقى التحديات يف اجلزائر وع

 يراهن عليه لرتقية االقتصاد الوطين خارج قطاع احملروقات.      
 النفايات؛ إعادة التدوير؛ االقتصاد الدائري.كلمات مفتاحية: 

__________________________________________ 
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 .Q58؛ JEL  :Q53تصنيف 
Abstract:  

The objective of this paper is to identify the main principles of the 

economic approach of recycling as a modern mechanism for waste 

management, and to determine the extent of employing these bases in Setif 

by studying the new strategy for integrated waste management, and to 

demonstrate its importance, and try to drop this proposal to Algeria. 

The study concluded that waste should be viewed as an economic 

opportunity, through which materials are transformed into other energies, it 

is also an opportunity to create new enterprises and jobs; the challenges 

remain for Algeria to adopt a promising strategy in the circular economy 

betting on it to promote our economy outside hydrocarbons sector. 

Keywords: waste; recycling; circular economy. 

Jel Classification Codes: Q53, Q58. 

 مقدمة: 
تبنتتتت اجلزائتتتر إستتترتاتيجية جديتتتدة للتستتتيري املتتتدمج للنفايتتتات متتتن ختتتالل االقتصتتتاد التتتدائري ورستتتكلة 
وإعتتتادة استتترتجاع وتثمتتتع كتتتل أتتتتواع النفايتتتات وهتتتذا يف إطتتتار النمتتتو ج االقتصتتتادي اجلديتتتد، هتتتتدف هتتتذه 

طتن ستنويا والت  مليتون  11اإلسرتاتيجية إىل تشجيع االستثمار ورسكلة معظم النفايات الت  تقتدر حاليتا بتت 
قابلة للرستكلة، ويف الوقتت منها  %26؛ 2612 مليون طن حبلول سنة 06 يرتفع حجمها إىل من املتوقع أن

التتذي يتزايتتد فيتته حجتتم النفايتتات تتزايتتد ضتترورة االعتمتتاد علتتى إعتتادة التتتدوير، كمتتا أن اجلزائتتر تتتتوفر علتتى 
يتتراهن عليتته  التتذي جمتتال االقتصتتاد التتدائري االستتتثمار يف يف تؤهلهتتا لتكتتون قبلتتة للتتراغبع اإلمكاتيتتات التت 

وبالتتتتايل يف ظتتتل وجتتتود حتفيتتتزات ضتتتربيية كبتتترية للمتعتتتاملع لالتتقتتتال إىل الرستتتكلة،  لرتقيتتتة االقتصتتتاد التتتوطين
 النفاياتفمجال رسكلة وإعادة تدوير ، ضرورة استغالل هذا املخزون كمصدر للثروة وموفر ملناصب العمل

 .لوطينا االقتصاد يعول عليها لرتقية يعد من بع أبرز اجملاالت ال 
 وال  ميكن أن تطرحها يف التساؤل احملوري التايل: بحثية،الورقة ال ممّا سبق تربز إشكالية موضوع 

فيما تتمثل أهم أسس المقاربة االقتصادية إلعادة التدوير كنظام وآلية حديثة لتسيير 
 النفايات، وإلى أي مدى تم تفعيلها في والية سطيف ؟
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 هذا التساؤل بدوره قادتا إىل طرح جمموعة من التساؤالت الفرعية:
  بالنفايات وما هي أهم تصنيفاهتا ؟ما املقصود 

  كيف يتم إدارة النفايات وفق النظم احلديثة ؟ 

  ما هي أهم االعتبارات االقتصادية لعملية إعادة تدوير النفايات ؟ 

 كيف يتم إدارة النفايات وإعادة تدويرها بوالية سطيف ؟ 

 ع:ويف حماولة منا لإلجابة على هذه التساؤالت وضعنا الفرضيتع التاليت
 إتتاج مواد أو منتجات قابلة  بالقدرة على ترتبط املقاربة االقتصادية إلعادة التدوير أساسا

ق، ولن يتم  لك إال من خالل العمل على تعظيم عوامل النجاح وتذليل للبيع يف األسوا
 عوامل الفشل يف حدود املستوى األمثل إلعادة التدوير )املفاضلة بع التكلفة والعائد(. 

  توظيف وتفعيل أهم أسس املقاربة االقتصادية إلعادة التدوير كآلية لتسيري النفايات يتم
 يف والية سطيف.

 وتصبو من خالل دراستنا هذه إىل جمموعة من األهداف:
 .توضيح بعض املفاهيم األساسية املرتبطة باالقتصاد الدائري 

 .حتديد أهم أسس املقاربة االقتصادية إلعادة التدوير 

 قع إعادة التدوير وإىل أي مدى يتم توظيفه يف تسيري النفايات بوالية سطيف. إدراك وا 

بناءا على طبيعة املوضوع واإلشكال املطروح، وخدمة ألهداف البحث فإتنا سنعتمد على املنهج و 
واقع إعادة التدوير وكذا إلدراك  ،الوصفي التحليلي إلدراك أهم أسس املقاربة االقتصادية إلعادة التدوير

    .تفاياهتاوإىل أي مدى يتم توظيفه يف تسيري بوالية سطيف 
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 المفهوم القانوني للنفايات، مكوناتها، وتصنيفاتها: .0
 :التشريعات والقوانين المتعلقة بالنفايات 0.0

 صدرت العديد من التشريعات والقواتع املتعلقة بالنفايات يف اجلزائر، تذكر أمهها فيما يلي: 
 من القاتون اجلزائري املتعلق بالبلديات.  2111جوان  22املؤرخ يف  11 -11القاتون رقم  -

 املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة. 2110جويلية  11املؤرخ يف  11-10القاتون رقم  -

املتعلق باملخاطر الكربى وتسيري الكوارث يف إطار  2110ديسمرب   22املؤرخ يف  21-10القاتون رقم  -
 ستدامة.التنمية امل

 املتعلق بتسيري، محاية وتنمية املساحات اخلضراء. 2110ماي  10املؤرخ يف  10-10القاتون رقم   -

 املتعلق باهلواء النقي يف إطار التنمية املستدامة. 2111فيفري  10املؤرخ يف  12-11القاتون رقم  -

 ومعاجلة النفايات. املتعلق بتسيري، مراقبة 2111ديسمرب  12املؤرخ يف  11-11القاتون رقم  -

 المفهوم القانوني للنفايات:   0.0
تُعّرف النفايات على أهنا "كل البقايا  2111ديسمرب  12املؤرخ يف  11 -11حسب القاتون رقم 

الناجتة عن عمليات اإلتتاج أو التحويل أو االستعمال وبصفة أعم كل مادة أو منتوج وكل منقول يقوم 
ه أو بإزالته"؛ من خالل التعريف القاتوين للنفايات جند أن هناك ثالثة عناصر املالك أو احلائز بالتخلص من

، األتشطة ة، والذي يكون من العائالت، األتشطة الصناعيتحمددة ملفهوم النفايات: مصدر النفايا
وغريها؛ العنصر الثاين متمثال يف توعية النفايات؛ و العنصر  تالفالحية، الشركات بكل أتواعها، اإلدارا

 املسؤولية عن وجود النفايات )املتحمل للتكاليف املتعلقة بالنفايات(.الثالث 
  تصنيفات النفايات:   2.0

 تقسم النفايات وفق القاتون اجلزائري إىل ثالثة أتواع:
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بعض األتشطة اخلاصة، كنفايات النشاطات (: تتكون هذه النفايات من DSالنفايات اخلاصة ) -
والعالجية، والنفايات  العالجية )النفايات اخلاصة بالرعاية الصحية كالتشخيص، املتابعة الطبية الوقائية

يوت اخلاصة بالرعاية الصحية املتعلقة خبطر العدوى.(، والنفايات الصناعية )كالنفايات اخلاصة بالز 
 ...(.املستعملة، البطاريات وغريها

املواد الغذائية،  ف(: النفايات املنزلية كالنفايات اخلاصة بتغليDMAالنفايات املنزلية واملشاهبة ) -
النفايات اخلضراء، وخملفات قشور اخلضر والفواكه. أما النفايات املشاهبة فتتعلق ببعض املهن واحلرف، 

 والفيزيائية. ةالكيميائيالتجار واملنشآت،  ات الطبيعة 
(: النفايات الساكنة تتشكل من ورشات اهلدم، والبناء، املشاريع قيد اإلجناز، DIلنفايات اهلامدة )ا -

 املناجم والطرقات.
 المقاربة الحديثة لتسيير النفايات:   .2

واسع  تطاق على مقبولة إرشادية طريقة الصلبة النفايات إدارة لعمليات اهلرمي التسلسل أصبح
 خيارات إدارة برتتيب 1 الشكل يف هو موضحإ  يقوم وكما  ؛العامل أحناء مجيع يف النفايات إدارة لعمليات
 األول، ولكن يف املقام النفايات تولد ملنع قصوى أولوية يعطي أته كما ،للبيئة أفضل هو ملا وفقا النفايات

 وأخريا اسرتدادها، مث إعادة تدويرها، مث استخدامها، إعادة لعملية أوال األولوية تٌعطى النفايات، تولد عند
 (60، صفحة 2610)اجمللس األردين لألبنية اخلضراء،  املكبات(، على النحو التايل: منها )مثل التخلص

 خطورة( يف أقل من املواد )ومواد أقل كميات استخدام تشجيع من خالل النفايات: تولد منع مرحلة -أ
 إعادة أجل من أماتًا وأكثر منتجات دائمة استخدام على احلفاظ مع والتصنيع، التصميم أتشطة

 أطول. لفرتة استخدامها
املعاجلة(  مزيد من )دون املواد استخدام إعادة على تشجع الطريقة هذه االستخدام: إعادة مرحلة -ب

 .منها جلزء أو بأكملها للمواد والتجديد حواإلصال التنظيف مثل عمليات
منتج )حيوي( جديد، فهي تعمل  أو مادة إىل وحتويلها النفايات مبعاجلة تعىن: التدوير إعادة مرحلة -ج

 .الطبيعية واملوارد البيئة على احلفاظ إىل باإلضافة السوق يف تنافسية املستخدمة أكثر املواد جعل على 



 دراسة حالة والية سطيف: المقاربة االقتصادية إلعادة التدوير كآلية حديثة لتسيير النفايات :عنوان المقال

108 

 واسرتداد الطاقة معاجلة وإعادة تدوير وإعادة استخدام إعادة كعملياتاألخرى:  االسترداد أنشطة -د
 اسرتدادها. تّ  ال  للموارد واألكفأ األمثل االستخدام مع يتفق مبا
 اإلدارة املكبات( خيار يف النفايات )الطمر من ففي مرحلة أخرية يُعد التخلص التخليص: مرحلة -ه

 .آمن بشكل تدويرها إعادة ميكن ال النفايات ال  أتواع لبعض خصيصا األتسب
 : التسلسل الهرمي لعمليات إدارة النفايات.0الشكل 

 
 
 
 
 
 
 

 )بتصرف(. (60، صفحة 2610)اجمللس األردين لألبنية اخلضراء، : المصدر
 . إعادة تدوير النفايات:4

 :مفهوم إعادة تدوير النفايات 0.1
الرَّسَكلة أو إعادة تدوير النفايات عملية موجودة منذ القدم يف الطبيعة، ففضالت بعض الكائنات 
احلية تعترب غذاء لكائنات حية أخرى، وقد مارس اإلتسان عملية اسرتجاع النفايات منذ العصر الربوتزي 

واملقصود بإعادة التدوير  ،(2612)ويكيبيديا،  حيث كان يذيب مواد معدتية لتحويلها إىل أدوات جديدة
بأته العملية ال  ينشأ عنها إعادة استخدام املادة وحتويلها مرة أخرى إىل شبه مكوتاهتا األولية، استعدادا 

ى غري ما كاتت عليه إلعادة تصنيعها ملنتجات هلا الطبيعة تفسها تقريبا، ولكن لغرض استخدامات أخر 
  (21)عبري عيسى، دون سنة، صفحة  .سابقا، أو لتصنيع منتجات أخرى جديدة

تتم عملية إتتاج السلع عن طريق استخدام عوامل اإلتتاج املتمثلة يف العمل ورأس املال لتحويل 
مفيدة، عندما يتم استخراج املواد ومعاجلتها، يتم فصل  املواد املستخرجة من البيئة لتحويلها إىل منتجات 

كميات كبرية من املواد غري املرغوب فيها وإعادهتا إىل البيئة، كما أّن السلع النهائية عندما تفقد قيمتها 

 

 سياسة صفر نفايات

 

 (Recycling)إعادة التدوير

 منع توليد النفايات

 أنشطة االسترداد األخرى

 إعادة االستخدام 

 التخليص

 تجنب وتقليل االستخدام

 إصالح، تنظيف أو استصالح المواد إلعادة استخدامها

 إعادة تدوير المواد إلنتاج مواد جديدة
 

 استرداد الطاقة

 مكب النفايات
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االقتصادية من خالل االستهالك تعود أيضا إىل البيئة يف شكل فضالت أو يعاد تدويرها وبالتايل العودة 
 Equation Materialsاإلتتاج وعلى هذا األساس تكون معادلة التوازن املادي " إىل عملية
Balance:تتائج البحث يف موقع  " كالتايل(shodhganga ،2612)  
 

 ؛: املواد اخلام املوجودة يف الطبيعةVM؛ : املواد املستخدمة يف األتشطة االقتصاديةTMحيث:
 : مواد معادة التدوير.RMو

هذا التوازن الشامل أساسه أن مجيع املواد املأخو ة من النظام االقتصادي جيب أن ينتهي يف شكل 
ما يف البيئة، ومبا أن توافر املواد اخلام تادر يف البيئة، فمن الضروري إعادة تدوير املواد املستخدمة لتقليل 

 اإلفراط يف استغالل هذه املواد.
 :فوائد تدوير النفايات 0.1

 منتجات إىل النفايات حتويل عملية املستدامة هي اإلدارة التدوير واملندرجة ضمن هنج إعادة إنّ 
 من احلد وكذلك النفايات ملعاجلة الطاقة الالزمة من واحلد اجلديدة، اخلام املواد استهالك للحد من جديدة
 العضوية النفايات حتويل املثال سبيل على .التقليدية بالطرق النفايات من التخلص على البيئية املرتتبة اآلثار

 من تدويره املعاد احلصى وإتتاج حيوي، غاز العضوية إىل املواد وحتويل مساد، إىل الطعام تفايات اخلضراء أو
 فّعالة التدوير عملية تعترب ال .املطاط إتتاج تستخدم يف حبيبات إىل اإلطارات وحتويل واهلدم تفايات البناء

 (62، صفحة 2611)هيئة البيئة،  .األسواق للبيع يف قابلة تدويرها معاد منتجات أو مواد إتتاج مل يتم ما
 فرص خلق إىل النفايات استخدام وإعادة مساد إىل وحتويل النفايات التدوير إعادة أتشطة تساعد

 عمل ختلق فرص االستخدام وإعادة التدوير إعادة أتشطة أن إىل يشار كما البيئي يف القطاع كثرية عمل
 رواتب وحرقها. وتقدر النفايات ردم ختلقها أتشطة ال  العمل فرص من األقل على أضعاف بتسعة تقدر

 السنوية اإليرادات إمجايل يبلغ كما سنويًا، أمريكي دوالر مليار 37 حبوايلالتدوير  إعادة أتشطة يف العاملع
)اهليئة العامة لرتويج االستثمار وتنمية الصادرات، دون  .أمريكي دوالر مليار 236 من أكثر هلذه األتشطة
 (60سنة، صفحة 

TM VM+RM 
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 إعادة تدوير النفايات:عوامل نجاح مشاريع  2.1
املادة اخلام؛ توفر األيادي توفر إعادة تدوير النفايات تتمثل يف أربعة عوامل لنجاح مشاريع هناك 

خمتلف وللتغلب على  (92، صفحة 2611)فاروق،  ؛توفر مصادر التمويل؛ حساب التكاليف؛ العاملة
 (60)اهليئة العامة لرتويج االستثمار وتنمية الصادرات، دون سنة، صفحة  :جيب توفر ما يلي معوقاهتا

 واملستهلكع واألسر والشركات البلديات لتثقيف التوجيهية واملبادئ األدوات تقدمي: عن طريق المعرفة -
 .التدوير إعادة بشأن
 .االستخدام إعادة من ملزيد ودعمها التقنية احللول وابتكار البحث برامج تشجيععن طريق : التقنية -
 يف القائمة التشريعات وتعديل جديد تشريع لسن احلكومية املنظمات مع التعاونعن طريق : السوق -

 .كبرية بصورة   االستخدام إعادة أتشطة تعزيز سبيل
 التعاون على تشجع ال  واخلاص العام القطاعع بع الشراكات تعزيز عن طريقوالقوانين:  التشريعات -

 .التعاون هذا استمرار وتضمن االستخدام إعادة بشأن الشركات بع املشرتك
 إعادة من أفضل تتائج لتحقيق املستهلك سلوك لتغيري توعية برامج إعداد عن طريق :الثقافة -

 .االستخدام
 :إعادة تدوير النفاياتعملية سلبيات  1.1

وال  ت  كرها سابقا إاّل أته يوجد بعض سلبيات  إعادة تدوير النفاياترغم وجود فوائد لعملية 
  (2612)ويكيبيديا،  هلذه العملية، تذكر منها:

 :كالورق سيلولوزيةإن حتويل النفايات يتطلب فرزها حسب توعية التحويل )مواد  تكلفة اليد العاملة 
كالقوارير الزجاجية....إخل( وبالتايل إىل يد عاملة كثرية وحىت إ ا    زجاجية، مواد "الكرتون"والورق املقوى 

أتواع النفايات( فإن الفرز )أي حاويات متخصصة لرمي كل توع من  السكانكان هناك فرز أويل من قبل 
إن األعباء اإلضافية هلذه العملية  الثاين يف مراكز التدقيق ضروري للحصول على فرز جيد ألتواع النفايات.

 على رمي بعض النفايات. رسومية وبالتايل ضرورة وضع واجلماعات احملل البلدياتتكون عادة على عاتق 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%85


  ، شنافي كفيةغبولي أحمد 
 

111 

 بعض أتواع املنتجات تكون فيها ف: نوعية المواد المنتجة عن طريق استعمال مواد تحويل النفايات
 سيلولوزيةيعطي لنا مواد  الورقعملية االسرتجاع، فمثال حتويل عن طريق  والناجتةتوعية املادة األولية رديئة، 
ايل ورق جديد  و توعية متوسطة )هذا النوع من العمليات ال يستحسن تكرارها  ات توعية أردأ، وبالت

 التغليفامللوثة ال ميكن استعماهلا يف  البالستيكيةبعض املواد  كما جندمرات متتالية(،   16أكثر من 
 مثاًل. الغذائي

 المستوى األمثل إلعادة التدوير: 4.1
ية االقتصادية، فإته ومن الضروري عند حتديد أهداف لكي تكون إعادة التدوير فّعالة من الناح

هذه العملية، أن تكون هناك موازتة بع التكاليف واملنافع املرتتبة عليها، يف هذه السياق ومن أجل حتديد 
املستوى األمثل إلعادة التدوير، جيب أن تكون الفوائد متوازتة مع التكلفة املرتبطة بإعادة التدوير، مثل 

ملتعلقة بفصل املواد القابلة إلعادة التدوير، التكاليف املرتبطة بالعمليات املصاحبة إلعادة التكاليف ا
 وبالتايل فإن شرط إعادة التدوير األمثل هو: التدوير،اخلارجية األخرى الناجتة عن إعادة التدوير والتكاليف 

  (shodhganga ،2612)تتائج البحث يف موقع 
: التكلفة اهلامشية للفرز Csc؛ تكلفة التخلص من النفايات: CD؛ : سعر املواد املعاد تدويرهاPr حيث:

: التكلفة CR؛ : التكلفة اهلامشية للضرر البيئي الناتج عن عملية التخلص من النفاياتCDE؛ والتجميع
 .: التكلفة اهلامشية البيئية إلعادة التدوير CRE ؛ وإلعادة التدويراهلامشية املالية 

يتم  .اجلاتب األيسر من املعادلة ميثل فائدة إعادة التدوير واجلاتب األمين هو تكلفة إعادة التدوير
حتقيق املستوى األمثل من إعادة التدوير عندما تكون املنفعة اهلامشية مساوية للتكلفة اهلامشية إلعادة 

  (shodhganga ،2612)تتائج البحث يف موقع  كالتايل:التدوير  
 ميثل املستوى األمثل إلعادة التدوير. 2الشكل و 

 إلعادة التدوير.: المستوى األمثل 0الشكل 

Pr+ CD+ CDE = Csc+ CR+ CRE ............. (1)  

 

MBR = MCR    … (2)  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1
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 .22(، ص.12.62.2612) http://shodhganga.inflibnet.ac.inتتائج البحث على املوقع:  المصدر:

حيث التكلفة اهلامشية إلعادة التدوير ملنع األضرار  ، Rاملستوى األمثل إلعادة التدوير هو النقطة
تقابل هذه النقطة أيًضا احلد األدىن من التكلفة اإلمجالية  ؛البيئية تساوي الفائدة اهلامشية إلعادة التدوير

 .ملنع الضرر البيئي من خالل إدخال تسلسل إدارة أفضل اخليارات إلدارة النفايات الصلبة
 طيف:. دراسة حالة والية س4

 المشاكل البيئية في والية سطيف: 0.4
أهم املشاكل البيئية يف والية سطيف تتمثل فيمايلي: عدم احرتام توجيهات املخطط التوجيهي لتسيري 
النفايات املنزلية وما شاهبها املصادق عليها من طرف البلديات؛ اتتشار النقاط السوداء لرمي النفايات 

الشبه احلضرية؛ البيع العشوائي لفضالت الدجاج املستعملة كسماد؛ اتتشار املنزلية خاصة يف املناطق 
مناطق الفضالت اهلامدة ال  تبقى بدون متابعة؛سقي املزروعات باملياه القذرة املنزلية والصناعية؛ اتتشار 
ر؛ النشاطات املزعجة يف الوسط احلضري؛ مشكل اإلتبعاثات اجلوية الناجتة عن تشاط املناجم واحملاج

وأخريا خطر تلوث األوساط املستقبلة بالنفايات السائلة والصلبة الغري معاجلة والناجتة خاصة عن 
 النشاطات الصناعية.

 البرامج والمخططات الوطنية لتسيير النفايات: 0.4
 :(ب.و.ت.ن.ب)البرنامج الوطني للتسيير المتكامل للنفايات البلدية أّوال: 

طرف وزارة هتيئة اإلقليم والبيئة وهو عبارة عن مقاربة متكاملة هو برتامج ت وضع أسسه من 
ومتدرجة لتسيري النفايات البلدية هبدف القضاء على املفارغ العشوائية وتنظيم اجلمع، النقل والتخلص من 
النفايات يف ظروف تضمن محاية البيئة واحلفاظ على تظافة احمليط من خالل جتهيز مراكز للردم التقين 

http://shodhganga.inflibnet.ac.in/


  ، شنافي كفيةغبولي أحمد 
 

113 

إعداد املخططات التوجيهية لتسيري النفايات  التالية: احملاورمن  الربتامجيتكون هذا  .(CET) اتللنفاي
( CET) إجناز مراكز للردم التقين للنفايات؛ القضاء على املفارغ العشوائية للنفايات؛ املنزلية وما شاهبها

ية واخلاصة املختصة يف تسيري استحداث املؤسسات العموم؛ و املتضمنة تسيري النفايات بطرق تقنية حديثة
 6,0ر معدل إتتاج النفايات بوالية سطيف حبوايل قدّ يُ  2610ووفق إحصائيات سنة النفايات. 

تسمة  1.009.026كلغ/ساكن/يوم للنفايات، مع العلم أن عدد سكان والية سطيف مقدر حبوايل  
 طن من النفايات يوميا.  1212وبالتايل فإن سكان والية سطيف ينتجون ما يقدر حبوايل 

تعاجل على مستوى خمتلف حمطات املعاجلة املنجزة واملتمثلة يف ات يالنفا الكمية اهلائلة من هذه
مراكز الردم التقين للنفايات باإلضافة إىل املفارغ العمومية البلدية املراقبة املنجزة يف إطار برتامج التنمية 

 : يالبلدي. واملتمثلة فيما يل
 :ردم التقني والمفارغ المراقبة في طور استغاللمراكز ال -أ

 بلدية سطيف: منجز ويف حالة استغالل. -مركز الردم التقين سيدي حيدر -

 مركز الردم التقين محام السخنة: منجز ويف حالة استغالل. -

 املفرغة املراقبة العلمة: منجزة ويف حالة استغالل. -

 املفرغة املراقبة للنفايات اهلامدة بسطيف: منجزة ويف حالة استغالل.  -

 مركز الردم التقين الوجلة: أشغال منتهية ويف طور االتطالق لالستغالل.  -

 المفارغ المراقبة في طور االنجاز: مراكز الردم التقني و  -ب

 .%03املفرغة املراقبة عموشة: يف طور اإلجناز حاليا، تسبة اإلجناز  -

 مركز الردم التقين عع أزال.  -
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 مركز الردم التقين عع وملان.  -

 مركز الردم التقين صاحل باي: صفقة مؤشرة يف اتتظار رفع التجميد. -

 املفرغة املراقبة بوقاعة: صفقة مؤشرة يف اتتظار رفع التجميد. -

 أهدافه وطبقا لتوجيهات املخطط التوجيهي للتسيري املدمج واملتكامل للنفايات والذي من بع
إتشاء املؤسسة العمومية   8330 توفمرب 30إتشاء مؤسسات عمومية خمتصة يف تسيري النفايات؛ ت يف يوم 

 بقرار السيد الوايل.   ECOSETالوالئية لتسيري مراكز الردم التقين للنفايات املسماة  
وبالنسبة للمخططات البلدية لتسيري النفايات املنزلية وما شاهبها، فقد قامت البلدية بتخصيص 

لتسيري النفايات املنزلية وما شاهبها، جتسدت من خالل عدة خمططات توجيهية ّت مليون دج  8033مبلغ 
 . وفق ما يلي: 8322جاتفي  30بداية العمل هبا منذ تاريخ 

خمطط توجيهي لتسيري النفايات املنزلية وما شاهبها ت عرض دراستها على مستوى اجملالس الشعبية  03 -
 البلدية مجيعا.  

خمطط توجيهي لتسيري النفايات املنزلية وما شاهبها ت وضعها حيز التحقيق العمومي مع اجملتمع  03 -
 يوما. 03املدين خالل مدة 

 املنزلية وما شاهبها صادقت عليها مجيع اجملالس الشعبية البلدية.  خمطط توجيهي لتسيري النفايات 03 -
  خمطط توجيهي لتسيري النفايات املنزلية وما شاهبها مصادق عليها بقرارات السيد الوايل. 03 -

 .2 وتعتمد الوالية يف تقل ومجع النفايات على جمموعة من العتاد كما هو موضح يف اجلدول
 (.2112وجمع النفايات في والية سطيف ): عتاد نقل 1الجدول 

 مالحظة  عدد حاويات النفايات  عتاد الجمع عدد  الدائرة
  0011 64 سطيف

 بلديات من 9
بلدية مل  41أصل 

تصرح بعدد عتاد مجع  
 وتقل النفايات

 
 
 

 

 99 09 قجال
 / / حمام قرقور

 91 06 حمام السخنة
 / / عين الكبيرة

 799 06 عموشة
 0040 19 جميلة

 704 07 صالح باي
 0109 10 العلمة
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 094 00 عين أزال
 790 61 عين ارنات

  107 00 البابور
 11 19 بئرا لعرش
 440 02 عين ولمان
 119 07 بني عزيز
 91 01 بوقاعة

 111 00 وكالنام
 279 00 بني ورثيالن
 607 19 بوعنداس
 001 19 قنزات

  4433 423 المجموع

 .8320: من إعداد الباحث باالعتماد على بياتات املقابلة مع مسؤويل مديرية البيئة لوالية سطيف، المرجع
ويف إطار الشراكة اجلزائرية األملاتية اهلادفة إىل تقل اخلربة يف ميدان تسيري النفايات، ت عقد شراكة 

من أجل املرافقة  GIZواملؤسسة األملاتية    ECOSETبع مديرية البيئة مرفقة باملؤسسة العمومية الوالئية
التقنية وحتسع آداء اخلدمة  التقنية يف ميدان تسيري النفايات وتسيري املرافق العمومية واهلياكل املخصصة 

 الستقبال ومعاجلة النفايات؛ أمثرت االتفاقية ُمبكرا بنتائج ميداتية ملموسة، تتمثل فيما يلي: 
تنصيب جلنة متابعة وإشراف على الربتامج اجلديد الذي ت إطالقه على مستوى والية سطيف واملسمى:  -

 . PRODECبرتامج تسيري النفايات يف إطار االقتصادي الدائري
 إجناز خربة ومراقبة جلميع هياكل استقبال ومعاجلة النفايات: مراكز الردم التقين، املفارغ العمومية املراقبتة.  -
إجناز دراسة خربة لبلدية سطيف متعلقة بتحيع املخطط التوجيهي للنفايات املنزلية مع إعادة تقسيم  -

 القطاعات املربجمة للجمع  والنقل.
دراجتع تاريتع الستعماهلا يف عملية مراقبة قطاعات اجلمع  38متوين املؤسسة العمومية الوالئية بت  -

 والنقل. 
لرت الستعماهلا يف عملية مجع وفرز  843حاوية من سعة  033الوالئية بت متوين املؤسسة العمومية  -

 النفايات.

  .8322إعداد  برتامج خاص بالشراكة  إىل غاية  -
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 :(م.و.ت.ن.خ)ثانيا: المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة  
احلديدية، تفايات التعليب  النفايات الصناعية متنوعة منها النفايات البالستيكية، النفايات

والنفايات اخلاصة اخلطرية منها املواد الكيميائية واألوحال الناجتة عن حمطات تصفية املياه الصناعية املعبئة 
 باملعادن.
وحدة صناعية وهي تشكل  24طن وهي خمزتة عرب  882103تتقدر كمية النفايات اخلاصة اخلطرية بو 

يف حالة تسرهبا الغري متعمد يف الطبيعة وخاصة وهي خمزتة يف ظروف  خطر كبري ومستمر على البيئة و لك
وحتتوي والية سطيف على كمية من النفايات اخلاصة واخلاصة اخلطرية يتم التخلص  ؛غري مطابقة للشروط

 مؤسسة معتمدة من طرف وزارة البيئة جلمع مثل هذه النفايات. 02منها بطريقة منظمة بواسطة تشاط 
 ( كاأليت: 8320فايات االستشفائية، فتعد املؤسسات العمومية الصحية لوالية سطيف )وبالنسبة للن

 32  + مؤسسات مرتبطة هبا )مستشفى األم والطفل وطب األطفال(. 38مستشفى جامعي 

 32  .مركز مكافحة السرطان 

 30 .)مؤسسات عمومية استشفائية )عع الكبرية، عع وملان، بوقاعة، العلمة، بين ورثيالن 

 38 .)مؤسسات استشفائية خمتصة )األمراض العقلية عع عباسة، إعادة التأهيل رأس املاء 

 30  مؤسسات عمومية للصحة اجلوارية )سطيف، العلمة، بوقاعة، عع الكبرية، عع أزال، بين
 ورثيالن، محام السخنة، عع عباسة، عع وملان(.

خمابر  22خاصة يف خمتلف االختصاصات وعيادات  20أما القطاع اخلاص، فقد أحصت الوالية 
املؤسسات ال  تتوفر على جتهيزات ملعاجلة النفايات  وعموما فإنّ  (8320)الباحث، للتحاليل الطبية. 

 .8االستشفائية ملخصة يف اجلدول 
 
 
 
 قائمة المؤسسات التي تتوفر على تجهيزات لمعالجة النفايات االستشفائية في إقليم والية سطيف :2الجدول 
(2112.) 
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 المؤسسة
عدد 
 المرامـد

 بدايـة الخدمـة
كمية النفايات 

 طن/سنة
حالة 
 المـرامــد

اإلجراءات المستخدمة 
 للتخلص من النفايات

لنورالمستشفى الجامعي سعادنة عبد ا  يف توقف 600 2007 02 
املستشفى اجلامعي تيزي 

 وزو

 ش. .ش.و. تريا يف توقف 300 2007 01 المؤسسة االستشفائية عين ازال

 / متوسطة 200 1986 01 المؤسسة االستشفائية عين أولمان

جهاز التطهري  مركب  متوسطة 500 1984 01 المؤسسة االستشفائية العلمة
3102 

 / متوسطة 350 1986 01 المؤسسة االستشفائية بوقاعة

 املؤسسة االستشفائية بوقاعة يف توقف 30 2007 01 المؤسسة االستشفائية بني ورثالن

 ش. .ش.و.تريا عع مليلة يف توقف 160 1993 01 المؤسسة االستشفائية عين الكبيرة

اس المؤسسة االستشفائية المختصة ر 
 / متوسط 30 2003 01 الماء

ين المختصة  عالمؤسسة لالستشفائية 
 عباسة

 / متوسط 35 2003 01

لعلمةالمؤسسة لالستشفائية المختصة  ا  ش. .ش.و.تريا عع مليلة متوقف 40 1985 01 

 / متوسط 10 1985 01 م.ع.ص.ج  بوقاعة
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 .8320: من إعداد الباحث باالعتماد على بياتات املقابلة مع مسؤويل مديرية البيئة لوالية سطيف، المرجع

(، فال حتصي 8320) ألجهزة التطهري املوجودة يف املؤسسات الصحية يف والية سطيف وبالنسبة
الوالية سوى ثالثة أجهزة موزعة يف كل من مستشفى األم والطفل الباز، مركز مضاد السرطان، واملستشفى 

ومن جهة أخرى فإّن جهود  .كغ/سا  84، وكغ/ سا  03، كغ/ سا  03اجلامعي بطاقة بلغت وعلى التوايل: 
العتماد  على حمطات منجزة وأخرى قيد تسيري النفايات يف الوالية موجهة كذلك ملعاجلة املياه القذرة با

 ( 0اإلجناز.)موضحة يف اجلدول 
 (.2112) في والية سطيف المحطات المنجزة لمعالجة المياه القذرة :3الجدول 
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 عدد السكان اسم المحطة البلديات المعنية
 كمية المياه المرمية 

 /يوم³م
 كمية المياه

 /يوم³مالمعالجة 
الهيئة 

 المسيرة 
   المستقبل  الوسط

 358.868 حمطة عع سفيهة سطيف
 

7.580,89 7.578,08 

هري
لتط
ين ل
لوط
ن ا
ديوا
ال

 

 واد بوسالم

 واد سيدي علي 5165,05 5.436,9 56.000 حمطة بوقاعة محام قرقور بوقاعة، حمام قرقور
 سبخة بازر 12.085,74 12.511,12  226.900 حمطة  بازر سخرة العلمة بازر سخرة العلمة

 عين ولمان
 صالح باي

 شط املاحل 4.672,28 5.006,2 121.870 حمطة عع وملان صاحل باي

 واد الذهب 1170,4 1.260,6 19.453 حوض الرتسيب الطبيعي بين فودة بني فودة
 شط البيضاء 1214,41 1265,02 17.433 حوض الرتسيب الطبيعي محام السخنة حمام السخنة

  31.885,56 33.060,73 800.524 المجموع
 .8320: من إعداد الباحث باالعتماد على بياتات املقابلة مع مسؤويل مديرية البيئة لوالية سطيف، المصدر

من معطيات اجلدول يتضح لنا إعتماد الوالية على ستة حمطات معاجلة موزعة على الدوائر الكربى 
املرمية، لذا يتم إجناز ثالث حمطات أخرى ويتعلق  وبطاقات معاجلة مل تستطع تغطية إمجايل كميات املياة

األمر بأحواض ترسيب طبيعية على مستوى بلديات بئر العرش، الوجلة، والتلة وبطاقات معاجلة على التوايل 
 ./يوم³م 043و ،403و ،2003 تبلغ

 ثالثا: أنشطة الوالية المتعلقة برسكلة النفايات:
الصناعية املتخصصة يف إتتاج حفاضات األطفال  FADERCO شركةب تتعلق جتربة يف والية سطيف،أّول 

يف مشروع شراكة مع مكتب األمم املتحدة للتطوير الزراعي يف سطيف، أجرت  وورق املناديل )صناعة الورق(؛
من أجل استخدامها يف السلسلة  la STEP دراسة لغرض إعادة تدوير مياه الصرف املعاجلة ال  تصرفها شركة

 حمطات معاجلة مياه الصرف الصحي،إعادة تدوير محأة ومن جاتب آخر وهبدف  FADERCO. لشركة الصناعية
يتعلق بتثمع احلمأة ملختلف حمطات االجناز متت املوافقة على مشروع خاص يف إطار االستثمار وهو يف طور 

والية سيكون أكثر حكمة وأكثر رحبية، خاصة يف منطقة  ،معاجلة مياه الصرف الصحي إلتتاج األمسدة الزراعية
الزراعية عندما تستويف هذه األخرية املعايري الفيزيائية الكيميائية  األراضي، الستخدام املياه املعاجلة يف ري سطيف
، اجلزء السفليترتاكم يف  ىخليط من املواد الصلبة واملياه ال  يتم إزالتها من املصف هيمحأة النفايات أن  .املطلوبة
 .إيداع الطمي شبه الصلب املتبقي بعد التخلص من معظم السوائل املوجودة يف مياه الصرفبمعاجلة املياه  يتم

 يف تظرا ملسامهتهبالنظر إىل أن االقتصاد األخضر أصبح ضرورة ملحة للقطاعات االقتصادية والبيئية 
منشآت النفايات   يعترب هفإن القطاع البيئي من خالل امتصاص البطالة واالتتعاش االقتصادي وتكوين الثروات،

. يف هذا السياق تشجيع إتشاء قنوات إعادة التدوير واالسرتدادو تطويرها  من خاللكمصدر للمواد اخلام الثاتوية 
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وشريك أجنيب بوضع اللمسات األخرية   SOPT كجزء من الشراكة بع القطاعع العام واخلاص، قامت شركةو 
 وعموما فإّن أهم املؤسسات .قالل املختلفة لتحقيق وحدة معاجلة الفضالت على مستوى بلدية على اخلطوات

  .4موضحة يف اجلدول  املختصة يف إعادة التدوير يف والية سطيف
 المختصة في إعادة التدوير في والية سطيف.  المؤسسات :4الجدول 

 نوع النفايات العنوان المؤسسة الرقم
 احلديد حلالمتة فجال ARRDش. .م.م  01
 احلديد قجال مشيشي صاحل 02
 احلديد اوالد صابر عيساوي فارس 03
 احلديد اوالد صابر بوكرة مجال 04
 احلديد اوالد صابر عادف صاحل 05
 بالستيك و احلديد قجال مؤسسة االسرتجاع للشرق 06
 احلديد اوالد صابر مبارك متال 07
 بالستيك صابراوالد  ملعب عبد املالك 08
 بالستيك مزلوق راد بالست 09
 الزيوت املستعملة احلاسي تفتال 10
 األملنيوم املنطقة الصناعية العلمة الوطنية 11
 األملنيوم املنطقة الصناعية العلمة العاشر من رمضان 12
 احلديد املنطقة الصناعية العلمة مسبكة الشرق 13
 بالستيك و احلديد الصناعية العلمةاملنطقة  ش. .م.م االخوة منصوري 14
 احلديد املنطقة الصناعية العلمة متال الشرق 15
 الورق و الكرتون بازر سكرة شركة تضامن رداف 16
17 BHW  االملنيوم دوار برباس عع وملان متال 
 الكرتون و الورق دوار ملعاعزة عع وملان معماش اكرم 18

 .8320: من إعداد الباحث باالعتماد على بياتات املقابلة مع مسؤويل مديرية البيئة لوالية سطيف، المصدر
يتضح لنا من معطيات اجلدول أّن عدد مؤسسات إعادة التدوير يف والية سطيف جد حمدود ال 

 مؤسسة، ختتص يف رسكلة احلديد، األملنيوم، البالستيك، الزيوت، الورق والكرتون. 10يتعدى 
 

 . تحليل النتائج:6
من خالل تطرقنا ملختلف جواتب املوضوع وفقا لإلشكالية املطروحة فقد إتضح لنا أّن املقاربة 
احلديثة لتسيري النفايات ترتكز أساسا على ضرورة تبين التسلسل اهلرمي برتتيب اخليارات وفقا ملا هو أفضل 
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تٌعطى  تولد النفايات مث وعند ،يف املقام األولقصوى ملنع تولد النفايات الولوية األ للبيئة إتطالقا من
 .إعادة تدويرها، مث اسرتدادها، وأخريا التخلص منهافاألولوية لعملية إعادة استخدامها، 

إتتاج مواد  بالقدرة على وبالنسبة إلعادة التدوير فإّن أهّم أسس مقاربتها االقتصادية ترتبط أساسا
لن يتم  لك إال من خالل العمل على تعظيم عوامل النجاح ق، و أو منتجات قابلة للبيع يف األسوا

)املعرفة، التقنية، السوق، الثقافة، التشريعات والقواتع( وتذليل عوامل الفشل )إرتفاع التكلفة وإخنفاض 
النوعية( يف حدود املستوى األمثل إلعادة التدوير )املفاضلة بع التكلفة والعائد(؛ وهذا ما يؤكد صحة 

 ألوىل.الفرضية ا
ومن خالل دراستنا حلالة والية سطيف، فقد إتضح لنا أّن التعامل مع النفايات ال يكاد يعدو 
النظرة الكالسيكية )على أهنا مشكلة( ال بد من التخلص منها، وأّن اجلهود املبذولة يف هذا اإلطار تعتمد 

تادها، حمطات التطهري يف األساس على إمكاتات الدولة من أجل تسيري النفايات )مراكز الردم وع
وجتهيزاهتا( وال  حتملها تكلفة كبرية دون البحث عن عوائد تتشكل من خالل توظيف أسس املقاربة 
 10االقتصادية إلعادة التدوير، ولعّل أهم ما يعلل هذا هو العدد اجلد متدين ملؤسسات إعادة التدوير )

يد واألملنيوم، الزيوت والبالستيك، الورق مؤسسة( ختتص يف رسكلة جزء جد حمدود من النفايات )احلد
 والكرتون(؛ وهذا ما ينفي صحة الفرضية الثاتية.

 خاتمة: .7
متثل النفايات حتديًا على املستوى العاملي وأساسا ملستقبل مستدام، تتعلق بكيفيات إتتاج 

للوضع الراهن أن يستمّر اجملتمعات واستهالكها كما تنذر بعواقب صحية ومالية وبيئية خطرية، إ ا ال ميكن 
 .على حاله بل جيب التعامل معها بصورة  سليمة وفّعالة

تسعى الكثري من البلدان النامية ومن بينها اجلزائر إىل حتقيق هدف حتسع إدارة النفايات ومواكبة 
. ويف والية الدول املتطورة يف هذا اجملال من خالل إعادة تدويرها واسرتدادها والتخّلص النهائي اآلمن بيئياً 

سطيف على وجه اخلصوص هناك العديد من اجلهود ال  ّت بذهلا والعديد من اإلجراءات أثريت كإحداث 
توليد النفايات يبقى عاليًا جداً، وبعض التشريعات بالكاد تطبق،  التوعية وتبادل املمارسات، إال أنّ 



  ، شنافي كفيةغبولي أحمد 
 

121 

تفعيل دور القطاع إىل اد حلول مثالية، وكذا وبالتايل حنتاج إىل حلول حملية مرتبطة خبطط إدارة أمشل إلجي
 اخلاص وإسهامه يف قيادة التنمية يف إطار ما يعرف باالقتصاد الدائري.

 وقد مكنتنا النتائج املتوصل إليها إىل وضع مجلة من االقرتاحات، تستعرضها فيمايلي:
لدائري من خالل وضعها ضمن ال االقتصاد ااجمل يف االستثمار تقدمي تسهيالت لفائدة الراغبع يف -

 هذا خمططات الدولة لرتقية االقتصاد الوطين، وكذا ختفيض تسبة فوائد القروض املمنوحة للناشطع يف
 .اجملال

 باملخطط املتعلق مراجعة املرسوم التنفيذيإدماج االقتصاد الدائري ضمن القواتع والتشريعات من خالل  -
 يتطرق الذي 2661 سنة املؤرخ 12-1 بالنفايات اخلاص القاتون مراجعة وضرورة النفايات لتسيري التوجيهي
  .يرهاتدو  وإعادة رسكلتها تنظم إضافات بإدراج وهذا وإزالتها ومراقبتها النفايات بتسيري املتعلق للجاتب

حتسيس املستثمرين اخلواص على النشاط واالستثمار يف جمال البيئة عن طريق استحداث مؤسسات  -
  .تثمع ورسكلة النفايات بصفتها مصدرا من مصادر الثروة

ؤسسات املرخصة من طرف وزارة إجبار كل املنتجع للنفايات اخلاصة على التخلص منها عن طريق امل -
 .املكلفة بالبيئة

منح خدمة مجع، تقل ومعاجلة النفايات للمؤسسات اخلاصة هبا والشروع يف عملية القضاء على املفراغ  -
  .العشوائية

 .تقوية عملية الفرز االتتقائي وتعميمها على كل املناطق احلضرية -
 إعداد املخططات التوجيهية لتسيري النفايات اخلاصة والنفايات اخلاصة اخلطرية. -
 . قائمة المراجع:8

تقارير موجزة حول القطاعات االقتصادية  إثراء اهليئة العامة لرتويج االستثمار وتنمية الصادرات. )دون سنة(.
 سلطنة عمان. .-إدارة النفايات  -الواعدة 

(. بياتات املقابلة . )مسؤويل مديرية البيئة لوالية سطيف خالل الفرتة جاتفي/ 8320الباحث. )جاتفي/ فيفري, 
 .(8320فيفري 

الكتيب التعليمي  -دليلك المعتمد إلدارة النفايات في األردن (. 8320اجمللس األردين لألبنية اخلضراء. )
 األردن. .-لفرز النفايات 
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، من 8320(. تاريخ االسرتداد 8320, 38 20ويكيبيديا. )املوسوعة احلرة 
https://ar.wikipedia.org/wiki/تدوير_النفايات 

ورشة العمل عن تدوير . السلسلة الذهبية فى إدارة المخلفات(. 8320عبد القوي عبد اجلليل فاروق. )
 (. مصر: جامعة أسيوط،.40)صفحة  املخلفات وطرق االستفادة منها

  .النفايات الصلبة كيف نتعامل معها ونستفيد منها )دون سنة(. عبري عيسى.
(. ت االسرتداد من 20 38 ,8320. )shodhgangaتتائج البحث يف موقع 

http://shodhganga.inflibnet.ac.in 
سياسة إعادة استخدام النفايات وإعادة تدويرها واستعادة الموارد ومعالجة النفايات (. 8322يئة البيئة. )ه

 أبوظيب. .والتخلص منها
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 عرض تجربة الجزائر في تدوير النفايات 
 0102-0100دراسة تقييمية لحالة مؤسسة تسيير مراكز الردم التفني بوالية غرداية في الفترة بين
Show Algeria's experience in waste recycling 

An evaluation study for the Establishment Public for Management of 

Technical Landfill Centers in Ghardaia state between 2012-2018 
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 : ملخص
هتدف هذه الورقة البحثية اىل القاء الضوء على نشاط اعادة التدوير يف اجلزائر من خالل دراسة حالة      

مؤسسة تسيري مراكز الردم التقين بوالية غرداية و دورها يف تفعيل هذا النشاط حيث قمنا بعرض دراسة  
توصلنا اىل مجلة من النتائج ترمي  .و عليه 2612اىل غاية  2612تقييمية ألعمال املؤسسة خالل الفرتة 

  اىل املسامهة الفعالة للمؤسسة يف الرفع من كفاءة قطاع إعادة تدوير املخلفات يف والية غرداية.
 اعادة تدوير ؛ نفايات منزلية ؛ مؤسسة تسيري مراكز الردم التقين .كلمات مفتاحية: 

 Q57 .؛ Q01؛ JEL :L32تصنيف 
 Abstract:  

    This paper aims to shed light on recycling activity in Algeria through a 

case study of the EPWG CET(Establishment Public For Management Of 

Technical Landfill Centers) in Ghardaïa city and its role in activating the 

recycling activity. That wa have reached a number of results aimed at 

improving the efficiency of the recycling sector in Ghardaia.   

Keywords: Recycling; Household waste; Landfill centers management. 

Jel Classification Codes: L32, Q01 , Q57 
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 : مقدمة .0
خاصتا احلضرية منها يف املدن تزايدت مشاكل البيئة يف اجلزائر مع تزايد و تفاقم وضع النفايات و 

 ون مراعاة االماكن العامة، ما ترتب عنها الكثري من االضرار البيئية و الصحية ، خاصتا عند تركها دو 
ألدىن شروط السالمة البيئية او معاجلتها بالطرق املالئمة ، هذا املشهد استدعى اهتمام السلطات  
مبوضوع البيئة  السيما بعد ظهور مفهوم االقتصاد الدائري  كبديل ملعاجلة النفايات و تثمينها من خالل 

يف حماولة منها لدفع بقطاع اعادة التدوير من  خلق الثروة باملوازاة مع احملافظة على البيئة ،و سعت اجلزائر
  خالل اصدار العديد من القوانني و التشريعات التحفيزية منها و الردعية سعيا منها للوقوف هبذا القطاع
ومتثل املؤسسة العمومية لتسيري مراكز الردم التقين احد اهم االليات  اليت انشاهتا الدولة يف سبيل  إلرساء 

. و انطالقا مما واعد و الوقوف به من اجل حتقيق اقتصاد دائري مبين على اسس متكاملةهذا النشاط ال
 سبق ميكننا صياغة االشكالية التالية :

 ما مدى مسامهة آلية اعادة التدوير يف حتقيق املنافع االقتصادية، االجتماعية و البيئية يف اجلزائر ؟
 :التالية يةالفرض البحثية مت صياغة  اإلشكالية من انطالقا

 االجتماعية والبيئية. ميكن آللية اعادة التدوير ان تساهم يف حتقيق املنافع االقتصادية،-
 : نسعى من خالل هذه الدراسة اىل حتقيق االهداف التالية :اهداف الدراسة0.0

 اجلزائري عامة ؛ دتسليط الضوء على أمهية آلية اعادة التدوير يف االقتصا-
 ؤسسة تسيري مراكز الردم التقين و دورها يف دعم آلية اعادة التدوير ؛تسليط الضوء على م-
 لية اعادة تدوير خملفات التصنيع للمؤسسات الصناعية اجلزائرية؛آدعوة لتبين -

 : تنبع االمهية اليت تقف وراء خوضنا يف هذه الدراسة اىل :همية الدراسة أ2.1
جيال القادمة يف استغالل اية البيئة وعلى ضمان حق األالتوجه العاملي حنو اقتصاد مببين على حتمية مح-

 املوارد الطبيعية ؛
تجسيد اقتصاد دائري بحتمية توجه االقتصاد اجلزائري حنو اقتصاد البديل خارج احملروقات ، يكفل -

 يساهم يف دفع وترية التنمية و حتقيق التكافؤ بني االستهالك و االستغالل ؛
ومية ذات الصلة بالنشاطات البيئية يف حتقيق نتائج اجيابية على البيئة، اجملتمع تفعيل دور املؤسسات العم-

 واالقتصاد.
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هذه الدراسة املنهج الوصفي بأسلوبيه النظري و امليداين باستخدام  استعملنا يف  منهجية الدراسة :1.0
دراسة مسحية ن طريق  الدراسة الوصفية  يف اجلانب النظري ، و منهج دراسة احلالة يف الشق التطبيقي ع

عدد من االطارات و املسريين بداخلها، و كذلك مقابلة احد  مقابلةلوثائق املؤسسة باإلضافة اىل 
 االطراف املتعاقدة مع املؤسسة.

و سنتطرق يف هذا احملور جلملة من املفاهيم املتعلقة  :إعادة التدويرحول نشاط مفاهيم اساسية . 0
 بإعادة التدوير و فيما يلي:

 ان التعرف اىل مفهوم اعادة التدوير يسوقنا اىل التعرف على مفهوم النفايات: إعادة التدويرماهي  0.0

 .اعادة التدويرالية و على هذا االساس سنعرج على بعض املفاهيم اليت ختص موضوع النفايات يف اطار 
الثالثة واليت تعد  و تستعمل كلمة النفايات دائما دون التمييز بني املصطلحات :تعريف النفايات-أ

 :، وهي(62، صفحة 2662)بوفنارة ، مرادفة لكلمة النفايات 
وهي بقايا املواد اليت قد تكون قابلة لالسرتجاع و مرتوكة  من اجل :  Déchet / Wasteلنفاية ا-

 عملية االستهالك او إلنتاج مواد اخرى .
 زز واملثري لالمشئزاز.: و هي تلك النفايات ذات املظهر املقOrdure/Filth القمامة-
بقايا املواد الناجتة عن عملية التصنيع او التحويل طبيعية   هي: و Residue /Résidu  الفضلة-

 .كانت ام غري طبيعية
االنتاجية و الصناعية  ،الزراعية ،تعرف النفايات عموما على اهنا، جممل خملفات االنشطة االنسانية املنزلية و 

 . السالمة العامةو دد الصحة هت قدو املتخلي عنها يف مكان ما  واليت و كل املنقوالت املرتوكة أ
 تتشكل النفايات من انواع عديدة ختتلف باختالف اصل املادة و طبيعة االستخدام :انواع النفايات-ب

(SAVEDJ, 2019) وهي: 
 ة .البيئ املواد اليت يسهل التخلص منها وال تشكل خطورة على تلك: وهي  النفايات الحميدة 
 اىل مشاكل  : و هي تلك اليت تشمل على مركبات  معدنية او اشعاعية تؤديالنفايات الخطرة

 نسان و البيئة.بيئية خطرية ،و تنتج عنها مواد سامة تؤثر على اال
 عن النفايات املنزلية ناجتة: و هي املكونة من املواد  املعدنية و الزجاجية ،  النفايات الصلبة 

 ة و حباجة اىل مئات السنني لكي تتحلل يف الطبيعة .الصناعية و الزراعي
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 وهي تتكون من استخدام املياه يف العمليات الصناعية و الزراعيةالنفايات السائلة : 
 .تلقى يف مصادر املياه اجلارية " االهنار او البحار" اليتالزيوت ومياه الصرف الصحي  و كذلك
 الناجتة عن حلقات التصنيع و اليت تتصاعد يف اهلواء: وهي الغازات و االخبرة  النفايات الغازية 

 د غاز اوكسيد الكربون، ثاين اوكسيد الكربيت، االكاسيد النيرتوجينية.جنو من تلك الغازات 
معاجلة و تدوير او  ،نقل  ،مجع  ،و تعرف علمية ادارة النفايات باهنا عملية مراقبة ادارة النفايات :  -ج

ستخدم  هذا املصطلح  عادة  للنفايات اليت تنتج من قبل النشاطات البشرية  التخلص من النفايات، و ي
 .(60، صفحة 2612)تيطراوي،  من اجل ختفيف االثار السلبية للنفايات على البيئة والصحة واملظهر العام

 ميكن تعريف اعادة التدوير من وجهات نظر خمتلفة ، على اهنا: :مفهوم اعادة التدوير 0.0
ستخدام املنتج مرة اخرى بعد االنتهاء من استعماله او اجزائه و تغري  مواصفاته ليكون مادة اعادة ا -

)البكري، االبعاد االسرتاتيجية العادة التدوير يف تعزيز  اولية لذات املنتج او يدخل  كجزء من منتج اخر
 (12، صفحة 2611فلسفة التسويق االخضر، 

ت الستخدامها يف منتجات جديدة، من خالل جمموعة من املراحل هي عملية استعادة ومعاجلة املخّلفا -
 األساسّية اليت تتمّثل جبمع الّنفايات، مّث إعادة تصنيعها إىل مواد جديدة، وبعد ذلك بيعها وشراؤها

 (931، صفحة 3002)مزاهرة، 
 Recycling Requirements: المتطلبات الفنية إلعادة التدوير3.2.

السياق الفين حىت يتم حتقيق النتائج  املتعاقبة ذاتفق جمموعة من اخلطوات تنجز عملية التدوير و 
متعاقبة و هي  و دقيقة و  تنجز وقف خطوات منسقةالبد ان ف منها، وبذلك والبيئية املرجوةاالقتصادية 

، صفحة 2611)البكري، االبعاد االسرتاتيجية العادة التدوير يف تعزيز فلسفة التسويق االخضر، كاليت 
10): 

،متمثلة يف مجع و هي املطلب الفين االول يف سلسلة اعادة التدوير : Assembly  التجميع-أ
و عادة تكون بواسطة الزراعية، ،....اخل ملنازل ، املصانع ، الفنادق ، املؤسسات من منابعها كاالنفايات 

ترتبط باجلانب  ماكتواجدة يف خمتلف االحياء او املؤسسات ،  ماويات ح وعن طريق سيارات خمصصة 
 ربات البيوت و القائمني على املصانعو تساهم البيئية للمجتمعات ،  ةالثقايف واالجتماعي والرتبي

تبسيط  عملية اعادة تدوير النفايات من خالل املسامهة اجلادة يف عملية الفرز املسبق ال  يف و املؤسسات 
 .النفايات ألنواع
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 سي لعملية اعادة التدوير من اجل حتقيق الكفاءة املطلوبة العصب االسا هي: Transportالنقل -ب
تتم يف الدول املتطورة عن طريق سيارات خمصصة تدعى كابسات النفايات حتتوي على صناديق متعددة  و 

اىل مكبات  هامن مثة يتم نقلو لتوضع  هبا نفايات حسب  نوعها سواء كانت نفايات صلبة ، سائلة،... ( 
عملية النقل ان تتم وفق مواقيت زمنية  يشرتط يفاملخصصة لعملية اعادة التدوير و  الطمر او املصانع 

 .حمددة و متوافقة مع اوقات الذروة و نشاط املكبات و مع قدرة مصانع التدوير 
يتم حتديد صعوبة او  و هباو املهمة الصعبة بذات الوقت ، ،هو املرحلة االساسية : Sortingالفرز  -ج

 فق طريقتني :تتم هذه املرحلة لتدوير ، و سهولة عملية ا
 .األدوات البسيطةو  اليد البشرية تعتمد  على،يف الدول النامية  تستخدم اكثرالفرز اليدوي و  االولى :
عن طريق  بااللتقاطسيول ميكانيكية تقوم  ،باستخدام الفرز االيل ، و يتم وفق تقنيات  متقدمة الثانية: 

 ، لفرز الورق و البالستك. اخل)اهلواء(نفخ بالشفط او ال املغناطيس
االجهزة الكهربائية  و املعدات امليكانيكية اليت  ختصو غالبا ما : Disassemblyالتفكيك  -د

فرز البقايا   يتم الفرم بواسطة املطاحن العمالقة و بعد ذلك  اضافة اىل طريقةتتطلب جهدا بشريا واضحا ، 
ة املواد، و يف بعض الدول املتقدمة تستخدم روبوتات متخصصة يف خطورة عدم نظاف هاقد ينجر عن كما

 .تهاعملية التفكيك لكنها تبقى حمدودة االستعمال نظرا لتكلف
يقصد  وو يعين  اسرتجاع املخلفات املفيدة بدال من التخلص منها : Cleanlinessالنظافة  -ه

و الذي يسعى اىل  Industrial ecology consistencyبالنظافة االتساق البيئي الصناعي 
 النفايات الصناعية و االستفادة منها قدر املستطاع لتكون مصادر ملواد اخرى او إلنتاج الطاقة. لتقلي
 و هي املتطلب االخري و املتمثل يف اسرتجاع بعض انواع النفايات : Recyclingاعادة التدوير  -و

ان االستثمار يف برامج اعادة فو من هنا  (72، صفحة 2610)بن دباس،  استعماهلا إلعادةو هتيئتها 
 .يالبيئاجلانب االقتصادي و  علىالتدوير هو استثمار كفؤ 

و يقصد هبا التأثري االجيايب من وراء تطبيق عمليات  االبعاد االستراتيجية لعملية اعادة التدوير: .1
االبعاد االسرتاتيجية العادة )البكري، اعادة التدوير لدى خمتلف االطراف ذات العالقة هبذه العملية 

 :، و ميكن توضيح هذه االبعاد كااليت(22، صفحة 2611التدوير يف تعزيز فلسفة التسويق االخضر، 
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كلفة يف عملية تالوقت و ال،من خالل توفري اجلهد  :Provision of Energyتوفير الطاقة -أ
 .ك  الطاقة و تقليص حجم التلوث البيئيعين  ختفيض استهالي و هذالمواد اخلام  لبديل  و هياالنتاج ، 

تقوم  :Conservation of Natural Resource الحفاظ على الموارد الطبيعية-ب
اتساع  معالصناعات على استخدام املوارد الطبيعية املتواجدة يف البيئة ، و هذا ما يؤدي اىل نضوهبا 

  .لألشجار و استخدام املاء من تقطيع  اصناعة الورق و ما ينجر عنه و مثال ذلكاالنتاج، 
و هو بعد اساسي من ابعاد اعادة التدوير   :Environmental protectionحماية البيئة -ت

عتماد االسس العلمية يف عملية فاحيث تكمن قيمة هذا العمل من خالل تقليل االثر السليب على البيئة، 
 و بنسبة كبرية جدا .القضاء  على خماطر املواد املضرة   من كنمتاعادة التدوير 

: من اجلوانب االقتصادية املتحققة من عملية Economical dimension البعد االقتصادي-ث
 اعادة التدوير جند:

اجزاء الصنع بسعر اقل من املواد اجلديدة  وواد اولية ماحلصول على  يففرصة تنافسية للمصانع االنتاجية -
 ؛يساهم بشكل كبري يف تقليل التكاليف

 ؛و متوسطة  الت اعادة التدوير واسعة و متعددة و هي فرصة لفتح مشاريع صغريةجما-
  ؛فرصة مناسبة لتشغيل اليد العاملة-
بدل من رمي النفايات حيصل منها و لو عوائد بسيطة مثل حتفيز املواطنني على بيع القارورات  -

 البالستيكية بدال من رميها .
: تعد عملية جتميع Social & Educational dimensionالبعد التربوي و االجتماعي -ج

متقدمة يف اجناح عملية  التدوير ، و هذا يعين الشعور املسؤول   مسامهةالنفايات يف احلوايات املتخصصة 
للمواطن يف تسهيل عمل الشركات املسؤولة  عن محاية البيئة  و احلفاظ عليها ، و هو ما حيقق من نتيجة  

 ن  و مجاليتها ، و ما ينعكس أيضا على الوضع الصحي . إجابيه على نظافة املد
 . نظرة عامة حول قطاع اعادة تدوير النفايات في الجزائر:4

يعترب نشاط اعادة التدوير من النشاطات الواعدة  على مجيع االصعدة  االقتصادية ، البيئية و االجتماعية 
ه ، بالنظر للعوائد اليت حققتها الدول السباقة يف االمر الذي جعل اجلزائر تلتفت حنو  هذا النشاط و تثمين

االحصائيات الصادرة عن الوكالة الوطنية لتسيري النفايات  حيث يتضح من خالل،  هذا اجملال
ناجتة من  %02مليون طن من النفايات منها  11ان سوق النفايات باجلزائر مقدرة  بنحو  2617لسنة
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 ,امحد) طن 1266666جلنوبية و املستعمل منها فقط ناجتة من املدن ا%12املدن الشمالية و 
ماليني طن ، و بالنظر اىل هاته اإلمكانيات  1(و تشكل النفايات الصلبة لوحدها مقدار  (2018

مستثمر من القطاع حكومي و  20املتاحة فان الناشطني يف هذا جمال حمدودين جدا و متمثلني يف 
اخلاصة مثل) الزيوت املستعملة ،اطارات السيارات البطاريات ، اخلاص و يعمل اغلبهم يف جمال النفايات  

شركة تنشط يف جمال مجع و تصدير الزيوت  10املعدات الكهربائية ،... و النفايات االلكرتونية( 
شركات  يف جمال مجع و اعادة  تدوير  اإلطارات و اليت تستخدم كمادة اولية أساسية  16املستعملة ، و 

ما يظهر ان سوق إعادة التدوير  يف اجلزائر واعدة جدا غري (DADE, 2018) يف تعبيد الطرقات
مستغلة كليا، كما يف جمال اعادة تدوير االجهزة االلكرتونية ابدت العديد من الشركات االجنبية من أوروبا  

ر امريكا و حىت من جنوب افريقيا اهتمامها هبذا اجملال من خالل انشاء مصانع مشرتكة إلعادة تدوي
األجهزة االلكرتونية ، على اعتبار ان اجلزائر من البلدان األكثر استخداما لألجهزة اإللكرتونية من بني 

 من السكان%12.2بلدان العربية و تأيت يف الرتبة اخلامسة بعد السودان بنسبة
باملشاركة فع ان تر  كبرية تنتظر رهاناتيف اجلزائر حباجة اىل  ملف معاجلة النفايات ان  (2611)الدجاين، 

مع اطراف عديدة منها األفراد و املؤسسات و بالتنسيق مع اجلهات احلكومية املسؤولة من اجل النهوض 
هبذا القطاع ، و يف السعي املتواصل للدولة يف انشاء هيئات تابعة و مستقلة تتكلف بضمان السري احلسن 

مة احمليط و االنسان مبا يكفل االستدامة للنفايات العمرانية و الصناعية  و متاشيا مع احلفاظ على سال
 يف : ،قامت بإنشاء هيئات عديدة و تتثمل (2612)قوانني البيئة يف اجلزائر،  للثروات

 و متمثلة يف : :مؤسسات عمومية ادارية -أ
  2662نوفمرب  11ممضي يف  171-62مركز تنمية املوارد البيولوجية، مرسوم تنفيذي رقم 

 .ية املوارد البيولوجية وتنظيمه وعملهيتضمن إنشاء مركز تنم
  يتضمن  2660أبريل  11ممضي يف  111-60احملافظة الوطنية للساحل، مرسوم تنفيذي رقم

 .تنظيم احملافظة الوطنية للساحل وسريها ومهامها
  2662سبتمرب  26ممضي يف  172-62الوكالة الوطنية للتغريات املناخية، مرسوم تنفيذي رقم 

 وكالة الوطنية للتغريات املناخية وحتديد مهامها وضبط كيفيات تنظيمها وسريهايتضمن إنشاء ال
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 وهي: مؤسسة عمومية صناعية وتجارية: -ب
  61ممضي يف  112-62انشاء املرصد الوطين للبيئة والتنمية املستدامة، مرسوم تنفيذي رقم 

  .يتضمن إنشاء املرصد الوطين للبيئة والتنمية املستدامة 2662أبريل 
  غشت  17ممضي يف  201-62انشاء املعهد الوطين للتكوينات البيئية، مرسوم تنفيذي رقم

  .يتضمن إنشاء املعهد الوطين للتكوينات البيئية 2662
  ممضي يف  202-62انشاء املركز الوطين لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء، مرسوم تنفيذي رقم

  .لوجيات إنتاج أكثر نقاءيتضمن إنشاء املركز الوطين لتكنو  2662غشت  17
  2662مايو  26ممضي يف  172-62انشاء الوكالة الوطنية للنفايات، مرسوم تنفيذي رقم 

 يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للنفايات وتنظيمها وعملها.
 وفق املرسوم التنفيذي رقم انشاء املؤسسات الوالئية العمومية لتسري مراكز الردم التقين للنفايات ،

احملدد لكيفيات و اجراءات  اعداد املخطط  2661ديسمرب 62الصادر بتاريخ  61-077
 الوطين  لتسيري النفايات اخلاصة و مراجعته.

 . دراسة تقييمية لنشاط مؤسسة تسيير مراكز الردم التقني بوالية غرداية:5
االجتماعية و البيئية من اجل معرفة اكثر مدى مسامهة الية اعادة التدوير يف حتقيق املنافع االقتصادية و 

 .لدور مؤسسة تسيري مراكز الردم التقين يف تفعيل هذا النشاط ةسنقوم بدراسة تقييمي
   : غردايةمؤسسة تسيير مراكز الردم التقني بوالية  . تقديم عام حول0.5
لتقين مؤسسة تسيري مراكز الردم اانشات  غرداية:تعريف مؤسسة تسيير مراكز الردم التقني بوالية  اوال/

غرداية ، مبقتضى قرار وزاري مشرتك بني وزارات الداخلية ، املالية و البيئة و على أساس مداولة بوالية 
و مبصادقة وزارة الداخلية 21/60/2667املوافق ل 61/2667اجمللس الشعيب الوالئي لوالية غرداية رقم 

لفعلية لنشاط املؤسسة يف بداية سنة ، و كانت االنطالقة ا 62/11/2662واجلماعات احمللية و البيئة يف 
. و هي مؤسسة ذات طابع خدمي بالدرجة األوىل، يتمثل يف التسيري اإلداري و التقين جلميع  2616

مراكز الردم التقين اجملودة و اليت يف طور االجناز على مستوى والوالية و املصنفة يف الصنف الثاين)خمصصة 
 .R03 "Réduireشامل لتجسيد رؤيةإطار للنفايات املنزلية وماشاهبها( ، يف 

Récupérer.Recycle   من أجل احملافظة على الصحة العمومية والبيئة )ماء، أرض، هواء(، وفقا
قابة ري و الر املتعلق بالتسي 2661يف ديسمرب  12-61لألحكام واملبادئ العامة الصادرة من القانون رقم 
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باإلضافة إىل برنامج لتسيري مراكز الردم التقين املعد من طرف وزارة هتيئة اإلقليم  والقضاء على النفايات
 .و هي التسمية السابقة لوزارة البيئة و الطاقات املتجددة والبيئة
 / وظائف و مهام مؤسسة تسيير مراكز الردم التقني بوالية غرداية:ثانيا

سيري مراكز الردم التقين بوالية غرداية يف تكمن الوظيفة األساسية للمؤسسة ت وظائف المؤسسة:-أ
املنزلية و انتقاء النفايات الصاحلة منها إلعادة التدوير و بيعها  استقبال النفايات االشراف على مراكز 

وعلى هذا األساس تقنية متخصصة  باإلضافة اىل تسري مركز ردم النفايات اهلامدة  عن طريق ردمها بآليات
 سم اىل جانبني اثنني و مها:فان وظائف املؤسسة تنق

 وانتقاء النفاياتبالتعاقد مع بلدية غرداية  وكنس الشوارعالنفايات املنزلية  : ويتكفل جبمعتقنيجانب ال
 ... اخل. واحلديدكـ: البالستيك، الرصاص، النحاس   لإلعادة التدويرالقابلة 

 سة.وتتلخص يف جممل املهام اإلدارية املخولة للمؤس :دارياإلجانب ال
غرداية يف ضمان ؤسسة تسيري مراكز الردم التقين بوالية تتمثل املهمة االساسية ملمهام المؤسسة : -ب

  من خالل جمموعة من املهام و املتمثلة فيما يلي: السري احلسن جلميع مراكز الردم التقين
 تسيري مجيع القضايا املتعلقة مبراكز الردم؛ 
  ؛وردم نفاياهتامن أجل استقبال  أخرى وأطرافعقد االتفاقيات بني املؤسسة 
 عقد صفقات خمتلفة من أجل رفع النفايات باستخدام امكانيات املؤسسة؛ 
 حتضري ومتابعة الفواتري من أجل تسديد مستحقات النفايات املستقبلة من طرف مراكز الردم؛ 
 متابعة متواصلة لعمل املراكز من أجل ضمان خدمة جيدة؛ 
 الدائري.دعم االقتصاد  إطارروط العمل الرامي اىل محاية البيئة يف العمل على توفري أفضل ش 

 :.نظرة حول مراكز الردم التقني التابعة للمؤسسة محل الدراسة0.5
 CENTRES D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (CET)اوال/تعريف مراكز الردم التقني 

وضع حفر كبرية يف و ذلك بم النفايات ، تعرف مراكز الردم التقين باهنا مطامر يتم استغالهلا يف عملية رد
حجم احلفرة و كمية النفايات املتوقعة ،  مع مراعاةرض وفق معايري تقنية من طرف خرباء و خمتصني ، اال

طبقة من البالستيك لعزل تسرب عصارة  اتتبعهضغوط و حيث تعبد أرضية احلفرة بنوع من الطني امل
تم تزويدها بقنوات صرف تصب فيما بعد يف احواض خاصة  و و اليت ي، Lixiviats  النفايات املسماة
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و منتزهات   خضراء بعد ذلك مساحات لتصبح برتبة زراعية ردمها بالنفايات املنزلية يتم  ئهابعد امتال
 : يالتقين يف ما يل ،  و تتلخص مهام مراكز الردم طبيعية

 مجع و فرز النفايات؛-
 تثمني  املواد و اعادة تدويرها؛-
 (؛Engrais organique) مني البيولوجي للنفايات بتحويلها اىل مسادتث-
 الردم التقين  للنفايات غري اخلطرة ؛-
 (.Incinérateurيف املرمد) معاجلة النفايات اخلطرة عن طريق احلرق-

                                           رئيسية: انشطةثالث التقين على  يشمل نشاط مركز الردم ثانيا/نشاط مراكز الردم التقني : 
إعادة استعماهلا عن طريق عملية  اليت ميكناملواد  واسرتجاع عملية معاجلة النفايات : هو النشاط األول

 :الفرز وتوجد طريقتني للفرز
 ؛الفرز اليدوي املباشر للنفايات-
 انتظار االستغالل. وهو يف الفرز عن طريق مركز فرز مزود باآلالت-

من انبعاث الروائح  احلد أجلمن  وتغطيتها بالرتابهو عملية ضغط وردم النفايات اليومية  :الثانيالنشاط 
 .الكريهة
احلد من احلرائق  املنبعثة و و جتميع الغازات من خالل التحكم يف املياه امللوثة البيئة : محايةالثالث النشاط
  .والدخان

الردم التقين عامليا اىل ثالثة أصناف و هي على الشكل تصنف مراكز  تصنيف مراكز الردم التقني:ثالثا/
 التايل :

 خمصصة للنفايات اخلطرية. الصنف األول : مراكز-
و تصنف مراكز الردم التقين بوالية غرداية  ردم خمصصة للنفايات املنزلية واملشاهبة هلا الصنف الثاين :-

 ضمن هذا الصنف .
 .ات الصناعية :الطبية...اخلمراكز ردم خمصصة للنفاي الصنف الثالث:-

كما جتدر بنا االشارة اىل ان هنالك اختالف يف مراكز الردم التقين ذات الصنف الثاين واملتواجدة على 
 مستوى والية غرداية ومتمثلة يف:
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: وحتتوي والية غرداية على مركز واحد لردم النفايات اهلامدة و يبعد عن مركز ردم النفايات الهامدة-أ
بني مدينة بوهراوة ومدينة واد نشو ، حيث يستقبل   1كم على الطريق الوطين رقم   0ية حبوايل مقر الوال

بلدية بنورة  -بلدية الضاية  –كافة النفايات اهلامدة جلميع بلديات سهل وادي ميزاب مثل: بلدية غرداية 
اشغال البناء و اهلدم او  و يضم كامل النفايات الناجتة عن استغالل احملاجر و املناجم و .بلدية العطف -

الرتميم ، و اليت ال يطرا عليها اي تغيري فيزيائي او كيميائي او بيولوجي عند القائها يف املفارغ و مل تكن قد 
تلوثت مبواد خطرة او بعناصر اخرى تسبب اضرار على االنسان و البيئة .و كما ان  القوانني املعمول هبا 

مراقبة نوعية النفايات الواردة اليه وهذا كإجراء إحرتازي معمول به يف مجيع  حتتم على مركز النفايات اهلامدة
الدول لتجنب دخول النفايات اخلطرة أو غري املرخص هلا للمركز ، و بالتلى فانه يسمح فقط مبرور 

 ). العضويةكل خملفات املواد اليت هي مصنعة من األلياف الزجاجية اخلالية من املواد النفايات التالية:  
fibre a base verre)؛ 

 ؛(bétonsاإلمسنت واخلرسانات الناجتة عن أعمال اهلدم.)-
 ؛(briques) القرميد-
 ؛(tuiles et céramiquesكل أنواع البالط والسرياميك.)-
 ؛اخلليط من اإلمسنت واخلرسانة والبالط والسرياميك-
 ؛(terres et caillouxاألتربة واحلصى اخلالية من املواد اخلطرية.)-
 ؛(terres et pierresالرمال واألحجار )-

 مشبوه حيتوي على مواد سامة. ممزوجة أو خمتلطة مبواد خطرية ، او اتت من مصدر  مع شرط ان ال تكون
مفارغ مراقبة متواجدة يف   61 و تضم والية غرداية:  CETمراكز الردم التقني للنفايات المنزلية-ب

مراكز للردم التقين املخصصة للنفايات املنزلية على  املناطق التالية :  61ة و كل من بريان ، القرارة و زلفان
بوهراوة   ، متليلي و املنيعة ، و اليت تقوم على معاجلة النفايات بطرق علمية و تقنية مدروسة من اجل 

ؤرخ يف امل 12-09التحكم الكلي يف املشاكل املؤثرة على احمليط و االنسان. و طبقا ألحكام القانون 
املتعلق بتسيري النفايات ومراقبتها وإزالتها فإن النفايات الغري املسموح بدخوهلا املركز  12/12/2661
 هي:
 النفايات اخلطرية؛ 
 نفايات النشاطات العالجية؛ 
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 املواد الكيمائية؛ 
 نفايات املخابر؛ 
 النفايات املشعة واملؤينة؛ 
  ل متعدد الكلور مغ/كغ  من ثنائي الفيني2النفايات احملتوية علىPCB؛ 
 نفايات مواد التغليف السامة؛ 
 نفايات املتفجرات واملواد املسببة للتآكل والوقود واالشتعال أو القابلة لالشتعال؛ 
 النفايات اخلطرة املنزلية اليت مت مجعها بشكل منفصل ؛ 
 النفايات السائلة باستثناء احلمأة؛ 
 اإلطارات املستخدمة؛ 
 و أشياء كبرية مثل براد دكان.........(؛ النفايات الضخمة )خزانات 
 .).......النفايات اهلامدة )الردم والرتاب 
 .مؤسسة تسيير مراكز الردم التقني بوالية غرداية تقييم نشاط-1.5

حىت يتسن لنا تقييم نشاط املؤسسة اوال/مراحل استرجاع النفايات على مستوى مراكز الردم التقني :
 جاع النفايات و اليت تنحصر يف املراحل التالية :البد لنا من عرض سبل اسرت 

 : أخذ عينة من النفايات احململة على الشاحنة عند وصوهلا ، ملراقبة طبيعتها و نوعيتها  المرحلة االولى
 : توجيه الشاحنة حنو ميزان خمصص لتقدير محولة النفايات الوافدة اىل املركز.  المرحلة الثانية
يغ النفايات احململة ، القيام بعملية الفرز من طرف العمال التابعني للجهات املتعاقدة : تفر  المرحلة الثالثة

 مع املؤسسة  من اجل اعادة استخدامها و رسكلتها.
 عملية بسط و تسوية النفايات بواسطة االلة املخصصة لذلك . المرحلة الرابعة:

 ur(compacteباستخدام الة الرص ): عملية الرص المرحلة الخامسة
 .LIXIVIATSمادة  : اسرتجاعالمرحلة السادسة

 مراكز الردم التقني للنفايات بوالية غرداية :و قدرات ثانيا/امكانيات 
 قدرة استيعاب مراكز الردم التقين بوالية غرداية:
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 : يوضح مراكز الردم التقني بوالية غرداية و قدرات استيعابها 1الجدول 
معدل االستقبال  قدرة االستيعاب/طن 0المساحة/م 

 طن/اليوم
المدة 

 الستغالل/سنة
مركز الردم التقني 

 بوهراوة

160000 919193 120 02 

مركز الردم التقني 

 متليلي

100000 60 000 17 30 

 91 13 114000 167000 مركز الردم التقني منيعة

 91 18 75000 100000 مفارغ مراقبة بريان 

 91 20 75000 100000 مفارغ مراقبة القرارة

 30 09 48000 34375 مفارغ مراقبة زلفانة

 31   1000 مركز النفايات الهامدة 

 المصدر: من وثائق المؤسسة
ميثل اجلدول اعاله مراكز الردم التقين للنفايات املنزلية املتواجدة يف والية غرداية باملساحة و قدرة استيعاهبا 

لنفايات ، كما جتدر بنا اإلشارة اىل ان املؤسسة تضم مفارغ  اإلمجالية بالطن مع معدل االستقبال اليومي ل
مراقبة للنفايات املنزلية و ما شاهبها  ، زيادة اىل مراكز الردم التقين للنفايات املنزلية و اهلامدة ، كما نشري 

ان مركز النفايات اهلامدة متواجد يف منطقة صحراوية خالية بني شعاب اجلبال هلذا مل حيصر يف  اىل
 مساحة حمددة.

      0102الى غاية 0100ثالثا/كميات النفايات المستقبلة من طرف مراكز الردم التقني من سنة 
 يةكميات النفايات الواردة الى مراكز الردم التقني بوالية غردا:يوضح  10الشكل      

 
 المصدر: من وثائق المؤسسة

حتويلها اىل مراكز الردم التقين على مستوى والية  متثل االعمدة يف الشكل السابق كمية النفايات اليت مت
 نالحظ ان كميات النفايات يف زيادة مستمرة و  2612اىل غاية سنة 2611من سنة  غرداية بالطن
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 و يرجع ذلك اىل عوامل عديدة منها:
اغ اجناز مراكز ردم تقين جديدة على مدار هاته السنوات حيث كانت النفايات يف السابق تفرغ يف املفر -

 ؛ العمومية او العشوائية دون املراعاة ألدىن شروط الصحة العامة
منو الكثافة السكانية و زيادة االحياء العمرانية و اليت متثل احد العوامل االساسية املؤثرة يف زيادة كمية -

 النفايات؛
 تنامي الوعي البيئي لدى املؤسسات و اجملتمع ؛-
القوانني الردعية و تفعيل اجلمارك البيئية من اجل وجوب محاية  مسامهة اجلانب احلكومي من اخالل سن-

 البيئة.
الى غاية سنة  0100رابعا/نسبة النفايات المسترجعة من مراكز الردم التقني بوالية غرداية من سنة 

0102 
 0102-0100يوضح نسبة النفايات المسترجعة من مراكز الردم التقني بوالية غرداية من  10الشكل 
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 المصدر: من وثائق المؤسسة

من جممل النفايات اليت مت رميها  %يوضح لنا الشكل السابق نسبة النفايات اليت مت اسرتجاعها ممثلة باملئة
،من خالل عمليات الفرز و اسرتجاع املواد القابلة  ةيف مراكز الردم التقين التابعة للمؤسسة قيد الدارس

بالستيك ، الكرتون ،الورق،.... ، الزجاج ، و تعترب هذه العملية العصب األساسي يف نشاط للتدوير كال
تثمني النفايات من خالل خلق موارد بديلة و تقليل الفضالت قدر املستطاع هبدف احلفاظ على بيئة 

متعاقدين  67سليمة و نظيفة ، العملية هذه خمولة اىل االطراف املتعاقدة مع املؤسسة ، و املشكلة من 
خواص على مستوى الوالية حيث تكمن مهمتهم الرئيسية يف استغالل حقل مكب النفايات مقابل دفع 
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مبلغ مايل معني وفق دفرت شروط يلتزمون بتنفيذ بنوده  امام املؤسسة ، و نالحظ ان نسبة االسرتجاع 
 تضاءلت يف السنوات االخرية و هذا راجع اىل عوامل عديدة نذكر منها :

 ص اليد العاملة و اليت كانت اغلبها من االفارقة ؛ نق-
 استرياد املادة اخلام و بأسعار تنافسية  تزيد من ركود عملية الرسكلة نوعا ما ؛ -
 عدم توافر اسواق على مستوى احمللي او الوطين  من اجل تصريف و بيع املواد املرسكلة ؛-
 سكلة من طرف املستثمرين .نقص التوجه حنو نشاط تثمني النفايات و اعادة الر -

 :0102خامسا/نوع و كمية النفايات التي يم استرجاعها سنة 
 0102يوضح كمية النفايات المفرزة حسب نوعها لسنة 11الشكل رقم 

 
 المصدر: من وثائق المؤسسة

متثل االعمدة يف الشكل اعاله كمية بالطن للنفايات ملسرتجعة  من طرف املتعاقدين اخلواص يف سنة 
 خيوط اليت تستخدم يف تصنيع PETو حسب نوعيتها ، اذ نالحظ ان مادة البالستيك  2612
والصودا، هي األكثر اسرتجاعا من بني جمموع النفايات اليت مت  و قارورات املاء ، الغالف الشفاف النسيج

 اسرتجاعها  و هذا راجع اىل :
 ؛ توفرها بشكل كبري من بني النفايات املنزلية و ما شاهبها-
 حتتوي على مكونات كيميائية غري معقدة فهي بذلك سهلة يف عملية إعادة تدويرها؛-
 توفر أسواق وطنية لتصريف هذه املادة يف كل  من باتنة ، وهران، اجلزائر العاصمة ؛-
 .تعترب مادة مرحبة من خالل ارتفاع سعر بيعها بالنظر اىل املواد األخرى-
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 :.خاتمة 6
راسة اليت قنما هبا لدى مؤسسة تسيري مراكز الردم التقين لوالية غرداية، جمموعة خالل الدنستخلص من 

 من النتائج و التوصيات و املتمثلة يف :
اهلدف األساسي للمؤسسة ينم عن احملافظة على البيئة من : النتائج بالنسبة للمؤسسة و محاية البيئة

 خالل:
 ؛رها و التقليل من إنتاج املواد السامةمحاية اإلنسان من األخطار الناجتة والسابق ذك-
 ؛التقليل من إنتاج غاز ثاين أكسيد الكاربون-
 ؛احملافظة على الثروات الباطنية من خالل إعادة استعمال هذه املواد و إعادة تصنيعها -
 ؛التقليل من تلوث املياه الباطنية -

 ؛احلد من إصدار الغازات السامة
 هناية استغالل املراكز .خلق مساحات خضراء للتنزه بعد 

 :النتائج بالنسبة للمؤسسة و التنمية االجتماعية  
حترص املؤسسة دوما على بناء عالقات جيدة مع خمتلف شرائح اجملتمع من افراد ، مجعيات ، مؤسسات -

 و توطيد الثقة بني مجيع؛
 األطراف  من أجل نشر ثقافة احلفاظ على البيئة و استدامتها ؛ -
يف ندوات ونشاطات البيئية خمتلفة بالتنسيق مع اهليئات الرمسية و غري الرمسية هبدف التوعية و املشاركة -

 التحسيس؛
 القيام املؤسسة حبمالت تطوعية خمتلفة الرامية اىل محاية البيئية و االنسان من اخطار النفايات .-

  :النتائج بالنسبة للمؤسسة و التنمية االقتصادية 
 ؛خلق مناصب شغل مباشرة و غري مباشرة  تساهم املؤسسة يف-
و تسهيل املهام لديهم من خالل  الرسكة  باملزايا و التشجيعات للقيام بأعمالتشجيع املستثمرين -

 املرافقة و املتابعة؛
و اسرتجاع أكرب كمية  من وراء تثمني النفاياتللمؤسسة و لألطراف املتعاقدة  موارد مالية هامةخلق -

 ؛ اتممكنة من النفاي
 تساهم يف رفع كفاءة قطاع اعادة التدوير؛-
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 ؛تساهم يف بناء اقتصاد دائري مبين على أسس علمية و إدارية -
 خلق موارد موازية و استغالهلا بدل االستغالل الغري عقالين للموارد الطبيعية ؛-
 .BIOGAZإعادة و استغالل غاز -

 التوصيات :
ة الفرز و متكني املتعاقدين من اسرتجاع اكرب قدر ممكن من فتح مصنع الفرز االنتقائي لتسهيل عملي-

 النفايات ؛
تنظيم التظاهرات العلمية و األبواب املفتوحة للتعريف بنشاط املؤسسة و تقريبها للمواطن و املؤسسات -

 اكثر ؛
 العمل على تشجيع املستثمرين للعمل يف هذا القطع من خالل تنظيم ورشات مع أجهزة دعم املشاريع-

(ENSEJ, CNAC, ..) 
 استثمار الطاقة الشبابية اليت متتلكها املؤسسة وحتديث وعصرنة مهام املؤسسة و أنشطتها؛-
االستثمار يف جلب التكنولوجيا احلديثة والتجارب األجنبية الناجحة من خالل تبادل اخلربات و فتح -

 جمال التكوين لدى موظفني املؤسسة؛
لومات بني خمتلق األطراف ، املتعاقدين ، املستثمرين و أصحاب املصاحل خلق منصة تواصل و تبادل املع-

 من اجل النهوض هبذا القطاع و استغالله على اكمل وجه.
 .قائمة المراجع:7

 AHMED DADE ( .32 01 ,3092 .) les pneus usagés: une usine de valorisation 

à Oran,2018 ، من 3091, 09 91. تاريخ االسترداد  REVAD: 

https://revade.dz/2018/07/26/pneus-usages-une-usine-de-valorisation-a-

oran/ 

 SAVEDJ, J. (2019, 11 08). Waste Disposal and Recycling,Where does your 

trash go once it leaves your trash can. Retrieved 04 08, 2019, from 

thoughtco: https://www.thoughtco.com/waste-disposal-and-recycling-

4034910 

 ( .تطبيق الية اعادة تدوير النفايات يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة . امللتقى 2612امنة تيطراوي .)
 (. الوادي: محة خلضر 10-1لصفحات الوطين حول اشكالية استدامة املؤسسات الصغرية و املتوسطة )ا
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 ( .االبعاد االسرتاتي2611ثامر البكري .) جية العادة التدوير يف تعزيز فلسفة التسويق االخضر. جملة
 .22-2تكريت للعلوم االدارية و االقتصادية، 

 ( .البيئة و اجملتمع. عمان: دار الشروق للنشر و التوزيع.2661سليمان مزاهرة .) 

 ( .ترتيب الدول العربية حسب استخدام االنرتنت. تاريخ االسرتدا2611, 61 61عمر الدجاين .) د
 :arabiaweather، من 2612, 60 12

https://www.arabiaweather.cim/content 

 ( .حجم النفايات يف اجلزائر. تاريخ االسرتداد 2612, 61 62عمران امحد .)من 2612, 60 61 ،
 http://www.aps.dz/ar/algerie/52018وكالة االنباء اجلزائرية: 

 ( .النفايات امل2610فارس السويلم بن دباس .) . نزلية بني اعادة التدوير و االضرار الصحية و البيئية
 السعودية : دار العبيكان للنشر.

 ( . (. تسيري النفايات احلضرية الصلبة و التنمية املستدامة يف اجلزائر)مذكرة 2662فاطمة بوفنارة
 توري.ماجستري(. كلية العلوم االرض و اجلغرافيا و التهيئة العمرانية ، قسنطينة : جامعة من

 ( .قوانني البيئة يف اجلزائر. تاريخ االسرتداد 2612, 61 61قوانني البيئة يف اجلزائر .)60 62 ,
، من وزارة البيئة و الطاقات املتجددة: 2612

http://www.meer.gov.dz/a/?page_id=1382 
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  : ملخص

هتددددده اددددسة الدراسددددة وى تأليدددديب ميددددتو  األساا اللينددددي باجلددددد  امل سيددددا  ال ددددناعية يف اجلزائددددر و لدددد  
باستخدام أجلد األساليب الرياضية احلديثة املتمثدل يف املنقدا الادلال الدسو يتواعدا مدع التقدورا  الد  عرعت دا   دب 

دقة يف طريألة تألديراا، وعليه مت االعتماس على الألرار، جليث أ ه ييمح مبعاجلة املعلوما  الغاماة ال  تفتألد وى ال
منو ج االسدتدالل الادلال لتأليديب ميدتو  األساا الليندي مب سيدة االينندت بلدل يداه، الدسو يل دي مدي  ويدل قديب 

ملعاجلة الليا دا  تويدلت الدراسدة وى  Matlabومبياعدة بر امج  املعلوما  اللغوية وى قيب رقمية قابلة للألياس،
وقددد قدددمت الدراسددة عدددة تويدديا  تيددااب يف كيفيددة احلددد مددي ، %52تأليدديب اددسا األساا والددسو جلدددس   يددلته بددد

  آثار التلوث و يني األساا الليني للم سية حمل الدراسة.

_________________________________ 

 zinebbelharizi@gmail.comيميل: اإل ،بلحريزو زينب: المؤلف المرسل 1
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 . سيا  يناعيةمستدالل ضلال، انقا ضلال، أساا بيني، مكلمات مفتاحية: 

 JEL  :Q56 ،C67 ،L0 تاتصنيف
Abstract:  

This study aims to evaluate the level of environmental performance in 

an industrial enterprises in Algeria, using one of the modern mathematical 

methods of fuzzy logic that corresponds to the developments defined by the 

decision systems, as it allows the processing of vague information that lacks 

precision in method of estimation, and therefore relied on the fuzzy 

inference model to evaluate the level of environmental performance in the 

Cement enterprise in Beni Saf, which enables the conversion of the values 

of linguistic information to measurable numerical values, and with the help 

of Matlab data processing program The study reached the evaluation of this 

performance which It was set at 25%, and the study has made several 

recommendations that contribute to how to reduce the effects of pollution 

and improve the environmental performance of the enterprise in question. 

Keywords: Fuzzy logic, environmental performance, fuzzy inference, 

industrial enterprises.  

Jel Classification Codes: Q56 ،C67 ،L0 

 مقدمة:  .0

 تيجة ارتفاع املخاطر املرتلقة باملشاكل اللينية يف العديد مي امل سيا  ال ناعية يف اجلزائر، بدأ 
تزايد االاتمام بالدراسا  اللينية واللحث عي آليا  للتألليل مي آثار اسة املخاطر خاية وأ ه أيلح أمرا 

لينية ييتوجب تألييب أسائ ا الليني ضروريا للميامهة يف التنمية امليتدامة، عتقليا امل سيا  للمعايري ال
بش ل ميتمر للتأكد مي أن  شاط ا يتواعا مع ملاسئ التنمية امليتدامة، وتعد عملية تألييب األساا الليني 
مي بني العمليا  االسارية ال  تألوم هبا امل سية بنااا على جمموعة مي امل شرا  ال  تياعد يف قياس 

وضعية اللينية للم سية. وقد وجد م خرا أن التألييب التألليدو لألساا ميتو  اسا األساا والوقوه على ال
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الليني يفتألد وى الدقة بيلب املعلوما  غري امل تملة ال  تتيب بالغموض واإلهبام خاية وأن امل شرا  
ب يف اللينية جتمع املألاييس النوعية واملالية واملاسية معا، ويف اسا ال دس ظ ر  أساليب رياضية جلديثة تياا

جلل اسا االش ال مي خالل االعتماس على املنقا الالال السو يعد أجلد تألنيا  السكاا االيقناعي 
الفعالة يف  ويل املتغريا  غري امل تملة واللغوية وى قيب كمية قابلة للألياس واملألار ة بدقة عالية، للح ب 

ي أجل اختا  خمتلف الألرارا  جلول على ميتو  األساا الليني بش ل أسق ومعرعة جوا ب الألوة والاعف م
 .آليا  محاية اللينة والتألليل مي خقر التلوث

 :على ضوا ما سلا ي ي طرح وش الية الدراسة التالية

المؤسسات  على مستوىاألداء البيئي مستوى كيف تساهم آلية المنطق الضبابي في تقييم  -
 الصناعية في ظل نقص وغموض المعلومات؟

 :فرضية الدراسة

الدراسة على عرضية مفاساا أن االعتماس على أسلوب املنقا الالال ييااب يف تألييب األساا  تلىن
الليني بدقة وبعيد عي اإلجت اس الشخ ي ملتخس الألرار مي خالل  ويل املتغريا  اللغوية وى متغريا   

  .كمية

 :أهمية الدراسة

يف معاجلة املعلوما  اللينية، باعتلارة  ت مي أمهية الدراسة يف االعتماس على   رية املنقا الالال
 قلته.أسلوب يتعامل مع املعلوما  ال  ي عب قياس ا كميا يف ظل اللينة ال  تتيب بغموض املعلوما  
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 :أهداف الدراسة

يتمثل اهلده األساسي للدراسة يف تيليط الاوا على استخدام أسوا  املنقا الالال لتألييب 
امل سية ال ناعية مي أجل الوقوه على الوضعية اللينية ال حيحة للم سية سون ميتو  األساا الليني يف 

  يز.

 تتمثل أاب الدراسا  اليابألة ال  عاجلت اسا املوضوع عيما يلي: الدراسات السابقة:

 دراسة (Aghajani et al, 2011)  

الليني باعتلارة أعال مي سعت اسة الدراسة وى تليان ععالية آلية املنقا الالال يف تألييب األساا 
على جمموعة مي  استند و جليث اعتمد  الدراسة على من جية االستدالل الالال  األسوا  التألليدية،

املعايري ال  تعد كمدخال  يف منو ج االستدالل الالال وال  قيمت وى ستة معايري عرعية لتألييب األساا 
مت احل ول على خمرجا  النمو ج ال  تلني ميتو  األساا الليني  MATLABالليني ومبياعدة بر امج 

 .بامل سية حمل الدراسة

 دراسة (Marius et al, 2013)  

جلاولت اسة الدراسة تألدمي منو ج قائب على قواعد املنقا الالال لتألييب األساا الليني بأجلد 
معايري بينية اعترب  كمدخال  بينية  امل سيا  ال  تعمل يف يناعة األغسية، عألد مت االعتماس على عدة

متثلت يف كل اال لعاثا  الغازية يف اهلواا، النفايا  ال ناعية اخلقرة وغري اخلقرة، وعاسة تدوير النفايا  
ال للة باإلضاعة وى كمية املياة امليت ل ة، مي أجل تألييب االستدامة اللينية للم سية، جليث اعترب  اسة 

 ألييب الليني وأساة مفيدة ل ناع الألرار مي أجل العمل على  يني األساا الليني.القريألة رؤية جديدة للت
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  ،(0106دراسة )محجوبي، مخلفي 

ادعت اسة الدراسة وى تألييب األساا الليني يف امل سيا  النفقية، حبيث متت سراسة جلالة أجلد 
تع س الوضعية اللينية للمركب املركلا  النفقية باجلزائر واستخدمت الدراسة جمموعة مي امل شرا  ال  

وال  متثلت يف  يلة اال لعاثا  الغازية، م شر است الك املوارس والقاقة، م شر ختزيي النفايا ، م شر 
الت اليف اللينية، رسوم اللينية وم شر االستثمارا  اللينية. وخل ت الدراسة يف األخري أن النتائج جلول 

سا سليل على أن املركب م تب باجلا ب الليني وحبماية اللينة ومبواج ة تألييب األساا الليني كا ت اجيابية وا
 خمتلف التحديا  اللينية عند ممارسته  شاطه االقت اسو.

 ( 0102دراسة  (Grigoroudis,   

ون اده اسة الدراسة يتمثل يف تألييب األساا الليني للمقاجلي ال ناعية، و ل  باستخدام منو ج 
جليث اعتمد  الدراسة على مخية  املعايري مي أجل توثيا   ام وسارة بينية  اجح،املنقا الالال املتعدس 

م شرا  رئييية لتألييب األساا الليني وال  متثلت يف اال لعاثا  اهلوائية، النفايا  ال للة، املوارس والقاقة، 
را  عرعية وقد التعليب الليني و شاطا  التدوير والتحيني، كما مت تألييب اسة امل شرا  وى عدة م ش

جُلدس ل ل م شر ثالثة ميتويا  تألييمية متثلت يف منخفض، متوسط وعايل، وتويلت الدراسة يف األخري 
وى أن م شر املوارس والقاقة كان األقل امليتو  واسا سليل على عدم االستغالل اجليد للموارس والقاقة،  

 كما مت أياا مألار ة األساا الليني اليابا باألساا احلايل.

 Fuzzy Logic. اإلطار المفاهيمي للمنطق الضبابي 0

ا لثألت ع رة املنقا الالال ب ورة أساسية مي عدم قدرة التح ب التألليدو امليتندة وى املنقا      
ال السي ي الثنائي أو املتعدس الأليب على متثيل ال واار الغاماة واملعألدة، أو مي ق وراا مي مراعاة 

من ج تقليألي وضاعة وى كو ه منقألا   ريا، ل ي الالابية انا ال تعل أن  ع واحلاال  الالابية املختلفة، 
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النتائج ضلابية، أو أن اسا املنقا غامض أو غري واضح، وومنا تعل أ ه منقا حياكي الالابية بتعيلناهتا 
 (22-21، يفحة 2610شره، ). والاليألنياملختلفة، أو الغموض والتعأليد 

 مفهوم المنطق الضبابي 0.0

 يعترب املنقا الالال أجلد تألنيا  السكاا االيقناعي، أُ شأ وُطور مي طره العامل لقفي زاسة 

Lotfi A. Zadeh ي ده وى وضفاا القابع الريني على والسو ، مي جامعة كاليفور يا 1602 عام يف
ب ثري يف الروح وى التف ري اللشرو واللغة طرق التف ري ال  ت ون تألريلية ولييت سقيألة. ع و أقرب 

القليعية مي الن ب املنقألية التألليدية، جليث أ ه يوعر وسيلة ععالة اللتألاط القليعة التألريلية غري الدقيألة 
 (Aranibay, 1994, p4) .للعامل

 وي ي ت ور املنقا الالال على أ ه تعميب للمنقا ال السي ي، مت تقويرة مي أجل منسجة تل  
املشاكل ال  جيب عي ا استخدام الليا ا  غري الدقيألة أو ال  يتب عي ا يياغة قواعد االستدالل بقريألة 

(، عميألة ا تماا العن ر وى جمموعة ما p289 Rojas ,1996,)، عامة جداً للويول وى  تيجة واضحة
، وقد جل ل تغيري هلسا 1أو  6أو عدمه اي ميألة اامة جدا يف املنقا ال السي ي السو يأخس الأليب 

املف وم منس ثالثينيا  الألرن املن رم  ديدا مي قلل لوكاسيوكزس السو وضع عرضية املنقا ثالثي الأليب، 
الجلألا يف اليتينا  عرله لقفي زاسة  ل  باملنقا الالال السو يدرس مألدار ا تماا العناير وى جمموعة 

أبو ) (.6،1ال تماا السو يل  قيب جلأليألية ضمي جمال )ما ويعرب عي النتائج بتتابع سرجة العاوية أو ا
حبيث يتب  ديد سرجا  اال تماا مي خالل سوال اال تماا  (172، يفحة 2662وآخرون،  قاسب

 )سوال العاوية( باستعمال املتغريا  اللغوية.

 أدوات المنطق الضبابي 0.0

والتقليألية، ال  تتميز باللينة غري الواضحة ُييتعمل املنقا الالال يف العديد مي اجملاال  العلمية  
بيلب غموض املعلوما  وقلت ا، جليث يعتمد املنقا الالال على   رية اجملموعا  الالابية ال  لدي ا 
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الألدرة يف التعامل مع املتغريا  اللغوية، كما يعتمد على سوال اال تماا ال   دس سرجة ا تماا العناير هلسة 
 ة.اجملموعا  الالابي

     المجموعات الضبابية  Fuzzy Sets 
ال  كا ت تن ر  Classical Sets)) جاا  اجملموعا  الالابية كلديل للمجموعا  ال السي ية 

وى احلأليألة وما يحيحة أوخاطنة، جليث أن العناير وما أهنا تنتمي ولي ا بش ل كامل أو ال تنتمي ولي ا 
وما أن ينتمي وى اجملموعة  𝑥يعل أن العن ر ، (Brown,1994, p20وال  تأخس قيمة الواجلد أو ال فر )

A  مي اجملموعة الشاملةX ،ت اغ رياضيا عاوية عن ر ما وى اجملموعة ال السي ية كما يلي:و أو ال ينتمي ولي ا 

→ {0,1} :  Aµ 

) = 𝑥(Aµ 

ع ي تعميب لن رية اجملموعة ال الس ية، جليث أن اسة  أما يف خيص   رية اجملموعا  الالابية 
 املتغريا  جلجب لتحديد األخرية اي جمموعة عرعية مي اجملموعا  الالابية، عاجملموعا  الالابية تيتخدم

اجملموعة  وتتميز(، Dernoncourt, 2013, p 5اخللري) حيدساا ال  اللغوية ،والألواعد والأليب اللغوية
 حبيث ، 𝑥 (A f (مي خالل االعتماس على سوال العاوية العاوية مبيزة X اجملموعة الشاملةيف   الالابية
 سرجة متثل 𝑥 عند  𝑥 (A f (قيمة لد مع (1 ،6) اجملال يف جلأليألي بعدس X اجملموعة يف  ألقة كل مع ترتلط

 يف  𝑥 عاوية سرجة زاس  كلما الواجلد، وى  𝑥 (A f (قيمة اقرتبت وكلما ، يف 𝑥 لد العاوية

( Zadeh, 1965, p339 ،)  والع س يحيح، وت اغ عاوية عن ر ما وى اجملموعة الالابية رياضيا
 كما يلي:

→ {0,1} :  Ãµ 

) = 𝑥(Ãµ 
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     دوال العضوية Membership  Functions 

بالتعامل مع املتغريا  اللف ية واللغوية ال  ال ي ي  ديداا بش ل تيمح اجملموعا  الالابية  
ققعي، والعاوية للمجموعا  الالابية اي ميألة سرجة ا تماا لتل  اجملموعة، باعتلار أن كل جمموعة 

 بدمناسلة تعره بواسقة سالة تيمى بدالة العاوية ويرمز هلا  X معرعة بداللة جمموعة شاملة  ضلابية
)𝑥(Ãµ  ( ،922، يفحة 9002م قفى ،)   مي خالل منحىن )وتُلني سوال العاوية )سوال اال تماا

قيمة العاوية املألابلة له أو سرجة العاوية،  𝑥حيدس خايية اجملموعة الالابية احملدسة بتعيني ل ل عن ر 
 (1، 0حبيث ي ي تعيني سرجة عاوية ل ل  ألقة يف مياجلة املدخال  وت ون يف جمال حمدس )

(Wang, 2015, p 4)  ويتامي املنقا الالال العديد مي سوال العاوية ومي أمه ا: الدوال العاوية املثلثية
Triangular MF الدوال العاوية مي  وع شله املنحره ،Trapezoidal MF الدوال العاوية الغاوسية ،

Gaussian MF.  

 

 

 Fuzzy Inference Model نموذج االستدالل الضبابي  2.0

يعترب االستدالل الالال كنمو ج يتب بناؤة اعتماسا على مفاايب مأخوسة مي   رية اجملموعا  
الالابية، جليث أ ه يعمل على معاجلة أو مش لة يف ش ل   ام، اسا الن ام يتمثل يف املدخال  

(Inputs(  واي العوامل واملتغريا  األساسية ال  ت ثر على املش لة واملخرجا )Outputsتت ) مثل يف
النتيجة املثلى والن ائية املراس الويول ولي ا مي جراا معاجلة تل  املدخال  عاال عي وجوس قواعد 

(Rules( وشروط معينة )If-Then  بني املدخال ) . يفحة 9010م قفى، )واملخرجا ،
 وي ي بناا منو ج االستدالل الالال وعا الش ل التايل:(، 980
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 الضبابي: نموذج االستدالل 0الشكل 

 
Source : (Sousa & Kaymak, 2002, p 7) 

ويلني منو ج االستدالل الالال أعالة أ ه يعتمد على مراجلل ت ون متيليلة عيما بين ا ي ي توضيح ا 
 (170-162، يفحة 9002اندوش، عيما يلي: )

 بتحويل تألوم و  الالال النمو ج بناا يف خقوة أول تعد: (Fuzzification) التضبيب -
 خمتلفة أش اال تأخس وال  العاوية سوال طريا عي مل مة مدخال  وى احلاسة املدخال 

 عن ا املعرب املدخال   ويل يتب اخلقوة اسة خالل مي أو ،...(كاوزية منحره، شله مثلثية،)
 العاوية؛ سوال ش ل يف رقمية متغريا  وى( اللغوو التعلري) اللغوية بامل قلحا 

 وى املدخال  تدخل عندما : (Appling Fuzzy Operators) الضبابية العمليات تطبيق -
 املوجوسة الألواعد مجيع يأليب وسوه له، ستحدس ال  العوامل سرجة  عره سوه التاليب عملية

 عليه تقلا سوه الالابية املنقألية العمليا  عان واجلد جزا مي أكثر لديه التحديد كان و ا
 واجلدة؛  تيجة على لنح ل

 وعقاا يتب املرجللة اسة يف:  (Applying Implication Method)التضمين طريقة تطبيق -
 ؛If جبملة عليه ويقلا 1 و 6 بني حم ور وي ون واملخرجا ، املدخال  بني قاعدة ل ل وزن
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 وأخس مجع يف املرجللة ادة تتمثل:  (Aggregating All Outputs) المخرجات كل تجميع -
 الن ائي؛ الناتج إلجياس الألواعد كل مي علي ا احمل ل النواتج مجيع

 الالال النمو ج بناا يف مرجللة آخر املرجللة اسة تعد :(Defuzzification) الضبابية إزالة -
 .جلأليألية عدسية قيب  ا  خمرجا  اى املل مة املخرجا   ويل عي ا يتب وال 

 تقييم األداء البيئي في المؤسسة الصناعية.  2
وطارا شامال ملعرعة خمتلف املش ال  اللينية والعمل على عالج ا مي أجل يثل األساا الليني 

 أليا التواعا بني عمليا  التنمية ومحاية اللينة بغرض جتنب التلوث الليني، وباعتلار أن امل سيا  
التنمية  أيلحت على اطالع مبي ليت ا اللينية كان البد هلا مي ضرورة التزام ا اجتاة اللينة والرتكيز حنو  أليا

 .امليتدامة

 ماهية تقييم األداء البيئي 0.2

يعد تألييب األساا الليني عملية تتللور يف يورة جمموعة مي امل شرا  تع س مد  الفعالية اللينية 
للم سية مي  اجلية  أليا األاداه اللينية واليياسية احملدسة  تيجة تأثري امل سية يف اجملتمع الداخلي أو 

 (72، يفحة 2610، خملفي، حمجول اخلارجي. )

بأ ه من ج لتي يل قرارا   13641رقب  (ISO)معيار املوايفا  الألياسية الدولية وقد عرعه 
اإلسارة بشأن األساا الليني للم سية باختيار امل شرا  ومجع و ليل الليا ا  وتألييب املعلوما  وعألا 

فحص الدورو ويف الن اية تقوير اسا املن ج. ملألاييس اسا األساا ووعداس التألارير وتوييل املعلوما  وال
 (28، يفحة 9016ل اق، )

، ال فااة اللينية جمللس GRIوارشاسا  ملاسرة وعداس التألارير العاملية  13641اعتماسا على ملاسرة ويزو 
، مت تألييب م شرا  التألييب الليني كما يلي: )علد احلليب، WBCSDاألعمال العاملي للتنمية امليتدامة 

 (11، يفحة 2662
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وتتامي جم وسا  اإلسارة للتأثري على األساا الليني للمن مة ال   EMIsم شرا  اإلسارة اللينية 
ختتص مبا يلي: الرؤية واالسرتاتيجية واليياسة، اهلي ل التن يمي لإلسارة اللينية،   ب اإلسارة والتوثيا املتعلا 

 ا  امل لحة؛هبا، اإللتزام اإلسارو اخلاص بامليائل اللينية، واالت اال  باألطراه الداخلية واخلارجية  
م شرا  احلالة اللينية وتوعر معلوما  عي احلالة احمللية أو االقليمية أو الدولية أو العاملية لللينة مثل ين  -

 طلألة األوزون، متوسط احلرارة العاملية، تركيز الثلوث يف اهلوااوالرتبة واملياة...؛

 وتنأليب وى: EPIsم شرا  األساا الليني -
 ة: وتتعلا مبجاال  قياس احليازة واملألاييس الفنية للمنتج/العملية، ومألاييس استعمال م شرا  تشغيلية بيني

 املنتج/العملية وت ريف املخلفا ؛
   م شرا  األثر الليني: وتتعلا باملخرجا  مثل ومجايل املخلفا ، وست الك املواس واملياة والقاقة، وا لعاثا

 الغازا .
 . الدراسة التطبيقية4

والية عني متوشنت،  S.C.I.B.Sمتت الدراسة على ميتو  م سية االيننت مبدينة بل ياه 
حبيث يتمثل  شاط ا الرئييي يف و تاج االيننت وبيعه. وللتأكد مي مي لية امل سية اجتاة اللينة ومد  

الستدالل قابليت ا للحد مي التلوث، متت عملية تألييب ميتو  أسائ ا الليني مي خالل تقليا من جية ا
، وقد مت اتلاع اخلقوا  املشار ولي ا ميلألا، حبيث Mamdani Ebrahimالالال اخلاية بالعامل 

اعتمد  الدراسة على ثالثة م شرا  أساسية لتألييب األساا الليني وال  أختري  بنااا على الدراسا  
يلني منو ج االستدالل الالال والش ل التايل  اليابألة، وكما أهنا تتواعا مع  شاط امل سية حمل الدراسة.

 Matalabلتألييب ميتو  األساا الليني يف امل سية باالعتماس على بر امج 
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 : نموذج االستدالل الضبابي2الشكل

 
 

 Matalab  اللاجلثني باالعتماس على بر امجمي وعداس المصدر:              

 تحديد المجموعات الضبابية ودوال اإلنتماء 0.4

يتب تقليا أول خقوة يف منو ج االستدالل الالال واي عملية التاليب أو  ديد اجملموعا  
 الالابية ل ل مدخال  وخمرجا  النمو ج مع  ديد سوال اال تماا املثلثية املألابلة هلا:

 باعتلار أن  شاط امل سية يتمثل يف ا تاج االيننت عاهنا تقرح يوميا : النفايات نسبة طرح
جمموعة مي النفايا  ال  تتمثل يف كل مي اال لعاثا  الغازية، النفايا  اخلقرة كاملواس 
ال مياوية والزيو ، باالضاعة وى النفايا  غري اخلقرة كاملنتجا  املعابة وغرياا. وقد 

وقد قيمت وى  %166و %6النفايا  بش ل عام يف جمال بني احن ر   يلة اسة 
 أربعة جمموعا  ضلابية متثلت يف اجلدول التايل:

 
 
 
 
 

 نسبة طرح النفايات

نسبة استغالل الموارد 
 الطبيعية

 التكاليف البيئية

 مستوى األداء البيئي
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 : المجموعات الضبابية الخاصة بنسبة طرح النفايات0الجدول 

 

 

 مي وعداس اللاجلثني باالعتماس على املعلوما  احمل ل علي ا مي وسارة امل سيةالمصدر: 

 وتوضح سوال اال تماا )العاوية( املثلثية املألابلة هلا يف الش ل التايل:

 النفايات: دوال اإلنتماء الخاصة بنسبة طرح 4الشكل

 
  Matalab  اعتماسا على خمرجا المصدر: 

  :تعتمد امل سية يف ا تاج االيننت على استغالل املوارس نسبة استغالل الموارد الطبيعية
 القليعية بش ل أساسي مي بين ا الغاز، ال  رباا املاا وأ واع مي الرتبة، وباالستناس على

نسبة طرح النفايات 
(%) 

 المجموعات الضبابية النسب

 (very low) منخفضة جدا 21 – 0

 (low)منخفضة  61 – 23

 (medium)متوسطة  01 – 33

 (very high)مرتفعة جدا   011 -23
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وى  %6اسة املوارس القليعية يف جمال مي معلوما  امل سية عا ه مت جل ر  يلة استغالل 
 وقد قيمت وى ثالثة جمموعا  ضلابية ملينة عيما يلي: 166%

 : المجموعات الضبابية الخاصة بنسبة استغالل الموارد الطبيعية0الجدول 

نسبة استغالل الموارد الطبيعية 
(%) 

 المجموعات الضبابية النسب

 (low)منخفضة  21 - 1

 (mediumمتوسطة ) 61 - 03

 (high) مرتفعة 011 - 33

 مي وعداس اللاجلثني باالعتماس على املعلوما  احمل ل علي ا مي وسارة امل سيةالمصدر: 
 ومتثلت سوال اال تماا املثلثية املألابلة هلا عيما يلي:        

 دوال اإلنتماء الخاصة بنسبة استغالل الموارد الطبيعية :3الشكل

 
 Matalab  اعتماسا على خمرجا : المصدر

 :وتتمثل اسة الت اليف يف خمتلف الرسوم والارائب ال  تدعع ا امل سية  التكاليف البيئية
بيلب  شاط ا اال تاجي، وت لفة النفايا  املقروجلة ال  تتجاوز امليموح به، باالضاعة 

التألليل مي اسة النفايا  وى خمتلف املشاريع االستثمارية ال  تألوم هبا امل سية مي أجل 
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مليون سج، وكما  116وى  26ومعاجلت ا، وقد احن ر  كمية اسة الت اليف مي 
 :قيمت وى أربعة جمموعا  ضلابية متثلت يف ما يلي

 بالتكاليف البيئية: المجموعات الضبابية الخاصة 2الجدول 

 

 )مليون دج(  التكاليف البيئية

 

 المجموعات الضبابية القيم

 (very lowمنخفضة جدا ) 01 - 01

 (lowمنخفضة ) 03 - 03

 (mediumمتوسطة ) 011 - 01

 (high) مرتفعة 001 - 00

 مي وعداس اللاجلثني باالعتماس على املعلوما  احمل ل علي ا مي وسارة امل سيةالمصدر: 

 وقد متثلت سوال اال تماا املثلثية اخلاية هبا عيما يلي:

 بالتكاليف البيئية اإلنتماء الخاصةدوال : 6الشكل

 
 Matalab  اعتماسا على خمرجا المصدر: 

 :ويثل خمرجا  منو ج االستدالل الالال، حبيث احن ر جماله بني  مستوى األداء البيئي
 جمموعا  ضلابية جليب اجلدول التايل: أربعوقد قيب وى  %166و 6%
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 بمستوى األداء البيئي: المجموعات الضبابية الخاصة 4الجدول 

 

مستوى األداء 
 البيئي

 (%) 

 

 المجموعات الضبابية المستوى

 (poor performance)أداء ضعيف    01 - 1

 performance close)أداء قريب من المتوسط  23 - 03

to average) 

 (average performance)أداء متوسط  21 - 21

 (good performance) أداء جيد 011 - 63

 مي وعداس اللاجلثني باالعتماس على املعلوما  احمل ل علي ا مي وسارة امل سيةالمصدر: 

 والش ل التايل يوضح سوال اال تماا املثلثية اخلاية مبيتو  األساا الليني:

 : دوال اإلنتماء الخاصة بمستوى األداء البيئي2الشكل 

 
 Matalab  اعتماسا على خمرجا المصدر: 

  (if)و ا : 0قاعدة قاعدة، وكمثال على أجلد الألواعد: 46مت تش يل أكثر مي : بناء القواعد الشرطية 0.4
( و l(  يلة استغالل املوارس القليعية منخفاة )and( و)v.lمنخفاة جدا ) كا ت  يلة طرح النفايا 

(and( كمية الت اليف اللينية منخفاة جدا)v.l( عان )then ميتو  األساا ) الليني جيد. وما تلألى
 مي الألواعد ي ي عرض ا يف الش ل التايل:
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 : القواعد الشرطية الخاصة بنموذج االستدالل الضبابي0الشكل 

 

 
 Matalab  اعتماسا على خمرجا المصدر: 

 الحصول على مخرجات آلية االستدالل الضبابي والمتمثلة في مستوى األداء البيئي:  2.4

بعد عملية تألييب خمتلف الألواعد الشرطية مي خالل عملية التجميع يتب اجياس الناتج الن ائي 
والسو يتمثل يف منقألة املخرجا ، حبيث يتب وزالة الالابية و ويل املتغريا  اللغوية وى قيب حمدسة و ل  

 والنتائج موضحة يف اجلدول والش ل أسفل:  Matalabباالعتماس على بر امج 
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 : مخرجات آلية االستدالل الضبابي3الجدول 

 Matalab  مي وعداس اللاجلثني باالعتماس على بر امجالمصدر: 

 االستدالل الضبابي: مخرجات آلية 0الشكل 

 
 Matalab  اعتماسا على خمرجا المصدر: 

 تحليل النتائج: .3

، مت احل ول 2612تلني النتائج أعالة ميتو  األساا الليني مل سية االيننت بلل ياه لينة         
علي ا مبياعدة املعلوما  املتح ل علي ا مي وسارة امل سية، ومتت معاجلت ا مي خالل من جية االستدالل 

قريب مي املتوسط، واسا  واي  يلة تعرب عي أساا % 22الالال، حبيث بلغ ميتو  األساا الليني  يلة 
ما يفير أن امل سية تعاين مي سوا تييري  فاياهتا واستغالهلا ملوارساا القليعية، جليث بلغت  يلة طرح 

واي  يلة مرتفعة جدا واسا املش ل تعاين منه امل سية منس عدة سنوا  خاية عيما  %26.4النفايا  

 المخرجات المدخالت

نسبة استغالل الموارد  نسبة طرح النفايات
 الطبيعية

 مستوى األداء البيئي التكاليف البيئية

 % 03 مليون دج 011 % 60.0 % 01.2
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يننت وال  هتدس جلياة الي ان مبدينة بل ياه خيص اال لعاثا  الغازية املقروجلة على ميتو  م نع اال
وكسل  هتدس احمليط الليني باملنقألة، ويف ما خيص  يلة استغالل املوارس القليعية كا ت كسل  مرتفعة 

حبيث أن امل سية تعتمد بش ل كلري على مورس الغاز وال  رباا واملاا يف عملية ت نيع  % 02.6بنيلة 
األتربة ال  تيااب يف  ل ، أما عيما خيص الت اليف اللينية عألد قدر   االيننت باالضاعة وى خمتلف 

واسا سليل على أن امل سية تدعع غرامة أسائ ا الليني   2612مليون سج لينة  166كميت ا يف جلدوس 
كل سنة، وتتمثل اسة الت اليف وعا املعلوما  ال    لنا علي ا يف خمتلف الرسوم والارائب ال  تدعع ا 

ية بيلب كمية النفايا  املرتفعة وال  عاقت ال مية امليموح هبا، وكما يعوس ارتفاع اسة الت اليف امل س
وى خمتلف املشاريع ال  تألوم هبا امل سية للتألليل مي طرح النفايا  واقتناا خمتلف اآلال  احلديثة ال  

اة اللينة و اول اجياس خمتلف القرق ختفف مي اآلثار اللينية، واسا ما يلني أن امل سية لدي ا مي ولية اجت
للحد مي التلوث، باالضاعة وى أهنا  اول احل ول على ش اسة االيزو اخلاية مبوايفا  احلفاظ على 

 466اللينة، وقد مت امااا م خرا عألد مشروع مع م سية عر يية ملدة ثالث سنوا  قدر  ت لفته 
عاجلت ا ووعاسة تدويراا بأجلدث التألنيا  للتخفيف مي مليون سج ييااب يف التألليل مي كمية النفايا  وم
 آثار التلوث واحملاع ة على احمليط الليني باملنقألة.

 خاتمة:. 6

ون عملية تألييب ميتو  األساا الليني يف امل سيا  ال ناعية يعد مي أاب العمليا  ال            
نمية امليتدامة أو الع س، خاية وأ ه يتميز تياعداا يف معرعة مد  ميامهت ا يف محاية اللينة و أليا الت

أيدر   ISO للتألييس الدولية مب شرا  عديدة ختص  شاط كل م سية يناعية، وباعتلار أن املن مة
اخلاية باللينة عان امل سيا  تيعى جاادة للح ول علي ا، مي خالل العمل على  موايفا  سليلة

ليا  ال  ختفف مي جلدة التلوث واست الك املوارس القليعية. اجلرتام خمتلف املعايري اللينية وتلل أجليي اآل
وقد قدمت الدراسة منو ج االستدالل الالال السو ييااب يف التألييب الفعلي مليتو  األساا الليني 
وأجليي مي األساليب التألليدية، خاية وأ ه يتعامل مع املتغريا  اللغوية واملعلوما  الناق ة مي خالل 
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الغموض عي ا و ل  باالعتماس على اجملموعا  الالابية وسوال اال تماا للح ب على ميتو  ازالة االهبام و 
اسا األساا واختا  خمتلف الألرارا  جلول النتائج احمل لة، وبنااا على  ل  تلني مي خالل سراستنا أن 

ييري ميتو  األساا الليني مب سية االيننت مبدينة بل ياه قريب مي املتوسط واسا راجع ليوا ت
امل سية لنفاياهتا وعجزاا على معاجلة اسا الوضع، وبنااا على  ل  ي ي اقرتاح بعض التوييا  

 املياعدة كما يلي:

اللحث الدائب يف تألنيا  السكاا االيقناعي واجياس أجليي القرق يف تألييب األساا بش ل عام  -
طلألت أجلدث القرق كلما  واألساا الليني بش ل خاص يف وطار املنقا الالال، حبيث أ ه كلما 

 كان ميتو  األساا حمدس بدقة أكرب؛

ا شاا بن  للمعلوما  خاص ب ل م لحة على ميتو  امل سية مي أجل احل ول الييري  -
 ملختلف املعلوما  والليا ا  ال  ختص م شرا  األساا؛

لف العمل على سراسا  ععلية جلول عملية طرح النفايا  بامل سية، حبيث البد مي سراسة خمت -
أ واع النفايا  املقروجلة مي أجل عرزاا وت فيت ا بأجليي اآلليا  والقرق ملعرعة النفايا  ال  
تيتدعي عملية التدوير والتخزيي، أو التخلص من ا بدون أن تيلب أو تأثري على جلياة الي ان 

 واللينة؛

 اسا اجملال، الأليام بدورا  ت وينية خاية باملوارس اللشرية مي خالل جلب م و ني متخ  ني يف -
املوارس القليعية تعوس  غاللمي أجل امليامهة يف طرح أع ار جديدة جلول طرق تييري النفايا  واست

 بالفائدة على امل سية وعلى املنقألة ك ل؛

العمل على االستفاسة مي جتارب الدول املتألدمة يف كيفية تدوير النفايا  والتخلص من ا سون  -
و ل  عي طريا عألد مشاريع مع أجلد اسة الدول، باالضاعة وى اجلداث آثار سللية على اللينة، 

 اقتناا أجلدث التألنيا  والقرق املياعدة يف  ل .  
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 . قائمة المراجع:2

بريو : للنان،  تقليألية(، –(. منقا الالابية والعلوم اإل يا ية واالجتماعية )مألار ة   رية 2610ش رية شره. )
 اسا . املركز العرل لألحباث وسراسة اليي

(. استخدام املنقا الالال يف لغة االستعالما  2662أبو قاسب كندة، وضاار رياض، وينس مار. ) 
 46( ومألار ت ا مع املنقا ال الس ي، جملة جامعة تشريي لللحوث والدراسا  العلمية، SQLاللنيوية )

(1). 

األساا املتوازن لتفعيل سور من ما   (. سمج م شرا  األساا الليني يف بقاقة2662علد احلليب  اسية راضي. ) 
 (.2) 21األعمال يف التنمية امليتدامة، جملة العلوم االقت اسية واالسارية، 

(. سور احملاسلة اللينية يف تألييب األساا الليني للم سية االقت اسية، جملة معاره، 2610ل اق جليزية. )     
21. 

سراسة جلالة املركب –يب األساا الليني يف امل سيا  النفقية (. تألي2610حمجول  ور اهلد ، وخملفي أمينة. ) 
 .2، اجمللة اجلزائرية للتنمية االقت اسية، -النفقي "جلوض بركاوو"

(. طريألتا و رتس املااعة واملنقا املالب يف التنل  لليليلة الزمنية سراسة 2666م قفى مثينة علد اهلل. )
 (.12) 6، مألار ة، اجمللة العراقية للعلوم االجل ائية

(. مألار ة بني الدالة التمييزية واملنقا املالب يف الييقرة على و تاج املشروبا  2612م قفى مثينة علد اهلل. )
 (12) 16الغازية، اجمللة العراقية للعلوم االجل ائية، 

الوالسو، (. تقليا املنقا املالب لنمسجة ال ثاعة اال تاجية ملعمل األللية 2666اندوش ر ا وليد هبنام. ) 
 (.10) 6اجمللة العراقية للعلوم االجل ائية، 
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 ملخص: 

 هندف من خالل هذه الدراسة إىل تقييم الدور الذي متثله الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
ANSEJ  ية يف متويل مشاريعها البيئية مبا يف باعتبارها إحدى هيئات الدعم املايل اليت تعتمدها احلكومة اجلزائر

ذلك مشاريع إعادة تدوير النفايات؛ اليت اكدت عليها احلكومة على اهنا متثل إحدى الطاقات املتجددة اليت 
 تساهم يف تنشيط االقتصاد الدائري هبا وحتقيق التنمية املستدامة. 

نا إىل هذه الوكالة متكنت ، توصل2612-2616سطيف خالل الفرتة   ANSEJإثر تقييمنا لوكالة  
مشروع إلعادة تدوير النفايات بصيغة التمويل الثالثي، وبقيمة استثمارات قدرها   60من تقدمي الدعم املايل لــ

دج. مبا يؤكد على مسامهتها يف حتقيق برامج تسيري النفايات يف اجلزائر، من خالل دعمها  64,188,482.41
ق الثروة وقللت من مشاكل التلوث البيئي وأسهمت يف حتقيق العدالة ملشاريع ذات طابع بيئي مكنت من خل

  االجتماعية.

_________________________________ 
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ملستدامة؛ وكالة إعادة تدوير النفايات؛ تسيري النفايات؛ االقتصاد الدائري؛ التنمية ا الكلمات المفتاحية:
ANSEJ. 

Résumée : 

       Cette étude sert à évaluer le rôle joué par l'ANSEJ comme organisme 

de soutien financier des projets environnementaux, y compris les projets de 

recyclage des déchets, le gouvernement algérien l'a qualifié comme une 

énergie renouvelable, revitaliser l'économie circulaire et contribuer à un 

développement durable.  

       Suite à notre évaluation de l'ANSEJ Sétif au cours de la période 2010-

2018, nous sommes parvenus à montrer que cette agence est capable de 

soutenir financièrement 46 projets de recyclage de déchets sous la forme de 

financement triangulaire, pour un montant d'investissement de 64 188 

482,41 dinar. Ce qui confirme sa contribution à la réalisation des 

programmes de gestion des déchets en Algérie en soutenant des projets 

environnemental qui ont pu créer de la richesse, réduire les problèmes de 

pollution de l’environnement et de contribuer à la justice sociale. 

Mots clés : Recyclage des déchets ; Gestion des déchets, Economie 

circulaire ; Développement durable ; Agence ANSEJ. 

 مقدمة:  .0

حتديات ندرة تضاعفت معه ، السكان يف العامل دامع تزايد النمو االقتصادي للبلدان وتزايد تعد
ستخدام الوا ،وإنتاج املنتجات ،كمية النفايات الناجتة عن االستهالكاملوارد الطبيعية والتغريات املناخية و 

كانت هناك لذلك  على كوكب األرض.  جودة احلياةسنة بعد أخرى يهدد  أصبحاملفرط ملواد الطاقة الذي 
 فيه حول من االقتصاد اخلطي القائم على استغالل كبري للموارد الطبيعية وطاقوية، تتحولللتضرورة ملحة 
يف تدهور االنظمة الطبيعية والبيئية فيه،  كبري علىنفايات يف وقت قصري وتؤثر بشكل  إىل معظم السلع 
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ل ما يستخرج من الطبيعة يعود إىل الطبيعة لتتم إعادة تدويره اىل ما دائري قائم على ان كالقتصاد حني اال
 الهناية، ويتحقق بذلك كفاءة يف استغالل املوارد الطبيعية املتاحة واحملدودة. 

تعترب اجلزائر من االمم املبادرة يف احتضان حيثيات االقتصاد الدائري، من خالل سنها لقوانني 
هالك املوارد اإليكولوجية بعقالنية تامة، وصياغتها خلطط اسرتاتيجية هتدف من وراءها إىل ترشيد است

االقتصاد الدائري هبا ومن مث هتدف من وراءها إىل تعزيز مشاريع إعادة تدوير النفايات القادرة على تنشيط 
ا البلد القارة الذي يعرف رواجا يف تطور كل أشكال الصناعات هب حتقيق التنمية املستدامة.  فاجلزائر

ناهيك عن منو الكثافة السكانية هبا، حيث وفقا إلحصائيات أقرهتا وزارة البيئة والطاقات املتجددة يف سنة 
مليون طن سنويا من النفايات ومن املتوقع أي  46يف هذا اجملال، "تنتج اجلزائر سنويا ما يقارب  2612

 4666مكن من خلق ثروة مالية تعادل مليون طن". غري أن التسيري اجليد هلذه النفايات سي 06يرتفع إىل 
منصب شغل،  166.666مليار دينار سنويا عن طريق إعادة تدوير النفايات القابلة للتثمني، وتوفري

66  ،منها عمالة مباشرة. وهذا باإلضافة إىل إمكانية التخلص من جزء هام من أشكال التلوث البيئي
 جية وحتقيق التوازن البيئي.    ومن مث املسامهة يف احلفاظ على النظم االيكولو 

 اإلشكالية: 

متثل عمليات إعادة تدوير النفايات إحدى املشاريع البيئية اليت حتتضنها احلكومة اجلزائرية يف إطار 
تفعيل خططها االسرتاتيجية ذات العالقة باحلفاظ على البيئة وحتقيق التنمية املستدامة. وتوفر هيئات دعم 

الوكالة الوطنية لدعم تشغيل مقاواليت يف هذا اجملال. وتأيت على رأسها،  حكومي لكل شاب ذوي فكر
إحدى اهليئات احلكومية اليت تعتمدها الدولة اجلزائرية بغرض متويل وتدعيم  اليت تعترب ،ANSEJ الشباب

الشباب وكذلك أصحاب املؤسسات الصغرية واملصغرة وحىت املتوسطة يف شىت القطاعات االقتصادية مبا 
بوالية سطيف من الوكاالت   ANSEJذلك يف ذلك مؤسسات إعادة التدوير. وملا كانت وكالة  يف

 1266الناشطة على مستوى الشرق اجلزائري يف تدعيم هذه املؤسسات،  حيث متكنت من تدعيم 
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ة مشروع سنويا كقيمة متوسطة إلمجايل املشاريع يف شىت القطاعات اليت تدعمها الوكالة سنويا خالل الفرت 
 من هذا املنطلق تنبثق إشكالية الدراسة من خالل السؤال الرئيس التايل: . 2616-2612

بوالية سطيف لدورها التدعيمي في إنشاء مؤسسات إعادة  ANSEJما مدى امتثال وكالة 
 ؟  0108-0101 تدوير النفايات خالل الفترة

 يندرج حتت هذه اإلشكالية مجلة من األسئلة الفرعية، أمهها:

 عالقة عمليات إعادة تدوير النفايات باستدامة االقتصاد الدائري؟ما  -
 ما مكانة عمليات إعادة تدوير النفايات ضمن اخلطط البيئية االسرتاتيجية يف اجلزائر؟ -
 يف تدعيم مؤسسات إعادة تدوير النفايات يف اجلزائر؟  ANSEJفيما تتمثل إسهامات وكالة  -
-2616تطور مشاريع إعادة التدوير خالل الفرتة سطيف اثر بارز يف   ANSEJهل لوكالة  -

 ؟2612
دور الهيئات المحلية في دعم برامج تسيير : تكتسي الدراسة أمهيتها يف كوهنا تربز أهمية الدراسة

، خاصة وأن عمليات تدوير النفايات تنال نصيبا وفريا من االهتمام ضمن املخططات وتدوير النفايات
رية ذات العالقة بالبيئة كما هو احلال بالنسبة للمخطط الوطين لتهيئة اإلقليم االسرتاتيجية للحكومة اجلزائ

الذي عزز من مكانة عمليات الرسكلة يف نظام تسيري النفايات. وكذلك  2646وتنميته املستدامة آفاق 
ات اليت أكدت بان النفايات هي إحدى الطاق 2642االسرتاتيجية الوطنية للتسيري املدمج للنفايات آفاق 

املتجددة وإعادة تدويرها يشكل مصدرا خللق الثروة. تبعا لذلك؛ تروج احلكومة اجلزائرية لكل أشكال 
املشاريع البيئية اليت تنصب يف إطار حتقيق هذه املخططات االسرتاتيجية، كما توفر هيئات دعم حملية امهها 

 الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. 

 ء هذه الدراسة إىل:هندف من ورا :أهداف الدراسة
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إبراز امهية عمليات إعادة التدوير كخيار عقالين إلدارة النفايات وأثرها على تنشيط االقتصاد  -
 الدائري وحتقيق استدامته.

 التعرف على مكانة عمليات إعادة تدوير النفايات ضمن املشاريع البيئية يف اجلزائر. -
 ات إعادة التدوير يف اجلزائر.يف تدعيم مؤسس ANSEJالتعرف على آليات دعم وكالة  -
 بوالية سطيف ملشاريع إعادة التدوير. ANSEJتقييم الدور التدعيمي لوكالة  -

 أهمية عمليات إعادة التدوير في استدامة االقتصاد الدائري .0

 :عملية إعادة التدوير كخيار عقالني إلدارة النفايات 0.0

لدول واليت جيب التخلص منها يف أماكن بعيدة عن متثل النفايات املشكل املعضلة الذي تعاين منه معظم ا
جتمعات السكانية واالقتصادية، وهذا املشكل ساد فرتة طويلة من الزمن فوفقا لتقرير البنك الدويل تقدر 

كلغ للفرد   1,62بليون طن سنويا مبعدل توليد  2,2األعباء العاملية للنفايات البلدية الصلبة بقيمة تتجاوز 
. تبعا لذلك تكاثفت اجلهود إلجياد مقاربات عقالنية لتسيري النفايات لكيفية 2622م الواحد حبلول عا

التعامل مع النفايات وإدارهتا. فمن الناحية النظرية مت اقرتاح العديد من الطرق واألساليب احلديثة والتقليدية 
 ( اآليت.61إلدارة ومعاجلة هذه املخلفات واملتداولة عامليا يصفها الشكل)

 التسلسل اهلرمي خليارات إدارة النفايات.(: 10ل )الشك

 
، جملة بيئة املدن االلكرتونية، العدد تحقيق اإليرادات والتنمية االقتصادية من إدارة النفاياتمانويل هيدالغو، المصدر: 

 .62، جانفي، ص 11
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يار األمثل نالحظ من الشكل أعاله، التسلسل اهلرمي للخيارات املمكنة إلدارة النفايات أن اخل
والذي يأيت يف قمة التسلسل اهلرمي هو الوقاية والذي يتمثل يف ختفيض كمية النفايات من مصدرها لكن 
هذا اخليار يعترب صعب التنفيذ، فيما يعترب اخليار األول وهو التخلص من نفايات عن طريق دفنها أو 

الكم هائل من النفايات واملتزايد، احراقها اخليار األسوء بسبب مشكالت حمدودية القدرة على إستعاب 
والعبء البيئي الناتج عنه، ويتمثل خيار إعادة التدوير أو الرسكلة اخليار العقالين واملتاح للتنفيذ والذي من 

 خالله ميكن حتويل النفايات من مصدر هلدر املصاريف إىل مصدر خللق الثروة.

موارد الطاقات املتجددة اليت جيب استغالهلا  حىت أنه بات من يصنف النفايات بأهنا موردا مهما من 
ويف املقابل القضاء على ، كضرورة ملحة ملعاجلة أكرب مشكل تعاين منه اقتصاديات الدول وهو ندرة املوارد

  مشكل استيعاب الكم املتزايد من النفايات وأعباء إدارهتا، وبذلك تتحول النفايات من أعباء إىل موارد. 

ية؛ تعرف عمليات إعادة تدوير النفايات )رسكلة النفايات( على أهنا "إعادة كل أو من الناحية االصطالح
جزء من املخلفات الصلبة الناجتة عن العمليات االقتصادية سواء اإلنتاجية أو االستهالكية لتستخدم مرة 

الناجتة عن  أخرى يف العمليات اإلنتاجية، حيث تتيح عملية التدوير إمكانية كبرية يف احلد من الضغوطات
ندرة املوارد سواء عند التصنيع أو التخلص من املنتجات". وتعرف أيضا على اهنا "حتويل النفايات إىل 
منتجات قابلة لالستخدام ملنع اهلدر يف املوارد املفيدة واحلد من استهالك املواد اخلام األولية، واستخدام 

أقل ما ميكن لتقليل انبعاثات غازات االحتباس  الطاقة وتلوث اهلواء واملاء عن طريق خفض احلاجة إىل
)صدى مدحت جميد الساهوكي،  احلراري والتدوير هو العنصر الثالث يف التسلسل اهلرمي لنفايات"

من ناحية العائد كما أن هناك من وصفها بأهنا "من أجنع املشاريع البيئية  ،(21، صفحة 2610
والنفايات، عن طريق مجعها وترتيبها وتدويرها. وهي هتدف والتكلفة؛ تقوم على مبدأ استثمار املخلفات 

أساسا إىل محاية البيئة من خالل موازنة الفوائد اليت تعود على اجملتمع من األنشطة االقتصادية املرتبطة 
 . (126، صفحة  2616)فروحات حدة،  بالتلوث البيئي"
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خليار األمثل لكيفية التعامل مع النفايات، من خالل ما تقدم يتضح بأن إعادة عملية تدوير النفايات ا   
وتعكس يف نفس الوقت املشروع البيئي القادر على خلق الثروة والتقليل من حتديات احلفاظ على البيئة 

 والنظم االيكولوجي.

 أهمية عمليات إعادة تدوير النفايات في تحقيق التنمية المستدامة:  0.0
ول لقطاع املمارسات العاملية املعنية بالتنمية االجتماعية ، املدير األفاسكويز -إيدي إيجاسأوضح 

واحلضرية والريفية والقدرة على التكيُّف بالبنك الدويل أن "إدارة النفايات الصلبة هي مسؤولية اجلميع. 
إن  ...فضمان اإلدارة الفعالة والسليمة للنفايات الصلبة أمر بالغ األمهية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة

النفايات اليت تُلقى بدون إدارة أو يف العراء أو يتم حرقها تضر بصحة اإلنسان، وتضر بالبيئة واملناخ، 
، أخصائي التنمية سيلبا كازا"،  كما يقول مو االقتصادي يف البلدان الفقرية والغنية على السواءوتعوق الن

احلضرية يف البنك الدويل "إن اإلدارة السليمة بيئيًا للنفايات تالمس العديد من اجلوانب احليوية للتنمية... 
ما يتعلق األمر بالتخطيط ملدن ومع ذلك، غالًبا ما تكون إدارة النفايات الصلبة مسألة ُمهملة عند

وجمتمعات مستدامة صحية وشاملة. فيجب على احلكومات اختاذ إجراءات عاجلة للتصدي إلدارة 
 (2611)املوقع الرمسي للبنك الدويل،  "النفايات من أجل شعوهبا ومن أجل كوكب األرض

السكان، والتنمية  للبنك الدويل يتوقع أن التوسع السريع للمدن، ومنو 2612ففي تقرير عام  
مليار طن  4.66خالل الثالثني عاًما القادم إىل  ٪06االقتصادية سيدفع النفايات العاملية إىل زيادة بنسبة 

وبدون  .2626من النفايات املتولدة سنويًا، والذي يفوق النمو السكاين بأكثر من الضعف حبلول عام 
 2.0االنبعاثات املرتبطة بالنفايات الصلبة إىل  إدخال حتسينات على هذا القطاع، من املرجح أن تزيد
د حتسني إدارة النفايات املدن سيساع. و 2626مليار طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون حبلول عام 

على أن تكون أكثر قدرة على الصمود يف مواجهة حاالت املناخ املتطرفة اليت تتسبب يف الفيضانات 
 .وتدمري البنية التحتية ونزوح اجملتمعات وفقدان سبل العيش

https://www.albankaldawli.org/ar/news/immersive-story/2018/09/20/what-a-waste-an-updated-look-into-the-future-of-solid-waste-management
https://www.albankaldawli.org/ar/news/immersive-story/2018/09/20/what-a-waste-an-updated-look-into-the-future-of-solid-waste-management
https://www.albankaldawli.org/ar/news/immersive-story/2018/09/20/what-a-waste-an-updated-look-into-the-future-of-solid-waste-management
https://www.albankaldawli.org/ar/news/immersive-story/2018/09/20/what-a-waste-an-updated-look-into-the-future-of-solid-waste-management
https://www.albankaldawli.org/ar/news/immersive-story/2018/09/20/what-a-waste-an-updated-look-into-the-future-of-solid-waste-management
https://www.albankaldawli.org/ar/news/immersive-story/2018/09/20/what-a-waste-an-updated-look-into-the-future-of-solid-waste-management
https://www.albankaldawli.org/ar/news/immersive-story/2018/09/20/what-a-waste-an-updated-look-into-the-future-of-solid-waste-management
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والبيئة لذلك فإن القيام بعملية رسكلة النفايات يف إطار االقتصاد الدائري يعود على االقتصاد 
 واجملتمع بعديد من الفوائد اليت حتقق إىل حد كبري أهداف التنمية املستدامة لأللفية نذكر أمهها فيما يلي:

القضاء على مشكل الذي كان يعترب هاجسا لدول خاصة الفقرية منها وهو القضاء على  -
 النفايات املتضاعفة عرب الزمن؛

لها إىل ميزانية إدارة النفايات واليت من املتوقع أن تقليص من ميزانية التخلص من النفايات، وحتوي -
من امليزانية العامة للدول حسب البنك الدويل، نظرا للفوائد الكبرية إلدارة اجليدة  %26متثل 

 للنفايات على استدامة الدول؛
ختلص من األثار البيئية للنفايات ويف مقدمتها انبعاثات غاز ثنائي أكسيد الكربون ومشكلة  -

 باس احلراري؛االحت
 ختلص من اضرار النفايات على صحة املواطنني وانبعاث الروائح الكريهة؛ -
 توفري موارد مالية لالقتصاد باستغالل األمثل لنفايات وحتويلها من أعباء إىل موارد؛ -
 توفري موارد طاقات متجددة ونظيفة وبأقل تكلفة؛ -
 توفري فرص عمل إضافية ودائمة للشباب. -

في دعم مؤسسات إعادة تدوير  ANSEJلة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إسهامات الوكا .1
 النفايات بالجزائر

تعترب الدولة اجلزائرية من األمم املبادرة يف احتضان املشاريع البيئية ويظهر ذلك جليا عند إطالقها      
هلا آليات عدة  السرتاتيجيات طويلة ومتوسطة املدى اهلادفة إىل تعزيز مفهوم االستدامة، ولقد خصصت

 لتمويلها ولعل أبرزها هي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

 :مكانة عمليات إعادة تدوير النفايات ضمن المشاريع البيئية في الجزائر 0.1

تبنت احلكومة اجلزائرية سياسة املشاريع البيئية بصفة صرحية عند إعدادها السرتاتيجيات وطنية هتدف من 
 ق االستدامةـ سنتطرق إىل أبرزها من خالل اآليت.ورائها إىل حتقي
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 0111المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم وتنميته المستدامة آفاق : أوال

املتعلق بتهيئة اإلقليم  2661ديسمرب  12( املؤرخ يف 62-61مت إعداد هذا املخطط مبوجب القانون رقم )
وطين التوجيهات والرتتيبات االسرتاتيجية األساسية والتنمية املستدامة الذي يرتجم بالنسبة لكافة الرتاب ال

، صفحة 2661، 00)اجلريدة الرمسية رقم  فيما خيص السياسة الوطنية لتهيئة اإلقليم وتنميته املستدامة
وانبثق عن هذا املخطط اسرتاتيجيات طويلة ومتوسطة املدى هتدف إىل تنشيط املشاريع البيئية مبا  .(26

 التدوير، ولعل أبرزها:يف ذلك عمليات إعادة 

: اهلادفة عموما إىل محاية البيئة من خالل احلفاظ االستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة -أ
على الرأمسال الطبيعي ومكافحة التلوث الصناعي. ولقد عززت احلكومة عل إثر هذه االسرتاتيجية 

)وهيبة عبيد وبن خدجية  قيق األهداف اآلتيةعمليات تسيري النفايات ورسكلتها من خالل سعيها إىل حت
 :(040-040، الصفحات 2610منصف، 

 وضع نظام وطين لتسيري النفايات اخلطرية بيئيا وبكيفية عقالنية؛ -
 حتسني تسيري النفايات احلضرية بإجياد أنظمة ملعاجلتها؛ -
 ا.تنفيذ سياسة السرتجاع النفايات احلضرية والصناعية وإعادة رسكلتها وتنميته -

، هبدف تنشيط مجلة من 2662احلكومة يف جوان  أطلقته: الذي مشروع "الجزائر البيضاء"-ب
املشاريع البيئية، وتأيت على رأسها مشاريع إعادة تدوير النفايات، اليت يعتربها هذا املشروع من األنشطة 

 :(2، صفحة 2662)وزارة هتيئة اإلقليم والبيئة،  الدائمة واملدرة لألرباح، من خالل تأكيده على

 إنشاء مؤسسات مصغرة لتصنيف ومعاجلة النفايات اخلطرة؛ -
 إنشاء مؤسسات السرتجاع وإعادة تدوير بعض عناصر النفايات املنزلية والصناعية؛ -
 إنشاء مؤسسات لتسيري نفايات املستشفيات والنفايات السامة األخرى؛ -
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، الورق، إنشاء مؤسسات مصغرة لتحويل النفايات كالزجاج، البالستيك -
 املعادن...وغريها. 

 0112االستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات آفاق  ثانيا:

تعترب هذه االسرتاتيجية مكملة للمخطط الوطين لتهيئة اإلقليم وتنميته املستدامة، مت إعدادها  
 التنمية املستدامة ، املتعلق حبماية البيئة يف إطار2664جويلية  26( املؤرخ يف 16-64مبوجب القانون )

، وجاءت هذه االسرتاتيجية لتثمني عملية تسيري النفايات (22، صفحة 2664، 64)اجلريدة الرمسية رقم 
برنامج يف تنمية االقتصاد الوطين من خالل جلب الثروة وخلق مناصب شغل. ويف هذا الصدد مت وضع 

 تسري النفايات اخلاصةوخمطط وطين ل PROGDEM وطين للتسري املدمج للنفايات املنزلية
PNAGDE املتعلق بتسيري  11-61.كما تعززت فعالية هذه االسرتاتيجية من خالل إصدار القانون

، 64)اجلريدة الرمسية رقم  النفايات، والذي يهدف إىل حتديد كيفيات تسيري النفايات ومراقبتها ومعاجلتها
 . (61، صفحة 2662

 20السيدة فاطمة الزهراء زرواطي بتاريخ  ت املتجددةويف تصريح أقرته وزيرة البيئة والطاقا
أن  .2642لالسرتاتيجية الوطنية للتسيري املدمج للنفايات افاق ها عقب عرض 2612فيفري 

وأشارت الوزيرة؛ إىل مليار دوالر.  2مشروع وباستثمارات قدرها  1266احلكومة اجلزائرية رمست يف حدود 
مركزا لردم النفايات اهلامدة  42ركزا للردم التقين للنفايات املنزلية و م 100مت إجناز  2610أنه يف هناية 

مركزا لفرز النفايات املنزلية ومت  10مؤسسة والئية ذات الطابع الصناعي والتجاري و 60فضال عن إنشاء 
حمطات جتميع  2مفرغة فوضوية على مستوى الرتاب الوطين ومت إنشاء  2666القضاء على أكثر من 

مليون طن قابلة  0مليون طن من النفايات املنزلية يف السنة من ضمنها  14ات، من أجل التكفل بـ النفاي
)الندوة الوطنية حول: االسرتاتيجية الوطنية للتسيري املدمج للنفايات أفاق  لالسرتجاع والتثمني وخلق الثروة

اء عمليات الرسكلة وفيما يلي إحصائيات رقمية عن كمية املواد املسرتجعة جر  .(2612، 2642
 .2610للنفايات القابلة للثمني هناية 
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 : معطيات عن الكميات املسرتجعة من إعادة تدوير النفايات القابلة للتثمني.(10الجدول ) 

 الكمية المسترجعة والمرسكلة حجم النفايات )طن/السنة( المادة

 26 1.266.666 املعادن احلديدية

 26 16.666 املعادن غري احلديدية

 طن موجهة لصناعة الورق 40.666 126.666 الورق

 طن إلنتاج حنروب البيض 6.666

 طن سنويا 22.666 06.666 النسيج

 طن سنويا 12.666 166.666 البالستيك

 طن 6.666 2.666.666 مواد التعليب من البالستيك

 إعداد الباحثتني باالعتماد على املوقع:  :المصدر
http://www.cfpdz.net/vb/showthread.php?t=397   (.22/62/2611)مت االطالع يوم 

يصف اجلدول أعاله الكميات املسرتجعة من عملية رسكلة النفايات القابلة للتدوير، مبا يشري إىل 
الشغل اليت ميكن ان توفرها. كما وفرت مسامهتها البسيطة يف خلق الثروة. ناهيك عن عدد مناصب 

احلكومة اجلزائرية آليات دعم مالية إىل كل شاب يتوجه مبشروع حنو احلفاظ على البيئة وتنشيط االقتصاد 
 .   ANSEJ الدائري، وتأيت على رأسها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

 :ANSEJتقديم عام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  0.1

 210-10مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  1110عمومية ذات طابع خاص أنشئت عام  هي هيئة
مكلفة بتشجيع ودعم إنشاء املؤسسات املصغرة. هذا اجلهاز  ،سبتمرب من نفس السنة 62الصادر يف 

( واحلامل ألفكار مشاريع متكنهم من 42-11موجه للشباب العاطل عن العمل والبالغ من العمر من )
 .ق مؤسسات. يضمن هذا اجلهاز عملية املرافقة يف كل مراحل إنشاء املؤسسات وحىت عند توسيعهاخل

ماليني دينار. اما عن الرسالة االسرتاتيجية 16يعىن هذا اجلهاز باملشاريع اليت ال تفوق تكلفتها اإلمجالية 

http://www.cfpdz.net/vb/showthread.php?t=397
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املشروع  خالل تنضيج اليت متثلها هذه الوكالة فهي "مساعدة وتكوين مميز للشاب صاحب املشروع من
 .)املوقع الرمسي لوزارة الصناعة واملناجم ( ووضع خمطط العمل"

من متويل مئات  2616متكنت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب منذ إنشائها إىل غاية سنة 
 اآلالف من املؤسسات املصغرة واملشاريع الصغرية حيث قدرت عدد املشاريع املمولة خالل هذه الفرتة ما

مشروع، ليتزايد العدد بشكل متسارع أين بلغت عدد املشاريع املمولة وفق آخر  166264يعادل 
مشروع يف  62، أي مبعدل 2610مشروع هناية سنة  400126إحصائيات تقدمها الوكالة إىل ما يقارب 

نية لدعم تشغيل )املوقع الرمسي للمديرية العامة للوكالة الوط اليوم الواحد على مستوى التواب الوطين ككل
كالقطاع الفالحي والصناعي واخلدمي وبعض املهن   االقتصادية. متوزعة على خمتلف القطاعات الشباب(

 احلرة وحىت قطاع تكنولوجيا اإلعالم واالتصال.

خالل  إعادة تدوير النفاياتمؤسسات لبوالية سطيف  ANSEJوكالة التدعيمي لدور التقييم . 1
 :0108-0101الفترة 

من خالل هذا احملور إىل اخلصائص الوصفية ملؤسسات إعادة التدوير املدعمة من طرف نتعرض 
لوالية سطيف، مث لنتعرف على حجم االستثمارات اليت توفرها هذه لتمويل هذه  ANSEJوكالة 

 املؤسسات وصيغ التمويل والبنوك التجارية املتعامل معها، لنقوم يف األخري بالتعرف على أثر مشاريع إعادة
-2616سطيف على توفري مناصب الشغل خالل الفرتة  ANSEJالتدوير املدعمة من طرف وكالة

2612 . 

 ANSEJالخصائص الوصفية لمؤسسات إعادة التدوير المدعمة من طرف وكالة1 .1
مشروع  60الدعم لـ 2612- 2616الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب خالل الفرتة  : قدمتسطيف

لالسرتجاع، وفيما يلي عرض لتطور عدد املشاريع وتوزيعها حسب القطاع وحسب  رسكلة ملواد قابلة
  املنطقة.  



 أحططاش نشيدة، كشاط منى 

175 

سطيف خالل الفترة  التدوير المدعمة من طرف وكالة لونساج ةتطور عدد مشاريع إعاد 0.0.1
ويوضح اجلدول  2612 – 2616مشروع خالل الفرتة  60قدمت لونساج سطيف : 0108 – 0101

 ريع املقدمة من طرف لونساج .املوايل عدد املشا

 0108 – 0101(: تطور مشاريع الرسكلة المدعمة من طرف لونساج بوالية سطيف خالل الفترة 05الجدول )

 عدد المشاريع  السنوات 
0101 61 

0100 62 

0100 62 

0101 61 

0101 60 

0102 60 

0106 62 

0102 61 

0108 60 

 60 المجموع 

 . سطيف ANSEJثتني بناء على احصائيات وكالة  اعداد الباحالمصدر: 

(: تمثيل بياني لتطور عدد مشاريع الرسكلة المدعمة من طرف لونساج بوالية سطيف خالل الفترة 11الشكل )
0101 – 0108. 

 

 سطيف.  ANSEJاعداد الباحثتني بناء على احصائيات وكالة المصدر: 
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حوظ يف عدد املشاريع الرسكلة املمولة من  نالحظ من خالل اجلدول والشكل السابق تطور مل
مشاريع،  61أكرب عدد من املشاريع الذي بلغ  2614كطرف لونساج يف والية سطيف، وعرفت سنة 

اخنفاض ملحوظ بلغ فيها عدد  2610وبعدها عرفت املشاريع اخنفاض يف السنوات الالحقة لتبلغ يف سنة 
 املشاريع مشروع واحد فقط. 

توزعت املشاريع املدعمة  :على حسب االنتماء القطاعي إعادة تدوير النفايات عتوزيع مشاري 0.0.1
 (.60من طرف لونساج يف قطاع احلريف وقطاع الصناعي وهذا حسب ما يوضحه اجلدول رقم )

 بوالية سطيف حسب االنتماء القطاعي. توزيع المشاريع إعادة تدوير النفايات :(06الجدول )

 المجموع ذكور اناث 
 3 3 0 ترجاع المواد البالستيكيةاس

 1 1 0 استرجاع الموارد المعدنية القابلة للتثمين
 42 38 4 استرجاع الموارد غير المعدنية القابلة للتثمين

 46 42 4 المجموع

 سطيف.  ANSEJاعداد الباحثتني بناء على احصائيات وكالة المصدر: 

ن مشاريع رسكلة النفايات يف والية سطيف نستنتج من البيانات املقدمة يف اجلدول أعاله أ
انقسمت بني القطاع احلريف والقطاع الصناعي، حيث عادت أكرب حصة من املشاريع املمولة يف اطار 

 42مشاريع عادت لإلناث و 66مشروع  62لونساج ملشاريع اسرتجاع املواد غري املعدنية بقيمة امجالية 
مشاريع، وبلغت  64ريع احلرفية السرتجاع املواد البالستيكية مشروع عاد لذكور، يف حني كانت عدد املشا

 املشاريع اسرتجاع املواد املعدنية القابلة لالسرتجاع مشروع واحد فقط.



 أحططاش نشيدة، كشاط منى 

177 

كما نالحظ توجه الشباب املقاول حنو مشاريع اسرتجاع املواد غري املعدنية خاصة البالستيك والكرتون 
ل عليها، واهم نقطة هي سهولة اسرتجاعها وتكلفة املشروع لتوفر املواد االولية بكثرة وسهولة احلصو 

 املعقولة، عكس اسرتجاع املواد املعدنية القابلة لالسرتجاع.   

: المقر االجتماعي لها في والية سطيفعلى حسب  إعادة تدوير النفاياتتوزيع مشاريع  1.0.1
 ف حسب املقر االجتماعي.يوضح اجلدول املوايل توزيع املشاريع املدعمة من طرف لونساج سطي

 المقر االجتماعي لها في والية سطيفتوزيع المشاريع على حسب (: 12الجدول )

 مجموع  ذكور  اناث  المنطقة 
 03 03 00 عين أرنات

 08 08 00 عين ولمان

 01 01 00 بازل بسكرة

 01 01 00 بني ورتيالن

 01 01 00 بوقاعة

 03 03 00 العلمة

 01 01 00 اوريسيا

 02 02 00 قالل

 01 01 00 قلة الزرقة

 05 03 02 قجال

 01 01 00 حمام السخنة

 04 03 01 مزلوق

 04 04 00 اوالد صابر

 10 09 01 سطيف 

 01 01 00 تال ايفاسن

 46 42 04 المجموع 

 سطيف. ANSEJاعداد الباحثتني بناء على احصائيات وكالة المصدر: 
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زع مشاريع الرسكلة املدعمة من طرف لونساج يف خمتلف نالحظ من خالل اجلدول أعاله تو 
مشاريع وبلدية عني وملان ب  61مناطق والية سطيف، وأكرب عدد للمشاريع كان يف بلدية سطيف ب 

 . 61و 66مشاريع فيما كانت حصة باقي البلديات ترتاوح بني  62

تثمارات التي سطيف لمشاريع إعادة التدوير وحجم االس ANSEJصيغ تمويل وكالة  0. 1
 :توفرها

: توفر وكالة لونساج صيغتني سطيف لمؤسسات إدارة التدوير ANSEJصيغ تمويل وكالة . 1.2.6
رئيسيتني يف دعم متويلها للمؤسسات، وفيما يلي معطيات كمية يف طبيعة عن طبيعة صيغة التمويل وكالة 

 سطيف ملؤسسات إعادة التدوير.

 .0108-0101سطيف لمؤسسات إدارة التدوير خالل الفترة  ANSEJ(:صيغة تمويل وكالة 18الجدول )

 اإلجمالي صيغة التمويل عدد مشاريع الرسكلة السنة

 متويل ثالثي متويل ثنائي

2616 1 / 0 1 

2611 2 / 0 2 

2612 2 / 2 2 

2614 1 // 9 1 

2616 0 / 2 0 

2612 0 / 6 0 

2610 2 / 8 2 

2610 1 / 0 1 

2612 0 / 2 0 

 60 16 / 60 اإلمجايل

 سطيف. ANSEJإعداد الباحثتني بناءا على إحصائيات وكالة  المصدر:
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املالحظ من خالل اجلدول أعاله أن أصحاب مشاريع مؤسسات إعادة التدوير فضلوا صيغة التمويل 
  .2612-2616الثالثي الذي توفره وكالة لونساج لتدعيم املؤسسات طيلة الفرتة 

سطيف في توفيرها للقروض المدعمة   ANSEJي تتعامل معها وكالة البنوك الت 0.0. 1
بوالية سطيف، يف إطار صيغ التمويل الثالثي  ANSEJ: تتعامل وكالة لمؤسسات إعادة التدوير

 ملشاريع الرسكلة  مع البنوك  اليت يظهرها اجلدول املوايل .

 يف في تدعيم مؤسسات إدارة التدوير.لوالية سط ANSEJ(: البنوك التي تتعامل معها وكالة 19الجدول )

 المجموع CPAبنك BNAبنك BEA بنك BDL بنك BADRبنك اسم البنك

مشاريع 
الرسكلة 
 الممولة

1 2 11 12 10 16 

القيمة 
اإلجمالية 

 للقروض

5,580,286 22,731,000 53,405,127 44,158,000 86,980,125 212,854,538 

 سطيف. ANSEJإحصائيات وكالة  إعداد الباحثتني بناءا على المصدر: 

سطيف تتعامل مع مخسة بنوك جتارية يف متويلها ملشاريع  ANSEJتؤكد معطيات اجلدول بأن وكالة 
املرتبة األوىل يف تغطيته ملشاريع الرسكلة وحبجم استثمارات قدرها  CAPالرسكلة، حبيث حيتل بنك 

 .2612إىل هناية  2616دج يف الفرتة املمتدة من  20.126.122

أما عن حصص مسامهة البنوك اخلمسة يف متويل مؤسسات الرسكلة، فهي متباينة من سنة إىل 
 أخرى، كما هو موضح يف اجلدول اآليت.
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(: توزيع البنوك بحسب مساهمتها في تمويل مؤسسات الرسكلة المدعمة من طرف لونساج خالل 01الجدول )
 .0108-0101الفترة 

 اإلجمالي CPAبنك BNAبنك BEA بنك BDL بنك BADRبنك 
2616 66 66 66 66 6,500,000 6,500,000 

2611 66 66 66 2,400,000 6,989,000 9,389,000 

2612 66 3,223,000 2,389,000 66 13,679,000 19,291,000 

 37,897,200 د24,347,125 7,929,000 5,621,075 66 66 2614

2616 66 66 4,139,000 5,846,000 12,796,000 22,781,000 

2612 66 10,776,000 4,649,000 3,244,000 13,555,000 32,224,000 

2610 5,580,286 8,732,000 11,217,150 6,753,000 9,114,000 41,396,436 

2610 66 66 66 6,927,000 66 6,927,000 

2612 66 66 25,389,902. 11,059,000 66 36,448,902 

 212,854,538 86,980,125 44,158,000 53,405,127 22,731,000 5,580,286 اإلمجايل

 سطيف. ANSEJإعداد الباحثتني بناءا على إحصائيات وكالة  المصدر:

سطيف في توفير مناصب  ANSEJأثر مشاريع إعادة التدوير المدعمة من طرف وكالة  4.6
 الشغل

روع خاص بإعادة رسكلة مش 60متكنت وكالة لونساج بوالية سطيف من توفري الدعم املايل لــ 
النفايات الذي ساهم يف التقليص من نسبة البطالة بتوفري ملناصب شغل للعديد من الشباب والشابات 
العاطلني عن العمل. ذلك أن هناك نسبة معتربة من هذه املشاريع تعود ملكيتها إىل فئة اإلناث، وفيما 

 غري اجلنس.معطيات رقمية عن توزيع مشاريع إعادة التدوير وفقا ملت
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 (: توزيع مشاريع إعادة التدوير المدعمة من طرف لونساج سطيف على حسب الجنس.00الجدول )

  النسبة المجموع 0108 0102 0106 0102 0101 0101 0100 0100 0101 الجنس
 2.10 6 6 1 6 1 1 6 1 6 6 أنثى
 11.46 62 0 1 2 0 0 1 2 2 1 ذكر

 سطيف. ANSEJلى إحصائيات وكالة إعداد الباحثتني بناءا ع المصدر:

بلغت نسبة مؤسسات رسكلة النفايات املدعمة من طرف لونساج سطيف إىل والعائدة إىل فئة 
مشروع، والنسبة املتبقية متثل عدد املشاريع العائدة لفئة الذكور  60من إمجايل   2.10اإلناث ما يعادل 

النفايات مكنت من توفري الشغل لفئة الذكور   مبا يؤكد على ان مشاريع رسكلة. 11.46واليت تعادل 
كما هو لفئة اإلناث، ويف يلي معطيات رقمية حلجم العمالة الناجتة عن وجود هذا النوع من املشاريع 

 ووفقا لقطاع النشاط.

وكالة لونساج بوالية (: عدد مناصب الشغل التي وفرتها مؤسسات إعادة التدوير المدعمة من طرف 00الجدول )
 سطيف.

 اإلجمالي االنتماء القطاعي للعمالة عدد العمالة

 قطاع الصناعة قطاع الحرف

 26 26 6 عمالة من فئة اإلناث

 260 112 12 عمالة من فئة الذكور

 002 212 12 إمجايل العمالة

 
 سطيف. ANSEJإعداد الباحثتني بناءا على إحصائيات وكالة  المصدر:

ان مشاريع الرسكلة املدعمة من طرف وكالة لونساج سطيف والبالغ من خالل اجلدول اعاله يتضح      
منصب متكرزة على فئة الذكور اكثر  220مشروع متكنت من خلق مناصب شغل يف حدود  60عددها 

 منه على فئة اإلناث. 
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 خاتمة: .2

ت إن دراستنا ملوضوع "دور الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب يف دعم مؤسسات رسكلة النفايا
حالة والية سطيف" مكنتنا من تدارك أمهية رسكلة النفايات يف ظل االقتصاد الدائري وأثرها على حتقيق –

أهداف التنمية املستدامة، كما مكنتنا من التعرف على خصوصية عمليات إعادة تدوير النفايات كإحدى 
، ومن خالل دراسة احلالة متكنها من املشاريع البيئية يف اجلزائر واخلطط االسرتاتيجية احلكومية ذات العالقة

يف تنشيط االقتصاد الدائري، بدعمها املايل جلملة من مشاريع   ANSEJعرض الدور الذي متثله وكالة 
 الرسكلة على مستوى الوالية.  وفيما يأيت أهم النتائج اليت توصلنا إليها من خالل هذه الدراسة:

  الدائري ميك ّْن من إعادة تدوير املوارد وعدم إهدارها؛إن التحول من االقتصاد اخلطي إىل االقتصاد 
  ان االقتصاد الدائري آلية قادرة على حتقيق االستدامة من خالل قدرته على ضمان طرق إنتاج

 واستهالك مستدميان؛
  تعترب عمليات إعادة التدوير اخليار األمثل والعقالين يف إدارة النفايات بشكل عام والقادرة على

 تصاد الدائري؛تفعيل االق
  تسهم عمليات إعادة التدوير يف حتقيق التنمية املستدامة من خالل قدرهتا على حتقيق تنمية اقتصادية

)خلق الثروة من النفايات القابلة للتثمني( وتراعي من خالهلا اجلوانب البيئية )قدرهتا على التقليل من 
لوجية(، وتساهم أيضا يف حتقيق العدالة أشكال الثلوث البيئي ومن مث احملافظة على النظم اإليكو 

 االجتماعية )من خالل قدرهتا على توفري مناصب شغل والتقليل من نسبة البطالة(؛
   توفر احلكومة اجلزائرية برامج اسرتاتيجية تسعى من خالهلا إىل التحول إىل االقتصاد الدائري ومن مث

 املسامهة يف محاية البيئة وحتقيق التنمية املستدامة؛
  هتتم احلكومة اجلزائرية باملشاريع البيئية عموما وعمليات إعادة التدوير خصوصا وتؤكد على اهنا من

 الطاقات املتجددة القادرة على خلق الثروة وتقليص املشاكل البيئية وحتقيق عوائد اجتماعية؛
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 ومة اجلزائرية هبدف متثل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إحدى اهليئات احمللية اليت سخرهتا احلك
 توفري الدعم املايل ألصحاب املشاريع يف اجملال البيئي مبا يف ذلك عمليات إعادة التدوير؛

  متكنت وكالةANSEJ   مشروع يف جمال إعادة تدوير النفايات طيلة  60بوالية سطيف من دعم
 مقاطعة على مستوى الوالية؛ 12متوزعة على  2612-2616الفرتة املمتدة من 

  مسامهة وكالة ت قدر ANSEJمشاريع إعادة التدوير بغالف  يف إطار اهليكل املايل الثالثي لتمويل
 دج؛  64,188,482.41مايل قدره 

  تندرج نشاطات مشاريع إعادة التدوير املدعمة من طرف لونساج سطيف ضمن قطاع الصناعة
عدنية القابلة للتثمني، وتليها واحلرف، وتركزت نشاطاهتا بالدرجة االوىل حول رسكلة املوارد غري امل

 ؛رسكلة املوارد املعدنية مت اسرتجاع املواد البالستيكية
  منصب شغل طيلة  220متكنت مشاريع إعادة التدوير املدعمة من طرف لونساج سطيف من توفري

      .    2612إىل غاية  2616الفرتة 

ت اليت تساعد على تنشيط مسامهات اهليئات بناءا على النتائج املتوصل إليها، ميكن تقدمي بعض التوصيا
احمللية باجلزائر يف دعم برامج تسيري وتدوير النفايات يف سبيل حتقيق االقتصاد الدائري هبا ومن مث املسامهة 

 يف حتقيق التنمية املستدامةـ وتتمثل هذه التوصيات يف:    

تنشيط االقتصاد الدائري من خالل التحلي  تنمية الوعي البيئي لدى املواطن اجلزائري وحتسيسه بدوره يف -
بسلوكات حضارية كالرشادة استهالك املوارد الطبيعية، جتنب أشكال التلوث البيئي، املشاركة يف فرز 

 النفايات اخلاصة...وغريها؛

تفعيل احلكومة اجلزائرية خلططها االسرتاتيجية ذات العالقة حبماية البيئة وتسيري النفايات من خالل  -
تها إىل خطط تشغيلية متاحة للتطبيق بدال من التضخيم النظري والتوجه االسرتاتيجي الصعب ترمج

 التطبيق؛
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حتسيس احلكومة اجلزائرية بأمهية مشاركة كل اهليئات احمللية يف إجناح اخلطط االسرتاتيجية ذات العالقة  -
 تنمية مستدامة وشاملة؛بالبيئة وتسيري النفايات مبا ميكن من حتقيق التشارك يف الوصول إىل 

مد يد الدعم الالزمة إىل كل الشباب ذوي الفكر املقاواليت يف جمال  ANSEJينبغي على وكالة  -
تأسيس مشاريع تسيري وتدوير النفايات وكذلك خمتلف املشاريع البيئية؛ وتوفري تسهيالت الدعم املايل هلم 

 وإجراءات اإلنشاء ومرافقتهم يف ذلك؛

ANSEJ إلزام وكالة   - ة تفصح من كل أصحاب املشاريع البيئية اليت تدعمها على إعداد تقارير دوري 
نهم من تبين مفاهيم خالهلا عن اآلثار البيئة واالجتماعية واالقتصادية النامجة عن طبيعة نشاطهم، مبا ميك

 املسؤولية االجتماعية يف أعماهلم اليومية.
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 :ملخص

هتدف هذه الدراسة إىل التعريف بتكنولوجيا اإلنتاج األنظف ودورها يف حتقيق متطلبات االقتصاد  
دورة حياة الدارري، من خالل اعتماد تقنيات تكنولوجية متطورة تسمح بإعادة تدوير النفايات وإعادة إدماجها يف 

املنتج، واالنتقال من قاعدة من 'املهد إىل اللحد' إىل قاعدة من 'املهد إىل املهد'. وقد مت إسقاط ذلك على 
الصناعات الغذارية يف اجلازارر، حيث متكنت بعض فروع اإلنتاج من تطبيق تكنولوجيا اإلنتاج األنظف وحتقيق 

والسارلة ومعاجلتها وإعادة استعماهلا كمدخالت يف عملية  نتارج جيدة يف التقليل من انبعاث النفايات الصلبة
اإلنتاج وتوليد الطاقة. وخلصت الدراسة إىل أن تطبيق تكنولوجيا اإلنتاج األنظف يف الصناعات الغذارية اجلازاررية 

 وعي يعد جد ضعيف مقارنة حبجم النفايات الغذارية الناجتة عن نشاطها، بسبب ارتفاع تكاليف تطبيقها وغياب ال
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هذه الصناعات    اعتماد إجرااات حتفيازية لتشجي إىل اإلسراع يف البيئي وتراكم العديد من العراقيل، وهوما يدعو
   على تطبيق هذه التكنولوجيا لتحسني تنافسيتها ورف  مسامهتها يف إرساا دعارم تنمية صناعية مستدامة بيئيا.

 الغذارياةا األنظاف الصاناعاتتكنولوجياا اإلنتااج  الادارريااالقتصااد اططايا االقتصااد كلمـات مفتاحيـة: 
 إعادة تدوير النفايات الغذارية

 L66ا  JEL  :O14تصنيف 

Abstract: 

 This study aims to identify cleaner production technology and its role 

in achieving the requirements of the circular economy through the adoption 

of advanced technology that allow the recycling of waste and its re-

integration into the life cycle of the product. Cleaner production technology 

has been applied in some branches of the agro food industry in Algeria, and 

good results have been achieved in reducing the emission of solid and 

liquid wastes and treating them as re-inputs in the process of production and 

power generation. The study concluded that the application of cleaner 

production technology in the Algerian food industry is very weak compared 

to the volume of food waste resulting from its activity due to the high costs 

of its application, the absence of environmental awareness and the 

accumulation of many obstacles. This calls for adopting measures to incite 

these industries to apply this technology to improve their competitiveness 

and their contribution to achieving sustainable industrial development. 

Keywords: linear economie; circular economie.; cleaner production 

technology;agro food industry ; food waste recycling 

Jel Classification Codes: O14 , L66  

 مقدمة: .0

أبعاد التنمية املستدامة، حيث مت شهدت طرق وعمليات اإلنتاج حتوال ملحوظا يف ظل تنامي  
 وتسيري النفايات،  االنتقال من اإلنتاج اططي املفتوح إىل اإلنتاج الدارري غري اططي الذي يهتم بإدارة

 ومعاجلتها بطرق ونقلها النفايات مج  القيام بعمليات تضمن وتقنية فنية وطرق أساليب إدارية وابتكار
التلوث ومن ذلك أسلوب تكنولوجيا اإلنتاج األنظف، الذي يعد من  من البيئة محاية على تساعد حديثة



  ، كتاف شافيةلطرش ذهبية 

187 

أهم مقومات عملية التصني  احلديثة وتقنيات اإلنتاج املطورة اليت تأخذ بعني االعتبار البعد البيئي من 
ها خالل حتويل االهتمام والرتكياز من استخدام تكنولوجيا املعاجلة عند انتهاا العملية اإلنتاجية إىل استخدام

عند املصدر من خالل صياغة ابتكارات تساعد يف تقليص حجم اآلثار البيئية أو منعها يف كل مرحلة من 
 ألحدث التكنولوجيا  التدوير وفقا إعادة تقنيات وتشجي  استعمال النفايات بإعادة مراحل حياة املنتوج

وأمام تازايد فوارد تكنولوجيا اإلنتاج األنظف وأمهيته البيئية سعت الكثري من  .البيئية واملقاييس واملواصفات
 الدول إىل تطبيقه ومن ذلك اجلازارر يف بعض فروع اإلنتاج الصناعي ومن ذلك الصناعات الغذارية. 

 هذا البحث: شكاليةمما سبق تنبثق إ

حقيق متطلبات االقتصاد كيف تساهم تكنولوجيا اإلنتاج األنظف في الصناعات الغذائية في ت
 الدائري؟

 ينطلق البحث من جمموعة من الفرضيات، من أمهها: فرضيات البحث: 

 تساهم تكنولوجيا اإلنتاج األنظف يف احلد من اآلثار واملخلفات البيئية للنفايات واقتصاد الطاقةا-

   اإلنتاج األنظف. تواجه الصناعات الغذارية يف اجلازارر عدة معوقات حتد من تطبيقها لتكنولوجيا-

يكتسي موضوع البحث أمهية كبرية السيما يف ظل تنامي الوعي البيئي وضرورة أهمية البحث وأهدافه: 
تقليل حجم املخلفات والنفايات املضرة بالبيئة وأمهية التحول من أمناط اإلنتاج املفتوح إىل أمناط اإلنتاج 

أهم تقنياته اليت تسعى الصناعات الغذارية يف اجلازارر  الدارري، والذي تعد تكنولوجيا اإلنتاج األنظف من
إىل تبنيه لتقليص حجم النفايات الناجتة عن نشاطها املهددة للتوازن البيئي ولصحة املواطن اجلازارري ولتعازياز 

 مشاركتها يف  إقامة اقتصاد مستدام بيئيا. ويسعى البحث إىل حتقيق مجلة من األهداف من أمهها: 

 ألمهية االقتصادية للتحول واالنتقال من االقتصاد اططي إىل االقتصادي الدارريا التعرف على ا-

 مازايا وفوارد تطبيق تكنولوجيا اإلنتاج األنظفا -



 تكنولوجيا اإلنتاج األنظف في الصناعات الغذائية الجزائرية كمدخل لتدوير النفايات وتحقيق متطلبات االقتصاد الدائري عنوان المقال:

188 

 واق  تطبيق تكنولوجيا اإلنتاج األنظف يف الصناعات الغذارية اجلازاررية ومعوقاهتا. -

: مت االعتماد يف البحث على املنهج الوصفي باعتباره أكثر املناهج مالامة لطبيعة منهجية البحث
املوضوع، من خالل حتليل املعطيات املتعلقة باالقتصاد الدارري وتكنولوجيا اإلنتاج األنظف وحتليل فواردمها 

ا اجملال ومدى قدرة ومازايا تطبيقهم، وحماولة التعرف على جهود اجلازارر ملواكبة التطورات احلاصلة يف هذ
 الصناعات الغذارية اجلازاررية على تطبيق تكنولوجيا اإلنتاج األنظف. 

 ولإلجابة على إشكالية البحث يتم معاجلة احملاور التالية: 

 مقدمة  -
 منهج التحول من االقتصاد اططي إىل االقتصاد الدارريا  -
ة املستدمية واالقتصاد موق  تكنولوجيا اإلنتاج األنظف ضمن أهداف التنمية الصناعي  -

 الدارريا 
 تطبيقات تكنولوجيا اإلنتاج األنظف يف الصناعات الغذارية اجلازاررية.  -

 منهج التحول من االقتصاد الخطي إلى االقتصاد الدائري؛  .2

االقتصاد  من طرف خبريي  االقتصاد الدارري ألول مرة  استخدم مصطلحنشأة االقتصاد الدائري: 2.1
 الطبيعية املوارد اقتصاديات" بعنوان هلما كتاب ظهور م   1989 سنةالبيئي الربيطانيني بريس وتومر 

 بني التكامل طبيعة و ، والبيئة الطبيعية واملوارد االقتصاد بني القارمة  العالقةا فيه يبين، حيث  "والبيئة
 بني فيه املؤلفان  ومياز .االقتصادية وأثارها البيئي النظام يف االحنراف ظواهر وأهم واالقتصادي البيئي النظام

 مفتوحا املوارد استهالك يكون حيث ،)اخذ، صن ، استعمال، ختلص(اططي االقتصادب يسمى ما
 الذي (WORLD HEALTH ORGANISATIO, 2018) )التجددوإعادةاالصالح( الدارري واالقتصاد

 املوارد عوارد وحتسني طبيعيا، أو اجتماعيا بشريا، تصنيعيا، ماليا، كان سواا املال، رأس بناا إلعادة يسعى
 التدفق تعازياز يضمن مبا األوقات مجي  يف املستخدمة واطامات واملكونات املنتجات تدوير خالل من

 (06، صفحة 2612)قندوز و الازعيب،    والبيولوجية التقنية للمواد املستمر
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 تعريف االقتصاد الدائري 2.2 

يعرف االقتصاد الدارري على انه االقتصاد الذي ال يرتتب عنه إنتاج نفايات هنارية إال بكميات قليلة جدا 
جبودة وال آثار سلبية على البيئة، وهو قارم على تدوير املكونات واملنتجات وإعادة استخدامها وتدويرها 

)الرميدي ب.،  عالية. وبذلك فان االقتصاد الدارري هو منوذج لالستخدام الفعال لألصول املنتجة بالفعل.
االقتصاد الدارري كمدخل للحد من البصمة البيئية وحتقيق التتمية السياحية املستدامة، دراسة نظرية 

 (040 ، صفحة2612وحتليلية، 

وهناك نوعان من التعاريف، تعريف يذهب إىل توجيه املوارد والرتكياز على احلاجة إىل احللقات املغلقة لتدفق 
املواد األولية وتقليص استهالكها، والتعريف الثاين القارم على الذهاب إىل ما وراا تسيري مصادر املوارد 

 ,WORLD HEALTH ORGANISATIO) االستهالكإلدماج أبعاد أخرى إضافية مثل تغيري أمناط 

2018, p. 4)     

مفهوم االقتصاد الدارري يف شكل خمطط يبدأ من    Ellen MacArthur foundationكما طصت منظمة 
 إعادة استعمال املنتجات واملواد األولية والقدرة التجديدية للموارد وختفيض النفايات واملخلفات. 

أن هناك  نوعني من تدفق املواد حسب طبيعة الدورة البيولوجية اوالتقنية،  1يالحظ من الشكل  رقم 
لدخول يف اجملال احليوي لالستعادة وا مصممةعلى املنتجات اليت تكون  حيث تعتمد الدورة البيولوجية

مغذيات تقنية مصممة على أثناا إعادة بناا رأس املال الطبيعي، يف حني تعتمد الدورة التقنية  بأمان
تكون قابلة  اللتدوير جبودة عالية داخل منظومة اإلنتاج دون أن تدخل اجملال احليوي فضاًل عن أهن

املنتجات، املكونات واملواد يتم استعادهتا وإرجاعها يف ، حيث أن لإلصالح والتجديد منذ تصميمها
 من خالل اإلصالح، الصيانة، التجديد، إعادة االستعمال، إعادة التصني  والتدوير.   السوق بأعلى جودة

ي يصف حلقة تشمل اإلنتاج، االستهالك مما سبق ميكن القول أن  املفهوم البسيط لالقتصاد الدارري  الذ
 وإعادة االستعمال، اإلصالح، إعادة التدوير.  
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)الرميدي ب.،  وترتكاز االستدامة يف االقتصاد الدارري على ثالث معايري ميكن توضيحها يف مايلي
قيق التتمية السياحية املستدامة، دراسة نظرية االقتصاد الدارري كمدخل للحد من البصمة البيئية وحت

                    :  (040، صفحة 2612وحتليلية، 

 قاعدة املدخالت: كيفية استغالل املوارد املتجددة وغري املتجددة، وهي تشمل ايضا التطوير التكنولوجيا-

 قاعدة العمليات والتشغيل: واليت ترتكاز على أولوية حتسني الكفااة على القدرةا -

 قاعدة املخرجات: اليت تركاز على أمهية إحداث التوازن بني حجم النفايات وحدود استيعاب يف البيئة. -

 مل:فإن االقتصاد الدارري هو إطار جام  تطور عن جمموعة من األفكار املؤسسة له، واليت تشوعليه 

خالل دراسة النظم  العمل من Janine Benyusحماكاة الطبيعة: وتعين وفقًا جلانني بنيوس-
 ا والتصميمات الطبيعية وتقليدها من أجل حل مشكالت اإلنسان

دراسة تدفقات املواد والطاقة من خالل املنظومات الصناعية، هبدف خلق  أياإليكولوجيا الصناعية:  -
 . االستدامةمتاشيا م  مفهوم  منظومات داررية مغلقة

من خالل طرحه  Walter Stahel والرت ستاهل صاغهاملبدأ الذي :   cradle to cradleمن املهد إىل املهد-
  ، ’cradle to grave‘ خالفا لقاعدة "من املهد اىل اللحد"  1976لفكرة "من املهد اىل املهد" يف سنة 

عمل ستاهل على اوالتخلص النهاري عن طريق الدفن، حيث اليت اتسمت بتوجيه النفايات اىل احلرق 
 Life Cycle Analysis  املنتج حياةمن خالل حتليل  تطوير مفهوم "الداررة املغلقة" يف العمليات اإلنتاجية،

(LCA)  متديد حياة خدمة السل ، وإعادة استخدامها، وإصالحها و ، هبدف حتقيق االستدامة الصناعية
. من حيث انطباقها على االقتصاديات الصناعية ،رف  مستوى الفلسفات تكنولوجياوإعادة تصنيعها، و 

(UNIDO, 2011, p. 60) 
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 متطلبات االقتصاد الدائري  3 .2

، 2612)قندوز و الازعيب،    ، كما يلي:جماالت ثالث ضمن الدارري االقتصاد إىل التحول أعمال تندرج
 : (03صفحة 

: تتطلب عملية اإلنتاج يف ظل االقتصاد الدارري منهجا جديدا قارما على دمج املواد اإلنتاج األمثل-أ
اجلديد الناجتة عن إعادة التدوير م  تشجي  املشاري  اإلنتاجية اليت تستخدم املوارد املتجددة وخمتلف 

 أساليب اإلبداع التكنولوجي.  

 لالزمة قط ال وفريوت املعطلة املنتجات ستخداما إعادة  تصليحو  رالتبذي حاربة: مباالستهالك األمثل  -ب
 .معداهتم تصليح و اسرتجاع على املستهلكني لتشجي  حمفازة بأسعار و املنتجات أنواع مجي  لتصليح

 التسعري إدخالو  النفايات فرز عملية تبسيط : باختاذ إجرااات تشمل التسيير األمثل للنفايات-ج 
 . النفايات إلدارة التحفيازي

وعليه فان إقامة اقتصاد دارري يتطلب تكاثف جهود معقدة على املستويات املختلفة، حمليا، وطنيا، إقليميا 
و عامليا. وللتحول إىل االقتصاد الدارري يتطلب األمر األخذ بعني االعتبار ست أنشطة أساسية تعرف 

 ,regeneate, share, optimizeاختصارا ل:  ReSOLVE framework اصطالحا بإطار 
loop, virtualize and exchange  و ميكن توضيحها كما يلي   :( Mckinsey centre , 2016 , p. 8) 

: االنتقال إىل مصادر الطاقة واملوارد املتجددة، إصالح واستعادة وجتديد صحة   Regenerateجتدد -
 املوارد البيولوجية إىل احمليط احليويا  النظام البيئي، والعودة إىل استعادة

: تعظيم استعمال املنتجات من خالل املشاركة والتقاسم الند للند للمنتجات  SHARE املشاركة-
 اململوكة من طرف القطاع اطاص اواملشاركة العامة يف جممعات اإلنتاج.
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: حتسني أداا وفعالية املنتجات، إزالة النفايات من سلسلة العرض ، االستفادة من Optimizeتعظيم -
 ، األمتتة واالستشعار عن بعد.big dataالبيانات الضخمة 

: احلفاظ على املنتجات واملواد يف اطار حلقة مغلقة وترتيب األولويات الداخلية، بالنسبة loopاحللقة -
 ة تصني  املنتجات واملكونات وإعادة تدوير املواد. للمنتجات النهارية يعين ذلك إعاد

 : تقدمي خدمة افرتاضيااVirtualizeاحملاكاة االفرتاضية -

: استبدال املنتجات القدمية مبنتجات متجددة حديثة ومتقدمة، تطبيق التكنولوجيا exchange التبادل-
 ربارية. الطباعة ثالثية األبعاد  واآلالت واملعدات الكه 3Dاحلديثة، مثل 

 أهمية االقتصاد الدائري  4 .2

اكتسب االقتصاد الدارري أمهية سياسية وجتارية بفضل جمهودات املنظمات غري الرحبية، واملنظمات 
احلكومية وعلماا البيئة واحلكومات الوطنية. وجاا ذلك يف ظل تنامي النفايات على املستوى العاملي، 

مليون طن يذهب نصفها إىل  466تجها العامل سنويا إىل النفايات البالستيكية اليت ينحيث تصل 
مليار  466-066قدر قيمة اهلدر فيها ما بني تمكبات ومدافن النفايات أويرمى يف املياه واحمليطات )

  "What a Waste" يف تقريره الذي حيمل عنوان البنك الدويلتنبأ ، 2612عام ففي   .دوالر سنويا
املتعلق تقرير ال وهو ما أكده يف حجم النفايات اليت تنتجها املناطق احلضرية % 36 بتسجيل زيادة تقدرب
إىل أن التوس  السري  للمدن، ومنو السكان، والتنمية الذي أشار إىل   2612عام بتنمية املناطق احلضرية 

والذي يفوق النمو   2050اىل غاية سنة  ٪36االقتصادية سيدف  النفايات العاملية إىل زيادة بنسبة 
، واعترب  ان إدارة وتسيري النفايات أضحى من أهم التحديات اليت تواجه السكاين بأكثر من الضعف 

من االقتصاد العامل  حتول اقتصاديات وهو ما يدعو اىل ضرورة ، (2612)البنك الدويل ،  .ي  الدولمج
القارم على اعادة تدوير واستغالل النفايات. وادراكا منها بامهية اعادة تدوير   اططي إىل االقتصاد الدارري

النفايات وتقليص آثارها البيئية سطرت دول االحتاد األورويب خطة تقضي برف  معدالت ادماج النفايات 

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2012/06/06/report-shows-alarming-rise-in-amount-costs-of-garbage
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 %  50لتصل اىل  2010سنة % 35اىل  2001يف سنة %  23وإعادة تدويرها من معدل يقل عن 
و احلد من انبعاثات غاز ثاين  2030تريليون اورو يف عام  4. 1ورف  مكاسبها اىل   2050حبلول عام 

كما تسعى  .(2612)قرامطية، بوطورة، و مسايلي،  مليون طن سنويا  450أكسيد الكربون حبوايل 
وختفيض   قارما على اعادة استعمال النفايات فقط 2050هولندا اىل جعل اقتصادها يف حدود سنة 

، و توقعت دراسة اجريت يف  2012مقارنة ب   2030يف سنة %  50استعماهلا للمواد األولية ب 
يف حالة اعتماد االقتصاد   2020مليار اورو يف سنة   7.3ان ينمو اقتصادها ب    2013سنة 

 الصينية اجلمعية جمللس ، ووفقا(rudolphi, 2018 , p. 3) منصب شغل 54000الدارري وخلق 
 جديدة صناعات سب  إطالق يف سيسهم الصني يف الدارري االقتصاد تطوير فإن املستدامة التنمية لبحوث

 املتجددة، والطاقة استهالكها، وخفض الطاقة وتوفري املخلفات، تدوير وإعادة البيئة، وهي: صناعة
    اإلبداعية. والتصاميم والتصورات اطدمايت، واالقتصاد والصحة،

تعازياز االجتاه إىل تبين االقتصاد الدارري يف احلد من البصمة البيئية، واليت متكن من تقدير كما يساهم 
)الرميدي  احتياجات استهالك املوارد ومتطلبات استيعاب النفايات الناجتة من ممارسات األفراد واالقتصاد

صمة البيئية وحتقيق التتمية السياحية املستدامة، دراسة نظرية ب.، االقتصاد الدارري كمدخل للحد من الب
 . (2612وحتليلية، 

وتعد البصمة البيئية من أهم مقاييس استدامة البيئية العاملية ومعيارا مهما يف تقييم  وإدارة املوارد البيئية 
ليت تسمح بتقليص حجم الضغوط وابراز املخاطر املرتبطة بنقص املوارد البيئية وحماولة صياغة السياسات ا

  (06، صفحة 2612)منظمة االمم املتحدة للتنمية الصناعية، الرشيد.  على املوارد البيئية واستنازافها غري

 مساهمة التكنولوجيا الرقمية في تطوير االقتصاد الدائري   2.5

احلديث  وأصبحاتسم تنامي االهتمام باالقتصاد الدارري بارتباطه الوثيق بالتطورات التكنولوجية احلاصلة،  
تكنولوجية حديثة  اتحيث يتم االعتماد على تقنيوالتكنولوجيا النظيفة، على االقتصاد الدارري الرقمي 

قتصاد الدارري واحلفاظ على البيئة،  االخمتلف العمليات املرتبطة ب إطاربشكل متنامي يف  مثل البلوك تشني
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تقنيات وشبكة  وإدخالحذرة  لتدفق املوارد مرتبطة بتدفق املعلومات  إدارةالدارري يتطلب  اإلنتاجفتحفياز 
 اإلعالم أنظمةعن طريق واملخاطر وأنظمة اإلدارة البيئية  كما يتم  تقييم حبوث التصاميم ،  اتصال قوية

انة وإعادة االستعمال واالستعادة وتصميم املنتجات ودفن النفايات وحرقها اآليل، كما تتم عمليات الصي
 وفقا ألنظمة معلوماتية جد دقيقة ومتطورة تأخذ بعني االعتبار األبعاد البيئية والتلوث وانبعاث الغازات. 

  حلديثة.التقنيات التكنولوجية ايوضح طبيعة العالقة املرتابطة بني االقتصاد الدارري و  2رقم والشكل 

أن هناك مداخل وأنشطة يشملها االقتصاد الدارري مثل إعادة االستخدام،  2حيث يتضح من الشكل 
اإلصالح، إعادة التدوير، التصميم االيكولوجي، اإلمداد املستدام، واالستهالك املسؤول، إضافة إىل 

ادة االستخدام. حيث االستخدام املكثف للتكنولوجيا يف كافة مراحل التصني  وإعادة التصني  والتدوير وإع
تسهم التكنولوجيا احلديثة يف تغيري عملية اإلنتاج مثل معدالت التدفق ودرجات احلرارة وبيئة العمل 
وتصميم املعدات واآلالت، إضافة إىل إحداث تغيريات يف تصميم املنتجات وخصارصها وتركيبتها الفنية 

 ة على طول دورة حياة املنتج. هبدف احلد من انبعاث النفايات وتقليل تأثرياهتا البيئي

 . تكنولوجيا اإلنتاج األنظف    3

 نشأة مفهوم تكنولوجيا اإلنتاج األنظف  3 .1

صدر اإلعالن املتعلق باعتماد تكنولوجيا اإلنتاج األنظف يف فينيكس بارك بكوريا اجلنوبية، ووق  عليه يف 
توقي  من جهات  1700  جهة، مث ما لبثت أن شهدت تازايدا معتربا حىت جتاوزت 67حفل االفتتاح 

إقليمية وحملية شهدهتا احملافل الدولية واحمللية. حيث تضمن نص اإلعالن العاملي لإلنتاج األنظف التأكيد 
تبين إجرااات على أمهية حتقيق التنمية املستدامة وان أي إجراا يتخذ حلماية البيئة العاملية جيب أن يشمل 

حتسني ممارسات اإلنتاج واالستهالك، وعليه يعد اإلنتاج األنظف واالسرتاتيجيات الوقارية مثل الكفااة 
، 2614)اململكة العربية السعودية،  االقتصادية واإلنتاجية اطضراا ومن  التلوث هي اطيارات األفضل

  (21صفحة 
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 مفهوم  تكنولوجيا اإلنتاج األنظف2  .3

يشري مفهوم تكنولوجيا اإلنتاج األنظف إىل استخدام تكنولوجيا نظيفة واسلم بيئيا يف خمتلف مراحل  
العملية اإلنتاجية انطالقا من احلصول على املوارد الطبيعية أوصن  املنتجات أوتوزيعها أواستهالكها 

املتحدة للبيئة بأنه" التطبيق املستمر إلسرتاتيجية متكاملة أوالتخلص منها، ويعرف حسب برنامج األمم 
لوقاية البيئة يف العمليات واملنتجات واطدمات يشملها كلها ويغطي مجي  املراحل اليت متر هبا دورة حياة 

  (123، صفحة  2610)نازيل،  املنتجات املصنعة" 

كما تعرف على أهنا املمارسة املستمرة إلسرتاتيجية بيئية وقارية متكاملة يف العمليات اإلنتاجية واملنتجات 
)املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين،  واطدمات لتقليل املخاطر على اإلنسان والبيئة، ويطبق على

  :(13، صفحة 2613

 السامة املواد وإزالة والطاقة اطام املواد على احملافظة األنظف اإلنتاج الصناعية: يشمل اإلنتاجية العمليات-
 .اإلنتاجية العملية مغادرهتا قبل والنفايات االنبعاث وتقليل كمية

الكفااة االقتصادية الستخدام املواد وتقليل املخاطر املتعلقة   على األنظف اإلنتاج املنتجات: يركاز-
 فرتة والسلبية خالل  الضارة التأثريات باملخلفات والتلوث واليت  تؤثر على اإلنسان والبيئة من خالل تقليل

 .اآلمن النهاري التخلص وتستمر حىت إلنتاجه الالزمة اطام املواد من استخراج تبدأ اليت املنتج حياة

مما سبق ميكن القول أن تكنولوجيا اإلنتاج األنظف هي نظم متكاملة تشمل املعرفة الفنية والسل  
واطدمات واملعدات واإلجرااات التنظيمية واإلدارية واالبتكارات اليت ختفض من األثر البيئي السليب من 

 نتاج اقل للمخلفات. خالل تنفيذ انواع معينة من التحسينات اليت تتضمن استهالكا اقل للموارد وإ

  (210، صفحة  2613)كايف و طامل،  انطالقا من مفهوم تكنولوجيا اإلنتاج األنظف فإهنا تنص على:

 احلفاظ على املواد والطاقة وإلغاا استخدام املواد اطام السامةا -



 تكنولوجيا اإلنتاج األنظف في الصناعات الغذائية الجزائرية كمدخل لتدوير النفايات وتحقيق متطلبات االقتصاد الدائري عنوان المقال:

196 

 خفض كمية االنبعاث واملخلفات الناجتة عن العملية اإلنتاجيةا -

 تقليل اآلثار السلبية خالل دورة حياة املنتج، انطالقا من املوارد اطام وانتهاا بالتخلص منها -

وعليه فقد دف  تنامي البعد البيئي للمؤسسة ودورها يف تقليص حجم النفايات والتلوث الناتج عنها الكثري 
منها إىل تطوير أساليب اإلنتاج بإدخال حتسينات على سلسلة حياة املنتج انطالقا من استخراج وختازين 

ا اإلنتاج األنظف حتتل مكانة واستخدام املنتجات مث التخلص منها بوسارل أمنة بيئيا، وأضحت تكنولوجي
 معتربة ضمن مراحل حياة املنتج. 

 موقع تكنولوجيا اإلنتاج األنظف ضمن التسلسل الهرمي إلدارة النفايات  3. 3

يهدف االقتصاد الدارري إىل استعادة وجتديد املنتجات هبدف احلفاظ على منفعة املنتجات واملكونات 
يمة املنتجات، املواد واملصادر تكون حمفوظة يف االقتصاد إىل أطول واملواد وقيمتها ويوصف بالتحول اين ق

مدة ممكنة م  ختفيض  مستويات النفايات.  واملفتاح األساسي هو تقليص احلاجة إىل املدخالت اجلديدة 
د من املواد األولية والطاقة، ختفيض الضغوط البيئية املرتبطة باستخراج املوارد ، االنبعاث والنفايات.  وتع

الطريقة األحسن لتقليص النفايات يف االقتصاد الدارري مبا يعرف بالتسلسل اهلرمي للنفايات، من خالل 
التسلسل اهلرمي ( األنشطة اليت تسمح بتخفيض وتسيري النفايات وإعطاا إدارة النفايات ترتيب األفضلية

ىل تبين برنامج االمم ، وهو ما جعل الكثري من الدول تلجا ا ) the waste heirarchy للنفايات
  waste management hierarchy املتحدة إلدارة النفايات املعروف ب"تسلسل إدارة النفايات"

 (WORLD HEALTH ORGANISATIO, 2018, p. 4)والذي يطلق عليه القاعدة الذهبية  

 حيث يتم ترتيب األولويات كما يلي من األعلى إىل األسفل: 

: وذلك باستخدام مدخالت اقل واستخدام نوعية  preventionتقليل توليد النفايات عند املصدر-
 . waste minimizationاملدخالت اليت يتولد عنها نفايات اقل للوصول اىل تدنية النفايات 

 :إعادة استعمال النفايات دون إحداث أي تغيري عليها .re-use التحضري إلعادة االستعمال-
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: حيث يتم اعادة استعمال النفايات وبقايا املواد املستعملة بعد جتميعها   Recyclingإعادة التدوير-
 (4، صفحة  2613)تيطراوي،  كمدخالت النتاج منتجات اخرى جديدة

: وهي املرحلة اليت يتم فيها حرق النفايات وخملفات املراحل السابقة Recoveryاالسرتجاع احلراري -
  .   (16، صفحة 2612)قرامطية، بوطورة، و مسايلي،  يف أماكن خمصصة لذلك

يف كل مرة  renovationوابتكار أفكار جديدة rethinkingالتصرف يف النفايات :بإعادة  التفكري  -
للوصول إىل الطريقة املثلى لالستفادة من النفايات مث القيام بابتكارات تكنولوجية جديدة مالرمة للبيئة ) 

  تكنولوجيا اإلنتاج األنظف(. 

والذي يعين قدرة  Eco-efficiencyيعتمد مفهوم تكنولوجيا اإلنتاج األنظف على مبدأ الكفااة البيئية
وخدمات بأسعار تنافسية وجبودة عالية، للمسامهة يف إشباع احلاجيات وتقليص املشاري  على إنتاج سل  

)جماهدي و شراف،  اآلثار السلبية املرافقة لعملية اإلنتاجية م  ترشيد استهالك املوارد وخفض التكاليف
   (24، صفحة 2611-2612

  من أهم مازايا  تكنولوجيا اإلنتاج األنظف: : فوائد تكنولوجيا اإلنتاج األنظف 3.4

زيادة اإلنتاجية وحتقيق اقتصاديات احلجم: وذلك بتحقيق وفورات يف تكلفة معاجلة النفايات واملخلفات -
 واستهالك الطاقة واملواد اطام، وزيادة اإلنتاجية نتيجة الوفورات يف الوقت.

حتسني العملية اإلنتاجية: بتشجي  املؤسسات على البحث عن أفضل التكنولوجيا، وتعميق عالقتها م  -
 مراكاز البحوث واجملتم  العلمي واالستعانة خبربات تلك اجلهات لتطوير تقنيات أنظف. 

ل غري زيادة فرص التصدير:  مبنح املؤسسات ميازة تنافسية يف األسواق الدولية مقارنة مبنتجات الدو -
 (01، صفحة 2614)اململكة العربية السعودية، . الصديقة للبيئة
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حتسني بيئة العمل: حيث يتم ختفيض األمراض الناجتة عن تراكم النفايات والتلوث اليت يعاين منها -
 العمال الذين يعدون من أهم أصول املؤسسة وحتسني قدراهتم اإلنتاجية. 

إنشاا نظام للرقابة والرصد الذايت يف املؤسسة االقتصادية وتوفري اإلطارات الفنية لدعم االلتازام البيئي -
 ومراقبة توفيق األوضاع البيئيةا 

 انتهاج نظم إدارة بيئية متكاملة من اجل الوصول إىل نتارج بيئية بأقل تكلفة وأكثر استدامة-

عات الصناعية االيكولوجية القارمة على مبدأ التكامل بني من خالل تشجي  التوجه اىل إنشاا اجملم
)كايف و طامل،  الصناعات باستخدام نفايات بعضها البعض وفق ما يعرف بنظام املدخالت التتابعية

، ويعتمد جناح هذه اجملمعات الصناعية ذات التلوث الصفري على طريقة ابتكار (214، صفحة  2613
أنشطة صناعية متكاملة تستخدم خملفات صناعة أخرى كمدخالت ومواد أولية إلنتاج منتجات جديدة 
قابلة للتسويق متكن من اسرتجاع رأس املال املستثمر وتوفري نفقات نقل النفايات إىل أماكن أخرى أودفنها 

تتيح إقامة  ( 22، صفحة 2612-2611)جماهدي و شراف،   مدافن صحية للتخلص منهايف
التجمعات الصناعية االيكولوجية توسي  نطاق االقتصاد الدارري مبا يتجاوز دور الشركات منفردة ويساعد 

 اا الكلي لالقتصاد الوطين. ورف  األد 5=2+2على تنمية العمل التعاوين االجيايب 

 .  تطبيقات تكنولوجيا اإلنتاج األنظف في الصناعات الغذائية في الجزائر 4

 اإلطار القانوني و المؤسساتي لتطبيق تكنولوجيا اإلنتاج األنظف  في الجزائر   4.1

يف إطار تازايد االهتمام حبماية البيئة وإعادة تدوير النفايات ومتاشيا م  التطورات العاملية احلاصلة يف هذا 
 Centre املركاز الوطين لتكنولوجيا اإلنتاج األنظف)األكثر نقااا(  2002اجملال أنشأت اجلازارر يف سنة 

Nationale des Technologies de Production Plus Propre(CNTPP) تنفيذي رقم الرسوم امل مبوجب
 مؤسسة عمومية ذات طاب  صناعي وجتاريوهو عبارة عن   2662سنة  أوت 13ؤر  يف امل 62-202

يندرج ضمن قوارم وزارة الصناعة للمكاتب املرافقة للمؤسسات الصناعية املعتمدة من طرف الدولة، من 
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 ،2661إيازو  : (ISO)الدولية للمعايري أجل احلصول على شهادة أنظمة اإلدارة حسب مقاييس املنظمة
املركاز الوطين كما يعد  .18001 الصحة والسالمة املهنية إدارةومعايري  22666، ايازو14661ايازو

نقطة اتصال و  ملنطقة مشال أفريقيا، ستوكهوملاملركاز اإلقليمي التفاقية مبثابة   اإلنتاج األنظفلتكنولوجيات 
ملنظمة  األنظفعضو مراقب يف شبكة مراكاز اإلنتاج و  لربشلونة، األنظف ملركاز األنشطة اإلقليمية لإلنتاج
 ترتكاز معظم مهامه يف:  .األمم املتحدة للتنمية الصناعية

املتضمن انشاا املركاز الوطين لتكنولوجيا االنتاج  202-62)املادة اطامسة من املرسوم التنفيذي رقم  
  (2662االكثر نقاا، 

 و تعميمه و التوعية به ا اإلنتاج األنظفترقية مفهوم تكنولوجيات -

 ومساندهتا ا اإلنتاج األنظفمساعدة مشاري  االستثمار يف تكنولوجيات -

تازويد الصناعات بكل املعلومات املتصلة بصالحياته يف مسعاها من أجل حتسني طرق اإلنتاج ،عرب -
 و باحلصول على الشهادات املرتبطة بذلك، عند االقتضاا ا األنظفاإلنتاج تكنولوجيات  إىلالوصول 

 ا اإلنتاج األنظفتطوير التعاون الدويل يف ميدان تكنولوجيات -

يضمن مهمة اطدمة العمومية فيما خيص تقييم اطصوم البيئية للقطاع الصناعي والقيام بالدراسات -
  . ستوى الصناعاتماملتعلقة بأعمال رف  

 بعض تجارب تطبيق تكنولوجيا األنظف في  الصناعات الغذائية  الجزائرية  2 .4

 النشاط املتعلق بإعادة تدوير النفايات وفق تكنولوجيا اإلنتاج األنظف على بعث القدرةلجازارر تتاح ل
طن، منها  مليون 5. 2أن الكمية السنوية من النفايات الصناعية تقدر باالسيما و باستغالل إمكانياهتا 

طن  130.266طن نفايات الازيوت ومواد التشحيم و 116.666مليون طن نفايات بالستيكية،  1.2
من  %2ا ال يتجاوز فعلي استغالله ، لكن ما يتمعبارة عن نفايات إلكرتونية وأجهازة كهربارية وكهرومنازلية

http://ar.aps.dz/sante-science-technologie/47371-2017-09-12-17-42-13
http://ar.aps.dz/sante-science-technologie/47371-2017-09-12-17-42-13


 تكنولوجيا اإلنتاج األنظف في الصناعات الغذائية الجزائرية كمدخل لتدوير النفايات وتحقيق متطلبات االقتصاد الدائري عنوان المقال:

200 

  2019جانفي 23مؤر  يف  19-10هذه القيمة. األمر الذي دف  إىل إصدار مرسوم تنفيذي رقم 
 الوطين املستوى على معاجلة منشأة توفّر أي عدم من بعد التأكد تصديااار النفايات اطاصة اططرةينظم 
ينظم تصديااار النفايات  12-16)مرسوم تنفيذي رقم  اططر اطاصة النفايات أو إزالة تثمني أجل من

ومن أهم هذه النفايات نفايات الصناعات الغذارية اليت حتاول بعض   .( 2612اطاصة اططرة ، 
  املؤسسات إعادة تدويرها وفق تكنولوجيا اإلنتاج األنظف، ومن أمهها:

: تعد صناعة زيت الازيتون تدوير نفايات زيت الزيتونمساهمة تكنولوجيا اإلنتاج األنظف في إعادة -
يف اجلازارر من أهم فروع الصناعات الغذارية يف اجلازارر،  غري أن معظم املعاصر تقليدية تتسم باعتماد  

نفايات الازيتون املعصور الن  ،مشكلة بيئية خطريةإحداث تسبب يف التقليدية لعصر الازيتون مما ي الطريقة
.. البيئة ترتك دون معاجلة، بعضها جيفف ويستخدم كوقود.. ومعظمها يدفن يف مناطق خالية، فتلوث

ا ألن املعصرة التقليدية ترتك بقايا من الازيت يف نواة ولب كميات كبرية من زيت الازيتونفضاًل عن إهدار  
ر إىل تكوين خملفات من عملية العصر والتصني  من وتؤدي صناعة زيت الازيتون يف اجلازار مثرة الازيتون. 

مرت مكعب  يف السنة كنواتج سارلة البقايا،  34800السنة كنواتج صلبة، وحوايل   /طن  16800بينها 
حيث يعتمد استخراج هذه املنتجات الثانوية على طرق تقليدية لذا يتم حاليا التوجه إىل تطبيق تكنولوجيا 

مح بتحقيق نتارج جد اجيابية يف ختفيض النفايات وإعادة تدويرها وأصبح املنتوج اإلنتاج األنظف الذي يس
 (132، صفحة  2613)بوبلوطة،  يستخرج عرب ثالث مراحل

وقد استطاعت معاصر زيت الازيتون اليت اعتمدت على تكنولوجيا اإلنتاج األنظف من حتقيق مكاسب  
طن من الازيتون، يف 1لرت عند معاجلة   8كثرية، حيث متكنت من االقتصاد يف كمية املياه املستعملة إىل 

عاجلة نفس الكمية، أما  لرت مل  110إىل   90حني تتطلب الطريقة التقليدية كمية من املياه ترتاوح ما بني 
كسب الازيتون املبلل) ما بقي بعد العصر( فأصبح يوجه لالستخدام كأمسدة لتخصيب األراضي الازراعية 
وتثمني أغذية احليوانات أواستعماله كوقود إلشعال املدافئ وتسخني املياه اليت تستعمل يف عملية التصفية 

م النفايات الناجتة عن عصر زيت الازيتون سواا وتشغيل معاصر الازيتون نفسها، مما مسح بتقليص حج
نتيجة للمحتوى العايل هبا من األمحاض الدهنية واملواد العضوية، فإن السارلة منها أو الصلبة. حيث و 
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عمليات اإلنتاج  وأضحتالنفايات السارلة الناجتة عن إنتاج زيت الازيتون تشكل مشكلة بيئية متازايدة. 
حتتوي على الازيت وجسيمات دقيقة  اليت  يف خفض حجم النفايات السارلةاحلديثة تسهم إسهاما كبريا 

الصناعة  يتم اللجوا إىلللغاية. ومن أجل ضمان املعاجلة السليمة بيئيا هلذه النفايات السارلة، 
، بل متكن أيضا من إعادة تدوير مجي  قطحجم النفايات السارلة فمن بتكنولوجيات مبتكرة ال تقلل 

تدوير عن طريق عمليات الرتسيب ال إذ تتم إعادة  .لتايل حتقق قيمة مضافة اقتصادية وبيئية، وبانفاياتال
اطاصة مبعاجلة مياه األغراض الصناعية اليت يتم احلصول عليها بفصل الازيت  اآلالتتقوم  أين  أوالتعومي،

 نيكومت يتون عايل اجلودةإنتاج زيت الاز  مما يتيح ،املتبقي وكذلك اجلازيئات الدقيقة من النفايات السارلة
عارداهتا بشكل كبري. هذه العملية ال تسمح فقط بتخفيض حجم النفايات  يازتعاز  منعاصر الازيت م

بل ميكنها أيضا أن تقلل من مجي  املتغريات املرتبطة بتقييم النفايات السارلةا  ،% 12السارلة بنسبة 
كحل سليم بيئيا ملعاجلة النفايات السارلة الناجتة عن إنتاج زيت هذه النفايات  ختفيض تكاليف  وبالتايل
النفايات السارلة  إىل مادة جافة بنسبة من حتويل تكنولوجيا الرتكياز عالية الكفااة، كما تسمح الازيتون،  

 . وميكن بعد ذلك استخدام املادة املركازة كسماد أو بعد زيادة املادة اجلافة، ميكن حرقها واستخدامها26٪
يتم تكثيف املياه املبخرة و إعادة استخدامها كمياه لألغراض الصناعية.  ، كما لتوليد الطاقة الكهربارية

سليمة إنتاج طرق وبذلك ساهم اعتماد تكنولوجيا اإلنتاج األنظف يف صناعة زيت الازيتون يف  اعتماد 
ة حتميل كميات أقل من النفايات املعاجل ، حيث تضمن  قيمة مضافة ملعاجلة النفايات السارلةريبيئيا وتوف

 . الكفااة يف استخدام الطاقة ة  وزيادةوزيادة املكاسب اإلضافيها السارلة، وخفض تكاليف التخلص من

 الناتجة عن صناعة األسماك نفاياتلمساهمة تكنولوجيات اإلنتاج األنظف في إعادة تدوير ا-
 فيما يتم إعادة تأهيل النفايات السارلة اليت حتتوي عن طريق الرتشيح تصفية النفايات ميكن : واللحوم

ساهم يف تدين يه وإعادة استخدامها يف جماالت أخرى، مما بروتينات وزيوتا بكميات متفاوتة وحفظ امليا
 واملعاجلة املصفياتا املعلقة باستخدام املواد من للتقليل . حيث يتم ترسيب النفايات السارلةلبيئةاتلوث 

 املذابة، املواد العضوية من للتقليل وذلك هوارية، معاجلة يتبعها الهوارية ما تكون عادة واليت البيولوجية،
 النفايات يف الكلور والفوسفورا واستعمال النيرتوجني نسبة من للتقليل للمغذيات واإلزالة البيولوجية
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البقايا، واستعماهلا يف تسميد الرتبة   من املاا وإزالة تطهري، عملية إىل إجراا احلاجة تقتضي عندما السارلة
 نوعية ذات البقايا هذه كانت إذا هذا األراضي، يف استخدامها أو املستعملة املياه عمليات معاجلة ببقايا
 (4، صفحة 2663)مؤسسة التمويل الدولية،   .مقبولة

:  تدوير النفايات الناتجة عن صناعة الحليب ومشتقاتهمساهمة تكنولوجيا اإلنتاج األنظف في -
 يرتتب على هذا النوع من الصناعات أربعة أنواع من النفايات تتمثل يف: 

 ا الفوران أوالناجتة عن الغليان  ليباحل نفايات -

 إعادة استخدامهااوال ميكن  عن العمل واليتاملعدات واآلالت تعطل  الناجتة عن  ليباحل نفايات-

 امشاكل بيئية خطرية واليت تتسبب يف حدوثاألجبان   إنتاجعن  ةالناجتاملخلفات  - 

  .الصرف الصحي قنواتجسيمة يف  املصان  واليت حتدث إضرارااملياه الناجتة عن خملفات  -

النفايات هي  نفاياتذات تأثري ضار بالبيئة واهم تلك ال مشتقاته و احلليب  صناعة نفاياتان ف وعليه
الرتكياز  تم ولذا ي وأمالح، عن عمليات التصني  ملا حيتويه من بروتينات ودهون وسكريات  ةالناجت لةالسار

مياه الصرف الصحي او غريها مما جيعلها تسبب  إىلبطريقة سليمة حىت ال تصل  هاعلى التخلص من
الطرد املركازي اوالرتشيح الفوقي  أواستخدام طرق التبخري ويف هذا اإلطار يتم   ة.الكثري من املشاكل البيئي

لتقليل من عمليات صرف الدهون والربوتينات لوسارل وطرق ك  التحويالت البيولوجية أو والتخمر
من  عمليات تلوث إضافة إىل  ليب،والسكريات املوجودة يف املياه الناجتة عن عمليات التصني  ملنتجات احل

جتهياز  أنشطة عن املتولدة الصلبة أخرى، الن النفاياتمرة  استخدام املياه وإعادةتدوير  عن طريق البيئة 
 الغذارية سالمة املواد على خطري أثر إحداث على القدرة هلا عضوية على مواد تشتمل احلليب ومشتقاته

  (0، صفحة 2663مؤسسة التمويل الدولية، ) .املسببة لألمراض الدقيقة الكارنات لتكاثر نظراً 
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 د.معوقات تطبيق تكنولوجيا اإلنتاج األنظف في الصناعات الغذائية الجزائرية

 ميكن حصر أمهها يف ما يلي:  

  (213، صفحة  2613)كايف و طامل، : تتمثل أمهها يف: العوائق المالية- 

ارتفاع تكلفة احلصول على قروض االستثمار وغياب آليات التمويل املناسبة، كما أن الكثري من البنوك  -
 ومؤسسات التمويل التشج  متويل االستمارات ذات األبعاد واألهداف البيئيةا 

 التصور اطاطئ بان االستثمار يف تكنولوجيا اإلنتاج األنظف يعد خماطرة ماليةا  -

 ملعرفة والقدرة االقتصادية ملستشاري البيئة. ضعف الثقة با-

التقييم السليب لتكنولوجيا اإلنتاج األنظف من طرف املؤسسات املالية خاصة ما يتعلق مبوضوع -
 الضمانات العينية للودار ا 

 :من أمهها:  العوائق االقتصادية-

ثرية من الناحية االقتصادية يف بعض األحيان تكون االستثمارات يف تكنولوجيا اإلنتاج األنظف غري م-
 خاصة من حيث التكلفة واملردودية  مقارنة بقروض استثمارية أخرىا 

نقص اطربة لدى الكثري من املؤسسات يف جمال حساب التكلفة وختصيص األموال الالزمة ووض  -
 امليازانيات وأساليب توزيعهاا 

 : ترتبط ب: العوائق الهيكلية والمؤسساتية-

ام العمليات واإلدارة البيئية يف املؤسسات الغذارية اجلازاررية وقلة خربهتا يف اجملال، حيث عدم نضوج أقس-
 تعتقد معظم املؤسسات بعدم جدوى املساعي البيئيةا 
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 عدم اكتمال اجلهاز اإلداري والتنظيمي يف الكثري من املؤسسات وقلة خربهتا اإلدارية البيئيةا -

 قلة التجربة يف جمال إشراك املوظفني يف اختاذ القرارات والتدخل يف األعمال احلديثةا -

)املنظمة العربية للتنمية الصناعية  صعوبة الوصول إىل تكنولوجيا اإلنتاج األنظف الرتفاع تكلفتها-
               ا (21، صفحة 2613والتعدين، 

كبريا يف وض  وتنفيذ القوانني  : يسجل يف اجلازارر تأخرا وقصوراالمعوقات القانونية والتشريعية-
والتشريعات املتعلقة خبفض التلوث ومعاجلة النفايات، حيث وبالرغم من إصدار عدة قوانني مرتبطة بذلك 
إال أن حجم النفايات مل يشهد تراجعا، كما أن دور املركاز الوطين لتكنولوجيا اإلنتاج األنظف يعد حمدودا 

 ات الصلبة والسارلة وفق الطرق التكنولوجية احلديثةا  يف حتفياز املؤسسات على معاجلة النفاي

:  يعد نقص وعدم كفاية املعلومات البيئية  الصادرة عن املؤسسات ضعف المعلومات البيئية المتاحة-
الصناعية وعدم شفافيتها من أهم العوارق اليت تقف أمام سياسة بيئية ذات أبعاد واضحة، واليت تسمح 

تلوث البيئي الناتج عن نشاط هذه املؤسسات الصناعية وفرض اإلجرااات املناسبة بوض  برنامج لتقييم ال
  ( 120، صفحة  2613)بوبلوطة،  اليت تسمح بإزالته ومن ذلك تكنولوجيا اإلنتاج األنظف.

 . تحليل النتائج:4

بينت الدراسة أمهية التوجه إىل اعتماد تكنولوجيا اإلنتاج األنظف يف الصناعات الغذارية باعتبارها 
من أهم اآلليات اليت تسمح بتحقيق متطلبات االقتصاد الدارري، من خالل تدوير النفايات وإعادة 

نتارج قيمة يف الكثري من  إدخاهلا يف دورة حياة املنتج متاشيا م  قاعدة من املهد إىل املهد، واليت أثبتت
الدول اليت اعتمدهتا، إال انه يسجل ضعفا كبريا يف تطبيق هذه التكنولوجيا يف الصناعات الغذارية اجلازاررية، 
بالرغم من ظهور بعض حماوالت التطبيق يف صناعة زيت الازيتون وصناعة اللحوم و صناعة احلليب 

 ومشتقاته. 
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 خاتمة: .5

إن جناح تطبيق تكنولوجيا اإلنتاج األنظف يف الصناعات الغذارية اجلازاررية ومواجهة خمتلف العقبات 
 والصعوبات يتطلب توافر عدة عوامل ترتبط ب: 

تعازياز اإلطار القانوين والتشريعي املنظم إلدارة وتسيري النفايات الصناعية يف اجلازارر وإلازام املؤسسات -
 امه وتطبيقها والصناعات الغذارية باحرت 

منح إعفااات ضريبية وتسهيالت مصرفية لفروع الصناعات الغذارية اليت تثبت ميدانيا قدرهتا على إعادة -
 تدوير نفاياهتا م  فرض ضرارب على الفروع اليت تتسبب يف تلويت البيئة بنفاياهتا غري املعاجلةا 

ته وفوارد تطبيقه، السيما وان معظم التحسيس واإلعالم مبفهوم تكنولوجيا اإلنتاج األنظف وأمهي-
 الصناعات الغذارية يف اجلازارر ال تتوفر لديها املعلومات املتعلقة به ا 

تفعيل دور ومهام املركاز الوطين لتكنولوجيا اإلنتاج األنظف يف الرتويج وحث املؤسسات الغذارية اجلازاررية -
 ا م  اهليئات املماثلة لألخذ بتجارهبا الناجحةا على تطبيقه، ودعمها من الناحية الفنية، م  تعازياز شراكاهت

إدراج البعد البيئي يف نشاط الصناعات الغذارية، والعمل على تكوين اإلطارات والكفااات البشرية -
املختصة يف ذلك إلرساا قواعد الوعي البيئي بني موظفيها وتعريفهم بأهداف االقتصاد الدارري وتكنولوجيا 

 اسات تطبيقه على تنافسية مؤسساهتم. اإلنتاج األنظف وانعك

تشجي  إنشاا التجمعات الصناعية االيكولوجية يف اجلازارر، مما يسمح بتعازياز التعاون بني خمتلف -
 الصناعات يف استعمال نفايات بعضها البعض والوصول إىل اقتصاد مستدام بيئيا. 

 :مالحق. 6
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 : اهمية االقتصادي الدائري في بعض الصناعات1جدول 

 
 Source : The cicular economy ,2016 ,P. 10      

 : مخطط تفصيلي لمفهوم االقتصاد الدائري0الشكل 

 
source : Jess rudolphi, 2018, p .9 
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 : العالقة بين االقتصاد الدائري والتكنولوجيا الرقمية0الشكل 

 
source : Jess rudolphi, blockchain for circular economy,21-03-2018,  university 

Eindhoven university of technology, p .5   

 : عوامل نجاح  تكنولوجيا االنتاج االنظف في الصناعات الغذائية الجزائرية3شكل 

 
  19الصناعات الغذارية،    ص.املصدر: املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، دليل تطبيقات االنتاج االنظف يف  

  قائمة المراجع:.7

Mckinsey centre . (2016 ). The cicular economy: moving from theory to practice .  
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 :ملخص

اإلقتصادية السرتجاع )تدوير( خملفات العملية هتدف هذه الدراسة إىل حماولة حتديد اآلثار   
وإثراًء للموضوع حاولنا .اإلنتاجية، من خالل العمل على احلد من اإلنبعاثات واملخلفات امللوثة للبيئة

التطرق هلذه العملية بإحدى شركات االمسنت من خالل دراسة شركة امسنت "عني الكبرية"، كان ذلك من 
إن دراستنا خلصت إىل .هبا، وحتديد خمتلف الوفرات الناجتة عن هذه العملية خالل حتليل البيانات اخلاصة

أن املؤسسة حمل الدراسة متكنت من حتقيق وفرات متنوعة سواًء تلك الناجتة عن اسرتجاع اجلزيئات املتناثرة 
 .، أو الناجتة عن االقتصاد يف املوارد الطاقوية على مستوى الورشاتمن املداخن

 خملفات العملية اإلنتاجية، التدوير. اإلنبعاثات امللوثة،البيئة، : كلمات مفتاحية
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Abstract:  

This study aims to determine the economic effects of recycling the 

productive waste by minimizing the contaminant emissions and garbage.  

The current study addresses The Cement Company, "Ein Al-Kebira" 

through analysing their data and determining the various benefits of this 

process. The study concludes that the institution is able to benefit from the 

recycling process by recovering the molecules scattered from the chimneys 

and economy of energy resources at the workshop level.  

Keywords: environment; Pollutant emissions; productive waste; recycling . 

Jel Classification Codes: O47, Q51,Q52  

 مقدمة:  .0

يف ظل التحديات والضغوط الدولية الرامية لتحقيق التنمية املستدامة يتحتم على املؤسسات اإلنتاجية تبين 
اسرتاتيجيات وسياسات؛ تقوم على تغليب املصاحل بعيدة املدى على املصاحل اآلنية قصرية األمد، تضمن 

 استمرارية نشاطها وتعزيز تنافسيتها.

بيئة عن طريق بالضرار اإلاستنزاف املوارد أو احلد من بأبرز هذه السياسات واملمارسات تلك املتعلقة  ومن
 ان بأثرعيوب العملية اإلنتاجية وقد ينعكس اأحد اجيب اعتبارمه خصوصا يف مصانع االمسنت، إذ تلويثها
 .على مستقبل نشاط املؤسسة سليب

 اإلشكالية:.1.1

االمسنت تكنولوجيا نظيفة تسمح باحلد من تلويث البيئة من جهة واسرتجاع   إن اعتماد مؤسسات صناعة
 كميات معتربة من املواد املنبعثة تستخدم بشكل مباشر يف تركيبة االمسنت.

 وعلى ضوء ما سبق ميكن طرح التساؤل التايل:

 ؟مسنتماهي اآلثار االقتصادية السرتجاع انبعاثات العملية االنتاجية يف مؤسسات صناعة اال
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 التساؤالت التالية:على هذا التساؤل ميكن  ولإلجابة

 ما املقصود بالبيئة وماهي مظاهر التلوث فيها؟ -

مراحل العملية االنتاجية ملادة االمسنت، وماهي مظاهر التلوث املرتتبة عن هذه  أهمماهي  -
 الصناعة؟

ما هي خمتلف األنشطة واالستثمارات اهلادفة السرتجاع االنبعاثات يف شركة امسنت عني الكبرية،  -
 وما مقدار العوائد الناجتة عن هذه االسرتجاعات؟

 فرضيات الدراسة: .1.2
 :السابقة سننطلق من فرضية رئيسية تنص على أن لإلجابة على هذه التساؤالت

 "قيق عوائد مالية معتربة.ميكن املؤسسة من حتاسرتجاع انبعاثات العملية االنتاجية لصناعة االمسنت "

 أهمية الدراسة: .1.2
تتجلى األمهية العلمية للدراسة يف كوهنا هتتم بتناول إحدى أهم املبادرات اليت ميكن للمؤسسة من 

دراسة انعكاسات ذلك على و من جهة البيئة  احلد من اآلثار السلبية على خالهلا املسامهة بشكل فعال يف
 أرباحها من جهة أخرى .

 .أهداف الدراسة:1.2
 دف هذه الدراسة يف مجملها إىل حماولة :هت

 حتديد اآلثار السلبية لصناعة االمسنت على البيئة؛-

 السلبية؛حتديد بعض اخلطوات اإلجيابية اليت ميكن أن حتد من هذه اآلثار -

 حتديد اآلثار اإلقتصادية هلذه اخلطوات على أرباح مؤسسات صناعة االمسنت.-

املنهج التحليلي الذي  سنعتمد اواإلحاطة جبوانبه الدراسةهبدف حتقيق أهداف  .منهجية الدراسة:1.0
 جانب إعتماد يقوم على سرد احلقائق والبيانات املتعلقة بالدراسة، مث تفسريها والوقوف على دالالهتا، إىل
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دراسة حالة شركة امسنت عني الكبرية واليت متكننا من إسقاط بعض اجلوانب النظرية للمشكلة على واقع 
 هذه املؤسسة.

 البيئة ومظاهر التلوث:.0

تعترب مشكلة تلوث البيئة من أبرز األخطار اليت هتدد احلياة البشرية وحياة كل الكائنات احلية 
 الرئيسي وراء هذه املشكلة هو التقدم التكنولوجي والصناعي واحلضاري لإلنسان.والنباتات، ولعل السبب 

 : البيئة 0.0

يتجسد مفهوم البيئة يف الوعاء الشامل لعناصر الثروة الطبيعية املادية واحليوية، وتشتمل على الغالف 
( والغالف اجلوي hydrosphere( والغالف املائي )lithosphereالصخري )

(atmosphereوخم )تلف الكائنات احلية اليت تعي  فيها (U . Mumbai, 2018, p. 3) 

ويعرف املشرع اجلزائري البيئة على أهنا: " مجموع املوارد الطبيعية الالحيوية واحليوية كاهلواء واجلو واملاء 
الوراثي، وأشكال التفاعل بني هذه واألرض وباطن األرض والنبات واحليوان، مبا يف ذلك الرتاث 

 (16، صفحة 2662)الرمسية،     "املوارد، وكذا األماكن واملناظر واملعامل الطبيعية

من خالل التعريفني السابقني نستخلص أن البيئة هي الوسط احمليط باإلنسان والذى يشمل كافة 
اجلوانب املادية وغري املادية واحليوية، فاهلواء الذي يتنفسه واملاء الذي يشربه، واألرض اليت يسكن 

فيها واليت تعترب  عليها ويزرعها وما حييط به من كائنات حية أو من مجاد هي عناصر البيئة اليت يعي 
 اإلطار الذي ميارس فيه حياته ونشاطاته املختلفة.

 مظاهر التلوث:. 0.0

تعترب قضية التلوث البيئي من أخطر القضايا البيئية املعاصرة اليت ازدادت حدهتا وتعددت  
  :للتلوث البيئيمصادرها، وامتد تأثريها من املستوى احمللي إىل املستوى اإلقليمي، وفيما يلي نورد تعريفني 
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بأنه: "قيام اإلنسان بطريقة مباشرة أو غري مباشرة،   OECDيعرف التلوث البيئي حسب منظمة 
بإدخال مواد أو طاقة من شأهنا أن حتدث أضرارا تعرض صحة اإلنسان للخطر، أو تلحق باملصادر احليوية 

 "ام واالستمتاع مبشروع البيئةوالنظم البيئية أضرارا على حنو يؤدي إىل التأثري على أوجه االستخد
(Shelton, 1997, p. 6)  . 

ويعرف املشرع اجلزائري التلوث البيئي بأنه:" كل تغيري مباشر أو غري مباشر للبيئة، يتسبب فيه كل  
فعل حيدث أو قد حيدث وضعية مضرة بالصحة وسالمة اإلنسان والنبات واحليوان واهلواء واجلو واملاء 

 (16، صفحة 2662ية، )الرمس  "واألرض واملمتلكات اجلماعية والفردية

وبشكل عام فإن عمليات التصنيع تعد من أبرز املتسببني يف التلوث البيئي مبختلف أشكاله وأنواعه واليت 
  :ميكن اختصارها فيمايلي

: عبارة عن:"حدوث اختالل يف تركيبة اهلواء جتعله غري نظيف مما يؤثر على حياة البشر تلوث الهواء •
سواًء كان عن طريق الغازات أو األدخنة أو  (12، صفحة 2612)حممد س.، تات اواحليوانات والنب

األخبرة أو الرماد أو األتربة أو االشعاع أو غري ذلك، وحيدث ذلك عند اختالط اهلواء هبذه املركبات فتلحق 
 .املباين واملنشآتأضرارا بصحة اإلنسان واحليوان والنبات، إىل جانب تآكل 

حيث أن الغالف اجلوي يف وضعه الطبيعي يتكون من النيرتوجني واالكسجني وكميات معتربة من ثاين 
أكسيد الكاربون والغازات األخرى وبعض اجلسيمات السائلة والصلبة، وهناك العديد من الظواهر الطبيعية 

بعاث الغازات واجلسيمات من املصانع اليت تعمل على حفظ هذا التوازن، فيحدث التلوث اهلوائي بان
 . (11، صفحة 2616)خنفر،     واملركبات بكميات تؤدي إىل اختالل هذا التوازن

: يتمثل يف إدخال خمتلف املواد والعناصر غري املرغوب فيها يف الوسط املائي بكميات ونسب  تلوث المياه •
تغري يف خصائصه الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، وتسبب يف خماطر صحية على كبرية من شأهنا أن 
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)اجلزائرية،   االنسان واحليوان والنبات، أو تعيق استعماهلا الطبيعي لألغراض املختلفة كالشرب والري وغريه
 .  (16، صفحة 2662

تسمم طبقة األرض اخلصبة حيث يؤثر ذلك على خمتلف املخلوقات احلية اليت : ويتمثل يف التربة تلوث •
، فإىل جانب (22، صفحة 2612)قعدان،  تعي  فيها واليت تساعد على حتلل النفايات املوجودة بالرتبة

املكثف لألمسدة هو اآلخر يعترب من النفايات الكيميائية الناجتة من العمليات الصناعية فإن االستخدام 
  .امللوثات اليت تغيري من اخلصائص الفيزيائية والعضوية للرتبة

 .وإىل جانب األنواع السالفة الذكر ميكن إدراج نوع آخر وهو التلوث الضوضائي

هو نوع من التلوث اجلوي يصدر يف شكل موجات، وينتج هذا النوع من  التلوث الضوضائي)السمعي(: •
لوث عن تلك األصوات احلادة املزعجة اليت تتجاوز احلد الطبيعي الذي يستوعبه اجلهاز السمعي الت

لإلنسان واحليوان، وتشتد حدته يف املناطق الصناعية ذات االستخدام الكثيف لآلالت واملدن الكبرية 
ويف مصانع االمسنت جند أن شدة الضوضاء اليت ، (141، صفحة 2612)الفيل،  واملزدمحة باملركبات 

 : (212، صفحة 2662)الطائي،  على تصدرها املكامن واآلالت على العاملني تعتمد 

 املسافة اليت تفصل الفرد عن مصدر الضوضاء؛ -

 طبيعة الصوت وطول املوجة؛ -

 السمعي. مدة التعرض وتأثريها على اجلهاز -

 .صناعة االسمنت 3

 .مدخل تعريفي بصناعة االسمنت3.0

( هو رابط هيدروليكي )مائي( على شكل مسحوق جاف رمادي اللون يف العادة، Cimentاإلمسنت )
والصلصال  %09 ( بنسبةCalcaireوهو يتكون من عنصرين أساسيني مها: احلجر اجلريي )
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(Argiles بنسبة)وخامات احلديد  %6(Minerai de fer) 4بنسبة%   (SCAEK, 

2013,p5)  وتضاف مواد أخرى تكميلية للوصول إىل الرتكيبة املرغوب فيها مثل: أكسيد احلديد
(3O2Fe( البوكسيت ،)3O2AL(وأكسيد السيليكون )2SiO وتتطلب درجات حرارة عالية لعملية ،)

 . (ecocem, 2019, p. 1)  م  °1449الطهي تقدر بـ 

وتعد صناعة اإلمسنت هي عصب الصناعات اليت ال ميكن االستغناء عنها يف كل مجاالت التقدم      
(، Bétonيف صناعة اخلرسانة ) ياحلضاري والعمراين والصناعي للبشرية، فاالمسنت أصبح املكون الرئيس
 من ركام ورمل وغريها.فعند خلطه باملاء يلعب دور الالصق الذي يربط مجيع املكونات 

ومن مميزات هذا النوع من الصناعات كذلك أهنا تعترب من بني الصناعات األكثر تلويثا للبيئة وأكثرها 
استهالكا للطاقات غري املتجددة. فعلى سبيل املثال، فإن الطن الواحد من االمسنت يتسبب يف طرح 

من  ويتطلب استهالك ، (Association, 2016, p. 1)طن من غاز ثاين الكربون  0..9حوايل 
 . (Benessahraoui, 2003, p. 5)من الكهرباء   Kwh160إىل  70

 :.طرق صناعة االسمنت0.3

 :تعتمد شركات صناعة االمسنت يف العامل إحدى الطرق الثالثة التالية

 1099استخدمت هذه الطريقة يف املصانع اليت مت إجنازها قبل سنة : الرطبة الطريقة -

(Webster, 1999, p. 134) ، حيث يتم اختيار املواد اخلام ومزجها باملاء للحصول على ناتج
لدرجة معلق، ويتشكل أكسيد الكالسيوم أو ما يعرف بالكلنكر وهو أهم مكون يف اإلمسنت عند ا

 م وتعتمد هذه الطريقة على:1449°

  ،)تكسري وخلط املواد اخلام )تكسري احلجر اجلريي، الطني واألتربة السطحية بواسطة الكسارات
 مث ختزينها على هيئة أكوام، يف مناطق مغطاة أو مفتوحة.
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 طلوبة، طحن املواد اخلام بعد مزجها باملاء ويستمر طحن املعلق حىت يصل إىل درجة النعومة امل
 لينقل املعلق بعد ذلك إىل صوامع التخزين، حيث يصبح متجانسا بعد الضبط النهائي ملكوناته.

  الطهي والتجفيف حيث يسحب املعلق من قعر األحواض إىل فتحة تغذية الفرن الدوار )الفرن
األسطواين الطويل(، مبطن من الداخل بطوب حراري، ويدور ببطء مييل قليال عن املستوى األفقي. 

الفرن مزود  ويسمح هذا امليل بدفع حمتويات الفرن أثناء الدوران إىل األمام، كما جتدر اإلشارة إىل أن هذا
بسالسل معدنية ضخمة تساعد يف عملية جتفيف املعجون املمزوج لنحصل يف النهاية على مادة الكلنكر، 

 ليتم بعد ذلك تربيد الكلنكر بواسطة مربد هوائي.
 التخزين حنو طواحني أين يتم  الطحن النهائي والتعبئة حيث يتم سحب الكلنكر من صواميع

إضافة بعض املواد كاجلبس وغريها من املواد املساعدة حسب احلاجة للتحكم يف نسبة مقاومة 
املنتوج)االمسنت(، ليتم احلصول على املنتوج يف شكله النهائي والذي يوجه للتخزين يف صوامع خاصة، 

 اصة بنقل االمسنت.ليتم تعبئته يف أكياس ورقية أو شحنه مباشرة يف شاحنات خ
وقد بدأت العمليات اجلافة يف صناعة اإلمسنت تدرجييا حتل حمل العمليات  الجافة: الطريقة -

الرطبة بسبب الوفرة يف الطاقة والدقة يف خلط املواد اخلام، وقد استخدمت يف املصانع اليت مت انشاؤها بعد 
يات التشغيل الرئيسية يف هذه الطريقة أي بداية التخلي عن الطريقة السابقة، وتتمثل عمل 1099سنة 

 فيما يلي:

  ،)تكسري املواد اخلام من حجر جريي )الذي يتم احلصول عليه باستخدام متفجرات يف احملاجر
 طني وأتربة سطحية بواسطة الكسارات، مث غربلتها وختزينها يف خمازن مفتوحة أو مغطاة يف شكل أكوام.

 تم جتفيفها عن طريق اهلواء الساخن الذي ينتج عن عملية نقل املواد اىل اجملفف الدوار أين ي
 تشغيل الفرن، تتم تلك املرحلة فقط عندما تكون نسبة الرطوبة أعلى من املعدل املطلوب يف املواد اخلام.

 ( طحن املواد اجملففة بواسطة طواحني ليتم ختزينها يف صوامعles Silos ،ختزين ما قبل اخللط )
( la farineقلها بواسطة اهلواء املضغوط لتصبح أكثر جتانس ويتم ختزين اخلليط)ليتم خلطها من خالل ن
 يف صوامع ختزين خاصة،



  منت عين الكبيرةدراسة حالة اس :اآلثار االقتصادية السترجاع انبعاثات مصانع االسمنت عنوان المقال:

218 

  الطهي وتربيد اخلليط، حيث يسحب اخلليط من قعر الصومعة من فتحات التغذية حنو برج
ات لكلسنة مرت واجملهز بالسايكلون126التسخني االبتدائي ذو املراحل املتعددة والذي يصل ارتفاعه إىل 

عما هو عليه يف الطريقة الرطبة، وتدوم فرتة  % 26اخلليط، ومنه إىل الفرن الدوار الذي يقل طوله بنسبة 
م، كما جتدر °1266م و°1266الطهي من ساعة إىل ثالث ساعات يف درجات حرارة ترتاوح ما بني 

رية باإلضافة إىل اهلواء الساخن اإلشارة إىل أنه يستخدم الغاز الطبيعي أو املازوت كمصدر للطاقة احلرا
 املستمد من عمليات تربيد الكلنكر.

  الطحن النهائي والتعبئة حيث يتم سحب الكلنكر من صواميع التخزين حنو طواحني أين يتم
إضافة بعض املواد كخام اجلبس وغريها من املواد حسب احلاجة للتحكم يف مقاومة االمسنت، ليتم 

ه النهائي والذي يوجه للتخزين يف صوامع خاصة، ليتم تعبئته يف أكياس ورقية احلصول على املنتوج يف شكل
 أو شحنه مباشرة يف شاحنات خاصة بنقل االمسنت .

 تعد هذه الطريقة حالة خاصة من الطريقة اجلافة، حيث تضاف نسبةالجافة:  شبه الطريقة -
الطحن،  مرحلة يف ملم 14و19 اخلام واليت تكون يف شكل حبيبات ترتاوح بني للمواد املاء من 10٪

 . وقد استخدمت هذه الطريقة يف كل من الصني واهلند

مها مثل: وعلى العموم فإن صناعة اإلمسنت تعتمد على عمليات حرجة وأساسية رغم سلبيات معظ
 التفجري، التكسري، الطحن، التسخني، احلرق والتربيد.

 :. اآلثار البيئية واالجتماعية لصناعة االسمنت4

رغم أن الكثري من الشركات العاملية تعترب مادة اإلمسنت منتوجا مستداما نظرا للمزايا املستدامة      
اليت تتيحها للتطور االقتصادي واالجتماعي اإلنساين، إال أنه ال ميكن إغفال األضرار البيئية )غبار، غازات 

 ملوثة، ضجيج...( اليت تلحقها هذه الصناعة بالبيئة واجملتمع.
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 : اآلثار االجتماعية .1.4

هتدد صناعة اإلمسنت خاصة باستخدام الطريقة اجلافة صحة اإلنسان، واألفراد املعنيون بشكل 
مباشر هم عمال مصانع اإلمسنت وسكان املناطق القريبة هلذه املصانع، نظرا ملا حتدثه من انبعاثات 

ما تسببه من أمراض مزمنة ومميتة يف بعض وضوضاء وفيما يلي سنتناول بشيء من االجياز بعض امللوثات و 
 األحيان:

: ينتج هذا الغاز عن حرق وقود املصانع واملواد الصلبة والنفايات، NOxأكاسيد النيرتوجني  •
وتتفاوت درجة خطورته من مجرد اإلحساس به إىل درجة املوت حسب نسبة تركيزه يف اهلواء، ويتسبب على 

 ائية ملرضى الربو وفشل اجلهاز التنفسي .وجه اخلصوص يف التهاب الشعب اهلو 

: يتسبب يف احداث هتيج العني األنف واألذن واحللق والرئة، وخصوصا لدى O3األوزون  •
 األطفال ومرضى الربو واحلساسية.

: وتتمثل يف ذرات الغبار والدقائق املتناثرة يف اهلواء، فعلى املدى COVاملركبات العضوية املتطايرة  •
 بب يف هتيج العني الرئة واحللق واجللد، وقد تكون مسرطنة على املدى البعيد.القصري تتس

: هو غاز عدمي اللون والرائحة، وهذا الغاز من الغازات السامة؛ حيث COأول أكسيد الكربون  •
ينتج عن عمليات االحرتاق غري الكاملة، ويظهر تأثريه على االنسان من خالل تفاعله مع الدم مما يفقده 

ية توصيل االوكسجني من الرئة إىل باقي أعضاء اجلسم، فيتسبب يف عمليات االختناق وحىت املوت خاص
 . (21، صفحة 2611)بوطورة،     يف حالة التعرض لرتكيزه العايل

: ينتج هذا الغاز عن عمليات االحرتاق، وهو من الغازات املهيجة، SO2ثنائي أوكسيد الكربيت  •
يتسبب بشكل مباشر على ضعف وظائف الرئة لدى األطفال، وصعوبة التنفس والسعال لدى البالغني 

(Farid, 2010, p. 132). 
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إىل جانب االنبعاثات سالفة الذكر فإن صناعة االمسنت هي األخرى تتسبب يف الضوضاء املتأتية 
من األصوات اليت تصدرها معداهتا وجتهيزاهتا الضخمة إىل جانب عمليات التفجري على مستوى احملاجر، 

فإن معظم واليت بدورها تتسبب يف أمراض نقص السمع أو فقدانه خصوصا لدى العمال، وعلى العموم 
األمراض اليت تسببها هذه الصناعة تؤدي إىل نقص إنتاجية العامل أو ابعاده هنائيا من املصنع، وهذا 

 يشكل خطرا على االقتصاد الوطين يف أهم موارده وهي املوارد البشرية. 

ئلة؛ : تتمثل يف الروائح، احلرارة، الغازات، اجلسيمات العالقة واملخلفات السااآلثار البيئية .2.4
، 2662)حممد س.،    فكل هذه املواد اخلارجة من املصنع تؤثر على صحة اإلنسان أوال وعلى البيئة ثانيا

، حيث أن نفايات صناعة االمسنت تؤثر بشكل مباشر على املوارد الطبيعية اهلواء، املاء  (22صفحة 
 والرتبة، واليت تنعكس بشكل مباشر على احليوان والنبات واملناخ، وحىت املمتلكات املادية

(Benessahraoui, 2003, p. 1). 

فالغازات املنبعثة هلا نفس التأثري على احليوان والنبات فمعظمها يتسبب يف اتالف احملاصيل الزراعية  
والغابات، واألمر نفسه بالنسبة للممتلكات املادية حيث تتسبب هذه االنبعاثات يف تآكل األسطح 

 تصادي. اخلارجية للبنايات واآلالت واملعدات مما يعرضها للتلف أو ينقص من عمرها االق

كما تساهم الغازات امللوثة املنبعثة أثناء نشاط مصانع اإلمسنت يف التأثري السليب على طبقة 
 األوزون وبالتايل املسامهة يف ظاهرة االحتباس احلراري وتغري املناخ. 

 واألنشطة المتعلقة باسترجاع االنبعاثات والنفايات لشركة اسمنت عين الكبيرة: .االستثمارات1

شركة امسنت عني الكبرية صدق نيتها للتحلي بروح املسؤولية اجتاه البيئة واجملتمع من أكدت 
خالل تبين اسرتاتيجية تسمح باحلد من تلويث البيئة واالقتصاد يف املوارد، من خالل تسطري برامج طموحة 

الل معاجلة هتدف إىل تقليل االنبعاثات الناجتة عن العمليات اإلنتاجية، واسرتجاع النفايات، من خ
 نوردها فيما يلي: 2660النفايات واقتناء وتثبيت مجلة من االستثمارات والتجهيزات ابتداًء من سنة 
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متثلت يف خمتلف املصايف اليت قامت الشركة بتثبيتها يف خمتلف : .تثبيتات الحد من التلوث0.1
 ورشاهتا وهي كاآليت:

 AAF(American: مت ابرام عقد مع (Filtres à manches)تنصيب مصفاتني ذات أذرع 
Air Filter Company)   ية اليت تسمح بالتقاط تركيـب املصـايف القماشـ هبدف 2662يف سنة

( يف أكياس ذات مسامات صغرية، ليتم إعادهتا للخط اإلنتاجي la farine -ذرات الغبار )الطحني
بتكلفة تقارب املليار دينار  2660عن طريق ناقل حلزوين، وقد مت االنتهاء منها وتشغيلها سنة  

( كانت تتناثر يف la farineجزائري، حيث مكن الشركة من اسرتجاع كميات معتربة من الطحني ) 
 50اهلواء، وبذلك متكنت الشركة من حتقيق مستويات دون احلد األدىن املسموح به من االنبعاثات )

mg/NM3 )  :والشكل املوايل يوضح ذلك 

قامت الشركة بتنصيب  2662يف مطلع سنة تنصيب مصفاة على مستوى منطقة االسمنت: 
مصايف على مستوى منطقة االمسنت وبالتحديد يف ورشة طحن الكلنكر، بتكلفة امجالية قدرت بـ 

مسحت باسرتجاع كميات معتربة من طحني الكلنكر ، كما مكنت الشركة من  دج،62130930.40
 والشكل املوايل يوضح ذلك:  ختفيض مستوى االنبعاثات إىل ما دون احلد األدىن املسموح به،

 

 المنظر الخارجي لمنطقتي الطحن والطهي قبل وبعد تركيب المصفاة القماشية(: 0)الشكل

Filtres à manches (ateliers cru et cuisson) 

 

 

 

 

 

APRES « filtres à manches » [C]< 10 mg/Nm3 

 

 

 

 

 

 

 

AVANT « filtres électrostatique » [C]> 50 g/Nm3 
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واصلت شركة االمسنت عني الكبرية مسريهتا الرامية حلماية تنصيب مصفاتين قماشيتين ومبردكلنكر:  

 2662البيئة، حيث قامت الشركة برتكيب مصفاتني ذات أذرع على مستوى منطقة الطهي، يف فيفري 
 دج، سامهت يف اسرتجاع كميات معتربة من الكلنكر واالقتصاد يف22020122292بتكلفة قدرت بـ

استهالك الطاقة احلرارية ) أي تقليل استهالك الغاز والكهرباء(، كما مسحت للشركة من حتقيق مستويات 
 دون احلد األدىن املسموح من االنبعاثات وفق ماهو موضح يف الشكل املوايل:

 (: المنظر الخارجي لمنطقة االسمنت قبل وبعد تركيب المصفاة القماشية0)الشكل

Filtres à manches (atelier  ciment) 

 
APRES « filtres à manches » [C]< 10 mg/Nm3 

 

AVANT « filtres électrostatique » [C]> 03 

g/Nm3 

(: المنظر الخارجي لمنطقة الطهي قبل وبعد تركيب المصفاة القماشية3)الشكل  

Filtres à manches et refroidisseur clinker (ateliercuisson) 

 

APRES « filtres à manches » [C]< 10 mg/Nm3 
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 .الكميات المسترجعة من االنبعاثات:6
ونقصد هبا تلك الكميات املسرتجعة من خالل استخدام املصايف القماشية يف خمتلف الورشات 

 )الطحن، الطهي، طحن الكلنكر(.
 : .الكميات المسترجعة من الطحين2.1

 Laمن الكمية املنتجة من الطحني ) %19تساهم املصايف القماشية يف اسرتجاع ما نسبته  

Farine وعليه فإن حساب الكميات املسرتجعة يقتضي معرفة الكميات املنتجة من الطحني، والتكلفة ،)
 الوحدوية للطن من الطحني، واجلدول املوايل يوضح ذلك:

 اإليرادات المحققة بعد تنصيب المصفاة القماشية في منطقة الطحن: 0الجدول 

 2016 2015 2014 مادة الطحين
 1849 1796 1789 الكميات املنتجة  )121طن(

 185 180 179 طن(211) الكميات املسرتجعة
)دج/طن(الوحدوية تكلفة   844 918 957 

 177045 165240 151076 دج(211) قيمة املسرتجعات

 من اعداد الباحثني، مستخلص من تقارير التسيري للشركةالمصدر: 

إىل  2014دج سنة  844من خالل اجلدول نالحظ أن تكلفة الطن من الطحني ارتفع من 
، وبذلك فإنه كلما إىل جانب زيادة انتاج الطحني من سنة إىل أخرى 6916دج خالل سنة 049حدود 

زاد حجم اإلنتاج زادت الكميات املسرتجعة، ومن مث زيادة اإليرادات احملققة، حيث اسرتجعت الشركة 
 .6916-2014دج سنويا خالل الفرتة  164453700متوسط ما قيمته 

 : الكميات المسترجعة من الكلنكر.0.6
إن عملية طهي الكلنكر هي األخرى يرتتب عنها انبعاثات بسسب ضغط اهلواء، ومن خالل 

          متكنت الشركة من اسرتجاع كميات معتربة من الكلنكر قدرت  2662تنصيب هذه املصايف يف سنة 
ميكن حساب وية لطن من الكلنكر طن/ساعة، وبناًء على زمن التشغيل الفعلي للفرن والتكلفة الوحد11 بـ
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،  واجلدول املوايل 2610-2614الكميات املسرتجعة من الكلنكر  وااليرادات احملققة خالل الفرتة 
 يوضح ذلك: 

 1121-1121خالل الفترة  : تطور أداء ورشة الطهي0الجدول 

 2014 2015 2016 
)سا(الزمن الفعلي لتشغيل الفرن   7736 7670 7804 

 85844 84370 85096 املسرتجعة)طن(الكميات 

)دج/طن( تكلفة طن من الكلنكر  2 191 2 389 2 495 

 214181 201560 186445 دج( 190الوفرات احملققة   ) 

 6..69996 دج(  190متوسط الوفرات )  
 من اعداد الباحثني، مستخلص من تقارير التسيري للشركةالمصدر: 

من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن تكلفة انتاج الطن من الكلنكر شهدت ارتفاعا مستمرا 
، مما مسح 2610خالل هذه الفرتة، كما أن زمن تشغيل الفرن بلغ ذروته خالل هذه الفرتة يف سنة 

دج يف هذه السنة، 214121666بتحقيق أقصى الوفرات الناجتة عن اسرتجاع مادة الكلنكر قدرت بـ 
 .دج266122066قيمة تقدر بـ   2610-2614 بلغ متوسط الوفرات السنوي خالل الفرتة يف حني

 الكميات المسترجعة من االسمنت:.1.1

واملواد املضافة هي األخرى كذلك يرتتب عنها انبعاثات، ومن خالل  إن عملية طحن الكلنكر 
متكنت الشركة من اسرتجاع كميات معتربة من االمسنت قدرت بـ   2662تنصيب هذه املصايف يف سنة 

( والتكلفة الوحدوية BK1+BK2طن/ساعة، وبناًء على زمن التشغيل الفعلي لورشة طحن االمسنت)2.2
حساب الكميات املسرتجعة من االمسنت وااليرادات احملققة خالل الفرتة لطن من االمسنت ميكن 

 ،  واجلدول املوايل يوضح ذلك:2614-2610
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 1121-1121خالل الفترة : تطور أداء ورشة االسمنت 3الجدول 

 2014 2015 2016 
 14328 14112 13915 الزمن الفعلي للتشغيل)سا(

 32954 32457,6 32004,5 الكميات املسرتجعة )طن(

 2928 2688 2519 تكلفة طن من االمسنت)دج/طن(

 96490,5 87246 80619 دج( 190الوفرات احملققة )

 4..11.. دج( 190متوسط  الوفرات )

 من اعداد الباحثني، مستخلص من تقارير التسيري للشركةالمصدر: 

شهدت ارتفاعا مستمرا  االمسنتمن خالل اجلدول أعاله نالحظ أن تكلفة انتاج الطن من 
، مما 2610بلغ ذروته خالل هذه الفرتة يف سنة  ورشة االمسنتخالل هذه الفرتة، كما أن زمن تشغيل 

دج يف هذه  20426266قدرت بـ  االمسنتمسح بتحقيق أقصى الوفرات الناجتة عن اسرتجاع مادة 
قيمة تقدر بـ   2610-2614السنة، يف حني بلغ متوسط الوفرات السنوي خالل الفرتة 

 .دج22112266

 . تحليل النتائج:7

إن تبين مؤسسة امسنت عني الكبرية لسياسة احلد من انبعاثات العملية االنتاجية مسحت هلا من 
 حتقيق وفرات مالية معتربة وهو ما يعكس صحة الفرضية الرئيسية للبحث وفق مايلي:

طن سنويا 121222حتقيق كميات معتربة من مادة الطحني حيث قدر متوسط هذه الكمية -
 دج ؛ 104422166وهو مايعادل  2610-2614خالل الفرتة 

طن سنوي 22162حتقيق كميات معتربة من مادة لكلنكر حيث قدر متوسط هذه الكمية -
 دج؛266122166خالل نفس الفرتة ، أي ما يعادل 

طن سنوي 22412تربة من مادة االمسنت حيث قدر متوسط هذه الكمية حتقيق كميات مع -
 دج.22112266خالل نفس الفرتة ، أي ما يعادل 
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 خاتمة: .2

سياسات اعادة اسرتجاع خملفات العملية االنتاجية واعادة من خالل هذه الدراسة ميكننا القول بأن 
؛ كما تعد سياسة رشيدة للحد من التأثريات البيئية، اليت من شاهنا التقليل من التلوث من جهة تدويرها

يعد قرارًا رشيدًا يعكس مستوى كما  تسمح باالقتصاد يف املوارد واحلد من هدرها  من جهة أخرى ، 
اإلدارية احلديثة يف بيئة األعمال، ويرتجم مواطنة املؤسسة لبيئتها، وقد خلصت دراستنا  الوعي باملستجدات

 إىل مجلة من النتائج نستعرضها فيمايلي:

متكنت املؤسسة حمل الدراسة من حتقيق وفرات مالية اليستهان هبا من خالل اسرتجاع خملفات 
)دخاخني، أخبرة ورماد( يف  نتناثرة من املداخالعملية االنتاجية وإعادة تدويرها خصوصا تلك املواد امل

 خمتلف مراحل العملية اإلنتاجية؛ 
ان قيام املؤسسة بتنصيب هذه املصايف مكنها كذلك من االقتصاد يف استهالك الطاقة سواء احلرارية 

 أو الكهرومائية؛
لغبار املتطاير( وا ان اسرتجاع انبعاثات العملية االنتاجية مسح كذلك من احلد من التلوث)الغازات

املناطق الزراعية ملناطق العمرانية القريبة منها و الذي ظلت املؤسسة تسببه منذ انشائها، على مستوى ا
 احمليطة هبا.

 ويف هذا اإلطار ميكن تقدمي االقرتاحني التاليني:
  بالط االرصفة  إلنتاجوحدات  إلنشاءنقرتح على املؤسسة دراسة امكانية انشاء وحداتPavé 

 .باستخدام هذه املواد املسرتجعة
 الناتج عن هدم املباين(  كما نقرتح على املؤسسة كذلك دراسة امكانية اعادة تدوير ركام اهلدم(

 واالستفادة من جتارب العمالق الرائد يف هذا اجملال شركة الفارج.
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 دراسة: الجزائرفي االقتصاد الدائري  نحو التحولكأهم متطلبات   التحويلية الصناعة قطاع تطوير
 0102سلوب تحليل المدخالت والمخرجات لسنة أتطبيقية باستخدام 

Developing the manufacturing sector as the most important requirements of 

the transformation toward the circular economy in Algeria: An applied study 

using the input and output analysis method for the year 2016 – 

   قسوم ميساوي الوليد 

GUESSOUM MESSAOUI Loualid 

 messaoui19@yahoo.fr، ، اجلزائر1جامعة فرحات عباس سطيف  

 52/60/5656اريخ النشر: ت    
  

 : ملخص

تفعيل أداء إىل حتديد الفروع الصناعية القادرة على تعميق التشابك الصناعي و  هتدف هذه الدراسة
 من أهم متطلبات بعث االقتصاديعد  حيث أن ذلك ،5610يف اجلزائر سنة قطاع الصناعة التحويلية 

 .الدائري

ع و فر  أماتعميق التشابك األمامي واخللفي،  ميكنهالنتائج أن فرع صناعة اجللود واألحذية  وبينت
احلديدية واملعدنية وامليكانيكية  الصناعاتو  ،النسيجية والصناعات، الكيمياء واملطاط والبالستيك

عكس بالنسبة لفرع املناجم الو  تعميق التشابك اخللفي دون األمامي فيمكنها كهربائية وااللكرتونيةوال
 .على تعميق التشابك اخللفي واألماميأما باقي الفروع فهي غري قادرة واملقالع، 

_________________________________ 

 messaoui19@yahoo.frيميل: اإل ،قسوم ميساوي الوليد: المؤلف المرسل
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 اجلزائر.االقتصاد الدائري؛ الصناعة التحويلية؛ التشابك؛ حتليل املدخالت واملخرجات؛ كلمات مفتاحية: 

  .Q53؛  C67؛JEL  :O14تصنيف 

Abstract:  

This study  aims to determine the Industrial branches that can deepen 

the industrial interdependence and activate the performance of the 

manufacturing sector in Algeria in 2016 which considered one of the most 

important requirements for activating the circular economy   

The results showed that the leather and footwear industry can deepen 

the level of backward and forward interdependence, while the chemical, 

rubber and plastics branches and Textile industries and steel and metal 

industries can deepen the backward  and not the forward interdependence, 

and on the contrary for quarries and mines branches, While the rest of the 

branches are unable to deepen the backward and forward interdependence 

Keywords: circular economy; manufacturing; interdependence; input–

output analysis; algeria. 

Jel Classification Codes: O14, C67, Q53. 

 مقدمة:  .0

انتهجت يف املاضي خمتلف الدول النامية وحىت املتقدمة منوذج اقتصادي تنموي خطي تتحول فيه 
السلع االقتصادية يف الغالب إىل نفايات يف فرتة زمنية قصرية،  وهو األمر الذي ساهم بشكل كبري يف 

نتيجة لكثرة  والطبيعية البيئية األنظمة تدهور كما أدى إىل سرعة الطبيعية واستنزافها، املوارد علي الضغط
من العمل إلجياد وابتكار  البد امللوثات والنفايات املرتاكمة عن هذا النموذج التنموي اخلطي، لذلك كان

تعمل على حتقيق التنمية االقتصادية دون أن تؤثر سلبا على البيئة وأيضا دون اغفاهلا  لهمناذج تنموية بديلة 
 رب منوذج االقتصاد الدائري من أهم البدائل املقرتحة يف هذا اجلانب.لقيد حمدودية املوارد الطبيعية، ويعت
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 الدائري االقتصاد أساس وضع من أول والتر ستاهيل السويسري والبيئي املعماري املهندس ويعد
 هذه ، وتقوم1790سنة   "املهد إيل من املهد"  قاعدة مبتكر فهو املنتجات، استخدام بإعادة املرتبط

 الوقائية والعمليات األعمال األوىل، حيث تشمل جمموعتنی إىل االقتصادية األنشطة تقسيمى عل القاعدة
 ،اضياالفرت  عمرها اليت جتاوزت واجلسور واملباين األدوات كافة استخدام إعادة إمكانية تدعم اليت

 والتطوير وٕاعادة التصميم اإلصالح طريق عن وذلك تركها، من بدالة ممكن فرتة أطول منها واالستفادة
 طريق جديدة عن موارد إىل القدمية املنتجات حتول اليت والعمليات األعمال فتشمل الثانية أما، والتحسنی

)الرميدي ب.، االقتصاد الدائري كمدخل إبداعي للحد  جديدة أنشطة يف املنتجات تلك استخدام إعادة
 . (046، صفحة 5612وحتقيق التنمية السياحية املستدامة : دراسة نظرية وحتليلية، من البصمة البيئية 

 اخلام، واملواد املنتجات استخدام إعادة على يعتمد وصناعي اقتصادي نظامهو  الدائري واالقتصاد
 خلق وتعظيم الكلي النظام يف القيمة تدمري تقليل على يعمل كما،  الطبيعية املوارد جتديد والقدرة على

 استخدام على أيضا يعتمدكما  (2، صفحة 5612)نفاح و بطيب،  النظام يف كل وصلة يف القيمة
)الرميدي ب.، االقتصاد  االستخدام وٕاعادة والتدوير التصنيع وٕاعادة التصنيع كافة مراحل يف التكنولوجيا

الدائري كمدخل إبداعي للحد من البصمة البيئية وحتقيق التنمية السياحية املستدامة : دراسة نظرية 
هو  و البيئة، يلوث أو نفايات ينتج ال صناعي بأنه نظام عرف أيضا، و (044، صفحة 5612وحتليلية، 

 ناحية ومن كموارد، استخدامها اعادة يكمن نفايات أي أن إدراك جهة من رئيسيتنی فكرتنی على مبين
 لإلصالح قابلة إطاره يف املنتجة السلع تكون، و الطبيعية املوارد استخدام عن النمو فصل أخرى ضرورة

 أكثر استخدام إىل يقود الذي األمر ، عديدة مرات منها االستفادة يضمن مبا منذ تصميمها والتجديد
 .(0-2، الصفحات 5612)نفاح و بطيب،  للمواد وكفاءة فاعلية

وجود قطاع  ضرورة أن من أهم متطلبات بعث وتفعيل االقتصاد دائري املفاهيم يتضحومن هذه 
عادة إالتدوير و االسرتجاع و  وذلك حىت ميكن القيام مبختلف عمليات ،األداء اجليدبتطور يتميز مصناعي 

 يتميز بالضعف الشديد، حيثفإنه  اجلزائر أداء هذا القطاع يفاحلديث عن وب استخدام النفايات كموارد،
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مل يساهم   (la Banque d'Algérie, 2017, p. 18 ) 5610حسب تقرير بنك اجلزائر لسنة 
وهي أضعف مسامهة مقارنة بباقي  5610يف إمجايل الناتج الداخلي لسنة  %2.0إال بـ التصنيع 

من إمجايل الناتج الداخلي، وزيادة على ذلك  %52و %15القطاعات واليت ولدت مجيعها ما بنی 
سنة  %4.2مقابل  %0.2نقطة مئوية لتبلغ  1سجلت وترية منو القيمة املضافة للقطاع اخنفاضا بـ 

 فقط. %0.5مهة القطاع يف توسع إمجايل الناتج الداخلي تبلغ ، وهو ما جعل مسا5612

ضرورة تطوير قطاع  اجلزائر هو يف دائريالاالقتصاد لتحول حنو حتدي ل أكربوبذلك ميكن القول أن 
، حيث أن الكم الكبري للنفايات املتشكلة عن النموذج اخلطي الصناعة التحويلية وخاصة بعض فروعه

تدويرها فقط يف حال متيزت فروع قطاع الصناعة التحويلية باألداء اجليد، فعندها ميكن اسرتجاعها وإعادة 
ميكن وبكفاءة عالية استغالل خمتلف النفايات احلديدية واملعدنية والكهربائية وااللكرتونية كمدخالت لفرع 

ات البالستيكية  ، واستغالل النفايالصناعات احلديدية واملعدنية وامليكانيكية والكهربائية وااللكرتونية
كمدخالت لفرع الكيمياء واملطاط والبالستيك، وكذلك األمر بالنسبة للورق واخلشب املسرتجعنی إذ 
ميكن استغالهلا كمدخالت لفرع صناعة اخلشب والورق والفلنی إىل غريها من النفايات اليت ميكنها أن 

 تكون مدخالت لفروع صناعية متعدد.

ولتفعيل ورفع أداء قطاع الصناعات التحويلية يف اجلزائر وخاصة فروعه اليت هلا عالقة وطيدة بنشاط 
)رائدة(، وهي اليت هلا القدرة على تعميق درجة التشابك  الرتكيز على تطوير فروع معينةالتدوير ينبغي 

 االقتصادعلى بعث وترقية  وهو ما سيساعد بدوره األمامي واخللفي بنی خمتلف فروع الصناعة التحويلية،
 تتمثل إشكالية البحث يف: سبق الدائري يف اجلزائر، وتأسيسا ملا

 ما هي الفروع اليت هلا القدرة على تعميق درجة التشابك االقتصادي بنی خمتلف فروع قطاع الصناعة
 ؟5610التحويلية يف اجلزائر سنة 

 :تنیالتالي نتمن أجل معاجلة إشكالية البحث جيدر بنا صياغة الفرضيالبحث:  اتفرضي
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 تعميق التشابك  القادرة علىفروع بقلة ال 5610قطاع الصناعة التحويلية يف اجلزائر سنة  يتميز
 ؛ األمامي واخللفي

 وااللكرتونيةالصناعات احلديدية واملعدنية وامليكانيكية والكهربائية وفرع  ،فرع صناعة اجللود واألحذية ،
وفرع الكيمياء واملطاط والبالستيك، وفرع صناعة اخلشب والورق والفلنی ميكنها أن تكون مبثابة فروع 

 حمورية لبعث نشاط التدوير يف اجلزائر.

 أهداف الدراسة: 

 هندف من خالل هذه الدراسة إىل:

  ؛5610يف اجلزائر سنة  قطاع الصناعة التحويلية فروعبنی  الرتابطحتليل مستوى 

   يف اجلزائر سنة  لقطاع التصنيع األمامي واخللفي الرتابطالقادرة على تعميق مستوى  الفروعحتديد
 ؛لتتخذ كأقطاب منو تعطى هلا األولوية يف اخلطط التنموية 5610

  بعث نشاط التدوير يف اجلزائر؛ القادرة على الفروعحتديد 

 عات الرائدة بشكل شامل وخمتصر؛عرض منهجية تشخيص واختيار القطا 

 منهج الدراسة: 

اعتمدنا يف دراستنا هذه على املنهج الوصفي التحليلي، حيث مت يف اجلانب النظري ابراز ووصف 
يف مؤشرات األثر الكلي للسحب واألثر الكلي للدفع  ممثلةخمتلف معايري اختيار القطاعات الرائدة 

على  القادرة الفروعومعامالت االختالف، واعتمدنا بعدها أسلوب حتليل املدخالت واملخرجات لتحديد 
 .5610ق درجة التشابك بنی خمتلف فروع قطاع الصناعة التحويلية يف اجلزائر سنة يتعم
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 منهجية تشخيص القطاعات الرائدة .0

الرائدة أساسا على إسرتاتيجية النمو غري املتوازن واليت ارتبطت  والفروع فكرة حتديد القطاعاتتقوم 
(، وإن كان قد سبقه إىل هذه الفكرة االقتصادي الفرنسي A.Hirshmanباالقتصادي "ألرب هرمشان" )

( والذي قدمها باسم نظرية مراكز )أقطاب( النمو واليت نبه فيها على ضرورة F.Perroux"فرانسو بريو" )
تركيز الدول النامية جلهودها االمنائية على مناطق تتمتع مبزايا نسبية من حيث املوارد الطبيعية أو املوقع 

لنمو سائر اجلغرايف، وأن تنمية هذه املواقع سوف جتذب وراءها املناطق األخرى، ومع مرور الزمن سيعم ا
( لنظرية النمو املتوازن بأهنا غري Singerمناطق الدولة، وقد انطلق هريمشان من انتقاد االقتصادي سنجر )

واقعية بالنسبة للدول النامية، حيث يقول "هريمشان" صحيح أن الدول النامية حتتاج إىل دفعة قوية لكنها 
لقطاعات، ألهنا تفتقر إىل املوارد الالزمة، هلذا ال تستطيع تنفيذ وتدبري برنامج استثماري شامل ملعظم ا

 يؤكد "هريمشان" أنه جيب على الدول النامية الرتكيز على بعض القطاعات واختاذها كقطاعات رائدة
 لنا حيث يرى "هريمشان" أن تاريخ الوقائع االقتصادية يبنی ،(79-70، الصفحات 5669)القريشي، 

التطور كسلسلة من اختالالت التوازن واليت تظهر فيها صناعات معينة مؤهلة )قطاعات رائدة( جتذب 
النمو االقتصادي ككل، وكل اختالل ينشأ يولد قوة مصححة له كما أن تصحيح هذا االختالل سيتولد 

يركز "هريمشان"  لتوضيح عنه اختالل جديد يف التوازن....وهكذا فإن التنمية يف احملصلة تتجه لألمام، و 
هذه الفكرة على مفهوم االرتباط املتبادل بنی الصناعات والقطاعات املختلفة وعلى مفهوم الوفرات 
اخلارجية اليت تتولد نتيجة هلذا االرتباط، فاملشروعات االستثمارية اجلديدة تستفيد من وفرات خارجية قائمة 

هي بدورها تولد وفرات خارجية جديدة لتستفيد منها ولدهتا املشروعات االستثمارية السابقة هلا و 
وتستند هذه ، (464-465، الصفحات 5667)السمان و آخرون،  املشروعات االستثمارية الالحقة

مل تتم حسب خطة  االسرتاتيجية على جتربة التنمية يف الدول الرأمسالية يف مراحلها األوىل، تلك التنمية اليت
حكومية متوازنة لتنمية مجيع القطاعات وبشكل متوازن، بل أهنا تتم بواسطة املنظم الذي كان يعتمد عليه 
يف توجيه االستثمارات اليت كانت ختلق ذاتيا عدم التوازن يف االقتصاد والذي من شأنه أن يساعد يف ظهور 
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)حسنی  إىل استثمارات أخرى لتحقيق التوازن أنواع أخرى من الطلب يف قطاعات أخرى، تقود بدورها
 .(060، صفحة 5610الوادي و آخرون، 

   شرح نظري موجز ملؤشرات اختيار القطاعات الرائدة. يليوفيما 

  .األثر الكلي للسحب. 0.0

 يقاس األثر الكلي للسحب الذي ميارسه قطاع معنی على االقتصاد ككل من خالل: 

(. يقوم هذا املؤشر على أساس املدخالت املباشرة وغري jKمؤشر روابط الجذب الخلفية الكلية )أ. 
منتجات املباشرة من كافة القطاعات االنتاجية يف االقتصاد والالزمة لضمان تدفق وحدة واحدة من 

، وميكن حساب مؤشر روابط اجلذب (562، صفحة 5616)احلمادي،  ( إىل الطلب النهائيjالقطاع )
 اخللفية الكلية حسب اخلطوات التالية:

 من جدول املدخالت واملخرجات حتسب مصفوفة املعامالت الفنية لالنتاج (A)من خالل  ، وذلك
 jx / ijx ij=a .       ,j=1,2, …n i      التالية:الصيغة 

 .(i) منتجة من القطاع( j) هي مقدار املدخالت الوسيطة للقطاع: ij x حيث

واملعامالت الفنية لإلنتاج هي املقادير الالزمة إلنتاج وحدة يف قطاع معنی باإلعتماد على 
  .(120، صفحة 5610)حسنی الوادي و آخرون،  مدخالت القطاعات األخرى

 ( "حساب معكوس مصفوفة "فاسيلي ليونتيفW.Leontief واليت متثل روابط اجلذب اخللفية الكلية )
(Kوفق العالقة )  ،حيث:     :(192-199، الصفحات 5616)احلمادي

(I)  ،مصفوفة الوحدة :(I - A)مصفوفة ليونتيف :  
( واليت متثل j( يتم حساب قيمة مؤشر روابط اجلذب اخللفية الكلية للقطاع )K)املصفوف ومن 

    األثر الكلي للسحب وفق العالقة التالية:    
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وروابط اجلذب اخللفية غري  ( jA) اخللفية املباشرة( هي جمموع روابط اجلذب jK)ولإلشارة فإن 
    jA -jK =jZ   :، وحنصل على هذه األخري وفق العالقة ( jZ) املباشرة

  ( كما يليjAميكن حساب )( Aمصفوفة املعامالت الفنية لالنتاج ) يف حنی وانطالقا من

      :(195، صفحة 5616)اجلبوري و آخرون، 

 . jx املستخدمة إلنتاج( j)املشرتيات من املدخالت الوسيطة للقطاع : حيث

( إقرتح jK)لتخفيف درجة حتيز (. )ب. مؤشر روابط الجذب الخلفية الكلية المعدلة 
"Rasmussen إستخدام املتوسطات وذلك حبساب متوسط روابط اجلذب اخللفية الكلية لكل قطاع "

(jوفق الصيغة اآلتية )  ،(127-122، الصفحات 5616)احلمادي :   
( إىل متوسط متوسطات jK)مث اقرتح بعدها مؤشر الرتابط اخللفي القياسي وهو نسبة متوسط معامل 

 :   (517-512، الصفحات 5614)شتوح،  ( لكل القطاعات وذلك وفق الصيغة التاليةjK)معامالت 

                                       

دلَّ ذلك أن متوسط األثر الكلي للسحب  يفوق الواحد وإذا كان مؤشر الرتابط اخللفي القياسي
من متوسط األثر الكلي للسحب لكل القطاعات، أي أن  ( على االقتصاد أكربjالذي ميارسه القطاع )

 للقطاع القدرة على تعميق التشابك اخللفي بتحفيزه لباقي القطاعات على إنتاج مدخالته وسيطة.

  الكلي للدفع. األثر.0.0

 يقاس األثر الكلي للدفع الذي ميارسه قطاع معنی على االقتصاد ككل من خالل:

يقوم على أساس الزيادة الكلية احملققة يف إنتاج قطاع . و)iB(األمامية الكلية  الجذبأ. مؤشر روابط 
( حدثت جراء زيادة بوحدة واحد يف الطلب النهائي لكل القطاعات، إذ أن زيادة االنتاج يف iمعنی )
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هلذه ( لتلبية زيادة املدخالت الوسيطة iتؤدي إىل زيادة االنتاج من القطاعات ) (j) القطاعات األخرى
على ضرورة اعتماد  "Leory Jones "وحلسابه نبه  (551، صفحة 5614)شتوح،  القطاعات

)احلمادي،  ( بدل مصفوفة معامالت االنتاج لليونتيف، ويكون ذلك كما يليHمصفوفة التوزيع )
 :(121-195، الصفحات 5616

 من جدول املدخالت واملخرجات حتسب مصفوفة معامالت التوزيع (H) :وفق الصيغة التالية  
,j=1,2,… n i  ، ix / ijx ij=h    حيث  ijx : املخرجات الوسيطة من القطاع (i )للقطاع (j،)  

ix  القطاع إنتاج : الطلب اإلمجايل على (i.) 

جونز" أن معامالت هذه املصفوفة هي اليت متثل األثر املباشر لروابط اجلذب األمامية،  لوريوأكد "
وهي تعكس نسبة قيمة مبيعات كل قطاع للقطاعات االنتاجية األخرى إىل إمجايل الطلب )هنائي ووسيط( 

 ( تعطى بالعالقة التالية: iللقطاع )  لذلك القطاع، أي أن روابط اجلذب األمامية املباشرة

                                    

   حتسب مصفوفة معامالت اجلذب األمامية الكلية)B(  :وفق العالقة           
( والذي ميثل iيتم حساب مؤشر روابط اجلذب األمامية الكلية للقطاع ) (B)ومن املصفوف 

     مؤشر األثر الكلي للدفع وفق العالقة التالية :   

. لتخفيف درجة التحيز قام "رامسوسن" بتعديل (ب. مؤشر روابط الجذب األمامية الكلية المعدلة )
 على مرتنی واضعا بذلك مؤشر الرتابط األمامي القياسي وفق الصيغة التالية:   )iB(مؤشر 

                                                   

إىل متوسط روابط اجلذب األمامية الكلية لكل القطاعات  )iB(وهو معامل يعطي نسبة متوسط 
يكون  جاءت قيمة مؤشر الرتابط األمامي القياسي أكرب من الواحد)متوسط املتوسطات(، ويف حال 
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عندها متوسط أثر الدفع هلذا القطاع على االقتصاد أكرب من متوسط أثر الدفع لكل قطاعات االقتصاد 
 )والعكس بالعكس(، أي أن للقطاع القدرة على تعميق التشابك األمامي يف االقتصاد ككل.

يميت مؤشر من مشاكل حتديد القطاعات الرائدة تساوي ق: ()ج. معامالت االختالف 
أو قيميت مؤشر الرتابط األمامي القياسي يف قطاعنی خمتلفنی، عندها يتم اعتماد معامالت اخللفي القياسي 

(، ( ومعامالت اختالف روابط اجلذب اخللفية الكلية )اختالف روابط اجلذب األمامية الكلية )
 :(567-560، الصفحات 5616)احلمادي،  وذلك وفق التفصيل التايل

 ( لقطاعنی خمتلفنی فإن األولوية للقطاع الذي له أقل قيمة ملعامل إذا تساوت قيميت مؤشر )
(، واليت تعين أن القطاع يقدم خمرجاته بشكل متعادل نسبيا لعدد كبري من القطاعات االختالف )

( تعين أن القطاع النهائي، ويف اجلانب اآلخر فإن إرتفاع قيمة )لتغطية زيادة وحدة واحدة يف الطلب 
(i.يقدم خمرجاته إىل عدد قليل من القطاعات ) 
 ( واليت ( لقطاعنی خمتلفنی فإن األولوية للقطاع الذي له أقل قيمة لـ )إذا تساوت قيميت مؤشر،)

ت، أي تشتت األثر الكلي للسحب تعين أن القطاع يشرتي مدخالته من عند عدد كبري من القطاعا
 بشكل متعادلة نسبيا على عدد كبري من القطاعات.  

 وميكن حساب معامالت االختالف وفق الصيغتنی التاليتنی:

                              
 
 

 روابط اجلذب اخللفية الكلية.: هي معامالت مصفوفة ijkحيث:    

 ijb  .هي معامالت مصفوفة روابط اجلذب األمامية الكلية :  
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وفقا لمؤشري األثر الكلي  0102إختيار الفروع الرائدة لقطاع الصناعة التحويلية الجزائري سنة  .3
  :ومعامالت االختالف  ( واألثر الكلي للدفع للسحب 

الرائدة وفق هذا املعيار )املؤشرات األربع يف آن واحد( أكثر قبوال من ناحية  الفروعحتديد  يعترب
الدقة والشمولية وينسجم مع ما ذهبت إليه الدراسات املتخصصة وال سيما تلك اليت قدمها االقتصادي 

 .(567، صفحة 5616)احلمادي،  "ألربت هريمشان"

الفروع تعطى دائما األفضلية لتقوية التشابك اخللفي كون الكثري من االقتصادينی  ترتيبوعند 
تتعلق بالقدرة على خلق السوق، إذ أن توافر  ألسباب (ومنهم "هريمشان" يؤكدون على أرجحية قيمة )

، كما (592، صفحة 5616)احلمادي،   االنتاج السوق أكثر قوة يف تأثريه من جمرد تقدمي مدخالت
على أن التشابك األمامي يظهر دائما بشكل مصاحب ومتمم للتشابك اخللفي وكنتيجة  هريمشان"أكد "

 .(195، صفحة 5614)طعمة و آخرون،  لضغوط الطلب

 5610على جدول املدخالت واملخرجات لسنة  وباالعتماد Excelباستعمال برنامج و 
(Office National des Statistiques, 2018, pp. 14-15)  خمتلف قيم مؤشرات  مت احتساب

 األربع التالية: وفق اجملوعات 5610يف اجلزائر سنة  الصناعة التحويلية فروعمت تبويب ، و االختيار )األربعة(

 الفروع التي لها قدرة كبيرة على تعميق التشابك الخلفى واألمامي:مجموعة  0.3
على تعميق التشابك  قدرة مرتفعةأي فرع له  عدم وجود( بامللحق نالحظ 1من اجلدول رقم )

عدم وجود أي فرع يتميز بارتفاع قيم مؤشريه اخلاصنی  يتضحاخللفي واألمامي يف نفس الوقت، حيث 
 .اخنفاض معامالت االختالفيف نفس الوقت و  ( واألثر الكلي للدفع باألثر الكلي للسحب 

غري أنه من نفس اجلدول نالحظ أن فرع صناعة اجللود واألحذية يتصدر خمتلف الفروع بقيمة  
(، وهو ما يعين أن متوسط األثر الكلي للدفع =1,90632682مرتفعة ملؤشر األثر الكلي للدفع )

لدفع أثر امقارنة مبتوسط  1,90632682الذي ميارسه هذا فرع على قطاع الصناعة التحويلية يعادل 
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، كما أن هذا األثر الكلي للدفع يتوزع بشكل متعادل )مقارنة مبتوسط املتوسطات( لكل فروع هذا القطاع
( )مقارنة =1,4077295من الفروع وذلك الخنفاض قيمة معامل االختالف ) نسبيا على عدد كبري

(، وبتعبري آخر فإن للفرع قدرة  مبتوسط معامالت االختالف:
كبري على تعميق التشابك األمامي من خالل بيعه ملخرجاته )بصفة مباشرة وغري مباشرة( بشكل متعادل 

 .فروع الصناعة التحويلية وذلك لتغطية زيادة وحدة واحدة يف الطلب النهائينسبيا لعدد كبري من 

أما بالنسبة لقدرة الفرع على تعميق التشابك اخللفي فهي أيضا مرتفعة حيث أن متوسط األثر  
مقارنة  1,231967359الكلي للسحب الذي ميارسه الفرع على قطاع الصناعة التحويلية يعادل 

  اخلاصة به للسحب لكل فروع القطاع، غري أن ارتفاع قيمة معامل االختالفمبتوسط األثر الكلي 
تعين ( )مقارنة مبتوسط معامالت االختالف:  (=864197.2)

مرتفعة على تطوير هذا األثر الكلي للسحب يرتكز على عدد قليل من الفروع، وبتعبري آخر للفرع قدرة أن 
)وهو األمر الذي بسببه مل  التشابك اخللفي غري أن هذه القدرة املرتفعة ترتكز على عدد قليل من الفروع

، وهي (قدرة كبرية على تعميق التشابك اخللفي واألمامي يف نفس الوقتيصنف هذا الفرع كفرع رائد له 
 ه من مدخالت وسيطة.الفروع اليت متده )بشكل مباشر وغري مباشر(  مبا حيتاج

 فروع لها قدرة كبيرة على تعميق التشابك الخلفي وقدرة ضعيفة على تعميق التشابك األمامي:  0.3
اجملموعة حتوي ثالثة فروع، يتصدرها فرع ( بامللحق نالحظ أن هذه 61من اجلدول رقم )

يف الرتتيب العام لقدرته  ثانياوالذي حل  الصناعات احلديدية واملعدينية وامليكانيكية والكهربائية وااللكرتونية
من خالل تشتت أثره الكلي للسحب بشكل متعادل نسبيا على  ،املرتفعة على تطوير التشابك اخللفي

قيمة مؤشر أثره الكلي للسحب فروع الصناعة التحويلية، وهو ما يظهر من ارتفاع عدد كبري من 
اخلاصة به عن املتوسط  فوإخنفاض قيمة معامل االختال (=1.120674452)
، يف حنی أن قدرته على تطوير التشابك األمامي فهي ضعيفة وذلك (=1.024051994)

الخنفاض متوسط أثره الكلي للدفع عن من متوسط األثر الكلي للدفع لكل القطاعات 



 قسوم ميساوي الوليد    

241 

حمدود يرتكز على عدد وزيادة على ذلك فإن هذا األثر الكلي للدفع املنخفض  (=0,79885288)
 (.=5.797207400من القطاعات نتيجة الرتفاع قيمة معامل االختالف اخلاصة به )

التشابك اخللفي تعميق وميزته القدرة املرتفعة على فرع الكيمياء واملطاط والبالستيك ثالثا  وحل
( وقيمة منخفضة ملعامل =1.150157500) لتميزه بقيمة مرتفعة ملؤشر األثر الكلي للسحب

الفرع ما يف (، أما قدرته على تطوير التشابك األمامي  فهي ك=5.102241969) ختالفاال
  (=6.22700022) حيث تتميز بالضعف نتيجة الخنفاض قيمة مؤشر األثر الكلي للدفع ،السابق
على هذا فإن هذا األثر املنخفض يرتكز على عدد حمدود من الفروع نتيجة الرتفاع معامل  وزيادة

 .(=5.244269450االختالف اخلاصة بالفرع )

 الصناعات النسيجية فحل رابعا يف الرتتيب مبؤشر أثر كلي للدفع منخفض أما فرع
أنه زيادة على ضعف أي  ،(=5.000026797) (ومعامل اختالف مرتفع=6.79605519)

قدرة الفرع على تعميق التشابك األمامي فإن أثره الكلي للدفع يرتكز على عدد حمدود من الفروع، أما 
( فترتكز على عدد قليل من الفروع =1.292006252) قدرته املرتفعة على تطوير التشابك اخللفي

، وهو السبب الذي حال (=5.05241105) وهو ما يتضح من قيمة معامل االختالف املرتفعة
 ( على االطالق.دون تصدر هذا الفرع للمجموعة الثانية حيث أن له أكرب قيمة لـ )

وبذلك ميكن القول أن الفروع الثالثة اخلاصة هبذه اجملموعة ميكنها االسهام بشكل فعال يف حث 
نشاط التدوير يف اجلزائر، وذلك الرتفاع أثرها الكلي للسحب والذي ميكن أن يوجه حنو اسرتجاع  وتفيعل

 خمتلف النفايات واملخلفات الصناعية واستغالهلا كمدخالت وسيطة يف عملياهتا االنتاجية.

األمامي فريجع لكوهنا قائمة  هذه اجملموعة على تطوير التشابك فروعوعن سبب ضعف قدرة   
حيث باالعتماد على جدول املدخالت  على تغذية الطلب النهائي على حساب الطلب الوسيط، أساسا

يالحظ  (Office National des Statistiques, 2018, pp. 14-15) 5610لسنة  واملخرجات
وامليكانيكية والكهربائية وااللكرتونية ما نسبته الصناعات احلديدية واملعدنية أنه من إمجايل إنتاج فرع 
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فتغذي الطلب  املتبقية %25.07فقط تذهب )بشكل مباشر( لتغذية الطلب الوسيط أما  19.01%
للتغري يف املخزون، وهو ما  %59.42تذهب لتكوين رأس املال الثابت و %04.11النهائي، منها 

يف إمجايل التغري  %90.71 رأس املال الثابت وبـ يف تكوين إمجايل %05.54جعل هذا الفرع يساهم بـ 
 %09.25يف املخزون، وكذلك األمر بالنسبة لفرع  الكيمياء واملطاط والبالستيك حيث أن ما نسبته 

فتغذي الطلب النهائي، وكذلك  املتبقية %05.12تذهب )بشكل مباشر( لتغذية الطلب الوسيط أما 
من إنتاجه يف  %01.49ة حيث جنده يغذي الطلب الوسيط بـ األمر بالنسبة لفرع الصناعات النسيجي

  املتبقية تذهب لتغذية الطلب النهائي. %02.20حنی أن 

 كبيرة على تعميق التشابك األمامي وقدرة ضعيفة على تعميق التشابك الخلفي: فروع لها قدرة 3.3
مث يليه فرع الطاقة هلذه اجملموعة فرع املناجم واملقالع ( بامللحق يتضح تصدر 61من اجلدول رقم )و 

واملياه،  ويتميز كال الفرعنی بضعف القدرة على تعميق التشابك اخللفي نتيجة الخنفاض قيمة مؤشر األثر 
(  يف كال الفرعنی، أي أن متوسط األثر الكلي للسحب الذي ميارسه فرع املناجم الكلي للسحب )

مقارنة مبتوسط األثر الكلي للسحب  0,883982619واملقالع على قطاع الصناعة التحويلية يعادل 
لكل فروع هذا القطاع، وكذلك فإن متوسط األثر الكلي للسحب الذي ميارسه فرع الطاقة واملياه على 

مقارنة مبتوسط األثر الكلي للسحب لكل فروع هذا  0,924713522صناعة التحويلية يعادل قطاع ال
القطاع، ومع ضعف األثر الكلي للسحب يف كال القطاعنی فإن املالحظ أنه يتوزع بشكل متعادل نسبيا 

 يف كال الفرعنی. على عدد كبري من الفروع وذلك الخنفاض قيمة معامل االختالف 

ة على تعميق التشابك األمامي فهي مرتفعة يف كال الفرعنی وذلك ألن قيمة مؤشر األثر أما القدر 
( مرتفعة )تفوق الواحد( يف كال الفرعنی، وزيادة على ذلك فإن هذا األثر يتوزع بشكل الكلي للدفع )

رع من الفرعنی ( يف كال الفرعنی، أي أن كل فمتعادل نسبيا بنی عدد كبري من الفروع نتيجة الخنفاض )
له قدرة مرتفع على تعميق التشابك األمامي من خالل بيعه ملنتجاته )بأسلوب مباشر وغري مباشر( بشكل 

 .متعادل نسبيا لعدد كبري من الفروع 
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 الفروع التي تتميز بضعف قدرتها على تعميق التشابك األمامي والخلفي:مجموعة  4.3
تضم الفروع األربعة املتبقية، يتقدمها فرع صناعة ( بامللحق يتضح أهنا 61من اجلدول رقم )و 

 اخلشب والورق والفلنی والذي يتميز باخنفاض قيمة مؤشره اخلاص باألثر الكلي للسحب حيث قدرت بـ  
وهو ما يعين ضعف قدرة هذا الفرع على تعميق التشابك اخللفي ومع ذلك فإن هذا 6.726955004

يتوزع بشكل متعادل نسبيا على عدد كبري من الفروع وذلك الخنفاض قيمة معامل ، األثر الضعيف
أما قدرة الفرع على تعميق التشابك األمامي فهي األخرى ، (=5.679547009) االختالف

اخلاصة به وزيادة على ذلك فإن هذا األثر  الرتابط األمامي القياسي  منخفضة نتيجة الخنفاض قيمة
 .الضعيف يتمركز على عدد قليل من القطاعات نتيجة ارتفاع قيمة معامل االختالف

وبالعودة إىل قدرة فرع اخلشب والورق والفلنی على تعميق التشابك اخللفي )رغم تصنيفها ضعيفة( 
بكل الفروع، وذلك ألن قيمة مؤشر  نالحظ أهنا تساوي بالتقريب متوسط األثر الكلي للسحب اخلاص

وهو ما  (=6.72695500)األثر الكلي للسحب اخلاصة بالفرع جد قريب من الواحد الصحيح 
يعين أن حث وتفعيل أداء هذا الفرع سيسمح برفع قدرته على تطوير التشابك اخللفي خاصة مع متيزه 

 بقيمة منخفضة ملعامل االختالف.

وله نفس مميزات الفرع السابق أي القدرة  ثانيا يف هذه اجملموعة فرع مواد البناء والزجاج وحل
ورغم ذلك فإن االثر الكلي للسحب  (=6.275504017) املنخفضة على تعميق التشابك اخللفي

بشكل متعادل نسبيا على عدد كبري من الفروع وذلك الخنفاض قيمة معامل  اخلاص بالقطاع يتوزع
، كما يتميز بالقدرة املنخفضة على تعميق التشابك األمامي (=1.940016502ختالف )اال

 وزيادة على ذلك متركز األثر الكلي للدفع على حدد حمدود من القطاعات.

أما فرعي الصناعات املختلفة والصناعات الفالحية والغذائية فيتصفان بضعف قدرهتا على تعميق 
وزيادة على  للسحب واألثر الكلي للدفع التشابك اخللفي واألمامي نتيجة لضعف قيم مؤشري األثر الكلي
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هذا الضعف جند أن األثرين الكلينی للسحب والدفع لكل فرع يتمركزان على عدد حمدود من القطاعات 
 ذلك ألن قيم معامالت االختالف مرتفعة يف كال الفرعنی.

 خاتمة: .4

غري من منطق الضرورة امللحة لبعث وتفعيل االقتصاد الدائري يف اجلزائر والتقليل من االستغالل 
للموارد  الطبيعية واستنزافها، حاولنا من خالل هذه الدراسة اإلسهام يف هذا اجلانب وذلك  العقالين

ضرورة تفعيل وحتسنی أداء  واملتمثلة يف االقتصاد الدائري أهم متطلبات تفعيل أحد حتقيقبالتطرق إىل آلية 
سلوب حتليل املدخالت واملخرجات لدراسة مستوى التشابك أحيث استخدمنا  قطاع الصناعة التحويلية،

، ومن مث حتديد الفروع اليت هلا القدرة على تعميق 5610بنی خمتلف فروع القطاع سنة  ياألمامي واخللف
 الية متثل أبرز ما توصلت له هذه الدراسة من نتائج:والنقاط التمستوى التشابك بنی خمتلف فروع القطاع، 

 فرع صناعة اجللود واألحذية هو الفرع الوحيد الذي له القدرة على تعميق التشابك األمامي واخللفي 
 بنی خمتلف فروع قطاع الصناعة التحويلية يف اجلزائر؛

  ئية وااللكرتونية وفرع الكيمياء وامليكانيكية والكهربا واملعدنيةفرع الصناعات احلديدية يتميز كل من
بالقدرة املرتفعة على تعميق التشابك اخللفي يف حنی الصناعات النسيجية واملطاط والبالستيك وفرع 

 ؛تتميز بضعف قدرهتا على تعميق التشابك األمامي
   حنی يف األماميبالقدرة املرتفعة على تعميق التشابك  فرعي املناجم واملقالع والطاقة واملياهيتميز 

 اخللفي؛على تعميق التشابك  القدرةبضعف  يتميزان
  فرع اخلشب والورق والفلنی يتميز بضعف قدرته على تعميق التشابك األمامي أما قدرته على تطوير

التشابك اخللفي )رغم تصنيفها ضعيفة( فإمكانية ورفعها جد كبرية ــــ يف حال تفعيل أداء الفرع ـــــ ألن 
 (.6.72695500باألثر الكلي للسحب جد قريب من الواحد الصحيح )قيمة مؤشره اخلاص 

 عف القدرة على تعميق التشابك األمامي واخللفيضالفروع املتبقية تتميز ب.  
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قطاع الصناعة التحويلية يف  وبذلك فإن النتيجة األوىل تثبت صحة الفرضية األوىل القائلة بتميز
بنی خمتلف فروع القطاع،  ا تعميق التشابك األمامي واخللفيميكنهاليت فروع بقلة ال 5610اجلزائر سنة 

فرع صناعة اجللود ويف نفس الوقت تثبت النتائج األوىل والثانية والرابعة صحة الفرضية الثانية القائلة بأن 
طاط واإللكرتونية، وفرع الكيمياء واملالصناعات احلديدية واملعدنية وامليكانيكية والكهربائية وفرع  ،واألحذية

والبالستيك، وفرع صناعة اخلشب والورق والفلنی ميكنها أن تكون مبثابة فروع حمورية لبعث نشاط التدوير 
 يف اجلزائر

 :نقدم االقرتاحات التاليةوعلى ضوء ما سبق من نتائج 

 وذلك لتعميق الرتابطات األمامية  عطاء األولوية يف اخلطط التنموية لفرع صناعة اجللود واألحذيةإ
الصناعات احلديدية واملعدنية وامليكانيكية والكهربائية ، وكذلك لفرع لفية بنی خمتلف الفروعواخل

وفرع الكيمياء واملطاط والبالستيك وفرع صناعة اخلشب والورق والفلنی الرتفاع قدرهتا  وااللكرتونية
 على تعميق التشابك اخللفي.

  ملختلف فروع الصناعة عمقا خلفيا هاما ون فرع متطور للصناعات الرأمسالية والذي سيكالسعي لبعث
التحويلية ميدها مبا حتتاجه من آالت ومعدات إنتاجية، بدل أن تستورد من اخلارج وما يعنيه ذلك من 

  ؛تسرب للعملة الصعبة
  تقسيم فرع الصناعات احلديدية واملعدينية وامليكانيكية والكهربائية وااللكرتونية وفرع الصناعات

 ة فروع مستقلة، حيث أن ذلك يعطي دقة أكرب يف عملية التخطيط واختاذ القرارات؛األخرى إىل عد
  الفصل بنی املدخالت الوسيطة احمللية واملستوردة عند إعداد جداول املدخالت واملخرجات وذلك

 على درجة انكشاف الفروع الصناعية؛ للوقوف
 يفقدها أمهيتها كأداة للتخطيط. عدم التأخر يف إعداد جداول املدخالت واملخرجات، حيث أن ذلك 
 
 



 ناعة التحويلية كأهم متطلبات التحول نحو االقتصاد الدائري في الجزائرتطوير قطاع الص عنوان المقال:

246 

  . قائمة المراجع:5

(. االقتصاد الدائري كمدخل إبداعي للحد من البصمة البيئية وحتقيق التنمية 8102بسام مسري الرميدي. )
-333، الصفحات  JFBEجملة اقتصاديات املال واألعمال السياحية املستدامة : دراسة نظرية وحتليلية. 

333. 

األردن: دار املسرية للنشر  االقتصاد الرياضي.(. 8102حسن ياسنی طعمة، و آخرون. )
 والتوزيع والطباعة.

(. االقتصاد الدائري كدعامة أساسية لتحقيق جودة احلياة 8102زكرياء نفاح، و عبد الوهاب بطيب. )
-0)الصفحات  منوذج التنمية اجلديد وجودة احلياةامللتقى الدويل اهلولندية".  DSM"دراسة حالة شركة 

 (. بشار: كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جامعة طاهري حممد.02

األردن: دار  الرياضيات واالقتصاد نظرية وتطبيق.(. 8101صادق علي اجلبوري، و آخرون. )
 جرير للنشر والتوزيع.

األردن: دار اليازوري العلمية  االقتصادي بنی النظرية والتطبيق. التشابك(. 8101علي جميد احلمادي. )
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ة يف (. حتليل املدخالت واملخرجات العمومية لقطاع البناء واألشغال العمومي8102نور الدين شتوح. )
 .883-810الصفحات . حبوث اقتصادية عربية، مركز دراسات الوحدة العربية ، 8100-8110اجلزائر 

 

 :مالحق. 2

:ترتيب فروع قطاع الصناعة التحويلية في الجزائري وفقا لمؤشري األثر الكلي للسحب واألثر 1الجدول
 .0102( لسنة  و ( ومعامالت االختالف )  و الكلي للدفع )

 المجموعة األولى: الفروع التي لها قدرة كبيرة على تعميق التشابك األمامي وكذلك الخلفي

  مرتفعة   مرتفعة  قطاع النشاط الترتيب

10 
صناعة الجلود 

 واألحذية
1,90632682 1,407729508 1,231967359 2,791468284 

 : فروع لها قدرة كبيرة على تعميق التشابك الخلفي وقدرة ضعيفة على تعميق التشابك األماميالثانيةالمجموعة 

  مرتفعة   منخفضة   قطاع النشاط الترتيب

 1,684321774 1,153094428 2,979839466 0,79885288 ص ح م م ك إ 10

13 
 الكيمياء والمطاط

 والبالستيك
0,85963385 2,844507426 1,126129263 2,165841707 

يةالصناعات النسيج 14  0,97032217 2,666380979 1,575630528 2,62841132 

 المجموعة الثالثة: فروع لها قدرة كبيرة على تعميق التشابك األمامي وقدرة ضعيفة على تعميق التشابك الخلفي

  منخفضة    مرتفعة   قطاع النشاط الترتيب

 1,752270721 0,883982619 2,12285911 1,09454628 المناجـم والمقالــــــع 15
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 ص ح م م ك إ: الصناعات احلديدية واملعدنية وامليكانيكية والكهربائية وااللكرتونية. حيث:

 اخلانات املظللة ملعامل االختالف تعين أن قيمته منخفضة )أقل من املتوسط(، أما اخلانات غري املظللة فتعين أن قيمته مرتفعة. 

 .Excelوبرنامج  5610على جدول املدخالت واملخرجات لسنة  من إعداد الباحث باالعتماد لمصدر:ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,969444462 0,924713522 2,480007178 1,05147628 الطــــــاقــة والمــــيــــاه 12

 التشابك األمامي وكذلك الخلفي. المجموعة األولى: الفروع التي لها قدرة ضعيف على تعميق

  منخفضة    منخفضة    قطاع النشاط الترتيب

10 
صناعة الخشب 
 2,097249337 0,980722364 2,657679179 0,89233477 والورق والفلين

اجمـــواد البناء والزج 12  0,78031343 2,996453618 0,892234319 1,746610268 

فةالصناعــات المختل 12  0,83429305 2,788341322 0,653648266 2,464659223 

01 
ية الصناعات الفالح

 2,9530393 0,577877332 2,939681568 0,81190048 والغذائية



 مجلـة اإلستراتيجيـة والتنميـة
                     ،0101جوان / (ثاني)الجزء ال خاص عدد، 01مجلد: 

 072 -042ص 

 :متعدد التخصصات حول دد خاص بالمؤتمر الدولي األولع
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 السلوك االستهالكي الواعي بيئيا لتحقيق التنمية المستدامة

Environmentally conscious consumer behavior to achieve 

sustainable development 

 2، عفاف خويلد1 حليمة السعدية قريشي
2 , khouiled afaf1Korichi halima saadia 

 aadiakorichi@yahoo.frhalimas،  اجلزائر، ورقلة  -جامعة قاصدي مرباح 1
 khouiled_afaf@yahoo.fr،  اجلزائر، ورقلة  -جامعة قاصدي مرباح 2

 22/60/2626اريخ النشر: ت    

 

  :ملخص

ري ولوا يعترب موضوو  اليئةوة موه  اوو ايواضوئ  الو  االئوم باعات واس ولوا ايملوتومل العواي ، يوا  وا موه تو  
ائاتنووا مووه  جوور ا ووت رار النووو  اا ملووان   اووتا ال وووعي وموو  تزايوود الوووو  اليئةوو  ولووا ال ووعئد الر وو  ا ووت ابة 
للتطورات العايئة   جمال اعلتزاس اليئة  مت  ه العديد مه األ ال ة والقوا ني التشريعات هبدف احملافالة ولا اليئةوة 

  الطريقة ال  مي وه التعامور هبوا مو  مشوابر اليئةوة، فهنوال ايعتودلوع  وموارداا الطيئعئة، واختلفم وجهات النالر
الووتيه ع يووتايوع ذو جووتور ايشوو لة، ويقالاوووع الوووع مملوو نة، ذع  ع ايرالووة الوو   وور هبووا اليئةووة تتطلوو  الوووع 

ولوا ر  وها ة باليئةوة و جترية، بداية مه الطريقة ال  يف ور هبوا األفوراد والو  تونع ت بالتيعئوة ولوا  ولوبئا و ال وار 
توصووولم الدرا وووة ذو  ع ايملوووتهلو اوووو ايملووواول ووووه التوووداور اليئةووو  موووه خووو ل ، ب وووا  ووولوبئا و اع وووته بئة

المللوبئات ال  ميار ها وند ذشيا  ااجئاته ولئت    ملية  و ب ئة ايواد ايملتهل ةي وظهر ما يعورف بايملوتهلو 
 .ل ذو ما يمل ا باع ته ل ايملتداس  و اع ته ل األخ رالواو  بئةئا والتي غري مه ش ر اع ته 

_________________________________ 

 halimasaadiakorichi@yahoo.frيميل: اإل ،الئ ة الملعدية قريش : المؤلف المرسل

mailto:khouiled_afaf@yahoo.fr
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تن ئة  :  لول ايملتهلو الواو  بئةئا؛ محاية اليئةة؛ وو  بئة ؛ ا ته ل مملتداس؛ تملويق  خ ر؛كلمات مفتاحية
 .مملتدامة

 Q57؛M31؛ JEL : تصنيف

Abstract:  

The theme of the environment is one of the most important topics that have 

received attention at the global level, because of the impact on our lives for the 

continuation of the human species in the universe. As environmental awareness 

increased on a formal level in response to global developments in the area of 

environmental compliance, many laws and regulations were enacted to preserve 

the environment and natural resources. There were different views on how to deal 

with the problems of the environment. There are moderates who do not go to the 

root of the problem, they propose solutions, but the stage in the environment 

requires radical solutions, beginning with the way individuals think and which are 

reflected in their behavior harmful to the environment, especially consumer 

behavior. The study concluded that the consumer is responsible for environmental 

degradation through the behaviors that he practices when satisfying his needs and 

not the proportion or quantity of materials consumed. The so-called 

environmentally conscious consumer, who changed from consumption to what is 

called sustainable consumption or green consumption. 

Keywords: environmentally conscious consumer behavior; environmental 

protection; environmental awareness; sustainable consumption; green marketing; 

sustainable development. 

Jel Classification Codes: M31؛Q57 

 مقدمة .1

ذع التو   اعقت ادي غري ايمليوق بعد احلرب العايئة الثا ئة محر معه ا ف ارا   ا ته ل الملل  
، وزاد 1950مملتومل العامل ذو  بثر مه الن ف منت  نة ايادية، فقد زاد ا ته ل اخلش  ولا 

ا ته ل الورق  تة  ضعاف وزاد ا ته ل األ ال مخملة  ضعاف، وت اوف ا ته ل ايئاهي وقد شهد 
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مما جيعر حتقئق الن و ايملت ر لئت باألمر الملهر ويتطل  مه الدول  امل  ي ا ا ف ارا   ودد المل اع،الع
 الو اا تاج ايينئة ولا اع تع ال اي ثف لل  ادر وطرق ايعئشة، ذو تلو ال  ال ناوئة  ع تنتقر مه 

مه حتقئق ذلو ذع مبملاودة ايملتهلو  تملتهلو م ادر  قر وحتد بثريا مه التلوثي وع تت  ه اينال ات
الق ري وه طريق تعدير  لوبئاته الشرائئة واع ته بئة وذ  ار ذاته وا تعداده للت حئة مب ا   األمد 

 مه  جر بئةة  ف ر لألجئال القادمةي 

ورجال التملويق ولا ت  ئو اع الاتئ ئات  تملاود درا ة  لول ايملتهلو األخ ر اينال ات 
التملويقئة اليئةئة اينا ية مه جهةي ب ا يملاود ايملتهلو  فمله ولا فهو قراراته الشرائئة، ومعرفة ما لتي 

 ؟ وما ا  ايا رات ال  جتعر  لوبه واو  بئةئا؟يشاليه؟ وياذا يشاليه؟ وبئف يشاليه

ت  ه  مهئة اته الدرا ة    هنا تقدس ورضا مف   وه ايفاائو واألدبئات ايتعلقة بمللول 
ايملتهلو الواو  بئةئا، مبا يملاود رجال التملويق وايملاولني   اينال ات ولا تيين مدخر التملويق 

والطرف  تا ايملتهلو، باوتياره جوار الع لئة التملويقئةولا ااتئاجات ورغيات ا واألخ ر القائ
 يايملتهدف مه قير اينال ة

بوا طة  داة اع تيئاع ألهنا  بثر تنا يا م  اتا النو  مه مت مج  اليئا ات األولئة للدرا ة 
 الدرا ات، خاصة   ظر التياود اجلغرا  ألفراد العئنةي

 اإلطار النظري للدراسة ي1

اليئة  لل ملتهلو وت  ئو الربامج ال زمة لزيادته ضرورة ات ئة يملايرة  يعترب قئاس الوو 
اعات اس العاي  باليئةة والتي  صيح التزاما ولئت خئارا، و وف يملاود ذلو ولا ت  ئو اا الاتئ ئات 

 التملويقئة اليئةئة القادرة ولا اينافملة العايئةي
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 Kotler andر مه :  بد بأسباب تطور سلوك المستهلك الواعي بيئيا ي1.1

Armstrong   ه مل يعد تعالئو اع ته ل،  و زيادة فرص اعختئار  و حتقئق  ق ا  
رضاء  تا ايملتهلو او ادف النشاط التملويق ، وذمنا حتملني جودة احلئاة ذو  ق ا 
درجة، وع تعين جودة احلئاة ب ئة وجودة الملل  واخلدمات ايقدمة لل ملتهلو فقط ول ه 

 Armstrong,1996, p ,جودة اليئةة ال  يعئش فئها اتا ايملتهلو )تعين  ي ا 

695 Kotler ي) 
 نة    Beckmann  دت العديد مه األ ياب ذو تطور  لول ايملتهلو األخ ر، ائث يرمل

 ع اليحوث   جمال ولوس التملئري تدرس و قة ايملتهلو باليئةة  لملييني ولا األقر   1999
 :(Toulouse, 2005, p 42)مها

الوو  احلقئق  لل ملوقني واليااثني   جمال التملويق باألضرار ااي ولوجئة )  اليئةئة ( النامجة  -
 وه   شطة اا ملاعي

 التملاؤل الوا    بثر ف بثر وه ذيديولوجئة ولو التملويقي  -

و ا تشار جم ووة مه التغريات  دت ذو منو   Vandermerwe and Olliffوقد ادد
      : اتا المللول ب ا يل

اع تشار الملري  لل نت ات اخل راء مه األ واق ال غرية ذو األ واق ال يرية، وقئاس العديد مه  -
 ال ربمل بإ تاج اته اينت ات مثر مابدو الدز  وبروبال وغريااي  اينال ات

ال  تقدس منت ات خ راء، والتيه لديهو  ظهور ايملتهل ني التيه يف لوع التعامر م  اينال ات -
ية   دف    عار مرتفعة للح ول ولا اته اينت ات، ومه مث منو قطا   وق ايملتهلو الرغ

 األخ ري

 زيادة ذقيال ايملتهل ني ولا اينت ات معادة التدوير  و القابلة اوادة التدويري -
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ا تشار اعات اس اليئة  لدمل ايملتهل ني   خمتلف الت نئفات الدميوغرافئة فلو يعد اعات اس اليئة   -
قاصرا ولا فةة التبور فقط بر  صيح موجودا داخر الفةتني، وا تا بالنملية ليقئة الت نئفات 

 الدميوغرافئة األخرملي

الن و ايتزايد   ودد اينت ات اخل راء داخر األ واق األمري ئة، ائث ارتفعم  ملية اته  -
 Roberts  A , 1996)1991( سنة٪13,4إلى ) 1975(   واس ٪5اينت ات مه )

, p 117)ي 

والعامر ايهو    ذلو او زيادة الوو  الشعيب بالتداور اليئة ، وخبطورة ا تغ ل ايوارد الطيئعئة 
ورب العامل خ ل مخملني  نة، فف   مري ا يوجد رب  مملتهل   العامل بالرغو مه ااتوائها ولا اجلزء األقر 

يوازاة تغريا   قرار الشراء وند جزء بيري مه   ا ا مه   اع العامل، واتا الن و للوو  اليئة  محر معه با
ايملتهل ني األمري ئني، وب ا وددا بيريا مه ايملتهل ني، ولئت مه ذوي الوو  اليئة  فقط، ييحث وه 
شراء منت ا و للتخفئف مه اآل ار الملليئة مه خ ل اقتناء وا تع ال منت ات تفهو ولا  هنا مف لة 

اتا الن و الملري  ل  ته ل األخ ر، فيد ت بوض  خمططات  ينال اتبئةئاي ب ا  دربم العديد مه ا
 تملويقئة جديدة تع ت اتا اعجتاه الف ري اجلديد وند ايملتهلوي

يشت ر الملوق ايملتهدف ب  شطة التملويق األخ ر ولا  تعريف المستهلك الواعي بيئيا:  .2.2
يطلق ولئهو "ايملتهل ني ايملتهل ني التيه يامنوع مبيادئ وقئو التملويق األخ ر، والتيه 

 ,Dominiqueاخل ر"ي ولقد ورف ايملتهلو األخ ر ودة معان)

Ghislaine,2003, p 9:) 
ب  ه "ايملتهلو الواو  بايشابر اعجت اوئة "ي بئن ا  Anderson ورفه 1972    نة

فرد ايملتهلو األخ ر  ب  ه "ايملتهلو ايهتو باعي ولوجئا" ب 1974 نة  Ahmed et al يعرف
 ورفه   1976ولئه "تيين  لول شرائ  منمل و م  احملافالة ولا األ ال ة اليئةئة"ي  ما    نة 

Henion" ذلو ايملتهلو ايعين بايشابر اليئةئة "ي 
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ايملتهلو الواو  بئةئا  واألخ ر ب  ه " ايملتهلو التي يقوس Roberts ورف 1996   نة 
 ي   را ذجيابئا  و قر   ر  ليب ولا اليئةة" بشراء الملل   واخلدمات ال  يدرل ب ع  ا

الوو  اليئة  الع ئق  " الزبوع  و ايملتهلو ذو ما الي ري فقدس تعريفا لل ملتهلو األخ ر ب  ه 
والتي يتعامر بش ر   ا   باعوت اد ولا القئو ال  يامه هبا وال  تدفعه ذو جتن  شراء منت ات  ي 

، ص 2006الي ري،  فقط ودس ا ته ل الملل  اي رة باليئةة")شربة مش ول بتوجهها اليئة  ولئت 
 (ي252

مما  يق يت ح  ع ايملتهلو األخ ر او ذلو ايملتهلو التي ميلو مواقف صديقة لليئةة، 
تتحدد   ا ا مه ما رات  فملئة وتنع ت   المللول اع ته ب  الواو  بئةئاي ذع  ع انال بعض 

ابئة جتاه اليئةة ول ه ع تالهر   المللول الشرائ  لديهو،  و مبعىن آخر ايملتهل ني ت وع لديهو مواقف اجي
انال مملتهل وع يامنوع ب ع شراء منت ات معئنة تملي  تلوث اليئةة  ل ه ع ميتنعوع وه ذلو) انال 

 ,Dominiqueتياود بني ايواقف والمللول(، وقد يرج  ذلو لعدة   ياب منها )

Ghislaine,2003, p 55) : 

 نت ات اخل راء،  الرا ألع  عر ااته اينت ات ضخ   لملئطرة ووامر داخلئة وخارجئة،  عر اي
مت التطرق له  ابقا، مما جيعر  عراا  ولا وبالتايل ذ تاجها ي وع ب  ئات  قر مقار ة 

 باينت ات األخرملي

  اجلودة والرفاائة،  ب ا بئنم درا ة Niva et al ب ع اختئار مادة الغملئر  1988سنة
طاريات ال هربائئة يتو    غل  األائاع ولا امل  الملعر واجلودة،ولا و ت والي

 خ ائص  خرمل باليعد اليئة  فإهنا ع تربر الملعر ايرتف ي

  ،الت  ري العاطف   ئ وع  بثر  مهئة   االة ايوقف ال عئف منه   ايوقف ت  ري العواطف
 القويي

 وفرة وقرب  مابه ذوادة التدويري 
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 ةيت ئز ايملتهلو األخ ر مب  ووة اخل ائص الدميوغرافئلك الواعي بيئيا: خصائص المسته .2.2
 Anderson واعجت اوئة اعقت ادية ال   ئزه وه غريه مه ايملتهل ني العادينيي لقد اوتربه 

et Cunningham  ب  ه بر " شخ ئة ذات و ر متو ط، ضعئفة   1972   نة
 .العقئدة، منفتحة  بثر ولا العامل"

، فرياه "امر ة ذات قدرة ولا تيين المللوبئات اخلارجئة ولا بقئة Webster   1975  ما
اجل اوة وال  ع حت ر  ي ا و ولا قئو واربات اآلخريه ولديها الدخر العايل وتنت   ذو الطيقة 

، ذو  ع ايملتهلو األخ ر" بثر حت را ويشارل Antil   1974العالئة وايتو طة "ي   اني يتا  
 ما .    شاطات جمت عه، فهو بثر حتررا، و بثر  قة    فمله ويشارل   النشاطات الثقافئة"

Schwepker et Cornwell    1991 فئ فه ب  ه " بر مملتهلو  له وائد مرتف  و ب ر ،
، ب ع ايملتهلو Le Roper Starch Worldwide    1996تربئة والئة"، ويعتقد

 فر و"ي 46000واما و ا وائد  نوي  بثر مه  40و 30األخ ر"امر ة مثقفة بني 

مه  بثر الدرا ات ا تفاضة ودقة فئ ا يتعلق بمللول  1990 نة  Winskiتعترب درا ة 
 ايملتهلو األخ ر ائث وصفته ب  ه: 

  ا  امر ة   األربعئنئات مه و راا، تقوس مبهامها اينزلئة وتع ر خارج اليئم، وع تت ملو باآلراء
 ئ ا يتعلق بنالرة اجملت   لل ر ة؛التقلئدية ف

 تو بالملئا ة، ولديها  شاط   احل  التي تمل ه فئه؛  

 ع ختاف مه التعيري وه ر يها، و ائا ا ت ت  ر يها وتر له ذو ال حف؛ 

  حت  الطيخ وتشعر ب مهئته، و تو بالقئو الغتائئة أل ر ا، وع حت  تقدمي الوجيات الملريعة غري
 ايغتية أل ر ا؛

 ندما تقوس بالتملوق  ئر ذو بتابة قائ ة مشاليا ا، وتقر  بئا ات المللعة ايتعلقة مب و ا ا و
 و  عاراا؛
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 حت  مناقشة اينت ات م   صدقائها، وتقر  اليئا ات ايقار ة وه الملل ؛ 

  تيحث وه ايعلومات ايفئدة   ااو  ات، وتعتقد  ع انال ال ثري مه ااو  ات ال ارة
 ؛باألطفال

  تعتقد  ع التلوث اليئة  ميثر  ديدا صارخا، ومه ال روري رف  ايعايري اليئةئة اىت لو دمل األمر ذو
 خفض مملتومل ايعئشة؛

  تعتقد مبملاولئتها الشخ ئة   تنالئف اليئةة، وتعتقد  ع اات امها باليئةة لئت جمرد بدوة وله
 ضختف ي

 اخل ر   الوعيات ايتحدة   ه مي ه تقملئو ايملتهل ني Roperوقد  وضحم درا ة 
  :  (Fuller ,1999, pp 335−337)وفقا لمللوبهو م  ايشابر اليئةئة ذو مخملة  جزاء األمري ئة

 ، وتت ئز اته اجمل ووة بو:True-Blue Greens (12%)  نالمستهلكين الخضر الحقيقيي - 

  وقادة؛  بثر التزاما   ودد بيري مه النشاطات اليئةئة، ويعتربوع   شطاء 

 و مربز اقت ادي واجت او  مرتف ؛ي  

 يشاربوع   الق ايا اليئةئة وه طريق ايملامهات ايالئة ويتدخلوع  ئا ئاي 

 ، ويت ئزوع بو: Green back-Greens(%6) المستهلكين الخضر المدعمين -ب

 يت ئزوع بالرغية   دف  األ عار العالئة مه  جر منتوج صديق لليئةةي 

  ادي واجت او  مرتف  واو  بثر شياباي و مربز اقت 

 اىت ولوبا م مملامهتهو ايالئة لئملم اامة مثر Greens  True-Blue هنو لئملوا إال أ
  قر مه الياقنيي
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 ، تت ئز اته اجمل ووة ب وهنو: Sprouts (%37 )المستهلكين البراعم  -ج

  للحاق باجمل ووتني اجمل ووة األبثر وددا ويملتطئعوع بايملاودة بناء ذ الاتئ ئة معئنة
 الملابقتني؛

 و مملتومل اقت ادي واجت او  مرتف ؛  

 بئةئة مثر ذوادة التدوير ول نهو ع يلتزموع ب ي  شاطات   تيتينوع   بعض األائاع  لوبئا
 اجت اوئةي 

 يت ئزوع بو:  ،Grouser (13% (المستهلكون المتذمرون -د

 ي ت رفات بئةئة؛  قر اات اما بايشابر اليئةئة وع يتينوع تقرييا  

  و مملتومل اقت ادي واجت او  منخفضي  

 ، وتت ف اته اجمل ووة بو:  Basic Browns (29%) المستهلكين الالمبالين-ه

 لئت لديهو  ي اات اس بالق ايا اليئةئة؛ 

  لديهو مملتومل اجت او  واقت ادي منخفض جدا؛ 

 تملديد ديوهنويت  ه اات اما و األ ا ئة   ذشيا  ااجئا و الئومئة،مثر 

ذع  لول ايملتهلو او   اس لأل ر التي ي نعه اجملت   مفهوم سلوك المستهلك األخضر:  .2.2
ولا اليئةة، بملي  األو ال واعختئارات ال  يتينااا ايملتهلو، مبعىن ا ته ل منت ات خاصة 

ليئةة  و مبعىن العئش ب  الئ  خاصة دوع األخرمل، بر اتا له   ر مياشر  و غري مياشر ولا ا
 ي(Jackson, 2007, p01)وبتا ولا صحة و  مة األفراد
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ضختلف  لول ايملتهلو األخ ر وه  لول  ي مملتهلو آخر مه ذمياع فةة ايملتهل ني اخل ر 
 : 102)، ص 2007الي ري، النوري ، (مب  ووة مه األمور وا 

 متها؛تعان اليئةة   اد ذا ا مه جم ووة مه ايشابر تا ر ولا   متها ودميو  - 

 جي  التعامر م  اليئةة ب  لوب فاور للحفاظ ولئها؛  -ب

يشارل الفرد ولو بش ر يملري   ار ايش  ت اليئةئة ورب توجهاته اع ته بئة  للحفاظ  -ج
 ولا اليئةة، وما او  بعد مه ذلو؛

يملهو ا تع ال منت ات ذات خ ائص ومواصفات بئةئة وبش ر   ا     احلفاظ ولا  -د
     يصحة الفرد واجملت 

  Elkingtom andقدس العديد مه اليااثني تعاريف للمللول األخ ر مه  برزاا تعريف 

Hailes  :له ب  ه " الع لئة ال  يتو مه خ  ا مقاطعة اينت ات ال  تادي ذو 

 دد ائاة ايملتهلو واآلخريه خاصة ال حئة؛  

 تلوث اليئةة  واء باع خ ل ت نئعها  وا تخدامها؛ 

 ات بيرية مه ايوارد  واء خ ل ت نئعها  وا تخدامها؛ا ته ل ب ئ 

 ايمليية يخلفات و فايات غري ضرورية وضارة   و لئة التعيةة والتغلئف؛ 

 ا تخداس مواد غري مشرووة  دد ائاة الربية ؛ 

  "تا ر  ليا ولا دول  خرمل، خاصة الدول الفقرية   موارداا ايادية(Peattie,1995, p 

  ي(83
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( ولا تعريف تطيئق  ل  ته ل ال ديق لليئةة (OSLO ف م  دوة  و لو 1994و   نة 
ولا   ه "ا تع ال اينت ات واخلدمات ال  تملت ئ  للحاجئات األ ا ئة وتملااو   حتملني  ووئة 
احلئاة م  التخفئض ذو احلد األدىن ال  ئات ايملتع لة مه ايوارد الطيئعئة وايواد الملامة، مبا فئه ب ئة 
النفايات وايلو ات الناجتة خ ل دورة ائاة اينتج، حبئث ترض  ااجئات األجئال ايملتقيلئة " 

(Dominique, Ghislaine,2003, p 9)ي 

 ما اع ته ل ايملتداس فهو"مشرو  شامر متعدد األبعاد، ويعني القا وع التي يتطل  التزاس ااس 
م قرارا و ايتعلقة باا تاج واع ته ل  ا تداخ ت مه طرف اينت ني وايملتهل ني   اال ما ذذا با 

 وخت   ت رفات ايملتهل ني تيعا لل ملائر اليئةئة ألربعة مراار   ا ئة:  ي(Marine , p 09)بئةئة "

يملتوو  ايملتهلو ايش لة اليئةئة، ل ه ايعلومات ونها  – المرحلة األولى: التوعية ي1
 ت وع حمدودة وغام ةي

يهتو ايملتهلو بايش لة اليئةئة، ل ه النشاط ي وع  -: االهتمامالمرحلة الثانية ي1
 ضعئفا  مليئاي

ي يح ايملتهلو  بثر ووئا بايش لة اليئةئة،  –المرحلة الثالثة: جمع المعلومات  ي3
 وي خت النشاط م اع اعات اسي

 تندمج األ شطة     لوب ائاة الناسي -المرحلة الرابعة: النشاط ي4

نال ات  ايتينئة للتملويق األخ ر، ا تهاج ميادرة تملهو   احلفاظ ولا لتا باع عبد ولا اي
اليئةة، مه خ ل ذوطاء ايملتهلو الفرصة ع ته ل اينت ات ال  تليب ااتئاجاته ورغياته، بطريقة بافئة 

حتملني وفعالة م  احلد مه التلوث والت  ريات اليئةئة ال ارة وا ع ا ا ا اعجت اوئة واعقت ادية،  هبدف 
جودة احلئاة ل افة ايملتهل ني احلالئني واألجئال القادمة مه خ ل تيين منه ئة اع ته ل 

 األخ ر)ايملتداس(ي 
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يشري مفهوس الشراء األخ ر ذو" شراء ايواد واينت ات مراحل اتخاذ القرار الشرائي األخضر:  .2.2
 تخدامها، واىت بعد و لئة ذات  قر مملتومل مه ال رر اليئة   وودمية ال رر،ورب ذ تاجها، وا

اع تخداس،واتا يت  ه ايواد ال  تملتخدس  و حتتاج ذو طاقة  قر مثر اي ائه وايعدات  وال  
 ي158)الي ري، النوري،ص (تتطل  مواد  ولئة وم و ات  قر لتو ت نئعها "

لشراء الفعل ، ايراار اي و ة لع لئة الشراء   التملويق التقلئدي تربز ولا ا ع Peattie يرمل 
ائث تيد  بملئطرة ااجات ودواف  ايملتهل ني ولا تف ري رجال التملويق، مث مرالة مج  ايعلومات 
وتنته  باختئار اينتج، بئن ا يربز التملويق األخ ر    و لئة الشراء واع ته ل ولا مش  ت ما بعد 

 ي(Peattie,2000 ,pp84-85) الشراء  واء ايتعلقة با تخداس اينتج  و التخلص منه

ذع فهو رجال التملويق يراار القرار الشرائ  األخ ر ب ا ا  موضحة   الش ر التايل  وف   نهو مه 
  حتملني فعالئة وناصر ايزيج التملويق  األخ ر مبا يملاود ولا حتقئق  اداف التن ئة ايملتدامةي

: مراحل القرار الشرائي األخضر1الشكل رقم   

 

 

 

 

 

 .Fuller,donald A , OP Cit ,p320 :المصدر

 و   د اه توضئح يت  نات اته ايراار:

 اا ئت 
 و لول ما بعد

 الشراء

ئرتقئئو اليدا قرار الشراء اليحث وه  
 ايعلومات

ذدرال احلاجة 
 لرغيةاو  

لوماتالتغتية ايرتدة بايع  
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تعد  وو اخلطوات   قرار الشراء، وندما يدرل الفرد  ع لديه ااجة يملعا إدراك الحاجة أوالرغبة:   -أ
مش لة  و بوا طة منيه  اشياوها، ويتحقق اادرال مه خ ل منيه داخل  لدمل الفرد  فمله  و

 رج  وقد ي وع ذلو ورب و ائر الالويج ايختلفةيخا
 ع مدرج "ما لو" للحاجات يعترب مه  او الن اذج ال  تقدس تشخئ ا للعوامر النفملئة  Fuller يرمل

 ع ايملتهل ني رزق اهلل ي و وضحم درا ة   (Fuller ,1999, p 320)ال  تدف   لول ايملتهلو
( مه مفردات العئنة يعتربوع ٪20,3وصلم ذلئها اليئةة، و ع ) اي ريني يشعروع بالقلق ولا احلالة ال 

ي 9)، ص 1998رزق اهلل وايدة خنلة، ( اليئةة ا   او مش لة تواجه اجملت   اي ري بعد مش لة اليطالة
ولا   ه مي ه ا تخداس ايزايا اليئةئة لل نت ات مثر القطه ايزرو  بدوع ا تخداس   Fuller وقد  بد 
 Fuller)ملئارات ال  ع ينيعث منها الغازات ايلو ة لليئةة، لالمجتها ذو ااجات  ماعاييئدات وال

,1999, p 9)   ي وتابدOttman  ولا   ه مي ه حتفئز ايملتهل ني اخل ر ولا الشراء مه خ ل
 ,Ottman,1992)احلاجات العامة وال  مي ه ترمجتها ذو ا الاتئ ئات شراء واته احلاجات ا 

pp 31- 43): 

 مبعىن  ع ايملتهل ني اخل ر يرغيوع   معرفة   ر اينت ات ولا اليئةة   ناء الحاجة إلى الرقابة :
مراالها ايختلفة بدءا مه ايواد اخلاس ايملتخدمة   اا تاج، و  ناء مراار الت نئ ، و  ناء 

ج منت ات ملو ة اع تخداس وبعد التخلص منها، ذضافة ذو رغيتهو   مقاطعة الشربات ال  تنت
 لليئةةي

 مبعىن  ع ايملتهل ني حباجة شديدة ذو ايعلومات ال  تملاوداو وه الحاجة إلى المعلومات :
 ئئز اينت ات اخل راء وه غرياا مه اينت ات، والتعرف ولا العيوات ال  مي ه ذوادة تدويراا 

 مرة  خرملي

 اااملاس ب هنو يملتطئعوع  : يرغ  ايملتهل وع اخل رالحاجة للمساهمة وترك البصمة  
 ايملامهة   احلفاظ ولا اليئةة ألهنو يشعروع بالت   وه ايش  ت اليئةئةي 
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 ذع اختئار ايملتهل ني لل نت ات قد ي وع بناءا ولا الحاجة للحفاظ على نمط الحياة :
 بشدة ولا ووامر تقلئدية مثر األداء، الملعر، اجلودة، وبالتايل تملت ر فعالئة اينتج   الت  ري

قرارات الشراء، ومه مث انال  ملية بيرية مه ايملتهل ني غري راغية   دف    عار مرتفعة 
للح ول ولا اينت ات اخل راء،لتلو ذذا  راد ايملتهل وع احملافالة ولا  مناط ائا و ولئهو 

و لل نت ات، ومه مث الربط بني ايملاولئة اليئةئة وايزايا ال حئة وايزايا ايياشرة األخرمل وند شرائه
 تزداد رغيتهو   الدف  للح ول ولا اينت ات اخل راءي

 تئ ة شعور ايملتهلو حباجته اع ته بئة يتعرف ولا مش لته، البحث عن المعلومات:  -ب
  ه وندما مت تقدمي Henion وقد وجد وال  يريد الها فئيحث وه ايعلومات ال زمة للحري 

 مرابز اليئ  بش ع اآل ار اليئةئة لل نالفات ال  حتتوي ولا فو فات تغري ايعلومات ذو ايملتهل ني  
 Peattie) لوبهو الشرائ ، وقاموا باختئار اينالفات ال  حتتوي ولا  ملية قلئلة مه الفو فات

ken , 2000 ,p 87) يعترب اي در   ع التلفزيوع بو ئلة ذو  ئةرزق اهلل وقد  وضحم درا ة ي
رزق اهلل (األول    م ر للح ول ولا ايعلومات اليئةئة مث يل  ذلو ال حف، وايا ملات التعلئ ئة

 ي184)،ص1998وايدة خنلة، 
يتيني مما  يق   ه بل ا جنحم اينال ات   التعرف ولا م ادر ايعلومات ال  يعت د ولئها 

 حم   ت  ئو اع الاتئ ئات الالوجيئة الفعالةيايملتهل وع اخل ر   اختئار منت ا و، بل ا جن

  ه بعدما يقوس ايملتهلو جب   ايعلومات وه اينت ات اخل راء، Peattie يرمل تقييم البدائل:   -ت
يقوس بتقئئو اته اليدائر عختئار اليدير التي حيقق ااشيا  ايطلوب، وجم ووة اليدائر ايتااة  ماس 

   :اختئار ايملتهلو األخ ر ما يل
وي وع ذلو وندما يملتطئ  ايملتهلو تليئة ااتئاجاته وه طريق الت نئ ،  و اابقاء عدم الشراء:  -

ولا اينت ات لفالة  طول وا تيدا ا وند ال رورة، وذذا باع اليدير  ادرا ما حيدث   الواق  الع ل ، ومنه 
 فهوبدير غري ااس بالنملية لل ملتهل نيي
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عىن قئاس ايملتهلو با تعارة اينتج بدع مه شرائه مثر ال ت    اي تيات مباالستعارة واالستئجار:  -
 العامة  و ا تة ار اينتج ل  تخداس فقط مث ذوادته مرة  خرمل ي دره األصل ي

يملااو ايملتهلو األخ ر   توفري ايوارد الطيئعئة، وندما يقوس بشراء  و  شراء المنتجات المستعملة: -
 ملتع ر اشيا  ااجاته، ومه  مثلة اينت ات ايملتع لة اي بت والملئاراتياختئار اينتج اي

يقوس بعض ايملتهل ني بشراء  و اختئار اينت ات ال  تشي  ااجا و شراء المنتجات البديلة:  -
 وت وع خمتلفة وه اينت ات ال  تعودوا ولئها، با تخداس الدرجات بدع مه الملئارات   التنقري

:يقوس ايملتهلو باختئار  صناف  خرمل بديلة صديقة لليئةة  واء  باع ذلو مه مات بديلةشراء عال -
 منال ات مملاولة بئةئا،  و منال ات تنتج منت ات تقلئدية ول نها طورت منت ا ا لت يح صديقة لليئةةي

ودة : وا  قئاس ايملتهلو باختئار منت ات ذات و ر افالاض   طول وذات جشراء األصناف المعمرة -
 و  عار والئة مقار ة مبنت ات  خرملي

بعد قئاس ايملتهلو بتحديد اليدائر ايتااة مه اينت ات وتقئئ ها، فإ ه يملعا قرار الشراء:   -ث
بعد ذلو لتنفئت و لئة الشراء، وتوجد بعض العوامر جي   ختاا بعني اعوتيار وند تنفئت و لئة 

 الشراء وا :
ال   وف يشالي منها ايملتهلو اينتج، ف دمل توافر اينت ات ،  ي حتديد األمابه موقع الشراء -

 اخل راء وال ورة التانئة لتاجر الت زئة تلعياع دورا   ا ئا   حتديد م اع الشراءي

: مه خ ل ختفئض ال  ئة ايشالاة مه اينت ات الثا وية، وختفئض ا و ايشاليات كمية الشراء  -
لا موارد مادية  قر، واتا يع ت مدمل حمافالة ايملتهلو ولا للتعود ولا منط ائاة  بملط حيتوي و

 ايواردي
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يت  ر وقم الشراء بعدة ووامر، فقد ينتالر ايملتهلو اىت ي تشف األداء اليئة  لل نتج  وقت الشراء:  -
 بوا طة بطاقة اليئاع اخل راء،  و وه طريق ا ئةات ايهت ة باليئةة، وقد ياجر ايملتهلو قرار الشراء قرار

 الشراء اىت يتوفر اينتج احململه بئةئاي

 ع ايملتهل ني اخل ر يت رفوع بعد شرائهو لل نت ات ب ا Peattie يرمل  سلوك ما بعد الشراء:  -ج
 :(Peattie ken , 2000 ,p 87)يل 

قد يملت ر ايملتهلو األخ ر   ا تخداس  فت اينتج ول ه م  تغئري تغيير طريقة استخدام المنتج: -
 خداس مثر ختفئض ودد  اوات القئادة لالشئد ا ته ل الوقود وختفئض اع يعا اتي طريقة اع ت

قد يقوس ايملتهلو األخ ر بإوادة ا تخداس اينتج اشيا  ااجات ورغيات إعادة استخدام المنتج: -
  خرمل، مثر ا تخداس قارورات ايشروبات    غراض منزلئة  خرملي

ايملتهلو األخ ر مه اينت ات بعد ا تخدامها بطريقة آمنة : غاليا ما يتخلص التخلص من المنتج-
بئةئا ذذا باع ذلو مم نا، ب ا   االة بئ  الث جة القدمية ألاد ايرابز ايتخ  ة ال  تعئد ذص اها 

 وبئعها مرة  خرملي

: لقد بشف اليحث التي  جرته مجعئة ذوادة تدوير ويوات األينئوس إعادة تدوير عبوات المنتجات-
( مه ايملتهل ني طاليوا ب رورة ذوادة تدوير ٪92 ع )1992بالوعيات ايتحدة األمري ئة   واس 

منهو  ولنوا  ع قرارا و الشرائئة ت  رت مبدمل قابلئة اينت ات اوادة التدويري و  بعض  (٪55العيوات و)
وذلو  تئ ة فشر اينتج    األائاع يشعر ايملتهلو األخ ر بعدس اعرتئاح للقرار الشرائ  التي اختته،

حتقئق ااشيا  ايتوق   و األداء ايطلوب  و ودس وفائه للحاجات األ ا ئة، ويعترب جتن  الشعور بعدس 
اعرتئاح بعد اختاذ ايملتهلو لقرار الشراء مه التحديات ا امة ال  تواجه رجر التملويق األخ ر، ألع 

عات األ ا ئة لل ملتهل ني مه ا  با م درجة  ئزه   األداء اينتج التي يفشر   تليئة احلاجات والتوق
با م درجة  ئزه   األداء اليئة  ولا  ع   Ottmanاليئة  فله ين ح   الملوق، ائث  بدت درا ة 
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ايملتهلو يشالي اينالف ل   حي ر ولا  الافة اي بت  فله ين ح   الملوق، ائث  بدت درا ة
 ولئت ا قاذ ال وب ي

 سة الميدانيةالدرا . 2

يت وع جمت   الدرا ة مه   اع ايدع التالئة : اجلزائر العاص ة، ونابة،   ئ دة، األغواط، غرداية، 
 ورقلة، وذلو لأل ياب التالئة :

 ايشابر اليئةئة ال  تعان منها اته ايدع  الرا للت    المل ان ال يري فئهاي 

 تت ئز اته ايدع بوجود مناطق صناوئة بربملي 

 ارات الوقم واجلهد والت لفةياوتي 

 ختفئض  خطاء غري ايعاينة وال  تزيد بدرجة بيرية   االة ذتيا    لوب احل ر الشامري 

فردا ممث  جملت   ايملتهل ني، حبئث تت ثر وادة ايعاينة   اته العئنة ولا  359مشلم وئنة الدرا ة 
 ايملتهلو الفرد  واء باع ذبرا  و   ثاي

 359مه بني جم و  اع تيئا ات ايملالجعة، وال  ودداا لدراسة: خصائص عينة ا  ي1ي1
منها، واتا  الرا ل ثرة الفراغات  فئها مما اال  16ا تيئاع، ب ا  يق ااشارة ق نا بإلغاء 

دوع ا تغ  ا، وبالتايل  صيحم غري مفئدة للدرا ة، ويوضح اجلدول التايل اخل ائص 
 فرت  ونه  تائج الدرا ة ايئدا ئةالشخ ئة يفردات العئنة وفقا يا   
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 :  الخصائص الشخصية لمفردات العينة1جدول رقم 

 ٪ العينة حجم البيان

 70,2 226 ذبر اجلنت-1

 29,8 96   ثا

 100 322 اجمل و 

 8,4 27  نة 20 قر مه  المله-2

 49,4 159  نة 30ذو   20مه 

 29,8 96  نة 40ذو 30مه 

 9,6 31 نة  50ذو  40مه 

 2,6 9  نة ف بثر 50

 100 322 اجمل و 

 50,3 162 مهين الوظئفة-2

 9,0 29 ذداري

 28,9 93  بادمي 

 8,1 26 بااث
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 3,7 12 بدوع و ر

 100 322 اجمل و 

 56,2 181  وزب اعجت اوئة احلالة-2

 43,8 141 متزوج

 100 322 اجمل و 

 1,9 6 ابتدائ  التعلئ ئة احلالة-2

 13,4 43 متو ط

 35,7 112  ا وي

 50,0 161 جامع 

 100 322 اجمل و 

 77,3 249 مدينة اجلغرا  ايوق -6

 22,7 73 قرية

 100 322 اجمل و 

 30,1 97 10.000مه  قر الشهري الدخر-7

 ذو10.000مه

30.000 

151 46,9 
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 23,00 74 30.000 بثر مه 

 100 311 اجمل و 

 14,8 48  عو تدخنيال-8

 85,2 274 ال

 100 322 اجمل و 

 59,6 192 مالو المل ه-9

 40,4 130 مملت جر

 100 322 اجمل و 

 ذوداد اليااثتني :*المصدر

مت ا تخداس  تة وشرة ويارة   بداية .  نتائج التحليل العاملي لسلوك المستهلك الواعي بيئيا: 2.2
مت ا تيعاد   ث ويارات  الرا ل غر ا و اعرتياط بئنها وبني العيارات  التحلئر العامل ، وبعد التحلئر

األخرمل، ويرج  الملي    ذلو ذو جهر ايملتهلو اجلزائري بيعض المللوبئات اخل راء )اليئةئة( ال  
( التحلئر العامل  لمللول ايملتهلو 3.3اوتاداا ايملتهلو   الدول ايتقدمةي ويوضح اجلدول رقو)

تغري تاب  ائث تت وع اته اي فوفة مه    ة  بعاد، يفملر اليعد األول  لول ما قير الشراء، األخ ر ب 
ويفملر اليعد الثان  لول الشراء األخ ر، بئن ا يعرب اليعد الثالث وه  لول ما بعد الشراءي وتت وع 

( ٪90,4الف رة ) (، و يات٪83,2األبعاد الث  ة لل قئاس مه    ة وشر ويارة، وقد بلغ معامر  لفا )
 واتا ما يدل ولا ارتفا  درجة الثيات الداخل  لل قئاسي
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 :  مصفوفة العوامل المدارة للسلوك األخضر2جدول رقم 

العامل  العبارة
 األول

العامل 
 الثاني

العامل 
 الثالث

التباين 
 المشترك

درجة 
ثبات أداة 

 القياس

 ف ر شراء اينت ات اع ته بئة ال  حت ر  -1
بئةئة تفئد ب هنا قابلة اوادة الت نئ  مرة  شعارات
  خرمل

0,661   0.652 

 

0,897 

 ف ر شراء اينت ات اع ته بئة ال  حت ر  -1
 شعارات بئةئة تفئد ب هنا معادة الت نئ  مرة  خرمل

0,814 

 

  0,775 0,900 

 ف ر شراء اينت ات اع ته بئة مه -3
 الشربات ال   تو حب اية اليئةة

0,535   0,463 0,903 

وند شراء اينت ات اع ته بئة  اتو بنملية  -4
 اي و ات الطيئعئة   اينتج

0,531   0,625 0,904 

 قود  ئاريت  قر فالة مم نة لالشئد ا ته ل  -5
 الطاقة

0,752   0,511 0,901 

ا دف مه شراء اينت ات اع ته بئة او  -6
 ضرار باليئةة  حتقئق الرفاائة الشخ ئة م  ودس اا

 0,560  0,362 0,909 

 وتين ب ئا ة صنابري ايئاه   منزيل لالشئد  -7
 ا ته ل ايئاه

 0,656  0,456 0,908 
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 0,905 0,430  0,590   شالي األجهزة اينزلئة ايوفرة للطاقة -8

 ارص ولا قراءة اليئا ات اي توبة ولا -9
 خداساينت ات يعرفة الطريقة المللئ ة ل  ت

 0,744  0,566 0,910 

 ف ر شراء اينت ات اع ته بئة ال   -11
 حت ر شعارات بئةئة صادقة

 0,615  0,528 0,902 

ا تخداس العيوات الفارغة لل نت ات  -11
 اع ته بئة    غراض منزلئة بل ا  م ه ذلو

  0,712 0,557 0,910 

 ارص ولا رد العيوات الفارغة لل نت ات -11
 ه بئة ذو ايتاجر ذع  م ه اع ت

  0,684 0,598 0,904 

 ااول بئ  العيوات الفارغة ذو الت ار  -13
 اجلائلني ذذا باع ذلو مم نا

  0,840 0,728 0,911 

 ,13 ٪33,92  ملية التيايه ايشروح

8٪ 
8,06٪   

 لول ما  التمل ئة ايقالاة ل ر بعد
 قير الشراء

 لول 
الشراء 
 األخ ر

 لول ما 
 الشراء بعد

  

 : ايلحق ااا ائ  اخلاص بالتحلئر العامل المصدر

 ٪90,4*  يات الف رة    ٪ 83,2معامر  لفا *      ٪55,78  ملية التيايه ال ل  ايشروح*

       4,410*قئ ة اجيه         0,000مبملتومل معنوية  0,820* اختيار بارتلئم 
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مخملة اختئارات فإع جم و  ذجابات مبا  ع ايقئاس يت وع مه ذادمل وشرة ويارة ذات 
( بحد  ق ا، ومه  جر  ت  ئو مقئاس 52( بحد  دىن و )0ايملتق   منهو تق  بني الرق ني )

(  او احلد الفاصر بني 38للمللول األخ ر مي ه  ا تخدامه   التحلئ ت القادمة، مت اوتيار الرقو )
( ف بثر يعرب وه ايملتهلو األخ ر 38) ايملتهلو األخ ر وايملتهلو غري األخ ر، مبعىن  ع الرقو

واألرقاس ال  ت وع  قر مه ذلو تعرب وه ايملتهلو غري األخ ري ويرج  اختئار اتا الرقو ذو الرغية   
الوصول ذو تقدير موضوو  وغري ميالغ فئه للمللول األخ ر، ألع ايملتق   منهو وادة ما ميئلوع ذو 

ا واو ما يعرف وند ول اء النفت بايرغوبئة اعجت اوئة ي وبناءا اختئار ااجابات ذات األرقاس األول
مملتق   منهو ولا  هنو مملتهل وع خ ر بنملية  164ولا التقملئو الملابق فقد مت حتديد 

( ولا  هنو غري خ ر، ٪49,07مملتق   منهو  بنملية ) 158( مه ا و العئنة، و50,93٪)
ر التيايه األاادي ولا  تة ويارات )ويارتني تت  ه وللت بد مه ص ائة اتا التقملئو  مت ذجراء حتلئ

 لوبئات بئةئة وامة و رب  ويارات تت  ه  لوبئات بئةئة متعلقة باي ابئح ال هربائئة(، وذلو ق د 
معرفة ما ذذا با م انال فروق معنوية بني الفةتني وتلو المللوبئات، وقد  ظهرت النتائج وجود فروق 

( مما يشري ذو ص ائة التقملئو ايتي  ب ا يت ح   ٪83,33بنملية ) معنوية بالنملية خل ت ويارات
 اجلدول التايل: 

 : اختبار صالحية تقسيم المستقصي منهم إلى مستهلكين خضر وغير خضر3جدول رقم 

معنوية 
 االختبار

F  العبارة قيمة 

  ف ر شراء اي ابئح ال هربائئة ذات ال فاءة العالئة   توفري -1 6,751 0,010
 الطاقة

لقد ق م با تيدال اي ابئح ال هربائئة ايوجودة   منزيل ب خرمل  -1 41,512 0,000
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  قر   الوات للحفاظ ولا الطاقة 

 ف ر شراء اي ابئح ال هربائئة ال ديقة لليئةة اىت وذع با م -3 48,296 0,000
   عاراا مرتفعة 

مه اجلهات ايهت ة باليئةة مثر  ف ر شراء اي ابئح ال هربائئة  -4 34,975 0,000
 وزارة اليئةة ومجعئات محاية اليئةة 

 ارص ولا وض  ايخلفات الناجتة وه ا ته ل اينت ات ال  -5 0,320 0,572
  شاليها   صناديق الق امة

  ف ر شراء اينت ات اع ته بئة مه م و ات طيئعئة -6 13,303 0,000

   اي در: ايلحق ااا ائ  اخلاص بتحلئر التيايه            α  =5٪ايقيول  *مملتومل ايعنوية              

  .  الخاتمة:2

يت ح مما  يق  ع جزءا بيريا مه ايش  ت ال  وصلم ذلئها اليئةة ا  مه صن  اا ملاع، 
ه التداور ولتلو تق  ولا واتقه ايملاولئة اليئةئة باوتياره طرفا   ا ئا فئهاي فايملتهلو او ايملاول و

اليئة  مه خ ل المللوبئات ال  ميار ها وند ذشيا  ااجئاته ولئت    ملية  وب ئة ايواد ايملتهل ةي 
وظهر ما يعرف بايملتهلو األخ ر والتي غري مه ش ر اع ته ل ذو ما يمل ا باع ته ل ايملتداس 

  و اع ته ل األخ ري

خ ل وئنة الدرا ة ب  ه " فرد ينت   ذو فةة  مي ه وصف ايملتهلو الواو  بئةئا )األخ ر( مه
التبور،  وزب و  مقتير الع ر  ذو تعلئو جامع   ودخر متو ط، يعئش بايدينة وميلو   ه، ميارس 

    شطة مهنئة و  خرمل ارة بااضافة ذو   ه ع يدخهي
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واي  ينمل و والقرع ذع تش ئر جمت   متواصر بئةئا ع يتوقف ولا اعقت اد فقط، ذذ  ع ذقامة جمت   
والعشريه يتطل  ذو جا   ذص ح اينال ات اعقت ادية ذ شاء بنئة ا ته بئة بئةئة  تملتطئ   ع  احلادي

 يتع ر ولا حتقئق التوازع م  حمطات القومل اعقت ادية ايتزايدة

 طلق ب ا  ع زيادة ا و ا ته ل الفرد، وحتمله درجة الرفاائة   خمتلف دول العامل لدرجة   ه 
ولا اتا الع ر "و ر اع ته ل"، وباع  خطر ما جنو وه ذلو زيادة ا و النفايات النامجة وه اتا 
اع ته ل ووه ا تخداس الو ائر اجلديدة للرفاائةي وهبتا يتيني  ع اا ملاع او ايملاول وه األخطار ال  

اا ملاع ورفاائته و  مة اليئةة تلحق باليئةة، ولئه جي   ع يتح ر مملاولئة معاجلتهاي ب ا تعت د صحة 
ولا ما يقوس به مه  شاطات اقت ادية خمتلفة، وذذا مل يغري مه   لوب معئشته وذدارة ايوارد يزداد ت رر 

 وتداور اليئةةي 

 األخ ر، التملويق تتيىن ال  اينال ة منت ات ولا وااقيال التعاوع ايملتهل ني لتا يتوج  ولا
 لل نال ة، تنافملئة مزايا وابتملاب  برب ميئعات وا و  ولا ربح امشاو  حتقئق ذو يادي ذلو ألع
 احل ومة هبا تقوس ال  اليئةئة اييادرات م  الت اوب مه عبد   ه ب ا الملوق،   الريادة حتقئق ولا و وة

 الق ايا معرفة ايملتهل ني ب ا جي  ولاي ايواطنني بوا طة وت نئفها الق امة جب   اخلاصة بالقوا ني
 منا   بئة   لول ذتيا  ودس ذو ايملتهلو تقود ال  األ ا ئة العناصر مه يعترب هبا اجلهر ألع اليئةئة
 ووئهو لعدس وذلو المللول، اتا   يملت روع جيعلهو بئةئا ال ار المللول ولا األفراد ذدماع ذع ائث

 بش ر المللول اتا مه ةالنامج لل ش لة حتديداو وودس اخلاطئ المللول اتا ب بعاد النابعة ومعرفتهو
 اع تفادة وضرورة ياليئةئة ايشابر اول القلق مه خمتلفة يملتويات امت بهو مه الرغو ولا وواضح دقئق
 ولا ااقيال    ثر والتي مملتهل ئها، لدمل اليئة  الوو   شر   بن ااها ايتقدمة الدول جتارب مه

 ايع رة الملل  ولا الطل  وزيادة دور ا، اوادة تواجمل  وال حف والعيوات الفارغة، الزجاجات ذرجا 
 بني يتو له وذلو مثلهو، خنطو  ع   بيري األمر فإع اليئةئة، المللوبئات مه ذلو غري وذو للطاقة ايوفرة
 اليئة  والوو  التعلئو لزيادة اليئةئة اي احل  صحاب م  وجادا شاقا و   األمر يتطل  ولئلة،بر يوس
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 : ملخص

هذه الورقة البحثية إىل تسليط الضوء على قطاع تدوير النفايات يف اجلزائر الذي يعترب قطاعا هاما  هتدف
 باالنتقال حنو اقتصاد تدويريهلا ما سيسمح واسرتاتيجيا، نظرا ملا متتلكه اجلزائر من امكانيات وطاقات هائلة 

ابتكار طرق جديدة لإلنتاج ة و عن طريق خلق فروع اقتصادية مدرة للثرو  بديل عن االقتصاد اخلطي وسلبياته وهذا
الوطنية  االسرتاتيجيةمن خالل  وتثمني النفايات ورسكلتها للتحرك حنو مرحلة متكاملة ومستدامة لتسيري النفايات

  .ماهلا واليت تعمل على معاجلة املشاكل اليت يعاين منها هذا القطاع 2602إلدارة النفايات آفاق 

 .2602الوطنية إلدارة النفايات آفاق  االسرتاتيجية؛ إعادة التدوير؛ االقتصاد الدائريكلمات مفتاحية: 

_________________________________ 

 chermat.imad@gmail.comيميل: اإل ،شرماط عماد: المؤلف المرسل
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Résumé:  

Cette feuille d'étude a pour but de mettre en évidence le secteur de 

recyclage des déchets en Algérie qui est considéré comme un secteur 

important et stratégique, étant donné le grand potentiel et les énergies 

qu'elle contient. qui lui permettent la transition vers une économie circulaire 

alternative a l'économie linéaire et ses inconvénients, et cela en passant par 

créer des branches économiques créateur de richesse et innover de 

nouvelles façons de production aussi par la valorisation des déchets et leur 

recyclage, pour se diriger vers une phase intégrée et durable pour la gestion 

des déchets par la stratégie nationale de gestion des déchets horizons 2035, 

et qui travaille sur le traitement des problèmes de cet important secteur.  

Mots clé: économie circulaire, recyclage des déchets, La stratégie nationale 

de gestion des déchets à l'horizon 2035. 

 مقدمة: .0

اجلهود للتكفل بكل القضايا  اليت تستلزم تظافر ولوياتأهم األة من يتضل معاجلة القضايا البيئ
جل أوالتكفل التام مبشكلة النفايات بكل أنواعها من  لبلوغ أهداف التنمية املستدامة االيكولوجية املطروحة

الصادر عن البنك  2612عام يشري تقرير للمستهلكني واملواطنني، حيث   ضمان حميط آمن وسليم
ن، والتنمية االقتصادية سيدفع النفايات العاملية إىل زيادة إىل أن التوسع السريع للمدن، ومنو السكاالدويل 
مليار طن من النفايات املتولدة سنويًا، والذي يفوق  6..0إىل   ةخالل الثالثني عاما القادم ٪06بنسبة 

 .2626النمو السكاين بأكثر من الضعف حبلول عام 

يف جمال  االستثمارتؤهلها لتكون قبلة للراغبني يف و  متكنها اليتو  هائلة تتوفر اجلزائر على إمكانياتو 
مليون  .0اجلزائر تنتج سنويا  الوطين خارج احملروقات. االقتصاديراهن عليه لرتقية  الذي الدائري االقتصاد
منها قابلة  % 26مليون طن  06إىل  2602النفايات املتوقع أن يرتفع حجمها آفاق سنة  طن من
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اجلزائر ختسر مايقارب . يف املقابل فإن على غرار البالستيك والنفايات املنزلية وما شاهبها إلعادة التدوير
 مليار دينار جزائري نتيجة عدم تدويرها لنفاياهتا.  6.من 

  وحتقيق انتعاش اقتصادي استحداث مناصب الشغل يعمل علىاستغالل هذا املخزون إن 
 " ككلإعادة تدوير النفايات"جمال أو باختصار فإن  احمللية؛ للصناعة التنافسية القدرة حتسنيو  واجتماعي,

الوطين ليحل تدرجييا كبديل اقتصادي  االقتصادبني أبرز اجملاالت اليت يعول عليها لرتقية  يعد من
ورات االقتصادية واالجتماعية طساسية لكل التاأللبنة ال االقتصاد التدويري، حيث يعترب للمحروقات

يف تغيري سلبيات االقتصاد اخلطي عن طريق اعتماد أساليب ترشيد  من خالل مسامهته املستقبلية
االستهالك وابتكار طرق جديدة لإلنتاج وتثمني النفايات ورسكلتها كنظام اقتصادي متكامل ومتناسق 

 .يساهم يف رفع النمو االقتصادي

 اشكالية الدراسة:

 الرئيسي اآليت:من خالل ما سبق ميكننا أن نطرح التساؤل 

 ؟ وماهي آفاق تطويرها؟االستراتيجية الوطنية إلدارة النفاياتماهو واقع 

 األسئلة الفرعية: 

 يندرج حتت هذا التساؤل الرئيسي جمموعة من األسئلة الفرعية:

 ماذا نقصد بالنفايات وعملية إعادة تدويرها؟ 
 يات ضمن االقتصاد الدائري؟ماهي االسرتاتيجية املعتمدة يف اجلزائر لعملية تدوير النفا 
 كيف ميكن أن تستفيد اجلزائر من التجربة اهلولندية يف تسيري نفاياهتا؟ 
 ماهي املشاكل اليت يعاين منها هذا القطاع؟ 
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سيتم تقسيم من أجل معاجلة االشكالية واالجبة على التساؤالت الفرعية : للدراسةالخطوات اإلجرائية 
  كما يلي:  الدراسة

 النظري لعملية تدوير النفايات.اإلطار  – 1

 االطار القانوين لعملية تسيري النفايات.  – 2

 .2602االسرتاتيجية الوطنية إلدارة النفايات يف آفاق   - 0

 .اجللسات الوطنية لالقتصاد التدويري - .

 التجربة اهلولندية يف عملية إعادة التدوير. - 2

 النفايات يف اجلزائر. معوقات ومشاكل تطبيق عملية إعادة تدوير - 0

 اإلطار النظري لعملية تدوير النفايات .1

 :نورد فيما يلي بعض التعاريف اخلاصة بعملية التدوير :تعريف النفايات وإعادة تدوير النفايات 1.1

        عرفها املشرع اجلزائري بـ "النفايات: كل البقايا الناجتة عن عمليات اإلنتاجالقانون الجزائري:  -
أو التحويل أو االستعمال وبصفة أعم كل مادة أو منتوج وكل منقول يقوم املالك أو احلائز بالتخلص منه، 

 .أو يلزم بالتخلص منه أو بإزالته"
"عبارة عن مادة أو طاقة، ال ميكن استخدامها  فريى البعض أن النفايات هي: التعريف االقتصادي: -

كما عرفت على أهنا: "املواد القابلة للنقل واليت يرغب    التخلص منه"اقتصاديا يف وقت ما، وبالتايل جيب 
 مالكها بالتخلص منها حبيث يكون مجعها ونقلها ومعاجلتها من الدواعي الضرورية للصحة العامة والبيئة". 

ق إعادة التدوير عبارة عن حتويل سلعة معدومة القيمة إىل سلع ذات فائدة حتقوبالتايل ميكننا القول أن 
 قيمة اقتصادية اضافية.
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حسب القانون اجلزائري املتعلق بتسيري النفايات ومراقبتها بعض المصطلحات المتعلقة باعادة التدوير: 
 وإزالتها فقد أورد بعض املصطلحات املفسرة أكثر لعمية التدوير، وهي كاآليت:

ختزينها وتثمينها وإزالتها مبا يف كل العمليات املتعلقة جبمع النفايات وفرزها ونقلها و   تسيير النفايات: -
 ذلك مراقبة هذه العمليات.

 مل النفايات و/أو جتميعها بغرض نقلها إىل مكان املعاجلة. جمع النفايات: -
 كل العمليات املتعلقة بفصل النفايات حسب طبيعة كل منها قصد معاجلتها.  فرز النفايات: -
كل اإلجراءات العملية اليت تسمح بتثمني النفايات وختزينها   المعالجة البيئية العقالنية للنفايات: -

 وإزالتها بطريقة تضمن محاية الصحة العمومية و/أو البيئة من اآلثار الضارة اليت قد تسببها هذه النفايات.
 .كل العمليات الرامية إىل إعادة استعمال النفايات أو رسكلتها أو تسميدها  تثمين النفايات: -

(، يتضح من 10يف إطار أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر )ية إعادة التدوير: أهداف عمل 0.0
ضمان وجود أمناط استهالك وإنتاج مستدامة" أن هناك جمموعة من  منها واملتعلق بـ " 12اهلدف 

ر األهداف تصبو األمم املتحدة لتحقيقها وخاصة من خالل االستغالل األمثل للموارد املتاحة، ويتعلق األم
 باألهداف التالية:

  احملافظة على املوارد الطبيعية واليت تعد من أهم املبادئ األساسية اليت تقوم عليها التنمية
 املستدامة.

 .التقليل من مستويات البطالة من خالل توفري فرص عمل 
 االندماج يف التوجه العاملي ملوضوع فرز وإعادة تدوير النفايات. 
  ومطامر النفايات.تقليل الضغط على مكاب 
 .تقليل الغازات املنبعثة من مراكز الردم للنفايات 
 .حث وتشجيع املواطن )املستهلك( على املشاركة يف احملافظة على البيئة 
 تقليلهاو  تغيري سلوك املواطن االستهالكي من خالل تعميم وتطبيق فكرة فرز النفايات. 
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  تدويرهاتطبيق فكرة فرز النفايات من املصدر إلعادة. 
إن عملية تصنيف النفايات تسمح لنا باالطالع على الرتكيبة املتوسطة للنفايات. أنواع النفايات:  0.0

الوكالة الوطنية لتسيري النفايات يف سنة  ياتنا؟ فحسب الدراسة اليت أجرهتاأي من ماذا تتكون حاو 
من الورق  %16تيك ومن البالس %10من املواد العضوية،  %.2، فإن حاوياتنا حتتوي على .261
 .والكرتون

 فقد حدد أنواعا من النفايات جاءت كما يلي: 11-61وحسب القانون 

كل النفايات الناجتة عن النشاطات املنزلية والنفايات املماثلة النامجة عن   النفايات المنزلية وما شابهها: -
 النشاطات الصناعية والتجارية واحلرفية وغريها، واليت بفعل طبيعتها ومكوناهتا تشبه النفايات املنزلية.

كن كل النفايات الناجتة عن النشاطات املنزلية واليت بفعل ضخامة حجمها ال مي  النفايات الضخمة: -
 مجعها مع النفايات املنزلية وما شاهبها.

كل النفايات الناجتة عن النشاطات الصناعية والزراعية والعالجية واخلدمات وكل   النفايات الخاصة: -
النشاطات األخرى اليت بفعل طبيعتها ومكونات املواد اليت حتتويها ال ميكن مجعها ونقلها معاجلتها بنفس 

 ة وما شاهبها والنفايات اهلامدة.الشروط مع النفايات املنزلي
كل النفايات اخلاصة اليت بفعل مكوناهتا وخاصية املواد السامة اليت حتتويها   النفايات الخاصة الخطرة: -

 أن تضر بالصحة العمومية و/أو بالبيئة.
كل النفايات الناجتة عن نشاطات الفحص واملتابعة والعالج الوقائي أو   نفايات النشاطات العالجية: -

 العالجي يف جمال الطب البشري والبيطري.
كل النفايات الناجتة السيما عن استغالل احملاجر واملناجم وعن أشغال اهلدم والبناء   النفايات الهامدة: -

أو الرتميم واليت ال يطرأ عليها أي تغيري فيزيائي أو كيماوي أو بيولوجي عند إلقائها يف املفارغ واليت مل 
 .بعناصر أخرى تسبب أضرارا حيتمل أن تضر بالصحة العمومية و/أو بالبيئة تلوث مبواد خطرة أو
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ختتلف مدة حياة النفايات حسب املادة األولية املكونة هلا، وميكن توضيح مدة حياة النفايات:  0.1
 ذلك من خالل الشكل التايل:

 (: مدة حياة النفايات10الشكل رقم )

 
  dz.com-www.ecosetالمصدر: 

يتضح لنا أن مدة حتلل النفايات ختتلف حبسب نوع املادة املكونة هلا، فنجد   61من خالل الشكل رقم 
إىل  0أشهر، بينما ترتاوح مدة حياة قشور الفواكه بني  0أن مادة الورق تعترب أسرع النفايات حتلال يف مدة 

 2أشهر، وجند أيضا أن علكة اللبان واليت ال يبايل هبا املستهلك أو املواطن جند أن تتحلل يف غضون  0
 سنة. 666.سنوات ما ينبئ خبطورهتا، بينما أقصى مدة لتحلل القارورات الزجاجية قدرت حبوايل 

 اإلطار القانوني لعملية تسيير النفايات: 0.0

تسيري النفايات، من خالل اآلليات يمية والتشريعية اخلاصة بعملية النصوص التنظوضع املشرع اجلزائري 
املؤسساتية املسؤولة عن تسيري النفايات يف اجلزائر، وكذا وإىل الوسائل القانونية املتاحة لتسيري هذا النوع من 

 النفايات.

 :ويف اجلدول املوضح أدناه خمتصرا ملختلف القوانني والتشريعات حسب التشريع اجلزائري

http://www.ecoset-dz.com/
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 (: النصوص التنظيمية الخاصة بعملية تسيير النفايات10جدول رقم )

 القــــوانـــين

 11-61قانون رقم 
املوافق لـ  1.22رمضان  20

 2661ديسمرب  12
يتعلق بتسيري النفايات ومراقبتها 

 وإزالتها

 المــــراســـيم التـــنــفيذيـــــة

مرسوم تنفيذي رقم 
62-002 

 11املوافق لـ  1.20رمضان  0
 2662نوفمرب 

 يتعلق بنفايات التغليف

مرسوم تنفيذي رقم 
6.-111 

يف أول مجادى الثانية عام 
جويلية  11املوافق لـ  1.22

 .266سنة 

حيدد كيفيات إنشاء النظام 
العمومي ملعاجلة نفايات 

 .التغليف وتنظيمه وسريه ومتويله

مرسوم تنفيذي رقم 
60-.00 

املوافق  .1.2شوال عام  12
 2660ديسمرب سنة  1

حيدد كيفيات وإجراءات إعداد 
املخطط الوطين لتسيري النفايات 

 .اخلاصة ونشره ومراجعته

 القرار

 
 1.21ربيع األول عام  0

 2662مارس  12املوافق 

يتضمن تعيني أعضاء اللجنة 
املكلفة بإعداد املخطط الوطين 

 .لتسيري النفايات اخلاصة

حيدد كيفيات تسيري نفايات املوافق  .1.2شوال عام  12مرسوم تنفيذي رقم 
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 .النشاطات العالجية 2660ديسمرب  1 02.-60

 المشتركة الوزارية القرارات

 قرار وزاري مشرتك
ا  1.02ربيع الثاين عام  06

 2611أفريل سنة .ملوافق 
حيّدد كيفيات معاجلة النفايات 
 املتكونة من األعضاء اجلسدية.

رقم  مرسوم تنفيذي
6.-216 

 1.22مجادى الثانية عام  16
 .266جويلية  22املوافق 

حيدد كيفيات ضبط املواصفات 
التقنية للمغلفات املخصصة 

الحتواء مواد غذائية مباشرة أو 
 أشياء خمصصة لألطفال

مرسوم تنفيذي رقم 
6.-.61 

 1.22ذي القعدة عام  2
 .266ديسمرب  .1املوافق 

حيدد كيفيات نقل النفايات 
 .اخلاصة اخلطرة

 قرار وزاري مشرتك
املوافق  .1.0شّوال عام  20

 2610سبتمرب سنة 2

حيدد حمتوى ملف طلب رخصة 
نقل النفايات اخلاصة اخلطرة 
وكيفيات منح الرخصة وكذا 

 .خصائصها التقنية

 قرار وزاري مشرتك
املوافق  .1.0شّوال عام  20

 2610سبتمرب سنة 2

حيدد اخلصائص التقنية 
امللصقات النفايات اخلاصة 

 .اخلطرة

مرسوم تنفيذي رقم 
6.-.16 

 1.22ذي القعدة عام  2
 .266ديسمرب سنة  .1املوافق 

حيدد القواعد العامة لتهيئة 
واستغالل منشآت معاجلة 
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النفايات وشروط قبول النفايات 
 .على مستوى هذه املنشآت

مرسوم تنفيذي رقم 
2662-01. 

فق املوا 1.20شعبان عام  0
 2662سبتمرب  16

حيدد كيفيات االعتماد 
التجمعات منتجي و/أو حائزي 

 .النفايات اخلاصة

مرسوم تنفيذي رقم 
2662-012 

املوافق  1.20شعبان عام  0
 2662سبتمرب  16

حيدد الكيفيات التصريح 
 .النفايات اخلاصة اخلطرة

مرسوم تنفيذي رقم 
2660-16. 

املوافق  1.20حمرم عام  21
 2660 فرباير 22

حيدد قائمة النفايات مبا يف ذلك 
 .النفايات اخلاصة اخلطرة

مرسوم تنفيذي رقم 
2660-262 

 1.22مجادى الثانية عام  12
 2660جوان  06املوافق 

حيدد كيفيات وإجراءات وإعداد 
املخطط البلدي لتسيري النفايات 

املنزلية وما شاهبها ونشره 
 .ومراجعته

مرسوم تنفيذي رقم 
2661-11 

املوافق  1.06حمرم عام  20
 2661جانفي  26

يتضمن تنظيم نشاط مجع 
 .النفايات اخلاصة

 : 0102الوطنية إلدارة النفايات في آفاق  ستراتيجيةاال .0

االستراتيجية وضعت اجلزائر يف إطار النهوض هبذا القطاع االسرتاتيجي اهلام جمموعة من األهداف ضمن 
، واليت ستعرض خالل 2602اليت تعول على حتقيقها والوصول إليها يف آفاق  الوطنية إلدارة النفايات
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. 2611 مارس 12و 10اجللسات الوطنية حول االقتصاد التدويري واليت كان من املزمع تنظيمها يومي 
  .حيث ترمي هذه اإلسرتاتيجية يف هدفها العام إىل اسرتجاع وتثمني ورسكلة النفايات

ونوجز فيما يلي النقاط األساسية واملالمح اهلامة هلذه االسرتاتيجية بناء على ماورد يف املوقع الرمسي لوزراة 
 البيئة والطاقات املتجددة اجلزائرية: 

  قائما. حتقيق صفر نفايات منزلية مرمية  2602لن يبقى احلديث عن النفايات املنزلية مع آفاق
 .2602مع آفاق سنة 

  باإلضافة إىل النفايات املنزلية و الصناعية نفايات النشاطات الطبية.تشمل 
 كل املؤهالت متاحة وما على اجلزائريني سوى أن يؤمنوا بأن ذلك ممكن. 
 .ضرورة اخلروج عن التسيري التقليدي للنفايات املنزلية 
 القضاء كليا على مراكز الردم التقين و املفارغ العمومية عرب كامل الوطن. 
 صنيع واالستثمار يف النفايات على املدى البعيد ومن خالل استثمارها يف صناعة وحتويلها إىل الت

طاقة، يف ظل امكانية تسيري النفايات اليت وصفتها بالثروة االقتصادية اهلامة خارج قطاع 
 احملروقات.

 مطالب  لن يتأتى إال بتكاثف اجلهود وغرس الثقافة البيئية لدى كل فرد جزائري أصبح اليوم
 .بتدريسها لآلخرين

 اعداد النصوص القانونية املؤطرة الستغالل هذه الغازات و اليت سيتم االعالن عنها قريبا.  
  ضرورة مرافقة اجلماعات احمللية يف إعداد خمططات خاصة لتطبيق السري املدمج للنفايات واملندرج

  .2602ضمن االسرتاتيجية الوطنية آلفاق 
 يشمل اجلزائر الكربى مبا فيها مركب التثمين الطاقوي للنفايات مشروع ضخم يطلق عليه ،

العاصمة، تيبازة، بومرداس، والبليدة، والذي ينتظر أن ينهي كليا مشكل النفايات هبذه املنطقة، 
 .علما أن املشروع يأيت جتسيدا لاللتزامات الدولية يف إطار التنمية املستدامة
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  أمهية التوعية لتسيري أمثل للنفايات و تقاسم املمارسات لتفعيل اإلسرتاتيجية الوطنية للتسيري
 .2602املدمج للنفايات آلفاق 

 2602للتسيري املدمج للنفايات آفاق   أمهية الرتويج اإلعالمي بسياسة االسرتاتيجية الوطنية. 
 ثمني البحوث واخلربات املنجزة وضع نظام تشخيص ويقظة بغرض استباق التكفل بالنفايات وت

 النفايات العضوية. يف جمال مثني ومعاجلة
 قوانينها األساسية.  توسيع نشاطات مراكز الردم التقين وإعادة النظر يف 
 للتثمني وتعميم التسيري املدمج  وضع بني يدي املستثمرين خريطة أماكن النفايات القابلة

  .للنفايات
مت تسجيل ومتويل  فقد 2612-2610ريق الصندوق الوطين للبيئة والساحل وفيما يتعلق بالتمويل عن ط

النفايات وقسم الباقي ملراقبة البيئة والطاقات  مليار دج لتسيري 11.0مليار دج منها  12عملية مببلغ  1.
 املتجددة.

 :الجلسات الوطنية لالقتصاد التدويري. 1

هي عبارة عن حلقات تشاورية تشاركية، من أجل وضع اآلليات احلقيقية للدفع هبذا االقتصاد 
ثالث حماور وهي: اإلنتاج املستدام األكثر نقاء، الدائري، واالنتقال حنو "منتج مسؤول" من خالل 

عمليات  ستخدم يفت ثانويةاملستدام باإلضافة إىل رسكلة وتثمني النفايات وحتويلها ملواد أولية  اإلستهالك
هتدف هذه اللقاءات للتحرك حنو مرحلة متكاملة ومستدامة لتسيري النفايات، وهذا ما ، كما اإلنتاج

سيسمح باالنتقال حنو االقتصاد التدويري عن طريق خلق فروع اقتصادية مدرة للثروات وخالقة لفرص 
اء وباحثني وفنيني وممثلي وجتمع هذه اجللسات إطارات من خمتلف القطاعات ومنتخبني وخرب  عمل.

 املؤسسات االقتصادية واجملتمع املدين.

يتم من خالل هذه اجللسات الوطنية مجع كل التوصيات اليت تنبثق عن اللقاءات اجلهوية التحضريية مث 
القيام بدراستها وإخضاعها ملناقشات معمقة ودقيقة من طرف اخلرباء والفنيني يف اجملال بغرض اخلروج 
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بالتنسيق مع مباشرة يف امليدان  قة طريق لوضع اللبنة األساسية لتجسيد هذا املشروع الطموحإعداد ور و 
ويف وقت زمين حمدد، وبالتايل املرور إىل أمور فعلية ميكن للمواطن أن يلمسها  خمتلف اجلهات الفاعلة

 ميدانيا يف أقرب اآلجال.

 ورشات واملتمثلة يف: تشمل هذا اجللسات تسع

 اإلطار التنظيمي واملؤسسايت. األولى:الورشة 

 اهلياكل القاعدية الضرورية لعملييت الرسكلة والتثمني. الورشة الثانية:

 احلوكمة. الورشة الثالثة:

 جاذبية االستثمار وانشاء مؤسسات وشراكة عمومية عامة. الورشة الرابعة:

 .ترويج الفروع اجلديدة للتثمني الورشة الخامسة: 

 تطوير املؤسسات الناشئة. السادسة:الورشة 

 .اجلوانب االقتصادية واملالية دور الرسم االيكولوجي الورشة السابعة:

 .التواصل والتوعية واجملتمع املدين الورشة الثامنة:

 .حتديات االقتصاد التدويري على املستوى احمللي الورشة التاسعة:

جيمع بني الوفاء بالتزام احلفاظ على البيئة من كل أشكال تعترب هذه اجللسات منوذجا تنمويا عامليا مبتكرا 
التلوث وبني أساليب رسكلة هذه النفايات جلعلها مواد أولية يعاد إدخاهلا يف سلسة التصنيع وبالتايل 
ختفيف أعباء نفقات املواد األولية وهلذا أدرجت اجلزائر االقتصاد التدويري ضمن مواضيع اإلسرتاتيجية 

 .ة والتنمية املستدامةالوطنية للبيئ
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 :وعقدت هذه اجللسات كالتايل

   ديسمرب  22اللقاء اجلهوي األول للجلسات الوطنية حول االقتصاد التدويري للوسط الغريب يوم
 .بوالية البليدة 2612

 2611 جانفي 21-26 يومي بومرداس بوالية الشرقي للوسط الثاين اجلهوي  اللقاء. 
  2611فيفري  .6و 60باجلنوب بوالية غرداية يومي اللقاء اجلهوي الثالث. 

 التجربة الهولندية في عملية إعادة التدوير:. 2

اتفاق التعاون مع سفارة هولندا بالجزائر في مجال تسيير النفايات، اخرتنا التجربة اهلولندية بناءا على 
"تقنيات تسيري وتثمني النفايات االتفاق الذي ستتكفل الوكالة الوطنية للنفايات بتجسيده حول  هذا

العضوية"، سيتم عن طريق تبادل اخلربات والتشاورات يف جمال تسيري النفايات، هبدف حتديد إمكانيات 
 رابح.-التعاون والتعرف على املؤشرات اخلاصة هبا يف إطار شراكة رابح

تدوير النفايات واملخلفات على مدى السنوات األخرية اعتربت هولندا واحدة من الدول الرائدة يف جمال 
الصناعية، واليت استغلتها لتصنيع العديد من األشياء املفيدة كإطارات السيارات وبعض قطع األثاث املنزيل، 

تعترب اخلربة و  .وبالتايل سامهت بشكل كبري يف احلد من التلوث الصناعي واحلفاظ على املوارد البيئية
وجيات والتشريعات واملمارسات املعتمدة يف هولندا من التجارب اهلولندية يف إدارة النفايات، والتكنول

واخلربات الفعالة يف جمال معاجلة النفايات، كيف ال وهي اليت اعتربت أن النفايات جيب أن تعامل كمواد 
أولية إلنتاج أشياء جديدة، ويف ذلك حل ملشاكل بيئية كبرية، كما شددت على أمهية اجلمع بني احللول 

 ية واملمارسات الفردية والتدابري احلكومية.التكنولوج

بدءا من املنازل، حتت  بحملة إعالمية توعوية لفرز النفاياتكما قامت وزارة البيئة اهلولندية قبل سنوات 
وكان اهلدف منها فرز النفايات منزليـا. وقد شجعت احلملة "البيئة األفضل تبدأ في البيت"، شعار 

  القيام مبا يأيت:املواطن اهلولندي على 
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 تقليل كمية أكياس البالستيك املخصصة لالستعمال مرة واحدة. -

فرز النفايات املنزلية إىل نفايات عضوية )خملفات املطبخ واحلديقة واخلضر( ونفايات غري عضوية  -
للنفايات، )بالستيك، معادن، علب مرطبات(. لذلك حتتفظ املنازل يف هولندا عادة مبستوعبني خمتلفني 

 أحدمها أخضر واآلخر رمادي، تفرغ النفايات منهما يف أيام خمتلفة من األسبوع.

عدم رمي النفايات املفيدة واليت تسهل إعادة تدويرها يف مستوعب النفايات، مثل الورق واملنسوجات  -
 والزجاج واملنتجات الكهربائية أو االلكرتونية، وإمنا ختزن مفروزة حىت يتم مجعها.

عدم رمي النفايات املنزلية الكيميائية، مثل الدهانات وزيوت السيارات ومواد التنظيف وسواها، يف  -
 مستوعب النفايات، وحفظها مفروزة حىت جتمعها سيارة نقل املواد الكيميائية مرة كل شهر.

لنفايات، ومن مث وكانت خطة العمل اليت نفذهتا وزارة البيئة يف هولندا تقوم أوال على التخفيف من إنتاج ا
 تدويرها وإعادة استعماهلا أو تسميدها، وأخريا التخلص مما يبقى، خاصة باحلرق.

لماذا نفرز؟ ألنه يمكن أن تلوث النفايات المنزلية حتى بكميات صغيرة من المواد الكيميائية، 
 وبذلك تعيق طرقا أخرى إلعادة االستعمال.

 الفرد يف هذا اجملال، فضاًل عن احلكومة والبلديات. ويبقى الرتكيز على الدور املهم الذي يؤديه

تعترب التجربة اهلولندية يف إدارة النفايات ناجحة جدا؛ حيث أن الرتكيز يف أوروبا الفرز في المصدر: 
بشكل عام كان ينصب يف املاضي على معاجلة النفايات بعد إنتاجها. ومنذ منتصف الثمانينات بدأ 

النفايات. أيضا ال ميكن امهال طبيعة هولندا، حيث األرض مسطحة وطبقة التشديد على ختفيف إنتاج 
املياه اجلوفية عالية، وأحيانًا أعلى من مستوى األراضي املنخفضة، ولذلك صدر قرار بوقف إنشاء مطامر 

 جديدة، ومت إقفال احملارق القدمية وإقامة حمارق تعتمد فيها قيود صارمة لالنبعاثات.
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لبيئة يف هولندا خطة خاصة إلدارة النفايات، وهي تنفذ بنجاح. وأعدت احلكومة،  لقد أعدت وزارة ا
 كأساس هلذه اخلطة، قائمة باألولويات البيئية خبصوص طرق معاجلة النفايات، وهي:

التقليل: إذا مت ختفيض كمية النفايات، فال تعود هناك حاجة للمعاجلة. وهذا يعين، مثالً، جتنب التغليف  -
 و الثالثي.املزدوج أ

 إعادة تدوير املنتجات: مثال، استعمال القناين وأقالم احلرب وعلب الكرتون تكرارا. -

إعادة تدوير املواد: إعادة استعمال الزجاج والورق واملعادن كمواد أولية لصنع منتجات أخرى من املادة  -
 ذاهتا.

 استعمال النفايات كوقود: غاز حيوي )بيوغاز(. -

 فايات باحلرق.التخلص من الن -

 التخلص من النفايات بالطمر. -

، مدعومًا بربنامج توعية، وفق قوانني ترافقها تدابري الفرز في المصدركما شددت هولندا على أمهية 
 رادعة لتطبيقها، وأن غياب أي من هذه العناصر األربعة يفشل خطة إدارة النفايات. 

كما اختذت هولندا التدابري اللوجستية الصحيحة؛ فمستوعبات فرز النفايات جيب أن توضع حيث حيتاج 
إليها الناس ويصلون إليها بسهولة، يف السوبرماركت مثال، ال أن يقتصر وضعها يف بعض الساحات 

ملفروزة إىل هذه التجارية والشوارع الرئيسية واملطارات ومداخل اجلامعات، فلن حيمل الناس نفاياهتم ا
 األماكن. 

أن القوانني والتدابري التنفيذية ضرورية، وال تكفي من دون رقابة مستمرة،  على -هولندا–كما أكدت 
 وجيب تطويرها على الدوام لتتكيف مع وضع النفايات املتغرية. 



 شرماط عماد، ليلى قطاف 

293 

أو مساد كما نوهت على ضرورة فرز النفايات العضوية يف املصدر إذا كانت الغاية إنتاج كومبوست 
عضوي صاحل لالستعمال، فبقاء زجاج ومواد أخرى يف الكومبوست يضيع كل اجلهود. حيث قامت 
بوضع مواصفات قياسية للسماد العضوي املنتج من النفايات، ألن النوعية السيئة للسماد غري مكتمل 

 املعاجلة قد تكون سامة ومضرة بالزراعة والصحة. 

وت والصناعات حبسب كمية النفايات ووزهنا قد يضر يف بعض وضعت هولندا أيضا رسوما على البي
 البلدان، إذ أنه قد يشجع الناس على التخلص من نفاياهتم بطرق غري شرعية.

مليون طن  10من النفايات، وقد اخنفضت الكمية املرسلة إىل املطامر من  %22يتم يف هولندا تدوير 
مليون طن  26ضت الكمية املرسلة إىل احملارق من ، واخنف.266اىل أربعة ماليني طن عام  1122عام 

 إىل عشرة ماليني. 

كما مت حتميل الشركات املنتجة مسؤولية استعادة فضالت التعليب والتخلص من املنتجات املستعملة، 
فباتت هذه الكلفة ضمن سعر املنتجات اجلديدة، أي أن املستهلك يدفع كلفة التخلص من السلعة 

اجلديدة. وقد أدى هذا إىل ختفيض النفايات الصناعية، لكن النفايات املنزلية زادت القدمية حني يشرتي 
 مع النمو االقتصادي واالجتماعي. 

، إذ أن الغاية هي % 16وتتوجه اخلطة احلكومية إىل خفض كمية النفايات املنزلية، ورفع نسبة التدوير إىل 
لكن حتقيق هذا اهلدف صعب جدا، بل إن من األفضل طمر بعض  "صفر نفايات"،االقرتاب من هدف 

 النفايات أو حرقها ألن إعادة تصنيعها قد تضر بالبيئة أكثر.
 معوقات ومشاكل تطبيق عملية إعادة تدوير النفايات في الجزائر:. 2

ك الدول ليس من السهل الوصول إىل ما وصلت إليه الدول املتقدمة يف عملية تدوير النفايات، ألن تل
مرت عرب مراحل وليس حبرق املراحل، والبداية من املكان الذي وصلت إليه تلك الدول وبلدياهتا؛ فإن 
أغلب بلديات الوطن ال متلك خمططات حقيقية لتسيري النفايات، فبعض البلديات غارقة يف ديون 
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بعمال الشبكة االجتماعية مجع النفايات أو مراكز الردم التقين، وبعض البلديات جتمع النفايات  مؤسسات
وعقود ماقبل التشغيل. كما تتم هذه العملية بعتاد إما أن يكون غري كاف أو مهتلكا، أو غري متطور 

 خاصة من الناحية التكنولوجية.

ومن املعلوم أيضا أن عملية تدوير النفايات متر مبراحل اجلمع مث املعاجلة ومن مث الردم أو التدوير، لكن  
لة اجلمع واليت هي أساس كل املراحل مشكلة أخرى، ألننا ال منلك مديريات بيئة متطورة الغرق يف مشك

 تستخدم أنظمة املعلومات اجلغرافية، وال متلك هيكال له روح املبادرة.

وأيضا فإننا نعلم أن عملية اجلمع تكلف أكثر إذا مل جتمع يف أماكنها املخصصة أو مبعىن آخر فإن مجع 
النفايات من مراكز الردم تكون غري نظيفة ومهرتئة ومتآكلة، ما يكلف جهدا أكرب وتكلفة أكثر بكثري من 

يكون فرز النفايات من املصدر  حيثلو مت مجعها يف أماكن خمصصة أو مت مجعها وفق آلية الفرز االنتقائي 
البالستيك والورق، زجاج، خبز، كرتون...( وذلك من أجل كسب ورميها يف احلاويات املخصصة هلا )

 .رسكلتهاثقافة بيئية واحلفاظ على احمليط وكذا تسهيل عملية اسرتجاع هذه املواد وإعادة استخدامها و 

زلنا مازلنا بعيدين جدا عن الثقافة البيئية مبا أننا ماكذلك ال ميكن ايقاف التصرفات السلبية للمواطن ألننا 
والقارورات البالستيكية يف كل مكان، واملفارع العمومية تستقبلك عند  نلحظ رمي النفايات واألكياس

 مدخل كل مدينة.
 خاتمة: .7

نفايات يف اجلزائر يعترب قطاعا هاما واسرتاتيجيا، نظرا ملا متتلكه ختاما ميكننا القول أن قطاع تدوير ال
اجلزائر من امكانيات وطاقات هائلة ما سيسمح هلا باالنتقال حنو اقتصاد تدويري بديل عن االقتصاد 

ابتكار طرق جديدة لإلنتاج وتثمني اخلطي وسلبياته وهذا عن طريق خلق فروع اقتصادية مدرة للثروة و 
االستراتيجية للتحرك حنو مرحلة متكاملة ومستدامة لتسيري النفايات من خالل رسكلتها النفايات و 

 واليت تعمل على معاجلة املشاكل اليت يعاين منها هذا القطاع اهلام. 0102الوطنية إلدارة النفايات آفاق 
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 : وبناء على ماسبق ذكره ارتأينا أن نضع جمموعة من االقرتاحات:المقترحات

  املؤسسات الصغرية واملتوسطة للولوج يف قطاع تدوير النفايات.تشجيع 
 .منح االعتماد والشهادات املعتمدة لتشجيع الشباب على فتح مؤسسات رسكلة النفايات 
 .دعم روح املقاوالتية لدى الشباب وخرجيي اجلامعات 
  نفايات مبختلف واالبتكارات األكثر حداثة يف جمال رسكلة وتثمني الاالعتماد على التكنولوجيا

 .أنواعها
 .تشجيع وتدعيم النوادي البيئية 
 .حتسيس املواطنني بضرورة فرز النفايات يف املنزل 
  ضرورة تطافر اجلهود بني اجملالس املنتخبة، اهليئات الرمسية وخمتلف القطاعات واملؤسسات العمومية

 ني و اجلمعيات.واخلاصة وكذا اخلرباء وأفراد اجملتمع املدين واملتعاملني االقتصادي
 .توفري حاويات الفرز االنتقائي 
 .وضع قوانني ردعية، والتبليغ عن كل جتاوز خاص بالنفايات 
 .فرض غرامات مالية 
 .العمل على جتسيد خمتلف االتفاقيات املربمة مع خمتلف القطاعات واهليئات حمليا ودوليا 
  احلمالت االعالنية والنشاطات امليدانية.آليات التحسيس والتوعية يف جمال تسيري النفايات من خالل 
 .توعية املواطن اجلزائري حول سرقة احلاويات 
 .اجللسات الوطنية لالقتصاد التدويري من أجل وضع االقتصاد الدائري يف السكة الصحيحة 
 .وضع حتفيزات ضريبية للمتعاملني لالنتقال إىل إعادة تدوير النفايات 
  الصديقة للبيئة.تشجيع صناعة واستهالك األكياس 
 توقيع اتفاقيات شراكة بني مؤسسات وطنية متخصصة وأخرى أجنبية، وكذلك الشراكة العمومية-

 اخلاصة.
 .اشراك اجلمعيات يف املشاريع ذات البعد البيئي 
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 .غرس ثقافة فن النفايات يف االطفال من أجل بناء جيل بيئي مستهلك مسؤول 
 لدفع بعجلة التنمية املستدامة.أمهية نشر ثقافة بيئية وسط املواطنني ل

 : المراجع.8

 0املتعلق بتسيري النفايات ومراقبتها وإزالتها، املادة  2661ديسمرب  12املؤرخ يف  61-11القانون رقم   
 .16 ، ص2661، اجلزائر، 1الفقرة 

البيئية واحللول " التطورات احلديثة يف علم البيئة، املشكالت ، وثناء مليحي عودةعبد الرمحان السعدني  
 .211، ص.2662العلمية، دار الكتاب احلديث، القاهرة، 

 .02، ص2661دسوقي أمحد عبد احلليم، التكنولوجيا احليوية البيئية، دار السحاب، القاهرة، سنة   

 Publication de l’étude de caractérisation des déchets ménagers et assimilés dans 

les zone nord, semi-aride et aride d’Algérie–2014 : 

 https://and.dz/publication-du-rapport-de-la-campagne-de-caracterisation-de-

2014/?fbclid=IwAR0n4rpTPzkP5X9CHJ7Mei5eg8g0jD_DK5crCPr0G-

hCy3CbUBfKJk3rB5g  

 مت تأجيل هذه اجللسات إىل اشعار آخر حسب ما أوردته وزيرة البيئة. * 

 http://www.meer.gov.dz/ar/  

جملة البيئة والتنمية الصادرة عن املنتدى التجربة اهلولندية يف ادارة النفايات املنزلية، جريالد فان اينب،   
 .2662، فيفري 111العريب للبيئة والتنمية، العدد 

جملة البيئة والتنمية الصادرة عن املنتدى العريب للبيئة جتربة هولندا يف ادارة النفايات البلدية الصلبة،   
 .2662ديسمرب ، 10والتنمية، العدد 

https://and.dz/publication-du-rapport-de-la-campagne-de-caracterisation-de-2014/?fbclid=IwAR0n4rpTPzkP5X9CHJ7Mei5eg8g0jD_DK5crCPr0G-hCy3CbUBfKJk3rB5g
https://and.dz/publication-du-rapport-de-la-campagne-de-caracterisation-de-2014/?fbclid=IwAR0n4rpTPzkP5X9CHJ7Mei5eg8g0jD_DK5crCPr0G-hCy3CbUBfKJk3rB5g
https://and.dz/publication-du-rapport-de-la-campagne-de-caracterisation-de-2014/?fbclid=IwAR0n4rpTPzkP5X9CHJ7Mei5eg8g0jD_DK5crCPr0G-hCy3CbUBfKJk3rB5g
http://www.meer.gov.dz/ar/
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 : ملخص
هتدددهذ  دددرق اللرحدددة البسليدددة وء تلدددذية الؤدددل  عذدددد ارجدددة المنسلدددات ا ح  دددا  الدددهائر    ادددا        

م زايدده لذمددلار  ث تددبيئات سيبيددة سددذبية  ددرا مدد   األعمدداا اتلدد هامة ،  ملددرا تددا  يلاج دد  العددا  مدد  وسدد    
ذددب مدد  اح  ددا   ائددر  سددهي  عدد  ا ح  ددا   ج ددة ث مدد  ج ددة اتددرف اسدد  هافا لذنمددل ا ح  ددا   الددر  ائ
اخلطدددا، ا  ن تنددداثا الهراسدددة سشدددخ   ساسدددا مددد  تددد ا عهسدددة الشدددر ات ات دددنعة  ملدددرا لخل دددا ات دددهر 

ت، ث تلصددذه  ددرق الهراسددة اء   ددائا اء  ة النمرجددة ا خمددة الرئيلددا  سدد     اتددلار  ث تذددب الن ايددا
لإلح  دددا  الدددهائر    ادددا    عمددداا اتمنسلدددة اتلددد هامة ععذددد  يرتةدددا مددد   دددا معاصدددر وء ميدددز  تنافلدددية 

 تخ لب ا اتمنسلة.
 .ت هاا ح  ا  الهائر ؛ اا   األعماا الهائرية؛ ات ه اء كلمات مفتاحية: 
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Abstract:  

    The aim of this paper is to highlight companies modeling of circular 

economic in sustainable business models, given the world's increasing 

consumption of resources and negative environmental impacts and on the 

other hand, the targeting of economic growth which is created from 

adopting a circular economy instead of the linear economy. the study was 

mainly dealt by the lens of manufacturers because they are the main source 

of resource consumption and the creation of waste. This study found that 

the good modeling of the circular economy in the sustainable business 

models of the enterprise makes it move from a contemporary approach to a 

competitive advantage acquired by the company. 

Keywords: circular economy, circular business models, cradle to cradle. 

  مقدمة.0
لةه   ف ال ةهم ال خنلللجا ثا   جار الهميلغرا    ظ  آليات ا ح  ا  ال ناعا وء    

، تشخ   ااط تشغي  ا ح  ا  ات يم  احلايل ا س غ ا ات زايه لذملا  اخلام ثالطاحة. ث   را اللياق
 ا ح  ا ية. للياسية ثا ج ماعية  يؤا م  الناحية اث  وشخالية سالنلبة لذبيبة سلبب ال ه لر ا يخلللجا

  اللاحع، ي م اس ئا   رق اتلار    معملم حا ت م  اتناطب غئ اتل ةر  سياسيا ثاح  ا يا ثاليت     
، ن تطلير عه  مبا رات تعاجلة ليله اس لنا  م  ال ه لر ا يخلللجا الر  يعرف  العا .    را اللياق

، حاثله األمم ات سه  حشه الهثا لهما م ا يم مل  ل ناعا. عذد سبي  اتلاااآليار اللذبية لذنشاط ا
، فإة ثضع  رق ات ا يم ملضع ال ن ير  اة  امشًيا منر ال نمية اتل هامة    جنهاهتا اللياسية. ثمع  لك

  م ا يخلللجا فرت  طليذة. اللبب    ة اجل ل  اتبرثلة   حتةب النجاح اتنشل  رمبا يرجع  لك وء تلج
، يمل ر ال   جهيه ي هذ وء ال لفيب سني النشاط ا ح  ا     لر من  ا ح  ا  . ث   را اللياق
                                                                                                ا ح  ا  الهائر . ا  ث لثالبيبة   وطار اتمارسات ال ناعية 

                                                   حني ن اس خهام م  لم ا ح  ا  الهائر  منر اللبعينيات ، فإة ال سلا م  ال   ا ح  ا      
  Philips اخلطا احلايل وء ال    ائر  حه اج رب ممنترًا ا  ماًما  بئًا م  الشر ات العاتية مل 

 ثشر ة Ellen MacArthur (EMF)  شرت ممنسلة  Renault ث Unileverو
McKinsey  تةريرًا يةّيم  ة ا   ةاا وء ا ح  ا  الهائر (CE)  مذيار  036حه اذب فرصة حهر ا

 ث ر  مريخا سنليًا جململعة فرعية فةة م  حطاعات ال  نيع   ا حتا  األثرثيب جبا ب ال لائه 
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ار صنهثق النةه األثرثيب وء ال لائه البيبية ثا ج ماعية اهلامة اتل مه  م  حه  شث  ا ح  ا ية الؤخمة ،
 .ا ح  ا  الهائر 

    مع ال سل ت النلعية ا ح  ا ية    ثا  7602حهر تةرير ات لضية األثرثسية   عام   يؤاث    
رث لةطاع ال  نيع   مذيار يل  066ا حتا  األثرثيب ، ميخ   ة حتةب مخاسب اح  ا ية سنلية سةيمة 

تشئ تةهيرات العهيه م  اتنملمات ا ح  ا ية الهثلية وء  ة ا ح  ا  العاتا ث   ا حتا  األثرثيب ثحهق
 مذيار  ث ر سنليا. 0666سيل  يه م  

 رق األرحام تذةه ثعًيا  بئًا ساتلضلع ، حيث تريه العهيه م  الشر ات اغ نام  فيمخ  الةلا  ة   
مبسيط ا  سا   مام     س اللحه تةلم ال رصة لذس لا عذد جز  م  ا يرا ات ا  مذة ث  يؤا

ا  لللجا  الر  اصبح امرا  اما يمنتر سعني ا ع بار م  طرذ سياسات الهثا اتن  جة، فاتمنسلة  
ت   ل ا   ا  مام حتهيات رمس ا هلا حميط ا اخلارجا فبإ   ا  ال   ا ح  ا  الهائر  تعم  ثفب ثجه

  لص الةلا ني اتشرعة ضم  الهثا ا  ؤنة هلا ث تلا م ايؤا   حتلني صلرهتا  مام اجمل مع ث لب 
 .رضد األطراذ ث اجلمعيات اليت ت بىن حؤية ال نمية اتل هامة

 :اشكالية الدراسة
 م  ت ا ما سبب ميخننا  ة  طرح ال لاؤا الرئيلا اآليت:

 اتمنسلة ا ح  ا ية ؟ ال    عمااارجة ا ح  ا  الهائر      يف ي م                
 األسبذة ال رعية: 

 ينهر  حته  را ال لاؤا الرئيلا جمملعة م  األسبذة ال رعية:
 ما ا  ة ه سا ح  ا  الهائر  ؟ 
  يرتخز ا ح  ا  الهائر ؟عذد ما ا 
 فيما ت مل  حيليات ال    عماا ا ح  ا  الهائر  ؟ 

 :أهمية البحث
 :تنبع  مهية الهراسة مما يذا

ث احل اظ عذد الهراسة  مهية تطبيب ا ح  ا  الهائر     لب تنمية اح  ا ية لذممنسلة  قت ناثا  ر -
ثاتمنسلات عذا سرعة ال سلا حنل ا ح  ا   ، مما حه حی ز اتلبللنيالبيبة   اة ثاحه سال ايل 

 .الهائر 
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ت  ح   ائا  رق الهراسة اجملاا لذممنسلات   عرض   م م طذبات تطبيب ا ح  ا  الهائر ،  -
 .حتلا  ثة  لكثاتعلحات اليت 

  حت يز اتلبللني حنل تطبيب ا ح  ا  الهائر ، تاصة   ظ  تهين  الهراسةحه تلا م  رق  -
   اجلزائر.  ا ية األثضاع ا ح
 أهداف البحث :

 عرض م  لم ا ح  ا  الهائر  ث اتبا ئ اليت يرتخز عذي ا. -
 .الهائر  ا ح  ا  تطبيب تلاج  اليت اتعلحات عذا ال عرذ -
 وسراز حيليات اا   األعماا اليت يرتخز عذي ا ا ح  ا  الهائر . -

سي م تةليم ة م   ج  معاجلة ا شخالية ثا جاسة عذد ال لاؤ ت ال رعي: للدراسةالخطوات اإلجرائية 
   ما يذا:  الهراسة

 ا طار النملر  لإلح  ا  الهائر . – 0
 مبا ئ ا ح  ا  الهائر .  – 0
 .   ا  الهائر  عذد مل لف اتمنسلاتحا   - 3
 اا   األعماا عذد مل لف ا ح  ا  الهائر . - 4
 .HP راسة حالة ممنسلة  – 5
 لإلقتصاد الدائري اإلطار النظري : 1

 مفهوم االقتصاد الدائري1.1 
 را يعين  ة اتلا  اخلام ُتل خهم ل نع من ا ، ثسعه اس خهام  ي م "ل رت  طليذة ،  اة اح  ا  ا "تطا

 60مل  ال غذيف مل  ما يلضس  الشخ  رحم   اجتة عن  ال خذص م       ايات
 من ا ا   ا  الر  يةلم عذد "األتر ، صناعة ثو هار"  -ا ح  ا  اخلطا :  10الشكل رقم 

 
 م  اعها  الباحث: المصدر
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، ثال يذللذ م عه   النملم عا  ثهلمن رسم فخر  ا ح  ا  الهائر م  حب  ا ح  ا يني الربيطا يني 
  تةريرق "اح  ا يات ال ؤا  الةا م م  األرض". سعه  لك ن تلضيح  ال خ  ات  ينيث و  سللهينغ

، حهم ثالرت س ا   ثجيني يف ريها  تةريرمها البسلا سعنلاة  1790 لك م  حب  ثالرت س ا ي .   عام 
"ومخا ات اس بهاا الةلف العامذة م   ج  الطاحة" ثالر  حه ا في  رؤية ا ح  ا    احلذةات ) ث 

الهائر ( ثتبيئق عذد تذب اللظائف ، ثالةهر  ال نافلية ا ح  ا ية ، ثتلفئ اتلار . ثمنع ا ح  ا  
 (Mont, 2018) الن ايات. 

 ما ن تعري   م  حب  ممنسلة ولني ما  آرير  ، فإة ا ح  ا  الهائر   ل  ملام ترميما ثجتهيه  
 اظ عذد اتن جات ثاتخل ات ثاتلا  سبعذد فائه  ثحيمة   مجيع سال  ميم ، ثالر  ي هذ وء احل

 بيلللجية. الال ةنية ث احلذةة األثحات ، مع ال مييز سني 
يةلا مار لس زيذس ، ث ل تريا م  مخ ب ما ينز    ميل يخ ، وة الشر ة "هتهذ وء الةؤا  عذد 

 ار  الؤعي ة وء الةيام هبا ، ثلخ  سشخ  ليس فةة م  عمذيات ال  نيع ، ملذما تطمح ا  -الن ايات 
 Ellen MacArthur) من جا ، ت ا  ثرات احليا  ثاس خهامات اتن جات ثمخل اهتا". 

Foundation and Founding Partners, 2012) 
  ثالعم  ،   حني يع مه نا  رف اة ا ح  ا  اخلطا ي بع فذل ة ث صنع اتلا  ثالن ايات ثالطاحة 

 را ال سلا عب  ة عذد احلذةات  س خهام ثوعا   اس خهام اتخل ات ثاتن جات ،  ا ح  ا  الهائر 
 (Zils, 2014) يبه  م  مرحذة ت ميم اتن ا، ثليس الرت يز عذد حتلني مخلة ثاحه فةة م  النملام

ا س غنا   مث لذنمل   ا ح  ا   ال ةذيه  اخلطا الةائم عذد اة" ا س    ت فا ميخ  الةلا و ا ا   
"، يع مه ا ح  ا  الهائر  عذد اتشار ة ثال بجئ ثوعا   ا س خهام ثا ص ح ثال جهيه ثوعا   ال هثير 

  سرتجاع سغية ا  ااتلا  اليت حت ليم ممة ع  طريب ،   حذةة مغذةة )تةريًبا( ، حيث تخلة اتن جات 
 م  الن ايات وء احله األ ىن.  اخل ض ث الر  ين ا عن ،  لذمن ل  اتمارسة العمذية سعه

 الخصائص األساسية لالقتصاد الدائري 2.1
 Ellen MacArthur Foundation and)  ت مل  ت ائص ا ح  ا  الهائر  فيما يذا

Founding Partners, 2012) : 
 cradle" الر ائز ل سةيب ال خذص ال عذا م  الن ايات  ا مبه  "ات ه وء ات ه" تصميم النفايات: -

to cradle  "  ثال عايش ال ناعا فمبهC2C    ية ه س   ة مجيع اتلا  اتن  ية ا س     حاسذة  عا
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سلا    حذةات سيلللجية  ث تةنية ث ايؤا عب اة ت مم اتن جات لغرض ال  خيك ث  ا س عماا
 .(EPEA, 2019) 67ال جهيه مث ا س هامة  ما يلضس  الشخ  رحم 

 : الية عم  احلذةة البيلللجية ث احلذةة ال ةنية 10الشكل رقم 

 
Source: EPEA, Cradle to Cradle: Innovation, quality and good design, 

https://epea-hamburg.com/cradle-to-cradle/ 
عب عذد الشر ات تطبيب مبا ئ ال  ميم البيبا ، مل  اس خهام اتلار  ات جه   ،  ع ث  عذد  لك ،

زيا   اح ماا اس خهام ا ،  اتن جاتثالةؤا  عذد اس خهام العناصر اللامة ثاتلا  اخلطر  ، ثزيا   عمر 
 .ثتل ي  ال رز ثا سرت ا  الن ائا لذمن جات

عذد سبي   رث ة لذمالؤل  عذد  مهية ال نلع ساع بارق ا ر  الرئيلا  ا ح  ا  الهائر  يلذة:  التنوع -
اح ماا حهثث  اتلاا ، و ا  ا ه   ملمة ا   ا  حا ر  عذد اس خهام ملا  خم ذ ة  مهت ت ، فإة

ت ميز األ ملمة اتعيارية ات نلعة اليت حت ل  و   تةذبات العرض ثاألسعار يخلة  ح  ثحعا اجتة ع  خماطر 
لعهيه م  اللص ت مبرث ة   رب مع ال همات اخلارجية مةار ة ساأل ملمة ات ممة مع الرت يز عذد عذد ا

 .الخ ا   )ا ح  ا    احلجم(
يمن   وء زيا   مرث     ا ح  ا  الهائر  اس خهام م ا ر الطاحة ات جه    :  الطاقة المتجددة -

اتلار  غئ ات جه   )مل   عخسثتةذي  ال بيئ ا ح  ا   عذد البيبة  ألسعار الللق ث س للة ال ملي  
الن ة( ، حيث  ة سذلذة ومها ات الطاحة ات جه    تخلة عملًما  ح   اس    ا لذطاحة ثالخرسلة م  

  .سذلذة ومها ات طاحة اللحل  األح لر 

https://epea-hamburg.com/cradle-to-cradle/
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م  الرت يز فةة عذد اتن جات ثالعمذيات  سه ً      ا ح  ا  الهائر  ي يح  ملام ال  خئ  : نهج النظام -
اتباع  ا شام  ثم خام  لأل ملمة اتعةه  حيث ترتبة األجزا  اتخ ذ ة سبعؤ ا  يخلة  نا ال ر ية ، 
 .البعض

 : انعكاس العوامل الخارجية في آلية التغذية المرتدة -
  تعخس األسعار  ث آليات ال غرية اترته  األترف العلام  اخلارجية ا عاسية  ث    اللحه احلاضر ،

اللذبية من ا ، ثسال ايل   تمل ر ال خذ ة احلةيةية اتؤمنة   اتن ا. لرلك ، العهيه م  اا   األعماا 
ساجز   عمذية ال ةذيهية اليلم جمهية ثحا ر  عذد اتنافلة مما  ا ه عذي . لخا   تعم  األسعار  

سشبة العلام  اخلارجية تامة ش افية  اة تخلة  نا ، ثلخ   رسائ  ، ينبغا  CE ا   ةاا وء ش ا  
  .ل خلة األسعار فعالة

 مبادئ اإلقتصاد الدائري. 2
  (Foundation, 2015) : ت مل  مبا ئ ا ح  ا  الهائر    ي ث مبا ئ رائيلية ت مل    األيت

 : الحفاظ على رأس المال الطبيعي وتعزيزهاألولالمبدأ 
( ثملاز ة اس خهام احلذةة ال ةنيةحتةيب  را اتبه  م  ت ا ال سخم   اتخزث ات ا هث   ) خ ميُ 

البيلللجية( يهعم  را اتبه  اس خهام الطاحة ات جه   ل زثيه ا ح  ا  سالطاحة  احلذةةاتخزث ات ات جه   )
 هث  .  رق سلذ تزيه م  اترث ة   النملم اتعنية. ا لار  ات، سا ضافة وء اخن اض احلاجة وء 

 : تحسين عوائد المواردالثانيالمبدأ 
  اتلار  ، م  الؤرثر  تهثير اتن جات ثاتخل ات ينص اتبه  اللاين عذد     م   ج  حتةيب غذة عالية 

،  نا   لعاة خم ذ اة م  األصلا : اتلا   CE   .ثاتلا       م  الهثرات ال ةنية ثالبيلللجية
ُتل خهم اتلا  الطبيعية  ث "اتغريات"    ا  اتلا  ا س    ية اليت ميخ   .ا س    ية ثاتخل ات اتعمر 

 (عذد عخس  لك ، فإة اتخل ات ات ينة  .ماة وء ا ية احليل  عنه  اية عمر ا ا فرتاضاورجاع ا سب
م نلعة م  "عناصر غرائية" تةنية غئ مناسبة لذ سذ  لرلك ، عب اة  )مل   ج ز  الخمبيلتر  ث اآل ت

رض س للة  ث لغ حةا سعه اس     ا ي م ت ميم  رق اتن لجات م   ج  غرض اعا   ا س عماا 
 .تطلير ا
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 دعم فعالية النظام من خالل طرح وتصميم العوامل الخارجية السلبية  الثالث:المبدأ 
ثيشم   لك احله م  األضرار  .تعزيز فعالية النملام م  ت ا  شف ثت ميم العلام  اخلارجية اللذبية

ثالرتفي .  مث و ار  العلام   اليت تذسب سالنملم مل  الغرا  ، ثال نة  ، ثاتبثف ، ثال عذيم ، ثال سة ،
 .اخلارجية ، مل  اس خهام األرض ، ثتذلث اهللا  ثاتا  ثالؤلضا  ، ثوط ق اتلا  اللامة

 تصاد الدائري على مستوى المؤسسات قاإل . 3
م  الشر ات تةذي  تبيئ ا عذد البيبة  ث احله م  اس     ا لذملار  الطبيعية. لخ  النمل    حتاثا العهيه

 ا ح  ا   األساسا اتعملا س  يمل    الغالب ال ًجا تطًيا.
حيا  اتن ا ) اتف حمملا ،  ياث مخ يب ...( ت بع ملارًا مي ه م  اس خرا  اتلا  اخلام وء تلليب اتن ا  

 عنهما حرب  اية  ثر  حيا  اتن ا ، ي م رمي  ث ا س غنا     غذب األحياة. الن ائا. 
، عب عذي ا ت ميم اتن جات م  البهاية  "Cradle to Cradle" سالنلبة وء اتمنسلات ات بنية تبه 

اهتا ، ملا  ألغراض وعا   ال هثير  ما ن ال طرق الي  ساسةا ، حبيث ي م وعا   اس خهام ا    اية  ثر  حي
صسية سالخام  تعل  وء األرض  ث وء ال ناعة  عا   تهثير ا وء  ج  غئ ملمد. " سهً ا م  ات سس 

عذد سبي  اتلاا ،  م   را النلعمن ا  7666األياث ثحىت من جات ال نمليف ، ن اآلة و را    لر م  
ثوعا   تر يب  ث ايؤا حاس  لذ ك متاًما  "Think chair"  رسا مخ ب Steelcase   شبت

 لذنليا اللجا  عذد   س اتبه .  Desso صممه شر ة
 لمؤسسات التي تعمل بمبدأ من المهد الى المهد عليها أن تحترم  خمسة معايير تتمثل في : ا 0.3

(Desso, 2019) 
  اتن جات عذد   ا وعاسية )ملالية  ب ه م  ت نيف مجيع اتخل ات الخيميائية ال :صحيةالمواد ال -

ي م تةييم  رق اتخل ات ثفًةا للذلذة م  اتعايئ ات عذةة سالبيبة  . (/ تؤرا   ث مةبللة / ص را
عب ال خذص ال هرعا م     عن ر ي نف عذد      محر )شهيه اتخاطر (  ث  .ثصسة ا  لاة

 .رما   )غئ م نف( ثاس بهال 
عب  ة تخلة الشر ة حا ر  عذد صنع حذةات لذملا   عا    :مواد الخامإعادة استخدام ال -

ي م حة  اتلا   ملا  مغرية   عمذية ا   ا  )اجملاا ال ةين(  .ا س خهام عنه عل   اتن ا اتل خهم
 .( ث   الرتسة )ا ية احليل 
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ات جه    ث ما  تل خهم العهيه م  الشر ات الخربف الطاحات :استخدام الطاقات المتجددة -
 ذ زم ا  صرحه :  Dellيلمد سالطاحة اخلؤرا  مل  اتمنسلة اتخ  ة   تخنلللجيا ا ع م ا يل 

ثحن    جاثز  رق اتعايئ " .   ثرثسا REACH ث RoHS سبحلد اتعايئ البيبية   العا  مل 
عذد اتلا  األترف حىت لل   مع سياس نا  س خهام اتلا  الخيميائية ع  طريب احله م   ث الةؤا  

 ا تؤرا  سلعر  Dell ما يةرب م    ف الطاحة اليت تل خهم ا".تخ  مةيه 
ممنسلة ا لخرتث يات الهحيةة  ث ايؤا تل خهم . يذل ثاط ساعة سنليًا  770،707،666

Intell   يذل ثاط   3،067،6،6،666 مية  ائذة م  الطاحة ات جه   مبعها ضخم ي   وء 
تل خهم الطاحة م  عه  م ا ر خم ذ ة ، مل  الطاحة الشملية ثطاحة الرياح ثالطاحة  ا  يًاساعة سنل 

، مهير اخلهمات العاتية ثالبنية ال س ية   شر ة و   :  اتائية ثالخ ذة احليلية  ما حاا ماريت سيهلر
"الشرا  ات جه  اخلاص سنا  ل جمر  جز  م   ا م عه  األثج  حلماية البيبة ، ث بم   ة حی ز  لك 

 ".عذد مزيه م  ال طلير ثالطذب عذد الطاحة ات جه  
 ة تلبه   ا  Cradle to Cradle ي عني عذد الشر ات اليت حت ؤ  فذل ة :إدارة المياه -

تل خهم ملار  اتياق سطريةة ملمنثلة ثفعالة ث ة اتياق اليت ت رف ا م ا ع ا   اجملار  اتائية ا يطة 
 . ملي ة حهر ا مخاة

عب  ة تلبه الشر ات   ا تطبب اتبا ئ األ لر تطذًبا م   :المسؤولية االجتماعية للشركات -
 .ال سةب م   ة شر ات ملر ي ا   تن  ك  رق اتبا ئ ج ماعية ث عذي ا ااتلمنثلية   حيث

 المؤسسةتطوير االقتصاد الدائري داخل خطوات  2.3 
  ت مل  تطلات تطلير ا ح  ا  الهائر   ات  اتمنسلة   مخلة تطلات  ساسية ت مل    ا يت:

(Staf, 2015) 
 نماذج أعمال جديدة : تطوير0لخطوة ا

ي خلة  ملام ا ح  ا  الهائر  م  اا   جهيه  تع مه عذد حذةات وعا   معاجلة خم ذ ة. حيث ختذب 
 رق احلذةات حيمة   رب عنهما تخلة  ح ر ، ا    ا ت طذب ملار   ح  م  حيث العم  ثالطاحة ثاتلا  

 ت ا مراح  وعا   اتعاجلة
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 : إقامة شراكات0الخطوة  
الشر ة س بسيس شرا ات   ا ح  ا  الهائر  هبهذ "جتميع ات ارات".   اللاحع، ي طذب وتةاة تةلم 

تهفب اتن جات الهائرية العهيه م  ات ارات لذلفا  سلظائف العرض ثا   ا  ثاتبيعات ثو ار  علائه 
مة. عنهما   متذك اتمنسلة اتن جات ث ال لفر عذد سنية حت ية جلمع ثوعا   تهثير اتن جات ثاتلا  اتل خه

الةهر  عذد ال سخم سخ   رق اللظائف  ث   ت لفر عذد البىن ال س ية اتناسبة، فإ ا تنشئ شرا ات مع 
شر ات  ترف لذ سخم سشخ   فؤ     ائرية تهفب اتن جات ثاتلا . ثسال ايل، ميخ  لذشر ة العم    

ا،  ث مع مزث  تهمات للجل ية،  ث مع ملزع  ث مع وطار شرا ات مع مهير الن ايات عذد سبي  اتلا
 .شر ات  ترف     س الةطاع

سالشرا ة مع الشر ة  Timberland لع  م   سرز ا ملذة عذد الشرا ة   جماا ال هثير  ل حيام شر ة
م ممة ت ي ا  عا   تهثير ا ث      ا  جمملعة م  ا طارات Omni United ات نعة ثاتلزعة

 .األحريةو  ا  
 ": تطوير "المنتجات الدائرية3الخطوة  

الطريةة اليت ي م هبا ت ميم معملم اتن جات   اللحه احلايل   ت ؤ  ا   ةاا وء ا ح  ا  الهائر . 
لرلك ، م  ات م ال ب يه عذد احلاجة وء تطلير منا ا ث  ثات تل   ت ميم من جات جهيه . حىت 

ا س خهام ثال لزيع ثا   ا . ثسال ايل ، ميخ  لذشر ات  ة تع مه عذد ي مخنلا م  وعا    ما  ثرات 
الر  ن ال طرق الي  ساسةا ث ا ا ا    Cradle to Cradleمبا ئ ال  ميم ا يخلللجا ، ث ا 
 .احليلية اليت ت يح و تاا من جات  ائرية

 : إنشاء سلسلة التوريد العكسية4الخطوة  
شر ات ملار  مالية  بئ    شا  س س  ال لريه   ظ  زتم ا ح  ا  اخلطا.   اللحه اس لمرت ال

احلايل ، يلاج لة حتهيًا جهيًها ، ي مل    و شا  سذلذة ومها  عخلية ، ثفًةا لنمل   ا ح  ا  الهائر . 
ات اتل خهمة. ثتشم   رق و شا  شبخات للجل ية عخلية جلمع ثفرز ثوجرا  اتعاجلة اتناسبة لذمن ج
 ثسال ايل ، ت طذب و ار  ا   ا  ثضع   ثات تلمح س  خيك  رق اتن جات س خذ ة  ح .

 : إدارة األداء5الخطوة 
يع مه ا ح  ا  الهائر  عذد آليات  س عا   اتن جات اتل خهمة. ثمع  لك ، فإة حيمة  رق اتن جات 

باة هلرق اخللار    الةيمة. م   احية ي ه لر "ت به  عذد طلا حذةات ا ح  ا  الهائر ".  نا  سب
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اتن ا ثم   احية  ترف ، تنخ ض حيم   ال جارية سلبب  ةص فعال ي  مبرثر اللحه. ثسال ايل ، ميخ  
لذشر ات ا ع ما  عذد عه  م  اتمنشرات لةياس حيمة  رق اتن جات )  ائ ا( ، عذد سبي  اتلاا ، 

خ  وعا   تهثيرق ث /  ث وعا   اس خهام    من ا( ث  يؤا معها حاسذية معها حاسذية وعا   ال هثير )ما مي
 ال لمني )ما ميخ  تلمين  ثوعا   اس خهام (.

 الحواجز والعقبات التي تحول دون االنتقال إلى االقتصاد الدائري 3.3 
ت ال ناعية ، ي طذب و شا  اح  ا   ائر  تغيئات عميةة   اتمارسا (7607)ثفًةا ل يذيخس سريل لة 

ثمع  لك ، مع العذم  ة اتخاطر الخامنة       .، سلا  عذد مل لف الشر ة  ث عذد اتل لف احلخلما
 ,Preston) : تغيئ ، فإة تطلير  را النمل   اجلهيه يلاج  العهيه م  العةبات ت مل    ال ايل 

2012) 
يع ةه اتمنلف  ة ا عا ات العامة  ا اليت تشجع ا س خهام :  المواردالعقبة السياسية أمام سعر  -

، عب عذد  EC لرلك ، ل   ةاا وء ."ات رط" لذملا  اخلام ثالطاحة   النمل   ا ح  ا   احلايل
اهلهذ م   لك  يا يًا ، .اتر   ثً  ال لحف ع  تشجيع اتمارسات اخلطية م  ت ا األملاا العامة

  ل  ما تخذ ة العلام  اخلارجية اللذبية الناجتة ع  اس خهام اتلار  الطبيعية   سعر اتلار  الطبيعية 
   فرض ضرائب عذد  م  ت ا اتلار الؤرييب يخلةفذ شجيع ال سلا   النمل   ا ح  ا   

 .اتلار  غئ ات جه   فةة
الناجح م  شب    ة يعزز النمل ثيةذ   EC اتل لف الخذا ، فإةعذد :  ارتفاع التكاليف األولية -

ثلخ  عذد اتهف الة ئ ، سيخلة  نا  ح ما تخاليف  .م  ال عرض ل همات  سعار اتلار 
ثخماطر اس لمارية  بئ  مةهمة لذشر ات عذد سبي  اتلاا آ ت وعا   جت يز اتعهات ، ث ة  ات ا ع 

 .يه  لذ لزيع ثاخلهمات الذلجل ية ، ثوعا   تهريب اتلظ نيسب مذ ا ، ثسنا  ترتيبات جه
حماثلة حتلي  ال   العم  األساسا لذشر ة  ا م مة حم لفة ساتخاطر   حه  اهتا ثس خلة  نا  

اللياسات اللاضسة ثالةلية ثالةاسذة لذ ن ير حامسة  س خلة  طر .حاجة وء ثجل  حالة جتارية حلية
 .ل شجيع ا س لمار ثال جريب
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لخا تل  يه الشر ات م  الةلة األتؤر اترتبة :  عدم وجود دعم المستهلك لهذا المفهوم -
 حيمة تا ميلذ  م  لم ا ح  ا  الهائر    ة يعطلا نياتل  ذخ حت ا  م مبن جات ات ه وء ات ه ، 

تخلة  نا  حاجة وء ش ا   اتن ا  ث  ملام عنل ة  عب اةالللق سشخ  شام  ، فذخلب 
حيث  .اتن جات ، مل  تذك اتعذلمات اليت تنص عذد اتن جات اليت   تذه عذد الطاحة ثالخرسلة

ا ف ةار وء تلحيه اتن جيات اتطبةة   خم ذف البذهاة ، ثتخذ ة تةييم  ل العلائب الرئيلية  م 
  اتلار  لذشر ات ال ر ية ، ثغياب منملمة مل ةذة معرتذ هبا عذد  طاق ثاسع تنح اس   

 .الش ا ات حلا   ا   اتلار   ث   ا   ا ح  ا  الهائر 
ثغالبا ما  .ي عذب ا   ةاا وء ا ح  ا  الهائر   ثً  مبلبلة اتلار :  تحدي التعاون بين الشركات -

لرلك ، حه يخلة ا ل زام اللاسه ل رت  طليذة مع سعض اتلر ي   .ترسة  رق سنمل   األعماا لذشر ة
 ث ا ت احات مع اتمنسلات الشريخة األترف عائًةا  مام ال غيئ وء ال    ائر  ، أل   يعين ضمنيا 
وجرا  تغيئات  ات  اتمنسلة يي بع  تغئ   األطراذ اتعنية  رلك فيمخ   ة يمن    را وء 

 .ذة تلله تخاليف حم مذةعمذيات ت اثض طلي
ال ناعة   ميخ   ة ت طلر  ثة الهعم ال خنلللجا.  اة  را  ل احلاا ت ا : تحدي اإلبتكار  -

الةرة العشري . ث  يجة لرلك ، فإة ال ةهم ال خنلللجا م  ت ا خم ربات البسث العذما   
ا  البنية ال س ية اتناسبة ت ميم اتلا  ثاتن جات ميخ   ة يلاعه   حتلني س س  ال لريه ، ثسن

لذنمل   اجلهيه.   اللاحع ال خنلللجيا احلالية اليت تع مه عذي ا اتمنسلات ،   تلمح  هلاس  خيك 
سعض اتن جات م   ج  ا س خرا  األمل  لذملار  سغية اعا   ا س عماا ، سا ضافة وء عهم ثجل  

ناصر الؤار  ا  مذة   تشجع الشر ات عذد وعا   اتعذلمات ع  اتلا  اتخل ة لذمن ل   خ   ث الع
 تهثير ا.

حت ل  األحخام ال نمليمية ثاتعيارية عذد عه  م   ثج  الة لر :  الفرامل التنظيمية أو المعيارية -
ثيشم   لك ، عذد سبي  اتلاا    .ثال ناحؤات فيما ي عذب سب هاذ ا س خهام ال عاا لذملار 

مية ، ث ملام ضريبة ا س     ، ثال شريعات عذد البطاريات ، ثحا لة احل ر ، اتشرتيات احلخل 
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عذد سبي  اتلاا ، حه تعيب للائح ال سة ثالل مة البيبية  .اتلاز ة ثا اسبة احلخلمية ، ثما وء  لك
 .اس خهام اتلا  اخلام اللا لية ل  نيع من جات جهيه 

 نماذج األعمال على مستوى اإلقتصاد الدائري  . 4
   Sustainable business modelsاا    لنماذج األولية لألعمال المستدامة: ا 0.4
''SBM" ن جتميع ا   ي ث فبات وس خارية: ال ةنية ا ج ماعية  سل ني ثاترثة   اتطلر  سلاسطة

مل  عمذية ال  نيع  ث  ال ةين ، ي ؤم  ال جميع ال ةين اا    ثلية تل نه وء ا س خار .ثال نمليمية
ت ميم اتن ا ثتع مه اجململعة ا ج ماعية عذد ا س خار ا ج ماعا مل  تغيئ سذل  اتل  ذك  ما 

  .ال جمع ال نمليما فيل نه وء تغيئ ا س خار ال نمليما ، ال ملي  اجلماعا

 اإلبتكار التكنولوجي
اتلار ، مع تلليه  مية  ح  م  الن ايات تعمليم   ا   اتلا  ثالطاحة: يع مه عذد   ا   اس خهام 

 .ثا  بعاياتلال ذلث
 تذب حيمة م  الن ايات: تيارات الن ايات  ا مهت ت م يه  ثحيمة لعمذيات ا   ا  األترف.  

اس بهاا العمذيات حنل ات جه   ثالطبيعية: ف ل يةذ  م  اآليار البيبية ثيزيه م  مرث ة األعماا م  ت ا 
 .اتلار  غئ ات جه   ثعمذيات ا   ا  احلالية ف   النمل ع 

 االبتكار االجتماعي
 .سه  م  اتذخية: حيث تذيب اح ياجات اتل خهم  ثة احلاجة وء شرا  اتن ا تهماتتةهمي  
 ثر ا شراذ: يعم  سشخ  اس باحا عذد وشرا  مجيع  صساب ات ذسة لؤماة ثجل  ع حة  اع ما  

 ثتعاثة جيهي  عذد اتهف الطلي 
 .اليت تلعد وء احله م  ا س     ثا   ا  اا   األعماا تشجيع ا    ا : ثتشم 

 االبتكار التنظيمي
 .ةيمة لذمج مع ثالبيبة، سهً  م  الرسح ا ح  ا   ثللية اجمل مع / البيبة: حيث تعطا األثللية ل ةهمي ال

اليت تعم  عذد تلسيع  طاق احلذلا اتل هامة ، ل عمليم  اا   ا عماا تطلير حذلا ال لسع: ية ه س  
 .ال لائه اليت تعل  عذد البيبة ثاجمل مع

 نماذج األعمال لإلقتصاد الدائري 5.2
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مبنية عذد ا س  ا   م  ال رص اليت يعرض ا ا ح  ا  وة معملم اتمنسلات اليلم  ا سبلاطة ليله 
 .الهائر 

حيث وة اسرتاتيجياهتم ث يا ذ م ثعمذياهتم م جرر  سعمب   الن ا اخلطا لذنمل، هلرا اللبب حت ا  
اتمنسلات اليت تلعد وء حتةيب ميز   ائرية وء تطلير اا    عماا تالية م  حيل  ال  خئ اخلطا،   

 ."لنما   عذد الةيام سدما  ل  ح  سل ا، س  تهثر حلا تذب ال بيئ ا عايب "م  ت ا النملتة  ر  رق ا
 راسة حالة  156  حتذيذ ا أل لر م   Accenture  نا  مخلة اا    عماا  ساسية حه هتا

 لذشر ات اليت تلله حتلينات   و  اجية اتلار  سطريةة مب خر  مذخ ة   الشخ  اتلايل :
(Acenture) 

اا   األعماا اخلملة :  14الشكل 
الهائرية

 
source : Acenture, Report : Circular Advantage 

تلفئ الطاحة ات جه   ،  ث ملا  ا  تاا الةائمة عذد  ساس حيل   ث حاسذة  عا    اللوازم الدائرية:
 ال هثير سالخام   س بهاا مهت ت  ثر  حيا  ثاحه .

 اسرت ا  ملار  م يه  / الطاحة م  اتن جات  ث اتن جات اللا لية اليت ي م ال خذص من ا. استرداد الموارد:
متهيه  ثر  حيا  العم  م  اتن جات ثاتخل ات ع  طريب ا ص ح ، الرتحية ثوعا    تمديد عمر المنتج:

 البيع.
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متخني زيا   معها اس خهام اتن جات م  ت ا جع  ا س خهام / اللصلا /  منصات المشاركة:
 اتذخية اتشرت ة.

لائه و  اجية ملار  ا   ا  : عرض امخا ية اس عماا اتن ا ثا ح  اظ ساتذخية  س يعاب فالمنتج كخدمة
 الهائر .

  HPخامسا : دراسة حالة مؤسسة 
عذد وعا   اترتاع الطريةة اليت ي م هبا ت ميم من جاهتا ثت نيع ا ثاس خهام ا  HP تعم تمهيد 

اح  ا   ائر  ملفر  م  اح  ا  تطا اءنمل    عماهلا ثعمذياهتا ل  يحتل  تةلم سعمذية ثاس عا هتا أل ا
ا  ي مل  طملح اتمنسلة الهائم ثطلي  اتهف   حتم  ملمنثلية من جاهتا   مجيع  حنا   .لذطاحة ثاتلا 

حيث ت مل  رؤي  ا   احل اظ عذد تهاثا من جاهتا ثملا  ا ألطلا فرت  ممخنة مث ترغب الشر ة    .العا 
 .تبين ما يعرذ سال  ميم الهائر  ثاتمارسة

 في تبنيها  لمفهوم اإلقتصاد الدائري  hpالنبذة التاريخية لمؤسسة 
 ل ح  ا  الهائر  ت مل    ما يذا: hpشخذه عه  حمطات تاراية تطلرا   تبين ممنسة 

(Strandberg, 2016) 
 Design for)  تذك اللنة ،  طذةه الشر ة سر اما ال  ميم م   ج  الطبيعة  0997  • 

Environment)    لؤماة مراعا    ا   الطاحة ثالةيام سعمذية ت ميم اتن ا ث ا س خار لغرض وعا
 .الرسخذة

، شسنه الشر ة  ثا طاسعة م عه   اللظائف / فا س /  اسخة لألثراق طبب األص ،  0992  عام • 
سال ايل  را اتنل   اة مل  ذخا لطاحة اح  ب  .مةار ًة سبهيذ ا الر   اة ا را  ي ية من جات   ثاحه

 ث  را  ملرا لهما ي ث ا ت   من ا ثاحه. 36%
خلراطيش احلرب    HP Planet Partners بـاخلاص ن وط ق سر اما ا سرتجاع ثوعا   ال هثير • 
 .،099عام 
عبه سهئ ا سا  ا  تراطيش ملسلق  7666  وغ ق حذةة وعا   ال هثير حبذلا عام  HP سه ت• 

 .احلرب ع  طريب الب س يك اترسخ 
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 ،766م عا ث  اس مرت ال طلرات األترف   وعا   تهثير اتلا  الب س يخية  ات احلذةة اتغذةة • 
اتل خهمة ث اس عمذ  ا     م  تراطيش احلرب (PET) الشر ة ما   البليل ويليذني تئي لا ت اس خر ت

 .خلراطيش احلرب اجلهيه  ل نع  ر ل  م
مذيارات م  تراطيش احلرب ساس خهام   لر  3حه صنعه   لر م   HP ،  ا ه 7600حبذلا عام • 
مذيلة  6،مذيلة ترطلشة ث  007مذيلة رط  م  اتلا  اتعا  تهثير ا ث  يجة لرلك ،  سةه  022م  

 .مذيار م  عبلات الب س يك سعيه  مهاف  الن ايات 3.3م  مشاعات ات سس ث 
 إلحتضان اإلقتصاد الدائري Hpأدت مؤسسة التي األسباب 

 ,Strandberg) الهائر    ال ايل: ت مل  األسباب اليت   ت ساتمنسلة وء وح ؤاة ا ح  ا 

2016) 
 ما يناشه وطار ا ح  ا   .لهي ا سج  حاف    احله م  ا يار اليت ختذ  ا   البيبية :النهج الشمولي

الهائر   ما يؤع ا ح  ا   .الهائر  اتمنسلة أل   يلفر مةارسة شامذة ثملحه  لذسه م  الب مة البيبية
حته مملذة ثاحه ، مبا    لك اتلار  ث  ا   الطاحة، ثتلفئ ال لجي   hp العهيه م  األثلليات البيبية لد

 .سشبة ما عب حتهيهق م  األثلليات
: يلاعه م  لم ا ح  ا  الهائر  الشر ات عذد معاجلة اجتا ات النمل اللخاين، ثالطبةة االتجاهات

و   يلفر ع مة عذد  .ال سؤر، ثصعل  ا ح  ا  اتشرت  ثاآليار اترتبطة ساتلار اللسطد ات نامية، ثزيا   
 .هلرق ا جتا ات للتحظير Hp     ما سيخلة م ًما لذعم   ثالشر ات   اتل ةب ، ث را يةل  

ت ا م   اتمنسلة : تطبيب عهسة اح  ا ية  ائرية عذد  عماهلا ي  ح فرًصا ل س خار ال خرييب  االبتكار
  تلسيع  طاق ال ا ح  ا  الهائر   HP تطلير ثتطبيب تةنيات اتعذلمات ات ةهمة، ميخ   ة تلاعه

 .ثتذب ميز  تنافلية
تطبب احلخلمات   مجيع  حنا  العا  سياسات ث  ملمة لهعم ثتعزيز ا ح  ا   التنظيمات والتشريعات:

  تلحع اللياسات    حر ة ا ح  ا  الهائر  ، يلاعه ا   hpفم  ت ا مشار ة ممنسلة .الهائر 
 .اتل ةبذية
: يلفر ا س خار ا ح  ا   الهائر  فرصة لذشر ة ل ذبية ثجتاثز تلحعات العم   الري  ي  ملة العمالء

سالبيبة ثا س خار ث ينه ثة ساحل اظ عذد يلرات  ل ب لألجياا الةا مة، ف طبيب النما   اتل نه  وء 
ا ح  ا  الهائر  ف ل يشجع سا   ةاا م  اتعام ت مع الزسائ  وء ع حات العم   اتل مر  الةلية 

 الخليذة ا مه
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  HP نماذج األعمال التي تتبعها مؤسسة
Hp    وطار ال   األعماا الهائر  اتطلر م  حب  تل عمAccenture   ما ن تناثل    اجلا ب 

 (Strandberg, 2016) النملر ، اا    عماهلا ت مل    ا يت:
سإعا   تهثير ا  لف الب س يخا   تراطيش احلرب ثاحلرب اخلاصة هبا ثتذ زم  HP تةلم :استرداد الموارد

من جاهتا لهعم سلق اسرت ا  اتلا  ثتةذي  احلاجة وء اس خرا  سهما اتزيه م  اتلا  اتعا  تهثير ا   
لخا تخلة فعالة   الةيام سرلك ، تر ز الشر ة عذد وزالة اتلا  اتلئ  لذةذب م  ملا   .اتلار    اتل ةب 

 يًؤا   ح ا  اتخل ات    اية  HP تشار  .من جاهتا ل ل ي  وعا   اس خهام ا   من جات جهيه 
 .مر م  ت ا وعا   اس خهام مخل ات  ج ز  الخمبيلتر ثالطاسعة   اتن جات اليت ن جتهيه االع

عمر اتن ا يةلم عذد وعا   ال  نيع  ث ا ص ح  ث الرتحية ثوعا   البيع لذزسائ   متهيه تمديد عمر المنتج:
ت مل  وحهف  ثلليات  .لا را الن ا يبةا اتن جات حيه ا س خهام ل رت   ط احلاليني  ث ا  مذني.

اللصلا اء  را اتب غد ارجة ت ميم اتن ا لهعم عمذيات ا ص ح ثال جهيه ثال سهيث  طالة عمر 
و   ير ز سشه  عذد ت ميم اتن جات لي م الةيام سعمذية ال  خيك سل للة ث ايؤا تعزيز  ما  .اتن ا

 .ال خنلللجيا الر ية ل مخني تهمة ا ص ح
م  لم اتن ا  خهمة يل بها النما   الةائمة عذد اتذخية خبهمات حائمة عذد  مة:المنتج كخد
 را يشجع اتمنسلات  ص ح اتن جات للحه اطلا ث تلفئ تهمات جهيه  مل  ال يا ة  .ا س خهام
اتن ا   خهمة  نمل    عماا اخلهمات ع  طريب الرت يز عذد ال بجئ ثعةل   HP ت بىن  .ال نبمنية
 HP عذد سبي  اتلاا ، حت ل  تهمة اشرتا  حرب .ات  خهمات احلرب ثالطباعة ث ج ز  الخمبيلتراخلهم
 ،HP Instant Ink تؤم   رق اخلهمة لعم    .، عذد   لر م  مذيلة مشرت    س ة سذهاة

 سإتطاراتمنسلة  ة   ين ر عنه م احلرب اسها، م  ت ا  رق اخلهمة ، تةلم الطاسعة ات  ذة سا  رت ه 
HP  عنهما يخلة احلرب منخ ًؤا ، ثي م تلذيم ترطلشة سهيذة تذةائًيا لذمل  ذك مث اسرتجاع اخلراطيش

 .ال راغة ث سال ذا وعا   تهثير اخلراطيش اتل خهمة سخ ا     رب
 ساتائة م  اس     اتلا  لخ  ص سة مطبلعة 09يمن   اس خهام  رق اخلهمة وء تلليه ما ي   وء 

ث   ا   رسخذة تراطيش احلرب اتغذةة ألعا   Hpسنما   األعماا ال ةذيهية ث   ال ايل حذةة  مةار ةً 
 (Strandberg, 2016) تراطيش جهيه   صذية 
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 HP: حذةة رسخذة اخلراطيش تمنسلة  15الشكل 

 
Source : Mark Dempsey, Circular Economy, P 17  
https://www.zerowastescotland.org.uk/sites/default/files/ZWS%20CE%20Lecture

%201%20Mark%20Dempsey%20HP%20Inc.pdf  
 

 الخاتمة 
خ  وع بار ا ح  ا  الهائر  ميز  تنافلية تخ لب ا اتمنسلة عنه العم  مببا ئ  ث ارج     ال    تئا مي

 عماهلا اتل هامة ث  را تا يرجع سال لائه عذد اتمنسلة وح  ا ية م ملذة   تنمية اح  ا ية عذد  افة 
ممنسلة ملاطنة  هف ا الرئيلا  مل لياهتا، فلائه اج ماعية عذد ال عيه ا ج ماعا ساع بار اتمنسلة ا ا

تهمة اتل  ذك سطريةة   تؤر يرثات األجياا الةا مة ث فلائه سيبية ت مل    اخل ض م   لبة ال ذلث ث 
اتلامهة   ايؤا   ت ض  لبة الن ايات، ث    را ال ه  ميخننا ثضع جمملعة م  ا حرتاحات م ملذة 

 فيما يذا: 
  ل لفر ا   اجلزائر علض الطاحات الغئ ات جه  . ا رال سلا لذطاحات اخلؤرا  ث 
 .فرض اللذطة  ليات عذد اتمنسلات اتخ ذ ة  سرت ا  اتلار  م  خمذ اهتا 
 .تذب من ات مشار ة  س خهام اتن جات علض اتذخية ال ر ية 
 .تلجي  اتخذ ات البيلللجية لإلس     احليل   ملرا لل للة ث ح ر العمذية 
 لينية لذ عريف مب ا يم ث  مهية ا ح  ا  الهائر .احامة  ثرات تخ 
   تلضيح  مهية مبهcradle to cradle .تلمنثيل اتمنسلات ث تاصة تطل  ت ميم اتن ا 

https://www.zerowastescotland.org.uk/sites/default/files/ZWS%20CE%20Lecture%201%20Mark%20Dempsey%20HP%20Inc.pdf
https://www.zerowastescotland.org.uk/sites/default/files/ZWS%20CE%20Lecture%201%20Mark%20Dempsey%20HP%20Inc.pdf
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  . تشجيع اتمنسلات ات لسطة ث ال غئ  سنمرجة ا ح  ا  الهائر 
 . فرض اللذطة اليات معينة جلع  اتمنسلات ت بىن ا ح  ا  الهائر 
 ر عية لذممنسلات اليت تةلم سال ذليث ث ا س نزاذ لذملار  البيبية سشخ   بئ. فرض حلا ني 
  ممنسلات  جنبية ث ثطنية سغية ا س  ا   م  جتارهبم. شرا ة سني  اتات احيتلحيع 
  .احامة تملا رات سيبية عذد مل لف اجلامعات خلذب ثعا حلا ا ية ا يخلللجا 
 ثاعا ثملمنثا.تذةني يةافة البيبة لألط اا لبنا  جي   
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 واقع وافاق تدوير النفايات وأثره االقتصادي واالجتماعي والبيئي

The reality and prospects of waste recycling and its economic, social 

and environmental impact 

 سترة العلجة 

Soutra laldja 

   slaldja@yahoo.fr ،1سطيف فرحات عباس جامعة 

 52/60/5656اريخ النشر: ت    
 

 : ملخص

متيزت اجملتمعات احلديثة بأمناط مرتفعة من االستهالك صاحبها زيادة هائلة يف حجم املخلفات اليت 
ينبغي التخلص منها خاصة يف املدن الكربى، حيث مثلت هذه املخلفات عبئا كبريا على القائمني عليها. 

على الصحة العامة والبيئة، لذلك تلقى مشكلة التخلص السليم من النفايات اهتماما كبريا خلطورهتا 
 باملقابل للنفاية قيمة كبرية إذا متت معاجلتها بطرق سليمة بغرض االستفادة منها، 

على هذا األساس تناولت هذه املداخلة أمهية تدوير النفايات وما وصلت اليه بقية الدول يف هذا 
امل أطياف اجملتمع، هذا باإلضافة اىل ابراز اجملال مع ابراز آثاره االقتصادية، االجتماعية والبيئية اليت متس ك

واقع تدوير النفايات يف اجلزائر عموما مع دراسة حالة بعض مؤسسات التدوير الرائدة يف هذا اجملال 
 وفائدهتا على كافة املستويات وكذا النقائص اليت تعاين منها 

_________________________________ 

   slaldja@yahoo.frيميل: اإل ،سرتة العلجة: المؤلف المرسل
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 التلوث؛ املخلفات؛ تدوير النفايات؛ مكبات النفايات.كلمات مفتاحية: 

 .Q59؛ Q53؛ JEL: Q52تصنيف 

Abstract:  

Modern societies have been characterized by a sharp increase of 

consumption, this led to the enourmous size of garbage especially in big 

cities and that must be got rid of it, this garbage represents a heavy burden 

for responsibles who are keen to find effective ways to get rid of it because 

it is harmful for the environment and the public health, the garbage can be 

valuable when treating it in a Suitable way in order to get benefits, in this 

case,  

On this basic ,the speech has tuckled the importance of recycling 

garbage seeking for the achievement of other countries and focusing on the 

economic ,the social, and the ecological effect which impresses the 

different categories of society, the paper also aimed at clarifying the fact of 

recycling in Algeria making a study case for some poineer entreprises in 

this domain ,showing the effectivness without neglecting the defect.Enter 

your abstract here (an abstract is a brief, comprehensive summary of the 

contents of the article).  

Keywords: pollution; garbage; recycling; dustbin. 

Jel Classification Codes : Q52, Q53, Q59. 

 مقدمة:  .0

ينتج عن األنشطة الصناعية والتجارية اليت يقوم هبا االنسان كميات كبرية من املواد اليت تتسبب يف 
تلوث البيئة جراء طرق التخلص غري السليمة، حيث تؤثر السياسات املتبعة للسلطات املعنية يف معاجلة 

ملية نتيجة االزدهار الصناعي النفايات على درجة التلوث، فمسالة تسيري النفايات أصبحت مشكلة عا
وازدياد عدد السكان وما ترتب عنه من زيادة يف امللوثات السائلة والصلبة والغازية. االمر الذي جعلها 
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تشكل عبئا ثقيال على املستوى االقتصادي، االجتماعي والبيئي نتيجة األساليب البدائية السائدة يف اغلب 
مة كبرية إذا متت معاجلتها بطرق سليمة بغرض االستفادة منها، وهنا تربز الدول املتخلفة، باملقابل للنفاية قي

 امهية تدوير النفايات يف التقليل من النفايات وحتويلها اىل منافع اقتصادية، اجتماعية وبيئية.

 من هذا املنطلق وقصد اإلحاطة باملوضوع، سنتطرق يف هذه املداخلة اىل احملاور األساسية التالية:

 : ماهية تدوير النفايات وواقعها يف دول العامل؛األولالمحور 

 : اآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية لتدوير النفايات؛المحور الثاني

 : واقع تدوير النفايات يف اجلزائر.المحور الثالث

  المحور األول: ماهية تدوير النفايات وواقعها في العالم: .0

 علينا معرفة ما املقصود بالنفايات عموما وماهي أنواعها بإجياز. قبل التطرق ملفهوم تدوير النفايات

 النفايات وانواعها: 0.0

"كل البقايا الناجتة عن عمليات اإلنتاج أو التحويل أو  عرفها املشرع اجلزائري على اهنا:
االستعمال، وبصفة أعم كل مادة أو منتوج وكل منقول يقوم املالك أو احلائز بالتخلص منه أو قصد 

 (.16، ص5661، 11-61)قانون تخلص منه، أو يلزم بالتخلص منه أو بإزالته" ال

كما ميكن تعريف النفايات او املخلفات بصورة عامة باهنا خملفات تنتج من األنشطة التجارية 
والصناعية والزراعية واي أنشطة أخرى وهي احدى نواتج العمليات واليت يتم يف العادة إعادة استخدامها 

 :ل( وتشم156 ص، 5660)حممد ،

يقصد بالنفايات الصناعية هي تلك املخلفات اليت تنشأ اثناء وبعد عمليات اإلنتاج  النفايات الصناعية:-
املختلفة، وهذه املخلفات قد تكون خطرية وحتتوي على عناصر او مركبات تؤثر تأثريا كبريا وخطريا على 
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ة كبرية، وتشمل خملفات صلبة وسائلة وغازية. صحة االنسان والبيئة وهلا القدرة على البقاء لدرج
فاملخلفات الصلبة متنوعة وقابلة للنقل، يكون مجعها ونقلها ومعاجلتها يف مصلحة اجملتمع وهذه املخلفات 
ناجتة اثناء وبعد عمليات اإلنتاج الصناعي مثل الصناعات الكيميائية، صناعة املعادن، دباغة اجللود وغريها 

ينتج عن الصناعة أيضا خملفات يف شكل مواد سائلة حتتوي على مواد كيميائية  من الصناعات.  كما
خطرية تؤثر على االنسان وعلى البيئة بشكل عام. هذا باإلضافة اىل املخلفات الغازية واليت هتدد الكرة 
األرضية عندما تتصاعد هذه الغازات يف اهلواء خاصة غازات مثل غاز ثاين أكسيد الكربون واكسيد 

 لكربيت وغريها من الغازات اليت تسبب ظاهرة االحتباس احلراري.ا

النفايات املنزلية هي تلك املخلفات الناجتة يف االحياء السكنية واملصانع  النفايات المنزلية:-
واملستشفيات اجملاورة وغريها من املصادر األخرى، حبيث ال تزال مدن كثرية تعاين من مشكلة إدارة 

ة. وتعترب من املخلفات العضوية الناجتة عن استهالك الطعام والقابلة للتخمر والتحلل، اذ املخلفات املنزلي
ترتبط كمية تولد املخلفات يف البلد مع امكانياته االقتصادية، فالدول ذات املستوى االقتصادي املرتفع 

، 5660حممد،)املنخفض يزداد فيها معدل زيادة كميات النفايات عن الدول ذات املستوى االقتصادي 
 . (151ص

طرق التخلص غري السليمة من النفايات هي اليت تؤدي اىل التلوث، وتؤدي املعاجلة غري السليمة للنفايات 
 (:02ص، 5660)زرواط، اثار عديدة اهمهااىل 

 شغل مساحات كبرية يف املدن؛-

لكريهة والتفاعالت الناجتة يؤدي وجود النفايات على سطح الرتبة اىل تلوث اهلواء نتيجة تصاعد الروائح ا-
 عن عملية التحلل؛

 انتشار احلشرات والفئران يف أماكن وجود النفايات؛-
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دفن هذه النفايات قد يؤدي اىل تلوث املياه اجلوفية، وكذا تصاعد بعض الغازات السامة مثل غاز ثاين -
 أكسيد الكربون، واكسيد االزوت؛

يادة ظاهرة االحتباس احلراري اليت تؤدي اىل رفع درجة عند حرق النفايات تنبعث غازات تساعد يف ز -
 الزراعي.حرارة الكرة األرضية وبالتايل تكون هناك تغريات يف مناخ الكرة األرضية ما يؤثر على القطاع 

تتسبب النفايات بأضرار عديدة على البيئة والصحة، لذا جلأ املختصون يف معاجلة تدوير النفايات:  0.0
استثمار النفايات من خالل تدويرها وإعادة انتاجها كمواد مفيدة للمجتمع ككل. فاإلدارة  تلوث البيئة اىل

التدوير )اللمكية، املتكاملة للنفايات تتطلب تقليل الكمية من املصدر، إعادة االستعمال ما أمكن وإعادة 
 . (65، ص5610،

 مفهوم تدوير النفايات:-

لية اليت يتم من خالهلا حتويل مواد املخلفات اىل منتجات جديدة تعرف عملية تدوير النفايات باهنا "العم 
بطريقة يتم هبا حمو هوية املنتجات االصلية، كما تتضمن مجع او نقل او ختزين املنتجات عرب مستخدم 
آخر غري املستخدم او املستهلك األصلي ليعمل على وضع املنتج يف مسار جتاري جلمعه او التخلص منه 

 حتويله اىل مورد او استخدامه".او تدويره او 

وتعترب عملية تدوير املخلفات من األساليب املعروفة واملتبعة على نطاق واسع لتقليص حجم املخلفات،  
ومىت مت ختطيط وتنفيذ عملية تدوير املخلفات على النحو السليم، فانه ميكن حتويل كميات ضخمة من 

 .  (1ص، 5611تقرير ،)منها  التخلص املواد املتخلص منها من مسار املخلفات ومن مث

 االقتصادية.حيث تساعد هذه الطريقة يف التخلص من جزء كبري من املخلفات جبانب ان هلا بعض القيمة 
للصناعة فإن أحد التحديات حاليا هو التعامل مع معضلة استنزاف  فبالنسبة (101ص، 1116اسالم، )

ت والتلوث البيئي والبحث عن بدائل وحلول، حيث ان الفكرة املوارد غري املتجددة وازدياد كمية املخلفا
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اجلوهرية إلعادة التدوير هي استحداث أو استكمال الدوائر املغلقة لالستفادة من املنتوجات واملخلفات 
 وذلك بإعادة استخدامها أو تصنيعها، 

ذلك، متثل يف حقيقتها عملية التدوير تتم يف املعامل املخصصة ل المتطلبات الفنية لعملية التدوير:-
جمموعة من املتطلبات واخلطوات وبشكل فين للوصول اىل اخلطوة األخرية وهي إعادة التدوير، لتحقيق 

 :  (12، ص5611البكري، )باآليت النتائج االقتصادية والبيئية املرجوة، وتتمثل 

صول اىل منابع انتاج وهي املتطلب الفين األول من سلسلة عملية التدوير واملتمثل بالو  التجميع:-
النفايات واليت قد تكون املنازل، املطاعم، الفنادق، املصانع، مؤسسات الدولة، القطاع اخلاص، املؤسسات 
الزراعية .......اخل، وتتم طريقة التجميع حبسب طبيعة البلدان وتطورها االجتماعي والثقايف ودرجة 

جميع تتم بسيارات خمصصة جلمع النفايات من خالل االهتمام بالبيئة، اال انه ال خالف بان طريقة الت
 احلاويات.

: هذا املتطلب هو مبثابة العصب احلساس يف عملية التدوير، وتتم عملية النقل للنفايات بسيارات النقل-
خمصصة لذلك تسمى بكابسات النفايات وتكون يف بعض البلدان املتقدمة متخصصة يف نقل النفايات 

اليت توضع هبا النفايات، حيث يتم نقل احملتويات اىل مكبات الطمر او املصانع حبسب خصوصية احلاوية 
 املخصصة لعملية التدوير.

يعترب هذا املتطلب من املراحل األساسية واملهمة والصعبة يف عملية التدوير، حيث ميكن ان تتم  الفرز:-
 عملية الفرز بطريقتني:

دول النامية، واليت تعتمد أساليب بسيطة حيث يتم وهي األكثر استخداما يف ال الفرز اليدوي: •
االعتماد على العنصر البشري يف عملية الفرز لتقليل التكاليف املرتتبة على العمل لكوهنا تقدم أجور 

 زهيدة؛
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: وهو األسلوب املتقدم يف عملية التدوير واليت تتم وفق تقنيات متقدمة للتعرف على الفرز االلي •
فصلها عن املواد األخرى بشكل تلقائي، وذلك عرب مرور النفايات على سيور متحركة  نوعية كل مادة يراد

ليتم التقاط املعادن عن طريق املغناطيس القوي وبقية املواد األخرى تبقى ليتم استخدام اهلواء عرب أجهزة  
 كهربائية ذات قوة كبرية لفرز النفايات اخلفيفة يف اماكنها احملددة؛

ما تستخدم عملية التفكيك ضمن عملية التدوير يف األجهزة الكهربائية واملنزلية غالبا  التفكيك:-
والسيارات القدمية واملعدات امليكانيكية اليت تتطلب جهدا بشريا واضحا يف العملية، وحتمل تكاليف 

اع إجياد حل مضافة من اجل بلوغ النظافة املرجوة يف املواد املعاد تدويرها يف النهاية، والتقدم العلمي استط
 جزئي هلذه املشكلة بالوقت احلاضر تتمثل يف تصنيع رجل آيل للقيام بعملية التفكيك؛

متطلب النظافة يف سلسلة متطلبات عملية التدوير تعين استخالص املواد واالجزاء اليت ميكن  النظافة:-
د متطلب التفكيك اعادهتا مرة أخرى اىل خطوط اإلنتاج او االستخدام واليت يتم الوصول اليها بع

الكتشاف ما ميكن اكتشافه من مواد او أجزاء داخل املنتج وضمن جمموعة تركيبته، والنظافة ال تقتصر 
على هذا اجلانب فحسب، بل متتد اىل مفهوم االتساق البيئي الصناعي والذي يسعى اىل تقليل النفايات 

 خرى او للطاقة؛الصناعية واالستفادة منها قدر املستطاع لتكون مصدر ملادة أ

: ميكن تعريف عملية إعادة التدوير على اهنا "إعادة استخدام املنتج مرة أخرى بعد إعادة التدوير-
االنتهاء من استعماله وتغري مواصفاته ليكون مادة أولية لذات املنتج او يدخل كجزء من منتج آخر" 

 (.11ص، 5660)البكري ،

خللفات جزئيا أو كليا وذلك بإعادة تصنيعها للحصول على كما تعرف باهنا "عملية إعادة استخدام امل
 (.16ص، 5610)مسعودي ،منتوج جديد أو مواد أولية جديدة" 

وهي تعترب املتطلب األخري من متطلبات عملية التدوير مبجملها واملتمثلة يف احلصول على املواد او األجزاء 
ة، او يف ارساهلا اىل اجلهات اليت حتتاجها مثل إلعادة استخدامها او إدخاهلا يف عمليات إنتاجية الحق
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إعادة السيارات القدمية املكبوسة اىل مصانع احلديد والصلب، إعادة الزجاج املعاد تدويره اىل مصنع 
...اخل، فتدخل هذه املواد يف عملية تصنيع جديدة وتكون بديلة عن مواد ميكن ان تكون يف اغلبها الزجاج

ن تأكيد القول بان االستثمار يف برامج ومصانع إعادة التدوير هو استثمار كفؤ يف طبيعية. من هنا ميك
 الطاقة ويف البيئة ويف جانب العوائد املالية احملققة واالرباح.

 التكاليف والعوائد لعملية إعادة التدوير:     -

يف االعتبار ألن العديد من تعترب مسألة التكلفة االقتصادية لعملية إعادة التدوير عنصرًا هاما جيب أخذه 
التقنيات واإلمكانيات املتاحة يتم جتنبها نظرًا الرتفاع تكلفتها، وهي تعتمد بشكل رئيسي على شكل 
وتركيبة املنتوج واملواد الداخلة يف صناعته. فكلما ازدادت درجة التفكيك والفرز للمكونات واملواد زادت 

وعليه تعترب مشاكل متويل مشاريع إعادة التدوير من أخطر ما تكاليفها واخنفض الربح الذي ميكن حتقيقه، 
يواجه القائمني على هذه املشاريع سواء كان القطاع العام او اخلاص، حيث تدمج يف هذه احلالة حىت 
املصاريف اخلاصة بعمليات اجلمع والنقل والتخزين والفرز، فأول ما سيواجه املستثمر هو املصاريف اليت 

راء معدات هذه العمليات وكذلك تكاليف مركز التجميع. يف الدول املتقدمة تقوم اهليئات جيب توفريها لش
احمللية أو حىت الشركات اليت تقوم بعملية التدوير، باستقطاب الدعم من شركات كبرية او رجال اعمال 

 (.10ص، 5660العابد، )وغريها لعملية التدوير، حيث يقدمون دعما ماديا لشراء املعدات األولية 

 واقع تد وير النفايات في العالم: .0.0

 واقع النفايات وتدويرها في اهم دول العالم:-

ملعاجلة التحديات املتعلقة بالنفايات تقف املدن واليت تضم أكثر من نصف سكان العامل يف الصدارة ، 
منها ال يتم  % 11مليار طن من النفايات الصلبة سنويا، وما ال يقل عن  5.61فالعامل اليوم يولد 

ادارهتا بطريقة آمنة بيئيا، نتيجة النمو السريع للبلدان دون وجود أنظمة مناسبة إلدارة الرتكيبة املتغرية 
اىل ان التوسع السريع للمدن ومنو السكان والتنمية  5610لنفايات املواطنني ،حيث يشري تقرير عام 
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 1.16خالل الثالثني عاما القادمة واىل  % 16ة االقتصادية سيدفع النفايات العاملية اىل الزيادة بنسب
مليار طن من النفايات املتولدة سنويا، والذي يفوق النمو السكاين بأكثر من الضعف حبلول عام 

من احلطام  %16. فالنفايات البالستيكية على سبيل املثال، واليت ختنق احمليطات وتشكل 5626
مليون طن من النفايات البالستيكية، ما يعادل حوايل  515وحده أنتج العامل  5610البحري، يف عام 

غرامات، وميكن أن ميأل حجم املياه هبذه  16ملم ووزهنا  266تريليون زجاجة البالستيكية سعة  51
مليار حوض استحمام،  16مليون بركة سباحة أوملبية، أو  1.0ملعب أومليب، أو  5166الزجاجات 
" الذي يرسم  5.6الناجتة كل عام. فحسب تقرير "يا له من إهدار من إمجايل النفايات  %15وهذا فقط 

حالة إدارة النفايات الصلبة يف كل منطقة من مناطق العامل، فان منطقة شرق آسيا واحمليط اهلادئ على 
من نفايات العامل، وعلى الرغم من أن البلدان ذات الدخل  %51سبيل املثال هي املنطقة اليت تولد 

( نفايات العامل. %11فقط من سكان العامل، فإهنا توللد جمتمعة ما يقرب من ثلث ) %10املرتفع متثل 
وألنه من املتوقع أن يرتفع توليد النفايات مع زيادة التنمية االقتصادية ومنو السكان، فمن املرجح أن تشهد 

ناطق األسرع منوًا هي الشرحية الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل أكرب منو يف إنتاج النفايات. وتعد امل
منطقتا أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا، حيث من املتوقع أن يتضاعف إمجايل توليد النفايات ثالث 

 .  (1ص، 5610تقرير،)العامل من نفايات  ٪12، مما يشكل 5626مرات حبلول عام 

لدخل جبمع كل النفايات عموما تقوم الشرحية العليا من البلدان املتوسطة الدخل والبلدان املرتفعة ا
تقريبا، وجيري استعادة أكثر من ثلث النفايات يف البلدان املرتفعة الدخل من خالل إعادة التدوير والتحويل 

من النفايات يف املدن، لكنها ال جتمع  %10إىل مساد، يف حني جتمع البلدان املنخفضة الدخل حوايل 
من  %11.2فقط. وإمجاال جيري إعادة تدوير  %1ر يف املناطق الريفية، ويتم إعادة تدوي %50سوى 

منها يتحول إىل مساد عضوي. ووفقًا آلخر إحصاءات صادرة عن وكالة البيئة  %2.2نفايات العامل و
األوروبية ، فإن النمسا تصدرت الدول األوروبية من حيث التخلص من النفايات عرب إعادة التدوير بنسبة 

، الواليات املتحدة والسويد %21هولندا وسويسرا  %20مث بلجيكا  ،%05، تلتها أملانيا بنسبة 01%
.ومن التجارب الرائدة عاملياً، جتربة %16، وأخريًا الدمنارك %15، النرويج %10، لوكسمبورج 11%
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الواليات املتحدة يف التعامل مع النفايات، إذ تشري التقديرات إىل أن إنتاج النفايات املنزلية فيها يصل إىل 
 11مليار دوالر، ويتم إعادة تدوير حنو  26مليون طن سنوياً، وتصل قيمة النفايات حنو  521قارب ما ي
موقع لطمر النفايات،  5166(، يوجد حنو EPAمنها. ووفقًا لوكالة محاية البيئة األمريكية ) %16إىل 

مع الغاز يف  لف منزٍل، وتسدل ما أ 166منها ويجستخدم إلنتاج طاقة كهربائية تكفي إلنارة حنو  256جيج
ومن أشهر املطامر املستَغللة يف الواليات املتلحدة مطمر  من الطلب على الغاز الطبيعي حمللياً. %1نسبته 

ميغاواطاً  26يف مقاطعة لوس أجنلس، الذي يجعدل الثاين من حيث احلجم، هذا املطمر يوللد ” بوينيت هيلز“
ما يتمل ضغط الغاز فيه الستعماله كوقود لآلليات ألف منزل. ك 26من الكهرباء أي ما يكفي حاجة 

العاملة فيه. باإلضافة إىل ذلك، تقوم دائرة إدارة النفايات يف والية هيوسنت بتشغيل مخسة من أكرب املطامر 
ميغاواط من الكهرباء، ويف مطمر ألتامونت التابع إلدارة النفايات  266يف الواليات املتلحدة، لتوللد منها 

آالف غالون من الغاز  16من الغاز املنَتج من نفاياته وإلنتاج  %11، متتدل أنابيب جلمع حنو يف هيوسنت
فصناعة إعادة التدوير يف الواليات املتحدة،  (.65، ص 5610الصحة، )كوقود السائل الذي يجستخدم  

 1.1ختلق حوايل  مليار دوالر يف الرواتب السنوية، كما 11مليار دوالر يف املبيعات السنوية و 510تولد 
 مليون فرصة عمل سنويا.

 تدوير النفايات في العالم العربي:-

بالنسبة للعامل العريب أشارت دراسة حديثة، إىل أن حجم النفايات الصلبة يف املدن اخلليجية يقدر 
 11منها، والنفايات البلدية الصلبة  ٪ 21مليون طن سنوياً، تشكل نفايات قطاع البناء واهلدم  06بنحو 

. كما قدرت ٪ 02، وتشكل حصة السعودية منها حوايل ٪ 11، فيما تشكل النفايات الصناعية ٪
 ٪ 51نفايات عضوية، و ٪ 11الدراسة توزيع النفايات البلدية الصلبة يف السعودية على النحو التايل، 

مل املعادن نفايات بالستيكية، وتتوزع النسب الباقية بني نفايات متنوعة تش ٪ 15نفايات ورقية، و
والزجاج واخلشب وغريها. وخبالف الدول الصناعية ال تزيد نسبة ما يتم إعادة تدويره من النفايات يف 

من إمجايل النفايات البلدية الصلبة، وتقف وراء هذا الواقع أسباب عدة  ٪ 2اململكة ودول اخلليج على 
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النفايات عمليات مجع وفرز من بينها تدين تكلفة عمليات الدفن والتكاليف العالية نسبيا ل
 . (61، ص5610اللمكية،)

بالرغم من هذه املعطيات، فعلى مستوى العامل العريب عموما تعترب دول اخلليج رائدة يف جمال إعادة 
تدوير النفايات واالستفادة منها؛ حيث تشري دراسة ملعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إىل أن التجارب 

يا، وتذكر كمثال مطمر النفايات يف الصجعة، وهو عبارة عن منشأة هائلة اخلليجية متثل منوذجا إقليم
تستقبل كل نفايات إمارة الشارقة. ويصل إىل هذا املطمر يوميا ألف طن من النفايات كل يوم، يتم تدوير 

جهود  منها. وتبدو التجربة اإلماراتية مثاال حيتذى يف بقية الدول العربية اليت ما زالت هبا % 01ما يقارب 
تدوير النفايات متوسطة احلجم، وخطوات احلكومات بطيئة يف إطالق برامج إصالحية توازن بني إنشاء 

، 5610مصدق، )الدول مكبات عصرية وإدارة رشيدة، مقابل ازدياد مطلرد يف كمية النفايات يف هذه 
لنفايات، ففي ظل عدم . حيث يعد حرق النفايات الوسيلة املنتشرة يف العامل العريب للتخلص من ا(65ص

وجود حمارق عصرية حترتم املعايري الصارمة للحد من االنبعاثات السامة، وغياب ثقافة التخلص من 
النفايات واملخلفات بطريقة بيوكيميائية جيعالن حرقها الوسيلة الفورية واحملبذة للتخلص من النفايات بطريقة 

حية على أن حرق النفايات يعد مصدر قلق صحي خاص غري مكلفة، فانه تتفق كل التقارير البيئية والص
بفعل أن أكثر الديوكسينات اليت يتم إصدارها يف اهلواء أثناء عملية احلرق ينتهي هبا األمر إىل الرتسب على 
األعشاب والنباتات واألشجار، وبالتايل تسرهبا إىل السلسلة الغذائية مما جيعل اإلنسان عرضة للتأثر، 

توقع أيًضا أن تضاعف منطقة الشرق األوسط وامال إفريقيا عملية توليد النفايات حبلول خاصة وانه من امل
 .5626عام 

 نموذج السويد كدولة رائدة في تدوير النفايات:- 

حققت السويد ثورة يف جمال إعادة تدوير املخلفات لدرجة أهنا أصبحت خالية من النفايات متاما، 
ى فقط لإلبقاء على هذه الصناعة املرحبة، حيث تقوم سنويًا باسترياد وبات عليها استريادها من دول أخر 

ألف طن من بلدان أخرى لتأمني الوقود الالزم لتشغيل حمطات الطاقة. وحسب إحصاءات رمسية  166
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سويدية فإن نصف املخلفات املنزلية تقريبا يتم حتويلها إىل مصادر للطاقة لتدفئة املنازل يف الربد القارس. 
كان بإمكاهنا   1112روف ان السويد بدأت رحلتها مع تدوير املخلفات منذ عقود، ففي عام واملع

منها ال % 1من املخلفات، وفقط  %11من خملفاهتا، أما اآلن فيجري تدوير  % 10االستفادة من 
ميكن إعادة استخدامها وتذهب إىل مكبات النفايات. فاجلرائد املستعملة يتم حتويلها إىل ورق ميكن 
استخدامه مرة أخرى، والزجاجات القدمية تذاب وتستخدم يف صناعات جديدة، أما البالستيك فيستخدم 
يف صناعة مواد خام. ولبقايا الطعام استخدامات عدة، فيمكن أن تصنع منها أمسدة زراعية أو غاز حيوي 

ومن مث إلقاء كل  يستخدم كوقود. فبالنسبة ملعظم السويديني أصبح فصل املخلفات يف املنازل ثقافة،
وبذلك تعد السويد من . صنف يف مكانه املخصص يف مراكز التدوير املوجودة جبوار كل منطقة سكنية

مليون طن سنوياً، حيث تتبع عملية فرز النفايات  1.2أعلى دول العامل يف تدوير النفايات، اليت تصل إىل 
هفينغتون “يف البالد، وفقًا لصحيفة  من النفايات %26من املصدر، ما يساعد يف إعادة تدوير حنو 

، وما يتبقى يتم استخدامه يف احملارق الصحية املتطورة اليت تساعد يف توليد طاقة كهربائية تكفي ”بوست
 .ألف منزل، ويف تسخني املياه اليت تؤمن التدفئة ملا يقارب املليون منزل 166حاجة حنو 

 ير النفايات:اآلثار االقتصادية، االجتماعية والبيئية لتدو  .0

تندرج معاجلة النفايات يف إطار سياسات التنمية املستدامة، فهي اليوم مقياس لسالمة البيئة واإلدارة الرشيدة 
بتحويل النفايات اىل موارد اقتصادية هامة ميكن االستفادة منها يف جماالت عديدة، وفيما يلي اهم مزايا وجماالت 

 االستفادة من تدوير النفايات.

 مزايا تدوير النفايات االقتصادية، االجتماعية والبيئية:0.0  

 لتدوير النفايات مزايا عديدة متس اجلانب االقتصادي واالجتماعي والبيئي أمهها:

توفر عملية تدوير املخلفات مصدر للمواد اخلام ذات القيمة، فهناك أسواق متعددة لرتويج اخلامات مثل الورق -
ك وغريها من املواد األخرى، فاملكاسب االقتصادية تنشأ عندما تدخل النفايات كمادة واملعادن والزجاج والبالستي

، 5660)حممد، أولية لصناعات أخرى مما تقلل من كلفة اإلنتاج وبالتايل تزيد من األرباح وينتعش االقتصاد
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لتكاليف والبيع فحصول املؤسسات اإلنتاجية على املواد األولية بأسعار منخفضة يساهم يف تقليص ا (،111ص
 بسعر تنافسي؛

تساعد عملية تدوير املخلفات على توفري املوارد، حيث تشري الدراسات إىل أن إعادة معاجلة واستعمال طن -
 5.2براميل نفط و 1كيلوواط من الكهرباء و  1566ألف لرت ماء و 516شجرة، و 11واحد من الورق توفر لنا 

وبالتايل التوفري  (61، ص5610)مصدق،  غراما من ملوثات اهلواء،كيلو   50مرت مكعب من املطامر، ويقي من 
حل ملشكلة حمدودية املوارد، حيث ان اية مادة يف الطاقة عندما تكون املواد اخلام املستخدمة معاد تدويرها، وهو 

ألجيال مت استخدامها وال ميكن اسرتجاعها مرة أخرى عبارة عن قيمة اقتصادية سالبة يتم اقتطاعها من رصيد ا
القادمة، على غرار النفايات اليت تعيش لفرتات زمنية أطول من حياة منتجيها حيث يرتاوح عمر علبة مصربات ما 

 1666سنة وعمر قارورة بالستيكية  126سنة، يف حني يصل عمر كيس بالستيكي اىل  166اىل  16بني 
 (.11،ص 5615)نبيهة،  سنة...

ق فرص عمل جديدة؛ كما تعمل على حتقيق التنمية االقتصادية؛ فربامج تساعد عملية تدوير النفايات على خل-
تدوير املخلفات تقدم عمل للذين جيدون صعوبة يف العثور عليه مبا فيهم العمال ذوي االحتياجات اخلاصة، 
 وبالتايل توظيف عدد كبري من العمالة، مما يساهم يف امتصاص جزء من البطالة خاصة للعمالة الغري املؤهلة

مليار دوالر  11باإلضافة للعمالة املؤهلة. وتقدر رواتب العاملني يف أنشطة إعادة التدوير يف أمريكا حبوايْل 
أمريكي سنويًا. كما أوضح أحد التقارير املوجزة احلديثة حول قطاع إعادة االستخدام أن إمكانية خلق فرص 

ل بقطاع إعادة تدوير النفايات واحلرق والردم العمل بقطاع إعادة االستخدام تتجاوز إمكانية خلق فرص العم
مبراحل، ويشري التقرير إىل بعض اإلحصائيات املتعلقة بالواليات املتحدة األمريكية واليت تظهر أن مقابل كل 

طن من النفايات، ميكن خلق فرصة عمل واحدة إذا مت اتباع نظام حرق النفايات مقارنة بست فرص  16666
فرصة عمل يف حالة  510فرصة عمل يف حالة اتباع نظام التدوير، وحوايل  10ام الردم، وعمل يف حالة اتباع نظ

اتباع نظام التجديد وإعادة االستخدام. وتجرجح بيانات إحدى شبكات العمل البلجيكية املؤلفة من جمموعة من 
تخدام تتجاوز األرقام مؤسسات إعادة االستخدام املعتمدة أن أعداد فرص العمل اليت خيلقها قطاع إعادة االس

طن من النفايات. وبذلك نصل إىل استنتاج واضح  16666فرصة عمل مقابل كل  066املذكورة؛ إذ تقدر ب 
  وهو أن نشاط ردم النفايات يقضي على فرص العمل.
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 امريكا يف التدوير اعادة صناعة بأن اخلرباء من البعض يرىحتقق عملية إعادة التدوير عوائد مالية معتربة، حيث -
 قدرها عوائد حققت 5660 عام يف أهنا اىل االحصاءات تشري القتصاده ،حيث الرئيسية االركان أحد متثل

من الناتج احمللي اإلمجايل    % 5 متثل وأهنا شخص مليون من أكثر الصناعة هذه يف ويعمل دوالر، مليار510
 الصني ان إىل ايضا الدراسات تشري بل فحسب، االمريكية املتحدة الواليات على االمر يقتصر وال، األمريكي

 صناعة أو الورقية الصناعات يف طبيعية خام مواد تستخدم ان تستطيع تعد مل ،العامل يف منواً  االكثر االقتصاد ذات
 جمال هذه اولية يف كمواد اخرى مرة إلدخاهلا املواد لتلك تدوير اعادة إىل حباجة وأهنا السابق، هو يف كما احلديد

 (.52، ص5611)البكري ، صناعةال
خلق منشآت صغرية ومتوسطة احلجم، واحالل بعض املنتجات البديلة مثل إحالل منتجات لدائن بدل -

 (.61 ص، 5610)االسدي، منتجات اخلشب؛
ا تدهور الوسط البيئي نظر  ومنه تقليل تقلل املنتجات املصنعة من املواد املعاد تدويرها من االنبعاثات داخل البيئة-

الخنفاض كمية امللوثات امللقاة يف األوساط املستقبلة، هذا باإلضافة اىل احلد من ظاهرة االحتباس احلراري الناتج 
عن إطالق الغازات وتآكل طبقة األوزون وما يسببه من تغري يف املناخ وكوارث طبيعية. وميكن اظهار الفوائد البيئية 

 خالل اجلدول التايل: الناجتة عن عملية إعادة تدوير النفايات من
 (: الفوائد البيئية الناتجة عن عملية إعادة تدوير النفايات10الجدول رقم )

 %الزجاج  %الورق %الفوالذ %االلمنيوم الفائدة البيئية

 15-1 11-51 11-11 10-16 خفض الطاقة

 56 11 02 12 خفض تلوث الهواء

 - 12 10 11 خفض تلوث الماء

 06 - 11 - خفض نفايات التعدين

 26 20 16 - خفض استعمال المياه

جامعة  –رسالة دكتوراه -دراسة حالة اجلزائر–زرواط فاطمة الزهراء، إشكالية تسيري النفايات وأثرها على التوازن االقتصادي والبيئي  المصدر:
 .16، ص 5660اجلزائر، 
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 تحويل النفايات الى طاقة: 0.0

وهذا ما  ادر الطاقة املتجددة منوا عرب العامل بعد طاقيت الشمس والرياحتعد النفايات حاليا ثالث مصدر من مص
جعل عديدا من دول العامل جتتهد يف البحث. فاستخالص الطاقة من النفايات الصلبة هو خيار مشجع للمدن 

ا أن إعادة ومب الكبرية، وذلك لقلة املساحات املخصصة للردم، والتكلفة العالية املادية والبيئية لنقل النفايات.
التدوير عملية أساسية يف تقليص حجم النفايات، تعترب عملية حتويل النفايات إىل وقود طريقة أفضل لتقليص 

 06.0انبعاثات الكربون وجين األرباح. وبالفعل، يتوقع أن تصل قيمة سوق قطاع حتويل النفايات إىل طاقة إىل 
منشأة  5566منشآت حتويل النفايات إىل طاقة إىل  . وحىت اآلن، بلغ عدد5655مليار دوالر حبلول سنة 

هناك طرق عديدة (61،ص  5610)مصدق،   عامليا، ولكن منشأة واحدة فقط موجودة يف الشرق األوسط. و
لتحويل الكتل احليوية اىل مصادر للطاقة، منها طرق فيزيائية )مثل التجفيف والتكثيف وضغط احلجوم( او طرق 

الكسدة( او طرق كيميائية )مثل التخمري والتفاعالت الالهوائية(،فعمليات التحويل تؤدي حرارية )مثل احلرق او ا
يف النهاية اىل احلصول على مواد صلبة او سائلة او غازية، وهذه احدى اهم حماسن طاقة الكتل احليوية اليت ال 

زل احليوي )الكازول( وامليثانول تتوفر يف الطاقات األخرى حيث ينتج الوقود احليوي، الذي يشمل االيثانول والدي
 ( وذلك111، ص5660)وكاع،   ومشتقاته، هذا باإلضافة اىل الغاز احليوي والذي يسمى غاز امليثان.

باستخدام ما يسمى بتقنية التحلل احليوي يف معاجلة النفايات العضوية واليت تشمل كافة أنواع املواد القابلة للتحلل 
لنفايات النباتية واملخلفات احليوانية ونفايات الصرف الصحي ونفايات مصانع احليوي مثل فضالت األطعمة وا

السكر واية مواد أخرى موجودة يف الطبيعة قابلة للتحلل احليوي. حيث تشمل العمليات احلرارية لتحويل النفايات 
و التحويل اىل  (pyrolysesاالحنالل احلراري ) (،incinérationاىل طاقة ثالث تكنولوجيات رئيسية هي احلرق )

 (.55، ص5615)بوغوص ،( gasificationغاز ) 

حرق النفايات إلنتاج الطاقة:-  

يعترب حرق النفايات الصلبة وحتويلها اىل رماد مع اسرتجاع الطاقة هو أكثر تكنولوجيات حتويل النفايات شيوعاً يف 
ج الطاقة مشروعا ناجحا على املستوى العامل إلنتاج الكهرباء واحلرارة، حيث يعد حرق هذه النفايات إلنتا 

االقتصادي والبيئي؛ ألنه حيقق أكثر من هدف يف الوقت نفسه، فهو يسهم يف حل مشكلة النفايات ويقلل من 
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فاتورة الطاقة املستوردة يف البلدان غري املنتجة للنفط، ويوفر فرص العمل، ويرفع مستوى النظافة وحيسن من 
بالرتميد" مبعىن حرق املواد العضوية كالنفايات مع »نة. وتسمى هذه العملية مستوى الصحة العامة يف املدي

"اسرتجاع الطاقة"، مبعىن أن الطاقة اليت صرفت يف البداية يف عملية احلرق والرتميد تسرتجع من خالل احلرارة 
هذا التطبيق األكثر الناجتة من عملية استكمال حرق املادة العضوية، لتستخدم الحقا يف إنتاج الكهرباء. ويعد 

شيوعا، لكنه يستلزم تطبيق معايري صارمة ملراقبة االنبعاثات، تتضمن قياس أكسيد النيرتوجني، وثاين أكسيد 
الكربيت، واملعادن الثقيلة، فضال عن الديوكسينات، وهي جمموعة من املواد الكيميائية اخلطرة تعرف بامللوثات 

قدرهتا العالية على إحداث التسمم إذا ما تسربت إىل عناصر البيئة. لذلك، العضوية الثابتة اليت تثري قلقا بسبب 
فإن معامل الرتميد احلديثة ختتلف بشكل كبري عن القدمية، حيث إن بعضها ما كان يسرتجع الطاقة وال املواد، أي 

لنفايات األصلي بنسبة إن احلرارة الناجتة عنها مل تكن ذات فائدة وتضيع هباء. أما احملارق احلديثة فتقلل حجم ا
، اعتمادا على املزيج وعلى درجة االستعادة للطاقة الناجتة من عملية الرتميد. وهناك اعتبارات %10تصل إىل 

ختص تشغيل احملارق وتتضمن احلبيبات الناعمة، واملعادن الثقيلة، وتتبع الديوكسينات وانبعاثات الغازات احلمضية، 
 (.62، ص5611)العربية، خفضة نسبيا يف احملارق احلديثةحىت لو كانت هذه االنبعاثات من

مدهنا  عن الصادرة النفايات جمموع من طاقة إىل حتوهلا اليت النفايات نسبة يف العامل دول حاليا اليابان وتتصدر
 املياً.مليون طن سنويًا من نفاياهتا البلدية الصلبة بالطرق احلرارية، وبذلك حتتل املرتبة األوىل ع 16تعاجل  حيث
 متعددة ألبنية حرارية طاقة إنتاج لغرض يستغل املتحدة باململكة مناطق عدة يف الصلبة النفايات حرق أن كما

 مشاريع هذا باإلضافة اىل هناك .عاديون أناس ميتلكها اليت املخازن ذلك يف مبا العامة، األبنية وبعض الطوابق
 الصحية، النفايات مكبات عن الضغط لتخفيف حماولة يف ازيلوالرب  والصني األوروبية الدول من كثري يف ريادية
 للنفايات الدويل االحتاد إىل واستنادا العاملي، املستوى ومنه فعلى .الدول لتلك الالزمة الطاقة من جزء ولتوفري

 باأورو  يف 500 من وأكثر املتحدة، الواليات يف طاقة إىل النفايات لتحويل معمل166 من أكثر يوجد الصلبة،
 وهو، ونوعا كما النفايات طاقة على اعتمادها لتطوير حاليا الدول هذه كل وختطط ،اليابان يف 400 من وأكثر

كما الطاقة. إنتاج يف واإلسهام النمو حيث من املتجددة الطاقة أنواع ثالث للطاقة املتجدد املصدر هذا جيعل ما
( معايري االنبعاثات (OECDاون االقتصادي والتنمية تستويف مجيع حمطات احلرق اجلديدة يف بلدان منظمة التع

)بوغوص  من وزهنا% 12، أو % 10و 12الصارمة، وختفض حجم النفايات األصلية بنسبة ترتاوح بني 
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 العربية اململكة من كل يف ومعلنة جتريبية مشاريع هناكف العربية، البلدان مستوى اما على.  (55، ص5615،
 طور يف طاقة إىل النفايات حتويل مشاريع زالت ما دن، لكنومصرو األر  املتحدة يةالعرب واإلمارات السعودية
 "الصحية" احملارق وتستخدم العشوائية املكبات ظاهرة من العربية الدول من كثري حيث تعاين ،واإلنشاء التجريب

 املنتجة غري الدول منه تعاين الذي الطاقة فقر ظل ويف .فقط الطبية النفايات حلرق الدول هذه غالبية يف حاليا
 أن من بدال طاقة، إىل النفايات من اهلائل الكم ذلك لتحويل مستقبلية مبشاريع التفكري الضروري من فإنه للنفط،

   .املختلفة البيئية لألنظمة وإرهاق ضغط عامل تبقى

 االنحالل الحراري: -

ة يف غياب األوكسيجني، لتفكيك املواد العضوية االحنالل احلراري هو تكنولوجيا أخرى تستخدم فيها احلرارة الفائق
، وزيت سائل )وقود حيوي( %12الغنية بالكربون وإنتاج ثالثة أنواع من مصادر الطاقة، فحم صلب بنسبة 

وغاز اصطناعي هو خليط من أول أوكسيد الكربون واهليدروجني وثاين أوكسيد الكربون بنسبة  ،% 16بنسبة 
بالن للتخزين، أما الغاز فيحرق يف عملية االحنالل احلراري اليت هي أكثر أمانًا وأقل املنتجان األوالن قا ،% 16

يتيح االحنالل احلراري االستعمال املباشر للمنتجات. وهناك عدة حمطات حول العامل  تلويثًا من احلرق، حيث
حمطة الستعادة املواد والطاقة  تستخدم عملية االحنالل احلراري لتفكيك النفايات البلدية فعلى سبيل املثال، جتمع

ألف طن  566يف بريطانيا بني االحنالل احلراري وإعادة التدوير وإنتاج السماد. يف هذه احملطة اليت تبلغ قدرهتا 
كيلوواط   122ميغاواط من الكهرباء، أي  1081ألف طن لتوليد حنو  110من النفايات سنوياً، يتم استعمال 
ألف طن إلعادة التدوير والتسميد. وتعترب أملانيا وبريطانيا  05املتبقية البالغة ساعة لكل طن، وتذهب الكمية 

وسويسرا وإيطاليا البلدان األكثر نشاطًا يف تكنولوجيا االحنالل احلراري اليت ترافق عملييت إعادة التدوير والتسبيخ 
لالنبعاثات امللوثة للهواء، وأكثر كفاءة يف  إلنتاج السماد. ومن احلسنات الرئيسية هلذه التكنولوجيا أهنا أقل إنتاجاً 

(. أما السيئة الرئيسية فهي أهنا قد تولد خملفات سامة مماثلة %16يف مقابل  %16إنتاج الطاقة من احلرق )
 (56، ص5615بوغوص ،) لتلك اليت تولدها احملارق.
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 تقنية التحويل الى غاز: -

تاج طاقة من النفايات وأنواع أخرى من الوقود من دون حرق هناك عدد من التكنولوجيات احلديثة القادرة على إن
مباشر، وكثري من هذه التكنولوجيات تنتج طاقة كهربائية من كمية النفايات ذاهتا أكرب مما ميكن إنتاجه بواسطة 

زي، االحرتاق املباشر، وبإمكان بعض التكنولوجيات غري احلرارية أن حتول النفايات بكفاءة اىل وقود سائل أو غا
حيث يتميز اهلضم البيولوجي بإمكانية عالية يف حتويل النفايات اىل طاقة. وهو عملية بيولوجية تتفكك فيها 
النفايات العضوية بفعل البكترييا )أو االنزميات( اىل جزيئات بسيطة، إما الهوائيًا وإما هوائياً، ويتم إنتاج أنواع 

لة احليوية على بكترييا الهوائية تفكك النفايات القابلة للتحلل وقود متجددة. حيث يعتمد اهلضم الالهوائي للكت
يف غياب األوكسيجني، وهو يسفر عن ثالثة منتجات ثانوية، هي الغاز احليوي والسائل احليوي والسماد الليفي 

ثاين أوكسيد  %16ميثان وحنو  % 06العضوي )كومبوست(. الغاز احليوي هو خليط غازي يتكون من 
كميات ضئيلة جداً من كربيتيد اهليدروجني واألمونيا، وميكن استعمالـه يف حمركات االحرتاق الداخلي   الكربون، مع

 .لتوليد الكهرباء واحلرارة، أما السائل احليوي والسماد العضوي فيمكن استعماهلما لتحسني خصوبة الرتبة

للمخلفات العضوية بفعل البكترييا يف ظروف  فيما يتعلق بتقنية انتاج غاز امليثان فهي منبثقة عن التحلل احليوي و
درجة مئوية لتوفري البيئة املالئمة لنشاط البكترييا اليت تعمل على  16-12ال هوائية ودرجة حرارة ترتاوح بني 

هضم املواد العضوية وحتويلها اىل مكونات أخرى من الكربون و النيرتوجني واملاء حيث تتفاعل هذه املواد مع 
غاز امليثان ، وتشكل مدافن النفايات وحمطات  معاجلة الصرف الصحي املصادر الرئيسية إلنتاج بعضها منتجة 

غاز امليثان بكميات وفرية ميكن استخدامها كطاقة بديلة ، حيث يتم مجعه بسحبه وتعبئته داخل أسطوانات 
غاز طهي او ضغطه وحتويله  خاصة حمكمة ومن مث معاجلته ليصبح جاهزا لالستخدام ، وميكن حتويل هذا الغاز اىل

يف تشغيل تور بينات انتاج الطاقة الكهربائية %166اىل وقود للمركبات كما يستخدم هذا الغاز يف بنسبة 
.وباإلضافة اىل غاز امليثان املنتج من عملية التحلل العضوي للنفايات يف املخمرات هناك منتجات أخرى ميكن 

 (52، ص5611)شيلدون،  اعي وحتسني خواص الرتبة.استخدامها كسماد عضوي يف اإلنتاج الزر 

كما ميكن انشاء وحدات للمعاجلة البيولوجية للنفايات العضوية وحتويلها اىل طاقة خبالف مواقع الطمر وهذه 
معايري  توفر بيئة ال هوائية للبكترييا اليت تعمل الوحدات هي عبارة عن خممرات يتم انشاؤها ضمن مواصفات و 

واد العضوية ، وتبىن خممرات النفايات العضوية عادة من الياف زجاجية قوية تتحمل الظروف املناخية على حتلل امل
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ومقاومة للتآكل الذي حتدثه بعض الغازات الناجتة عن عملية التحلل ومنها غاز االمونيا ، وهناك خممرات جاهزة  
ستخدم بشكل فردي يف املنازل لتحويل كغ من النفايات يوميا ت  12كغ اىل 5بأحجام خمتلفة ميكن ان تعاجل 

النفايات العضوية اىل مساد عضوي ،اما على مستوى املصانع واملنشآت الكربى يوجد وحدات معاجلة ذات 
 طن يوميا وتقوم املؤسسات الصانعة هلا بتجهيزها حسب الطلب وموقع االستخدام. 566كغ اىل   166سعات 

 واقع تدوير النفايات في الجزائر: .4

 وير النفايات في الجزائر:تد 0.4

تعدُّ اجلزائر من أكثر الدول إنتاجا للنفايات وخاصة النفايات املنزلية بسبب الدعم احلكومي لألسعار وهشاشة 
مليون  11.2نفايات لكل مواطن جزائري يف العام الواحد ما يعين  كلغ 322يقظة االستهالك، حيث بلغت 

على معيارية املدينة وسالمة البيئة. وإذا أضفنا اىل النفايات املنزلية  طن سنويا على مستوى الوطن، ما أثر سلبا
مليون طن ما يعين سوقا حقيقية لتكنولوجيا متطولرة امسها "الرسكلة  51النفايات الصناعية فالرقم يرتفع إىل 

ضرورة باتت ملحة ، ما يعين أن ال% 1تدوير النفايات يف اجلزائر ال تتعدى نسبته عتبة الـ  اال ان الصناعية".
لتنخرط العائالت اجلزائرية واملؤسسات الصناعية بشقيها العام واخلاص يف املسعى الذي يعىن بتسخري مجيع 
إمكانات الدولة يف إنتاج الطاقات اخلالية من الكربون حتسُّبا ملرحلة االقتصاد األخضر بدءا من النصف الثاين من 

مليون طن من النفايات سنويا بقيمة مالية  11ج اجلزائر سنويا حنو وحسب آخر الدراسات ، تنت .القرن احلايل
مليار دج، فيما تبقى نسبة إعادة تدويرها "ضئيلة"، حيث أن الدراسة اليت قامت هبا الوزارة الوصية  16تقارب ال

ية و ما مليون منها نفايات منزل 11مليون طن سنويا،  11بينت أن حجم النفايات اليت تنتجها اجلزائر تناهز 
مليون  16إىل  -حسب ذات الدراسة - 5612ومن املتوقع أن يرتفع حجم هذه النفايات آفاق سنة ".شاهبها

طن سنويا، األمر الذي يستدعي ضرورة االجتاه حنو اقتصاد التدوير الذي سيسمح يف بداية األمر من خلق مائة 
دت اجلمعية الوطنية حلماية البيئة كما اك.(5611)البوابة، ألف منصب مباشر 16ألف منصب شغل منها 

مليار دج سنويا بسبب النفايات الصلبة غري املستغلة واليت يتم  150ومكافحة التلوث أن اجلزائر ختسر سنويا حنو 
رميها يف األودية والبحريات والسدود وحترق يف املفرغات العمومية مما يسبب انعكاسات سلبية على الصحة 

 واحمليط وتؤكد اجلمعية أن الدارسات أثبتت توزيعها كما يلي:العمومية وسالمة البيئة 
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 كمية وتكلفة النفايات الصلبة السنوية في الجزائر  :0الجدول 

 التكلفة الكمية نوع المخلفات

 مليار دج 55 ألف طن 566 الورق والورق المقوى

 مليار دج 06 ألف طن 566مليون و 1 البالستيك بأنواعه

 مليار دج 10 ألف طن 526مليون و االلمنيوم

 مليار دج 51 ألف طن 166مليون و 5 الزجاج

 مليار دج 01 ألف طن 266مليون و5 المطاط

 مليار دج 16 مليون طن 2 األجهزة الكهرو منزلية

 s://www.djazairess.com/elayem/212535http، على املوقع 11/61/5610آخر ساعة بتاريخ المصدر: 

اما بالنسبة للخسائر من النفايات املنزلية فقد كشف املدير العام للوكالة الوطنية للنفايات أن اجلزائر تضيع سنويا 
يف  مليار دينار يف عدم رسكلة النفايات املنزلية لوحدها، وأن النفايات املنزلية اليت ال ترسكلها اجلزائر واملتمثلة 10

وهي قابلة لالسرتجاع كأمسدة الستصالح  ،%21والنفايات العضوية بنسبة  ،%15املغلفات واملعلبات بنسبة 
مليون طن سنويا  11األراضي الفالحية، كاشفا يف ذات الوقت بأن كمية النفايات املنزلية باجلزائر و اليت تقدر بـ 

 % 11مواد تغليف و  % 15او امسدة طبيعية و منها نفايات عضوية ميكن حتويلها اىل طاقة % 26، متثل 
 (5611)آخر ساعة،   مواد بالستيكية.

، مت اإلعالن ان النفايات املنزلية املنتجة يف اجلزائر تقدر بقيمة 5610ويف إطار مناقشة مشروع القانون املالية 
 ، كما%2ا ال يتجاوز مليار دوالر( لكن ما يتم استغالله فعلي 1مليار دج )ما يعادل  166سوقية تقدر ب 

بقيمة سوقية  5612مليون طن سنويا بغضون  56اىل  11ينتظر ان يرتفع حجم النفايات املنزلية املنتجة من 
مليار دج، أخذا بعني االعتبار النمو السكاين فقط، دون غريه من املتغريات اليت ميكنها أن ترفع هذه  110تبلغ 

https://www.djazairess.com/elayem/212535
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و ما يعرب عن النقص الكبري الذي تعاين منه ( وه61، ص 5611كالة، )و  التوقعات إىل أزيد من هذه املعدالت.
 اجلزائر يف هذا اجملال.

 استراتيجية تدوير النفايات في الجزائر: 0.4

للجزائر اسرتاتيجية طموحة يف هذا اجملال تدخل يف إطار اسرتاتيجية الطاقات البديلة املبنية على طاقات التدفق 
دوير النفايات اليت تسمح للجزائر بتوفري الكهرباء للجزائريني للمدى البعيد بشرط تطبيق ومنها الطاقة املبنية على ت

معيارية النجاعة الطاقوية لكي تتمكن العائالت من االستهالك يف حدود املداخيل، كما تسمح نفس االسرتاتيجية 
تح أمام اجلزائريني أبوابا ال بتطوير فروع صناعية جديدة تدعم سوق التشغيل وترفع منسوب البحث والتطوير وتف

خبصوص االستثمار يف جمال البيئة فقد مت تسجيل إقبال  أما سنويا.% 1تزال جمهولة حنو منوٍّ مستدمي يف مستوى 
كبري للشباب واملتعاملني االقتصاديني الراغبني يف االستثمار يف جمال الرسكلة والطاقات املتجددة، مع ضرورة 

كما تويل الدولة أمهية بالغة .واملرافقة اجلدية هلؤالء املستثمرين لتطوير االقتصاد األخضر.العمل على ضمان املتابعة 
لالستثمار يف هذا املخزون )النفايات (لتدعيم االقتصاد الوطين خارج احملروقات وفق  "االسرتاتيجية الوطنية 

ية لكيفية تثمني هذا اليت مكنت من حتديد الرؤية االقتصاد 5612للتسيري املدمج للنفايات آفاق 
وهبدف حتقيق هذا املسعى تبقى ضرورة مراجعة القوانني اخلاصة جبمع و التخلص من النفايات، ال سيما ."املخزون

و هذا بشكل  5661املتعلق بتسيري النفايات و مراقبتها و إزالتها املؤرخ سنة  11-61ما تعلق منها بالقانون 
هذا باإلضافة اىل اسرتاتيجية إعطاء األمهية للفرز .جتماعية و البيئية اجلديدةيتالءم مع املتطلبات االقتصادية و اال

االنتقائي للنفايات و "هي الثقافة الغائبة يف اجملتمع اجلزائري، مع ضرورة تكاثف جهود اجلميع خاصة السلطات 
 الوالئية للعمل على غرس ثقافة الفرز االنتقائي اليت تسهل من عملية إعادة تدويرها. 

 .الخاتمة:5

قطعت الدول املتقدمة شوطا كبريا يف جمال تدوير النفايات واالستفادة القصوى من خمتلف مكوناهتا، الذي يصب 
السويد مثال اىل حتقيق ثورة يف جمال إعادة تدوير يف املصلحة االقتصادية واالجتماعية والبيئية اىل درجة وصول 

يات متاما، اما على مستوى العامل العريب فتعترب دول اخلليج من املخلفات لدرجة أهنا أصبحت خالية من النفا
الدول الرائدة يف جمال إعادة تدوير النفايات واالستفادة منها بتوظيف إمكانيات اكرب يف هذا اجملال، مقارنة مع 
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طالق برامج بقية الدول العربية اليت ما زالت جهودها يف تدوير النفايات حمدودة، وخطوات حكوماهتا بطيئة يف إ
إصالحية توازن بني إنشاء مكبات عصرية وإدارة رشيدة، مقابل ازدياد مطلرد يف كمية النفايات يف هذه الدول. يف 
حني تبقى اجلزائر بالرغم من اجلهود املبذولة يف هذا اجملال بعيدة كل البعد عن التطور احلاصل يف تدوير النفايات 

ضعيفة مقابل ارتفاع كمية النفايات يف كل سنة، ما جيعلها خطرا كبريا  ، وهي نسبة% 1حيث ال تتعدى عتبة الـ 
على البيئة والصحة العامة واملوارد املتناقصة للبلد، حيث تعتمد يف اغلب احلاالت على عملية احلرق والطمر 

نسب اكرب للنفايات وهي عمليات تعترب جد تقليدية ذات اخطارا بيئية كبرية .لذلك ينبغي استغالل النفايات ب
لالستفادة منها بتوفري املواد األولية للصناعة وانتاج الطاقة العضوية كطاقة متجددة واحلفاظ على البيئة، وكذلك 
العمل على تنفيذ االسرتاتيجية الطموحة املسطرة .وهبدف حتقيق هذا املسعى تطرح ضرورة مراجعة القوانني اخلاصة 

هذا .مع املتطلبات االقتصادية و االجتماعية و البيئية اجلديدةجبمع و التخلص من النفايات بشكل يتالءم 
 باإلضافة اىل اسرتاتيجية إعطاء األمهية للفرز االنتقائي للنفايات و "هي الثقافة الواجب غرسها يف اجملتمع اجلزائري.

 .قائمة المراجع:6

 .5661ديسمرب  15ا وازالتها، الصادر يف املتعلق بتسيري النفايات ومراقبته 11- 61اجلريدة الرمسية، قانون رقم    

 ناصر امحد عمر حممد، االثار لبعض املخلفات الصناعية، دراسة مقارنة السودان / مصر، معهد الدراسات البيئية،      

 .5660جامعة اخلرطوم، 

حالة اجلزائر، رسالة دكتوراه، كلية العلوم فاطمة الزهراء زرواط، إشكالية تسيري النفايات وأثرها على التوازن االقتصادي والبيئي، دراسة  
 .5660االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر ،

املوقع: على ، 5610ديسمرب موجزة حول القطاعات االقتصادية الواعدة،  تقارير نادية اللمكية، جملة إدارة النفايات، 
https://issuu.com/ithraaoman/docsc    65/5611/ 10االطالع  تاريخ. 

، على املوقع 1، ص 12تقليص املخلفات وتدويرها، الفصل  
http://www.eeaa.gov.eg/portals/0/eeaaReports/: : 82/28/8202تاريخ االطالع 

 .1116، امحد مدحت اسالم، التلوث مشكلة العصر، عامل املعرفة، الكويت  



 سترة العلجة 

339 

فلسفة التسويق األخضر، جملة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية، اجمللد  االبعاد االسرتاتيجية إلعادة التدوير يف تعزيز، ثامر البكري  
 .5611، عمان، األردن، 51، العدد 1

حممد مسلم، عبد القادر مسعودي، اسهامات رسكلة النفايات يف حتقيق التنمية املستدامة، امللتقى الدويل اخلامس اسرتاتيجيات  
 .5610افريل  11/51يوم  ،65ستدامة، جامعة البليدة الطاقات املتجددة ودورها يف التنمية امل

 (.5660-5661)ورقلة، عابد رشيدة، تسيري النفايات الصلبة احلضرية، مذكرة ماجستري، جامعة ال 

 االطالع: تاريخ/www.albankaldawli.org املوقع:على  56/61/5610الصادر يف تقرير البنك الدويل 

 10 /65/5611 . 

 :، على املوقع5610عبء بيئي اىل معني اقتصادي ال ينضب  النفايات. منة حسن مصدق، معاجل  

 https://alarab.co.uk/    65/5611/ 50االطالع  تاريخ. 

سعيدي نبيهة، تسيري النفايات احلضرية يف اجلزائر بني الواقع والفاعلية املطلوبة " دراسة حالة اجلزائر العاصمة"، مذكر ماجستري،  
 .(5615-5611س، )جامعة بومردا

، على املوقع: 5610املناخ،مزدهرة حتد من آثار تغري  النفايات.... جتارةتدوير  مروة االسدي، شبكة النبأ املعلوماتية،          
https://annbaa.org/arabic/print/6901: 10/65/5611االطالع  ختاري. 

 :، على املوقع111ص ، 5660وكاع حممد، هندسة الطاقات املتجددة واملستدامة،    

  https://www.philadelphia.edu.jo/philadreview/issue6/no6/17.pdf     تاريخ االطالع  :

20/20/8202 .                        

    :على املوقع، 5615ايات، جملة البيئة والتنمية، طاقة حرارية من النف، بوغوص غوكاسيان  

  -http://www.afedmag.com/web/ala3dadAlSabia    28/20/8202:تاريخ االطالع 

  ar/qafilah /.html//2018/02 . بديلة-وطاقة-بيئية-حلول-وقود-إىل-نفايات-منالعربية،   

 .88/28/8202:تاريخ االطالع 

https://www.philadelphia.edu.jo/philadreview/issue6/no6/17.pdf
http://www.afedmag.com/web/ala3dadAlSabia-
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 على املوقع:، 5615النفايات اىل طاقة أفضل ما يف الطاقة البديلة،  حتويل مركز البيئة للمدن العربية، كارل شيلدون، جملة    
article4.pdf-itiesmag.com/articles/pdf/envirocitieshttp://www.enviroc  تاريخ

 .20/20/8202االطالع:

 :https://www.beawseha.com/2016/11/17 النفايات /-تدوير-يف-رائدة-عاملية-جتارب، جريدة البيئة والصحة 
 .65/5611/ 10االطالع  ختاري

تاريخ   om/Article.aspx?id=418940http://alkuwaityah.cاملوقع:على  الكويتية، اجلريدة  
                    20/20/8202:االطالع

تاريخ  ،https://portail.cder.dz/ar/spip.php?article3652البوابة اجلزائرية للطاقة املتجددة، على املوقع:  
                   .20/20/8202:االطالع

    آخر ساعة بتاريخ 5611/1/0 على املوقع:

 /http://www.akhersaa-dz.com/2018/10/02 .8202/ 20/ 08:اريخ االطالعت :  

 املوقع:    ، على5611نوفمرب  65اجلزائرية، وكالة االنباء 

   http://www.aps.dz/ar/sante-science-technologie/49205-5     20/8202/ 02:تاريخ االطالع

 ، على املوقع:1 ، ص5611، 12فات وتدويرها، الفصل تقليص املخلالربنامج املصري للسياسات البيئية،   

 http://www.eeaa.gov.eg/portals/0/eeaaRe env_waste/CH15_A.PDF -ports/N   :  

 .65/5611/ 56االطالع  تاريخ
 

 

 

 

 

http://www.envirocitiesmag.com/articles/pdf/envirocities-article4.pdf
http://www.envirocitiesmag.com/articles/pdf/envirocities-article4.pdf
http://www.eeaa.gov.eg/portals/0/eeaaReports/N-
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La réalité du recyclage des déchets en Algérie : expérience de l’entreprise 
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The reality of waste recycling in Algeria -experience of GREEN SKY 

BLIDA- 
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Résumé :  

Le but de cette étude est d'identifier des déférentes étapes de recyclage des 

déchets dans le secteur industriel par opposition aux anciennes pratiques de 

négligence, de combustion des déchets sans en tirer profit, mais au contraire, cela 

produit un impact négatif en endommageant l'environnement de la pollution. 

      L'étude s'est terminée par l'identification de l'institution économique 

privée algérienne SARL GREEN SKY située au niveau de la province de Blida, 

en identifiant sa classification des déchets qu'elle collecte ainsi que tous les 

services qu'elle fournit après le processus de collecte et de tri pour qu'elle soit 

présentée sous d'autres formes d'avantage.  

Mots clés : déchets, environnement, recyclage des déchets. 

Codes de classification JEL: Q01, Q29, Q53. 
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 :  لخصم

 الصناعيلعملية إعادة تدوير النفايات يف اجملال خمتلف املراحل احلديثة هتدف هذه الدراسة للتعرف على  
بل بالعكس ينتج اثر  ،عكس ما كان سائدا قدميا من عمليات امهال وردم وحرق للنفايات دون االستفادة منها

الية من اليات سليب من خالل االضرار بالبيئة، من التلوثات اليت تسببها وبالتايل فان عملية تدوير النفايات هي 
حتقيق التنمية املستدامة يف اجلزائر.وقد خلصت هذه الدراسة اىل التعرف على املؤسسة االقتصادية 

تصنيفها كيفيات خالل التعرف على  من  املتواجدة على مستوى والية البليدة، (YKNNEERG)اجلزائرية
على اشكال  والتقدميد عملية التجميع والفرز للنفايات اليت تقوم بتجميعها، وكذا مجيع اخلدمات اليت تقوم هبا بع

  اخرى ذات منفعة.

 معاجلة النفايات. ،البيئة ،النفايات: كلمات مفتاحية

 Q53؛Q29؛JEL  :Q01تصنيف 

1. Introduction: 

    Les différents domaines industriels diffèrent à de nombreux égards, 

en particulier le procédé industriel résultant de déchets classés comme 

dangereux, non dangereux, solides ou gazeux. S'agissant de la 

meilleure exploitation, l'élimination sans dommage pour 

l'environnement en cas de non-bénéfice ou de recyclage ou 

d'exploitation contribue à la réalisation du prétendu développement 

durable, par la création d'emplois et la création d'institutions pour ce 

processus, un des économique possède qui a émergé dans ce domaine, 

une institution GREENSKY et par cette introduction peut être 

formulé la problématique suivant: 

Quelle stratégie et processus appliqué par l’entreprise SARL GREEN 

SKY  pour une meilleure gestion des opérations de recyclage ? 

Hypothèses d'étude: 
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     Compte tenu de la situation problématique, l'hypothèse suivante 

peut être formulée: 

L'institution à l’étude (SARL GREENSKY) s'appuie sur des méthodes 

et techniques primitives dans le domaine du recyclage des déchets qui 

ne constituent pas une ouverture sur le marché national. 

Les objectifs de cette étude: 

À travers cette étude, nous visons les objectifs suivants: 

- Se familiariser avec la réalité de la législation relative au recyclage 

des déchets en Algérie. 

- Identifier les différentes catégories de déchets en Algérie. 

- Présenter l'expérience d'une institution algérienne spécialisée dans la 

valorisation et la valorisation des déchets 

 

Méthodologie de recherche: 

    Dans cette étude, nous nous appuierons sur l’approche descriptive 

du premier axe de la généralité sur les déchets et le processus de 

recyclage en Algérie, afin de faire la lumière sur l’institution en 

question, sur une méthodologie d’étude de cas. 

     A travers de la problématique, cette étude peut être divisée en 

deux axes principaux: 

01. Généralités sur les déchets et le processus de recyclage en Algérie. 

02. Présentation  l'expérience de l'entreprise GREENSKY dans 

l'organisation du processus de recyclage des déchets. 

2. Généralités sur les déchets et le processus de recyclage en 

Algérie: 

Cette étude ce présente des déférents points d’une manière générale 

sur le recyclage. 

2.1  Pour un programme de gestion intégrée des déchets urbains 

en Algérie (PROGDEM) : 
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     L’état de l’environnement urbain en Algérie s’est progressivement 

détérioré avec la dynamique de croissance qu’ont connue la plupart 

des villes. Avec l’accroissement notable du volume de populations et 

l’étalement spatial, les services municipaux en charge des déchets 

solides n’ont pas été en mesure de suivre cette évolution, d’abord par 

rapport aux nouveaux besoins en moyens humains et matériels 

générés par les nouvelles tailles des villes, mais aussi par les nouvelles 

exigences en termes d’organisation et de management de ces services, 

Le centralisme dont souffrent jusqu’à aujourd’hui la gestion des 

collectivités locales (municipalités) a contribué pour sa part à nourrir 

l’esprit d’irresponsabilité dont font preuve nos élus qui considèrent 

que leurs initiatives restent vaines fautes de moyens pour les réaliser. 

Les budgets locaux sont en grandes majorité insuffisants par rapport 

aux missions attribuées à ces municipalités. Seules les interventions de 

l’Etat sous formes de subventions, le plus souvent accompagnées de 

directives exécutoires, sont à même d’apporter des changements 

significatifs à l’action locale. Cette démarche qui privilégie le pilotage 

de l’action locale par le haut semble ignorer la réalité des principes de 

subsidiarités actives. C’est dans cette logique que seront présentées 

toutes les mesures prises en faveur d’une amélioration de la situation 

de la propreté dans nos villes, car ces dernières ont un besoin pressant 

de gérer leurs déchets de manière plus judicieuse. ( kouadria et 

autres,2013,p64) 

2.2  Types de déchets de recyclage: 

Ils sont sur trois variétés:( 832ص ،8102 ،القينعي  ) 

2.2.1  Déchets résiduels: 

      Ce sont des matériaux de construction, tels que le sable et la pierre, 

qui ne portent pas atteinte à la santé et à la sécurité des personnes 

résultant de la démolition du bâtiment, Transformation physique, 
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chimique ou biologique lors de la livraison à les décharges qui n'a pas 

été contaminée par des substances dangereuses ou d'autres éléments 

causant des dommages susceptibles de nuire à la santé publique et / ou 

de l'environnement.   

2.2.2  Déchets non dangereux: 

     Il s’agit de déchets ne contenant ni substances ni composants 

présentant les caractéristiques des substances dangereuses, dont les 

propriétés chimiques et physiques sont variables et incluent des 

substances organiques et inorganiques telles que les déchets agricoles 

et les déchets ordinaires. 

 

2.2.3  Déchets dangereux: 

     Par déchets scientifiques, on entend tout déchet solide, liquide ou 

gazeux qui, en raison de sa quantité, de sa concentration, de sa 

composition ou de ses propriétés chimiques, peut présenter un risque 

actuel ou potentiel pour la santé humaine ou l’environnement lors de 

sa transformation, stockage, transport, élimination ou mauvaise 

gestion. L'Algérien l'a défini comme "tous les déchets privés causés 

par ses composants, en particulier les substances toxiques qu'il 

contient, comme nuisibles à la santé publique et / ou à 

l'environnement". 

2.3  L’effet et l’importance des déchets recyclent: 

    Globalement, les connaissances demeurent insuffisantes sur la 

composition des déchets et leur impact sur l’environnement. Les 

carences constatées en matière de traitement des déchets nous a 

conduit à mener cette réflexion globale qui aura pour hypothèses, 

l’élimination des déchets et de prévoir des installations classées, 

fondée sur une logique de filières de valorisation et de gestion entre 
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partenaires, car la plupart des déchets sont des produits qui peuvent 

être valorisés et devenir de véritables matières premières et 

secondaires. Cette réflexion se base sur les principes de : 

- diminuer le volume et la toxicité des déchets ; 

- développer la valorisation des déchets et partager les responsabilités 

entre acteurs publics. 

Tous cela, en assignant notamment aux collectivités.(gherzouli et labi, 

2015,p30) 

2.4  La production des déchets en Algérie: 

    L’Algérie a amplifié ses actions dans le domaine de la protection de 

l’environnement, recyclage des déchets et au tri sélectif depuis 2001, à 

travers d’une part, la politique de gestion des déchets qui s’inscrit dans 

la stratégie nationale environnementale (SNE), et d’autre part dans le 

Plan national d’actions environnementales et du développement 

durable (PNAE-DD) qui s’est concrétisé par la promulgation de la loi 

01-19 du 12 décembre 2001,  relative à la gestion, au contrôle et à 

l’élimination des déchets, traitant des aspects inhérents à la prise en 

charge des déchets, et dont les principes sont :  

- la prévention et la réduction de la production et de la nocivité des 

déchets à la source ; 

- l’organisation du tri, de la collecte, du transport et du traitement des 

déchets ; 

- la valorisation des déchets par leur réemploi et leur recyclage ; 

- le traitement écologiquement rationnel des déchets ; 

- l’information et la sensibilisation des citoyens sur les risques 

présentés par les déchets et 
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Leurs impacts sur la santé et l’environnement (AND, 2013). D’autre 

part, la création des dispositifs liés aux déchets. La réalisation d’un 

plan d’action dépend d’un grand nombre d’acteur à l’échelle 

nationale, régionale, locale et internationale. 

Le Ministère de l’Environnement et Des Energies Renouvelables est 

le premier responsable de la politique nationale de l’environnement et 

la gestion des déchets en Algérie, Plusieurs structures sont crées sous 

sa tutelle tel que : 

_ La direction générale de l’environnement et du développement 

durable 

_ L’agence nationale des déchets (AND) 

_ L’observatoire national de l’environnement et du développement 

durable(ONEDD) 

_ Le conservatoire national des formations à l’environnement (CNFE) 

_ Les Inspections Régionales de l’Environnement 

_ Direction de l’Environnement de Wilaya (DEW) 

_ ONG : R20, GIZ Allemagne 

_ EPIC, CET…( Nouri et  Ait habouche, 2018,p475) 

2.5  Recyclage des déchets : 

Le recyclage est l’un des mode de récupération des déchets .Pour 

lutter contre l'augmentation de quantité des déchets, le recyclage est 

donc nécessaire mais pour assurer sa efficacité, il doit être inclus dans 

une démarche plus large . 
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2.5.1  Définition du recyclage : 

Le recyclage des résidus est une activité qui s’inscrit dans l’optique du 

développement durable. Il sert à traiter les déchets industriels et 

ménagers afin de créer un nouveau produit. Le principe du recyclage 

est fondé sur trois points essentiels : 

- réduire : réduction de la production des déchets, 

- réutiliser : donner à un produit usagé un nouvel usage, mieux dire 

c’est économisé la matière première brute. 

- recycler, qui désigne le procédé de traitement des déchets par 

recyclage. 

Il existe trois techniques de recyclage : chimique, mécanique et 

organique. Ce qui les différencie, ce sont les méthodes et les moyens 

utilisés pendant le processus de recyclage : 

-Le recyclage «Chimique» se fait par l’utilisation des produits 

chimiques afin de séparer certains composants. 

- Le recyclage « mécanique » en utilisant des machines spécialisées, 

par exemple pour broyer. 

-Le recyclage «organique » consiste, après compostage ou 

fermentation, à produire des engrais et du carburant tel que le biogaz. ( 

Nouri et  Ait habouche, 2018,p142) 

2.6  L’importance du recyclage des déchets : 

     Après plusieurs lectures on a constaté que le recyclage est une 

opportunité économique, environnementale et sociale, il est considéré 

comme un frein aux externalités écologiques négatives liées au déchet, 
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aussi il préserve les ressources naturelles à la génération future. Il 

permet de : (Nouri et  Ait habouche, 2018,p143) 

-Economiser l’énergie : 

    L’énergie usée pendant le processus du recyclage est moins 

polluantes que celle usée or recyclage. Les déchets recyclés sont des 

matières premières secondaires alors la durée du cycle de production 

est plus courte que celle du cycle de production de matière brute. Par 

conséquent, il est considéré comme un moyen excellent d’économiser 

de d'énergie. 

-Réduire le degré de pollution. 

-Economiser les ressources naturelles : Le principe du recyclage est 

d’utilisé du vieux matériel pour créer un nouveau produit. Par 

conséquent cet usage favorise considérablement l’économie des 

ressources naturelles. A titre d’exemple : 

• l'acier recyclé permet d'économiser du minerai de fer, 

• chaque tonne de plastique recyclé permet d'économiser 700 kg de 

pétrole brut, 

• le recyclage de 1 kg d'aluminium peut économiser environ 8 kg de 

bauxite, 4 kg de produits chimiques et 14 kWh d'électricité, 

• l'aluminium est recyclable à 100% ; 1 kg d'alu donne 1 kg 

d'aluminium (après avoir été fondu), 

• chaque tonne de carton recyclé fait économiser 2,5 tonnes de bois, 

• chaque feuille de papier recyclé fait économiser 11 d'eau et 2,5 W 

d'électricité en plus de 15g de bois. 

-Les avantages économiques : 
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L’industrie du recyclage est un secteur rentable car on peut maitriser 

les coûts de production car le coût de la matière recyclable (déchet) 

n’ait pas élevé. Parfois, elle ne coûte rien à l’entreprise car on la 

trouve dans la nature (ordures ménagères, déchets d’autres 

industries...). 

3. Présentation de l'expérience de l'entreprise GREENSKY dans 

l'organisation du processus de recyclage des déchets. 

Cette étude se base sur l’expérience de l’entreprise pour exposée.  

3.1  L’historique de l’entreprise –GREEN SKY BLIDA-: 

     La SARL GREEN SKY est une entreprise Algérienne spécialisée 

dans la collecte l’empotage et la préparation, le transport, le 

prétraitement et la préparation et traitement des déchets spéciaux et 

spéciaux dangereux, depuis l’année 2010. 

3.2  Présentation de l’entreprise –GREEN SKY  BLDA-: 

   Le développement économique et industriel que connait l’Algérie 

avec ses nouvelles dynamiques font l’émergence de nouvelles 

activités industrielles, en complément du développement des plus 

anciennes et cela dans les industries de transformations dans 

l’industries pétrolière, automobile, industrie lourde , pharmaceutique, 

de l’énergie, agroalimentaire , hospitalière et dans le traitement de 

l’eau Toutes ces activités industriels dans leurs processus de 

fabrication et ou de service sont génératrices de déchets valorisable, 

spéciaux ou spéciaux dangereux . La gestion de ces déchets doit faire 

l’objet d’une prise en charge spécifique et professionnelle et cela 

conformément à la réglementation nationale en vigueur (lois 01-19) 

ainsi que les normes de sécurité et environnementales. 
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   GREEN SKY répond à ce type de demande car forte de son 

expérience depuis 2010 dans le domaine de la gestion des déchets 

spéciaux industriels chimiques, pharmaceutiques et hospitaliers.  

Elles proposent des solutions complète à travers le territoire national 

pour la prise en charge pour le compte des clients détenteur de : 

-Gestion des déchets industriels in-situ ou gestion déléguée 

-collecte et logistique 

-préparation et conditionnement des déchets industriels et déchets 

spéciaux 

-décontamination de site 

-élimination et traitement des déchets 

-service d’analyses chimiques 

3.3  Missions de l’entreprise -GREEN SKY-: 

GREEN SKY met en place des solutions de gestion des déchets 

spéciaux à travers plusieurs types de prestation : 

-Gestion des déchets industriels In-situ ou gestion déléguée 

-Préparation et conditionnement des déchets industriels et déchets 

spéciaux 

-Collecte, logistique et transport des déchets spéciaux et dangereux à 

travers tout le territoire national 

-Décontamination de sites 

http://ayrad.dz/greensky2/gestion-dechet-industrielle.html
http://ayrad.dz/greensky2/collecte-logistique.html
http://ayrad.dz/greensky2/conditionnement-dechet-industrielle.html
http://ayrad.dz/greensky2/conditionnement-dechet-industrielle.html
http://ayrad.dz/greensky2/decontamination-site.html
http://ayrad.dz/greensky2/elimination-traitement.html
http://ayrad.dz/greensky2/analyse-chemiques.html
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-Elimination et traitement des déchets :  

-Traitement thermique./-Désinfection./-Neutralisation./-Traitement 

mécanique/-Exportation et transfert transfrontalier/-Service d’analyse 

microbiologique et physicochimique. 

3.4  Services de l’entreprise GREEN SKY: 

Il y a six types des services fournis par l’entreprise pour le public. 

3.4.1  Elimination et traitement des déchets 

     Les opérations de traitement des déchets après leur collecte et leur 

acheminement constituent un point focal dans les opérations de 

gestion des déchets spéciaux, Pour ce faire GREEN SKY étant un 

acteur professionnel et de renom sur le marché local dispose de 

plusieurs débouchés pour le traitement et la valorisation de vos 

déchets :  

 - Incinérateur pour des déchets industriels : 

GREEN SKY dispose de sa propre station d’incinération conçue pour 

le traitement des déchets industriels à très haute température pour 

l’incinération écologique et respectueuse de l’environnement. 

- Désinfection (Banalisation) des déchets Hospitaliers : 

  GREEN SKY dispose d’une station de traitement des déchets 

hospitaliers par désinfection pour la gestion propre des déchets de 

soins. 

- Co-incinération Valorisation cimentière : 

http://www.greensky.dz/services.html
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En partenariat avec LAFARGE HOLCIM green sky propose la prise 

en charge des déchets en vue de leur traitement par le biais de la filière 

cimentière. 

- Valorisation matière, recyclage et réutilisation: 

   GREEN SKY propose des solutions de recyclage par le biais d’un 

réseau de partenaire afin de vous proposer des solutions compètes de 

valorisation, Pour plus d'illustration, l'image suivante peut être 

affichée 

 

3.4.2  Gestion des déchets industriels In-situ ou gestion déléguée:  

     Grace à la maitrise de la chaine de valeurs de la gestion des déchets 

industriels, nous proposons une solution de gestion déléguée 

comprenant les gestions des déchets industriels in situ de manière 

journalière ou à fréquence régulière et cela dans le cadre de contrats 

de gestion déléguée, Une gamme complète de solutions. 

      Partenaire des industriels, GREEN SKY adapte ses solutions aux 

tailles et activités de ses clients et assure : 

-Mise à disposition d’un personnel qualifié pour la gestion des déchets 

industriels et dangereux 

-La logistique et le transport des déchets : collecte interne, 

conditionnement, gestion de parcs à déchets, préparation au transport, 

transport (routier, traçabilité)  



 ecyclage des déchets en AlgérieLa réalité du r  

354 

-La gestion administrative et opérationnelle : rapports mensuels et 

bilans périodiques,  

-Transport et évacuation des déchets vers les sites de traitement ou de 

valorisation  

-Traitement ou valorisation des déchets  

Cette solution vous permettra d’avoir un interlocuteur unique pour la 

gestion de la totalité de vos déchets industriels, Pour plus 

d'illustration, l'image suivante peut être affichée 

 

3.4.3  Collecte et Logistique:            

     Afin de répondre aux enjeux réglementaires et environnementaux et 

de sécurité de ses clients, GRREN SKY propose des solutions allant 

de la simple collecte des déchets des entreprises à la gestion de 

l’ensemble des flux de déchets, pour une gestion optimale. 

Vous offrir une solution performante, GREEN SKY grâce à son 

expérience, après identification de vos besoins, vous propose une 

solution de collecte adaptée ainsi qu’un accompagnement et un 

service dédié. 

En fonction de l’activité des entreprises et de la nature des déchets 

produits, GREEN SKY met en œuvre des dispositifs de collecte 

destinés à la prise en charge de vos déchets industriels ; chimiques, 

pharmaceutiques et hospitaliers dans le respect des lois et des normes 

en vigueur  
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-Possibilité de mise à disposition des contenants : bacs roulants, 

bennes, conditionnements spécifiques homologués pour le transport 

des déchets dangereux… 

-Ajustement du mode de collecte au type de déchets dangereux  

-La gestion administrative et opérationnelle : rapports mensuels et 

bilans périodiques,  

-Mise en place d’aires de regroupement, de déchèteries internes,  

-Installation d’outils de réduction des déchets sur site : compacteurs, 

broyeurs, presses à balles… 

*Garantir la traçabilité: 

GREEN SKY est en mesure de fournir à ses clients tous les 

documents nécessaires qui attestent de la traçabilité de vos déchets de 

la préparation à la collecte, au transport jusqu’à leurs traitements, Pour 

plus d'illustration, l'image suivante peut être affichée 

 

3.4.4  Préparation et conditionnement des déchets industriels et 

déchets spéciaux : 

 Le stockage des déchets sur site est codifié et réglementé car peut être 

une source de danger pour la santé et la sécurité du personnel et pour 

l’environnement  

   Afin de sécuriser les opérations de stockage et de manutention des 

déchets spéciaux et dangereux GREEN SKY propose un service de 

conditionnement et de reconditionnement des déchets industriels, 
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chimiques. 

 

    Et cela afin d’éviter tout risque d’accident sur site en conformité 

avec la réglementation et des normes en vigueur en matière de 

stockage des déchets dangereux, Pour plus d'illustration, l'image 

suivante peut être affichée 

 

3.4.5  Décontamination de site:  

     La décontamination des sites consiste en l’indentification d’une 

source de contamination des sols ou des locaux suite à des accidents 

liés à des produits dangereux tel que des produits chimiques, des 

huiles et des hydrocarbures ou suite l’utilisation de matériaux 

dangereux durant la construction.. 

Etant spécialiste de la gestion des déchets nous proposons des 

prestations de décontamination avec prise en charge de la totalité des 

opérations 

tel que : la collecte, le transport et l’élimination en toute sécurité, Pour 

plus d'illustration, l'image suivante peut être affichée 
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3.4.6  Elimination et traitement des déchets 

GREEN SKY dispose de son propre laboratoire d’analyses 

microbiologique et physicochimique indispensable la caractérisation 

des déchets: 

-L’identification de la filière d’élimination, 

-L’identification des risques liés à la manipulation, par exemple dans 

le cadre des  

-opérations de réhabilitation ou de démantèlement, 

-La mise au point d’un traitement adapté à la problématique à 

résoudre. 

-Il s’agit de réunir l’ensemble des informations concernant le déchet. 

 Pour plus d'illustration, l'image suivante peut être affichée 

 

3.5  Les déchets pris en charge: 

il y a plusieurs types des déchets l’entreprise prise en charge come 

suit: 

3.5.1  Déchets industriels dangereux: 

   Les déchets industriels dangereux (DID) sont produits par les 

industries et sont des déchets qui en raison d’une de leur 

caractéristique présentent un risque pour les personnes et 

l’environnement. Ils doivent être pris en charge par des filières 

http://www.greensky.dz/dechets-charge.html
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spécialisées, Pour les déchets inflammables, corrosifs, toxiques ou 

encore mutagènes, des caractéristiques précises (concentration). 

Les déchets industriels dangereux peuvent être de plusieurs sortes : 

-Solides ou liquides :  

Produits chimiques Acide 

Produits chimiques Bases 

Produits chimiques organiques,  

Produits chimiques solides 

Boues industrielles contaminées 

Déchets d’isolation 

Peintures et vernis 

Colles et mastiques 

Eaux contaminées 

Eaux de lavages industriels 

Terres contaminées 

Contenant contaminées 

Déchets industriels divers 

Produits non conformes conditionnés ou en vrac 

Déchets de type PCB Polychlorobiphényle 

*Les solutions: 
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   La gestion des DID doit s’opérer en conformité avec les 

réglementations nationales et internationales. A tout moment de la 

chaîne, la sécurité de l’Environnement, des biens et des Personnes doit 

être assurée. 

GRREN SKY assiste ses clients industriels au respect de la 

réglementation en vigueur en matière de sécurité  

3.5.2  Collecter les déchets des ménages: 

   La collecte des déchets ménagers et assimilés est une première étape 

essentielle pour leur valorisation. Adapter le service de collecte aux 

spécificités de chaque territoire 

3.5.3  DAS ET DASRI: 

     Les déchets d’activités de soins (DAS) sont issus des activités de 

diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans 

les domaines de la médecine humaine et vétérinaire mais aussi des 

laboratoires, centres de recherche et d’enseignement. 

Certains présentent un risque infectieux, ce sont les DASRI (déchets 

de soins à risque infectieux), d’autres un risque chimique, toxique ou 

radioactif. 

*Les solutions: 

Afin de répondre aux enjeux des professionnels de la santé, GREEN 

SKY propose des solutions pour la prise en charge des déchets 

d’activités de soins avec collecte transport et traitement conformément 

à la réglementation en vigueur. 

3.5.4  DÉCHETS DE GRAND CHANTIER 

Ce sont les déchets issus des chantiers de toutes tailles (construction, 

rénovation, démolition, dépollution des sols). 
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-Les déchets non dangereux (déchets industriels banals, bois, plâtres, 

métaux, plastiques) 

-Les déchets dangereux (aérosols, huile, amiante, peinture, terres 

polluées, goudron et produits associés, huiles, hydrocarbures et 

produits associés, piles, accumulateurs, bois traités et produits de 

traitement du bois, emballages souillés par des produits dangereux). 

*Les solutions: 

     Vue la diversité des déchets générés par le grand chantier GREEN 

SKY fait appel à son expertise pour la mise en place d’un système de 

gestion des déchets ainsi que leur ségrégation en vue de leur prise en 

charge dans les différentes filières de traitement et de valorisation. 

-Collecte et tri :  

Mise à disposition de matériel de collecte adapté 

Organisation du tri à la source (formation au tri sélectif, conseil sur les 

filières de valorisation…) 

-Pour les déchets non dangereux :  

Extraction des matières valorisables (plastiques, métaux, câbles, 

verres, palettes…) et recyclage 

Traitement des déchets non valorisables 

-Pour les déchets industriels dangereux :  

Traitement et incinération spécifique. 
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3.5.5  Recyclage valorisation et réutilisation papiers et cartons 

plastique bois et différents déchets valorisables: 

*Les solutions: 

GREEN SKY dans le cadre de nos solutions globales de prise en 

charge propose également des prestations liées au recyclage des 

déchets valorisables : 

-Papiers Cartons/-Plastique/-Métaux ferreux et non ferreux/-Autres 

déchets valorisables/-Collecte & tri/-Transport/-Valorisation matière.  

-Pour les déchets industriels dangereux :  

Traitement et incinération spécifique. 

Conclusion: 

      Notre étude s'est terminée par l'identification de tous les types de 

déchets et par la stratégie du législateur algérien consistant à les traiter 

par le biais de lois et de décrets dans le domaine des déchets et des 

dangers pouvant être formés. Situé au niveau de la zone d'activité 

Atlas Blida, qui figure parmi les principales institutions 

Dans le domaine du recyclage des déchets, qui a reçu de nombreuses 

récompenses du ministère de l’Environnement pour ses activités dans 

48 États, qui réglemente rigoureusement les méthodes de collecte des 

déchets de différentes sources et leur mode de tri et de traitement, 

ainsi que leur conversion en produits utiles, ce qui leur permet 

d’augmenter le nombre de travailleurs. Le processus de 

développement durable Parmi les résultats les plus importants, nous 

trouvons: 

-Posséder une stratégie claire pour l’institution en matière de collecte 

des déchets par le biais de réseaux couvrant 48 wilaya. 

- Entrée dans le domaine du traitement des déchets dangereux, 

considéré comme un pionnier dans ce domaine.- La Fondation 



 ecyclage des déchets en AlgérieLa réalité du r  

362 

propose des solutions pour traiter certains déchets spéciaux nécessitant 

un traitement spécial, tels que les déchets médicaux. 

    Par les résultats obtenus, nous prouvons l’inexactitude de 

l’hypothèse que nous avançons, qui repose sur le principe selon lequel 

les méthodes et techniques étudiées primitives dans le domaine du 

recyclage des déchets ne constituent pas une ouverture sur le marché 

national. 
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Résumé   :  

Selon la FAO (2012), un tiers de la production alimentaire mondiale 

destinée à la consommation humaine serait jetée à la poubelle, ce qui 

représente environ 1,3 milliard de tonnes annuellement. En effet, le 

gaspillage alimentaire provoque une importante utilisation inutile de 

ressources naturelles et une grande pollution environnementale  . 

Le but de cette recherche est de mettre en lumière les causes et les 

différents effets du gaspillage alimentaire et de proposer des solutions pour 

y faire face. Ainsi, le gaspillage alimentaire peut être causé par plusieurs 

sources dans la chaine alimentaire à partir de la production dans les champs 

agricoles jusqu’à la consommation finale. Par ailleurs, le gaspillage 

alimentaire soulève des enjeux environnementaux, économiques et sociaux. 

Enfin, plusieurs approches existent pour gérer les déchets alimentaires dont 

la gestion intégrée des déchets. 

_________________________________ 
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Mots clés : Déchet alimentaire, gaspillage alimentaire, causes, effets, 

prévention. 

Codes de classification JEL :    L66, Q11, Q18. 

Abstract:  

According to FAO (2012), one third of the world's food production for 

human consumption would be thrown into the garbage, which represents 

about 1.3 billion tons annually. Indeed, food wastage is causing significant 

unnecessary use of natural resources and high environmental pollution.   

The goal of this research is to highlight the causes and effects of 

wasting food and to propose solutions to address them. 

Thus, wasting food can be caused by several sources in the food chain 

from production in agricultural fields to final consumption. In addition, 

food wastage raises environmental, economic and social issues. Finally, 

there are several approaches to dealing with food waste, including 

integrated waste management. 

Keywords: food waste, wasting food, causes, effects, prevention. 

JEL codes : L66, Q11, Q18. 

1. Introduction :  

Au cours des dernières années, nous assistons à un engouement sans 

précédent des gouvernements, des ONG, des institutions internationales, 

des chercheurs, autour de la question du gaspillage alimentaire (GA), 

considéré aujourd’hui, comme un problème mondial croissant qui soulève 

des enjeux environnementaux, économiques et sociaux. Toutefois, les effets 

négatif du GA sur l’environnement ne sont pas quantifiés par manque de 

données, également l’interaction des déchets alimentaires et les 

conséquences socio-économiques (Schneider, F, 2013, p. 1).  

Chaque jour, des tonnes de denrées comestibles sont jetées dans le 

monde, alors que plusieurs personnes ne mangent pas à leur faim. Selon la 

FAO (2012), un tiers de la production alimentaire mondiale destinée à la 
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consommation humaine serait jetée à la poubelle. Cela représente environ 

1,3 milliard de tonnes annuellement. Ainsi, le gaspillage alimentaire 

provoque une importante utilisation inutile de ressources naturelles et une 

grande pollution environnementale. Cela est la conséquence d’un mode de 

production et de consommation irrationnel imposé par un système 

économique mue par le seul but « la maximisation du profit ». Ce système 

incite, d’une part les consommateurs à acheter toujours plus, il consomme 

au-delà de leurs besoins. D’autre part, les entreprises produisent 

constamment plus, car elles doivent maintenir cette illusion d’abondance. 

Gaspillage alimentaire rime avec déchets alimentaires, tant que toutes 

les denrées alimentaires jetées, peu importe leurs sources, sont considérées 

au final comme des déchets alimentaires. Définir le gaspillage alimentaire 

est une tâche difficile, car il n’existe pas un consensus des auteurs dans la 

littérature sur sa définition. Le problème réside dans le choix du terme pour 

qualifier le GA, par exemple certains chercheurs utilisent : perte alimentaire 

(Gustavsson et al, 2011, pp. 1-38) (Kummu, M et al, 2012, pp. 438-489), 

gaspillage alimentaire, perte après-récolte (Hodges, R. J et al, 2011, pp. 37-

45). La FAO, dans son étude «Pertes et gaspillages alimentaires dans le 

monde», entend par gaspillage alimentaire « l’ensemble des aliments perdus 

ou gaspillés dans la partie des chaînes alimentaires produisant des produits 

comestibles destinés à la consommation humaine. Les aliments initialement 

destinés à la consommation humaine mais qui sont accidentellement exclus 

de la chaîne alimentaire humaine sont considérés comme des pertes ou 

gaspillages alimentaires, y compris quand ils font par la suite l’objet d’une 

réutilisation non alimentaire (aliments pour animaux, bioénergie, etc.…). ». 

Certaines institutions considèrent que le gaspillage alimentaire survient à 

toutes les étapes de la chaîne agroalimentaire. Dans sa Résolution du 

Parlement européen du 19 janvier 2012 sur le thème « Éviter le gaspillage 

des denrées alimentaires: stratégies pour une chaîne alimentaire plus 

efficace dans l'Union européenne »), le Parlement européen considère que 

les aliments comestibles mis au rebut sont du gaspillage alimentaire. Dans 

sa résolution, le Parlement européen fait référence à la confusion entourant 
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les notions de perte alimentaire et de gaspillage alimentaire dans les pays 

membres de l’Union européenne (UE) pour justifier sa décision.  

Dans le contexte de cette recherche nous avons choisi de définir le 

gaspillage alimentaire comme : « toutes denrées alimentaires issues de la 

chaine alimentaire, entamées ou non, jetées dans la poubelle, qui étaient 

destinées à la consommation humaine (exceptés les épluchures des fruits et 

légumes, os, coquilles d’œufs…).   

Le but de cette recherche est de répondre sur les questions suivantes : 

Quelles sont les causes du GA ? Quels sont les effets du GA ?   

Pour répondre à cette question, nous tenterons dans cette recherche 

d’identifier les causes du GA d’une part, et de mettre en lumière les effets 

économiques, environnementaux et sociaux du GA, d’autre part. Enfin, 

nous proposerons un modèle préventif de lutte contre le GA. 

Cette recherche sera structurée de la manière suivante : les causes du GA 

(section 2) ; les effets du GA (section 3) ; le processus de gestion du GA 

(section 4), la conclusion et les recommandations (section 5).  

2. Les causes des déchets alimentaires : 

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

(FAO) fait une différence entre le gaspillage alimentaire et les pertes 

alimentaires (figure 1). De façon générale, les pertes alimentaires sont 

associées à une diminution des denrées comestibles survenant lors des 

étapes de la production, de l’après-récolte, de transport, de stockage 

(entreposage) et de transformation.  

Le gaspillage alimentaire correspond plutôt aux pertes de denrées 

observées au bout de la chaîne alimentaire. Il découle du comportement des 

distributeurs et des consommateurs (figure 1). 
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Figure 1 : les sources du GA 

 

Source : l’auteur 

La figure précédente représente la chaine alimentaire qui comprend 

les trois chaines principales pour acheminer les produits alimentaires vers 

les consommateurs : la chaine d’approvisionnement (la production et 

l’après-récolte, le transport, le stockage et la transformation), la chaine de 

distribution (gros et détails) et la consommation finale.  

Cependant, le portrait des pertes et du gaspillage alimentaires est 

différent dans les pays développés et dans les pays en développement. Dans 

les pays développés, on observe plus de gaspillage au stade de la 

consommation. Par contre, dans les pays en développement, il est davantage 

question de pertes au début et au milieu de la chaîne alimentaire (figure 2).  
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Figure 2 : Pertes et gaspillage alimentaire dans le monde 

 

Source : « Pertes et gaspillages alimentaires dans le monde », Gustavsson 

et al, 2011, FAO, mai 2011, p 5. 

Si nous prenons comme exemple les cinq premiers segments sur la 

figure 2, qui concernent cinq régions distinctes (Europe, Amérique du nord, 

Asie industrialisée, Afrique subsaharienne et Afrique du Nord, Asie de 

l’Ouest et Asie centrale), il apparait que les pertes alimentaires sont presque 

au même niveau pour ces régions avec des niveaux plus élevés du 

gaspillage alimentaire dans les régions des pays développés.  

Dans l’ensemble, les pertes et le gaspillage alimentaires semblent 

avoir des causes différentes selon qu’il s’agisse des pays développés ou 

dans des pays en développement.  

D’un point de vue quantitatif, le gaspillage associé aux pays 

industrialisés est nettement plus important que celui associé aux pays en 

développement.  

En effet, il est évalué à 95-115 kg par habitant pour les 

consommateurs d’Europe et d’Amérique du Nord, et à 6-11 kg par habitant 

pour ceux de l’Afrique subsaharienne, de l’Asie du Sud et de l’Asie du Sud-

Est (FAO, 2012).   

Par ailleurs, les principales causes du GA identifiées dans les pays en 

développement sont surtout en lien avec les pertes alimentaires. Ce sont : 
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les récoltes précoces de denrées alimentaires en raison d’un manque de 

nourriture ou d’un besoin de liquidités financières, un manque d’entrepôts 

et d’infrastructures après récolte, le fait que des denrées alimentaires ne 

remplissent pas les conditions de sécurité sanitaire et sont impropres à la 

consommation humaine, ainsi que l’existence de systèmes de 

commercialisation et de vente en gros inadaptés et ne permettant pas de 

bien conserver les aliments (Gustavsson et al, 2011).    

Pour ce qui est des pays développés, les principales causes associées 

au GA sont : une production excédant la demande, des critères d’apparence 

trop rigoureux imposés par les supermarchés pour les aliments frais comme 

les fruits et légumes, le rejet de produits alimentaires propres à la 

consommation mais « non conformes » dans les chaînes de production-

transformation normalisées. À l’étape de la distribution, il est question de 

manutention et de réfrigération inappropriées, de rejet de cargaisons, de 

surabondance de produits présentés en magasin, l’offre en magasin d’une 

diversité de marques des mêmes types de denrées alimentaires entraînant 

des pertes liées aux dates de péremption,  mais aussi la simple « situation 

d’abondance » associée à l’attitude des consommateurs qui « peuvent tout 

simplement se permettre de gaspiller » (FAO, 2012).   

À l’étape de la consommation à domicile, nous soulignons le manque 

de conscience des consommateurs découlant notamment du manque 

d’éducation sur le sujet, d’une confusion concernant les dates de 

péremption, du fait que des aliments se gâtent parce qu’ils ont été mal 

entreposés ou sont moins visibles dans le réfrigérateur, que de trop grandes 

quantités d’aliments ont été achetées pour profiter des promotions, etc. 

Dans le même registre, des quantités énormes de denrées comestibles 

sont jetées dans les hôtels, restaurants et cantines (ex., des menus 

comportant trop de choix, de fluctuations inattendues des ventes, …).    

3.Les effets du gaspillage alimentaire :  

Chaque année, environ un tiers de la production alimentaire est 

gaspillé mondialement. Chaque aliment consommable jeté représente une 



Déchets alimentaires vs gaspillage alimentaire : causes et effets 

370 

perte. La mise au rebut de denrées comestibles entraîne de nombreux effets 

négatifs pour l’économie, la société et l’environnement.  

3.1. Les effets environnementaux : 

Les ressources naturelles engagées pour la création des aliments 

consommables jetés provoquent l’utilisation inutile de ces ressources 

naturelles. La nourriture produite non consommée occupe 1,4 milliards 

d’hectares de terres, près de 30% des terres agricoles mondiales. Le GA est 

la première cause de déforestation pour créer de nouvelles terres agricoles. 

La nourriture produite non consommée engloutit chaque année 250 

km3 d’eau, soit 3 fois le débit annuel du lac Léman de Genève. Le transport 

et l’enfouissement de ces denrées émettent 3,3 gigatonnes de carbone. Les 

émissions de dioxyde carbone occasionnées par le transport et 

l'enfouissement des denrées jetées inutilement sont de 3,3 gigatonnes 

annuellement (FAO, 2013, p. 249). 

 Si le gaspillage alimentaire était un pays, il serait le troisième État le 

plus émetteur de carbone sur la planète après la Chine et les États-Unis. 

3.2. Les effets économiques : 

Les coûts de production et de traitement pour les produits alimentaires 

consommables mis de côté inutilement représentent des dépenses de 750 

milliards $ annuellement (FAO, 2013). En effet, gaspiller de la nourriture 

c’est gaspiller de l’argent, par exemple aux USA le GA s’élève à 198 

milliards $ dont les deux tiers sont gaspillés juste à l’étape de 

consommation. 

 A l’échelle des dépenses d’un foyer aux USA elles s’élèvent à 1600 $ 

par an pour une famille de 4 personnes (Venkat, K, 2011, pp. 431-446).  

Par ailleurs, il faut prendre en considération tous les coûts de 

production liés aux denrées alimentaires gaspillées (coûts de production 

agricole, coûts de transport, coûts de la main d’œuvre, coûts de la 

transformation, coûts de la distribution, coûts des ressources naturelles 

consommées dans toutes les étapes…).  
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3.3. Les effets sociaux : 

La quantité de nourriture gaspillée mondialement est quatre fois 

supérieure aux besoins alimentaires actuels des populations souffrant de la 

faim (Porpino, G et al, 2015, pp. 619-629). Quand on parle de gaspillage 

alimentaire, il apparaît ainsi indispensable de replacer les faits dans la 

perspective de la crise alimentaire mondiale, mais aussi dans le contexte 

social propre à chaque pays. Si nous tenons compte du fait qu’un tiers de la 

nourriture produite à l’échelle internationale est jetée sans être consommée, 

nous ne pouvons oublier que plus d’un milliard de personnes souffrent de la 

faim dans le monde. 

 En conséquence, certaines régions vivent dans une surabondance de 

nourriture, alors que d’autres n’arrivent pas à alimenter convenablement 

leurs citoyens.  

Par ailleurs, la libéralisation des marchés agricoles entraine la 

disparition progressive de l’industrie agricole locale dans les pays pauvres, 

les habitants deviennent ainsi dépendants des importations pour se nourrir. 

Les agriculteurs locaux n’arrivent plus à rivaliser avec le prix des aliments 

importés de marchés étrangers où l’agriculture est subventionnée.  

Le gaspillage de nourriture constitue donc un problème éthique et 

social, dans la mesure où la sécurité alimentaire de tous n’est pas assurée 

dans le monde, alors même qu’aujourd’hui nous produisons assez de 

denrées alimentaires pour combler les besoins énergétiques de chaque 

individu. Le gaspillage au niveau de la consommation des pays 

industrialisés (222 millions de tonnes) est presque aussi élevé que la 

production alimentaire totale nette de l’Afrique subsaharienne (230 million 

de tonnes) (Gustavsson et al, 2011). 

4.La gestion intégrée du gaspillage alimentaire : 

Le gaspillage alimentaire produit une énorme quantité de déchets 

alimentaires. Les acteurs de la chaîne agroalimentaire et les gouvernements 

font face au même problème : la gestion de ce type de déchet. Autrefois, 
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l’enfouissement était la finalité qui attendait tout aliment comestible mis de 

côté pour des raisons esthétique ou économique. 

Aujourd’hui, nous trouvons plusieurs approches pour gérer les déchets 

alimentaires issues du GA qui s’inscrivent au cœur de l’économie circulaire 

dont la gestion intégrée des déchets figure 3 :  

Figure 3 : la gestion intégrée des déchets alimentaires 

 

 

 

 

 

Source : l’auteur 

4.1. Réduction à la source : 

La réduction à la source est le premier palier de la gestion intégrée des 

déchets. Son but ultime est la diminution de la production de rebuts à la 

source.  

Elle commence par une meilleure prévision. Il faut éviter la 

surproduction et les achats excédentaires. Ensuite, il faut augmenter la 

durée de vie utile des produits. Cela passe par de meilleures techniques de 

stockage et une révision de la méthode de fixation de la date de péremption. 

4.2. Réemploi :    

Le second palier est le réemploi. Puisque les résidus produits par le 

gaspillage alimentaire sont comestibles, ils sont encore propres à la 

consommation humaine ou animale. La réutilisation commence par la 

redistribution de la nourriture à des personnes dans le besoin. Ensuite, les 

denrées en moins bon état peuvent servir à nourrir les animaux.  

Réduction à la source 

Réemploi 

Recyclage et 

valorisation 
Elimination 
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4.3. Recyclage et valorisation : 

Le troisième palier est le recyclage et la valorisation. Les déchets 

alimentaires qui subissent une transformation microbienne émettent des gaz 

à l’atmosphère et se transforment en compost.  

Quand à la valorisation énergétique des déchets alimentaires, elle se 

réalise grâce à un processus de bio méthanisation. La récupération du 

méthane émis lors de la décomposition des aliments permet de produire soit 

de la chaleur, soit de l’électricité, soit un carburant (Olivier, M, 2013, p. 

300). 

4.4. Élimination : 

Le dernier palier est l’élimination par enfouissement ou par 

incinération. C’est l’étape finale de la chaîne où les rebuts sont 

définitivement insérés pêle-mêle dans le sol ou dans un incinérateur sans 

espoir d’en faire quelque chose d’utile. 

Le mode de gestion par élimination est à l’opposé de la chaine de 

priorisation selon la chaine de gestion intégrée. Celle-ci promeut la 

diminution de la quantité de résidus éliminés et la réservation de 

l’élimination à la seule fraction du déchet ultime pour laquelle il est 

impossible de tirer quelque utilité. Pour une réduction de l’empreinte 

écologique, l’idéal est l’atteinte de l’élimination zéro. (Olivier, M, 2013). 

5.Conclusion et recommandations :  

Le gaspillage alimentaire dans le monde, peut être réduit en renforçant 

une plus grande prise de conscience de la part des industries 

agroalimentaires, des distributeurs et des consommateurs. Il faut créer de 

bonnes et saines conditions d’utilisation des produits alimentaires jetés bien 

que propres à la consommation. 

En ce qui concerne le cas de l’Algérie nous proposons les 

recommandations suivantes : 
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-  Intégré la sensibilisation vis-à-vis le GA dans tous les cycles scolaire 

(primaire, secondaire, post-secondaire) et universitaire ; 

-  Impliquer la société civile à travers des compagnes de sensibilisation. 

-  Élaborer une politique multisectorielle de lutte contre le GA aux niveaux 

national, régional, local et allouer les moyens humains et financiers 

nécessaires ; 

-  Impliquer toutes les parties prenantes dans la lutte contre le GA ; 

-  Déterminer des indicateurs adéquats pour suivre l’évolution du GA ; 

-  Constituer une base de données sur le GA ; 

-  Impliquer les instituts de recherche et les universités pour trouver des 

solutions innovantes dans ce domaine. 
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   Résumé :  

       Les villes connaissent une croissance soutenue de la population ce qui 

les rend susceptibles à supporter un mode de consommation qui génère des 

quantités énormes de polluants et des déchets qu’il faut gérer d’où le souci 

de construire des villes durables. L’on peut voir que la ville de Sétif aspire à 

devenir une ville durable et les mutations urbanistiques qu’elle a connu 

attestent qu’elle est dans la bonne voie pour offrir à ses habitants un cadre 

de vie décent. Notre étude s’est intéressée plus à la gestion des ressources 

en eau et des déchets ménagers et déchets hospitaliers, et nous avons déduit 

que des efforts énormes ont été mobilisés en matière de gestion des déchets 

tandis qu’en matière de la gestion de l’eau, il est beaucoup à faire.  

 Mots clés : ville durable ; développement durable ; Sétif ; gestion de l’eau ; 

gestion des déchets. 
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Abstract:  

         Cities are becoming subjected to a sustained growth of their 

population, a fact that might rencer vulnerable to face new patterns of 

consumption that results from the huge amounts of pollutants and surplus to 

be managed from there we find the issue of building sustainable cities. The 

city of Sétif may even aspire to become a sustainable city and the urban 

changes it has experienced bear out the fact that it is on the right track to 

offer its inhabitants a decent living environment. Our study focused more 

on the management of water resources and household and hospital wastes. 

We have deduced that enormous efforts have been made in waste 

management while in water management, there is still much to do.  

Keywords: sustainable cities; sustainable development; Sétif; water 

management; waste management. 

Jel Classification Codes: Q01, Q25, Q53. 

Introduction : 

L’objectif de cette contribution est de présenter les facteurs qui font de 

la ville de Sétif une ville durable en se basant sur la gestion de l’eau et des 

déchets. Ce papier est organisé comme suit : une première partie donne une 

définition de la ville durable afin qu’on puisse saisir les principales 

caractériqtique dont il faudrait que les villes du 21ème siècle jouissent, nous 

avons également cité des exemples à suivre dans la gestion des déchets et 

de l’eau. Dans la seconde partie, notre étude a porté sur la ville de Sétif et 

sa disposition à devenir une ville durable, nous nous sommes intéressés 

particulièrement à la gestion des ressources en eau et le traitement des eaux 

usées qui servira à minimiser la pollution et à irriguer les terres agricoles, 

ainsi qu’à la gestion des déchets ménagers et des déchets hospitaliers que 

l’élimination pose un problème considérable à l’environnement et à la santé 

des individus, et que la réutilisation pourrait représenter un gain 

économique. 
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1. La ville durable : 

1.1.  Définition. 

L’agenda 2030 adopté au sommet des nations unies en Septembre 2015 

comprend 17 objectifs de développement durable qui engagent les pays 

membres à les introduire dans leurs politiques. Ces objectifs sont une 

continuité de ce qui a été exprimé dans des sommets précédents, puisque les 

conférences de Rio en 1992, puis Istanbul en 1996, puis Johannesburg en 

2002 jusqu’à celle de Rio+20 en 2012, prennent le développement durable 

comme une nécessité dans les politiques nationales des pays membres. 

L’objectif n°11 de l’agenda est intitulé comme suit : ‘faire en sorte que 

les villes et les établissements humains soient ouverts à tous ; sûrs, résilients 

et durables . 

Une ville durable, c’est une ville qui se met en marche vers un 

développement durable. (Emelianoff, 2007, P51). Elle doit être en accord 

avec les trois piliers du développement durable (économique, social et 

environnemental). C’est un modèle de ville attractive qui s’appuie sur la 

protection de l’environnement et la valorisation des ressources naturelles et 

humaines. Elle préconise d’intégrer la notion de durabilité et implique une 

réelle mobilisation de l’aménagement du territoire, dans l’élaboration d’une 

bonne qualité de vie en offrant à ses habitants des logements décents et 

abordables et des services de base accessibles pour tous, elle a aussi pour 

responsabilité de les protége contre les épidémies et la pauvreté extrème. 

Elle s’intéresse aussi à l’élaboration d’un urbanisme compact qui limite 

l’étalement urbain pour réduire les mobilités et offre par conséquent un 

réseau de transport efficace pour encourager les transport en commun,la 

marche à pieds ou à vélo. 

Aussi, c’est une ville qui a une responsabilité écologique et insiste sur la 

disponibilité des espaces publics et des espaces verts, la maitrise de 

l’énergie et la nécessité d’avoir un système efficace de gestion des déchets 

et de rationalisation des ressources en eau. L’objestif serait de minimiser les 

ressources et prévenir la pollution en impliquant tous les acteurs de la 

chaine de production et responsabilisant par la suite les consommateurs. 



BOURAS Wassila  

379 

L’intérêt de construire des villes durables vient des préoccupations du 

monde contemporain, puisque on s’inquiète quant au niveau de 

consommation énergétique et de pollution urbaine. Les villes occupent 

seulement 3% de la masse continentale mondiale alors qu’elles 

consomment entre 60% et 80% de l’énergie mondiale et produisent 75% 

des émissions de carbone. (United Nations, 2018). Si la population 

mondiale atteint 9.6 milliards de personnes en 2050, il nous faudrait trois 

fois les ressources disponibles aujourd’hui pour maintenir le même mode de 

vie. En plus, plus d’un milliard d’individus n’ont pas accès à l’eau potable 

alors que le stress hydrique guette la planète (un.org). Et la pollution et le 

réchauffement climatique réduisent considérablement les réserves d’eau 

disponibles afin d’améliorer le métabolisme urbain. 

Le métabolisme urbain est un système qui sert à la modélisations des 

systèmes urbains complexes (eau, énergie, alimentation, individus…) 

comme si la cité représentait un écosystème. Il sert à analyser comment les 

aires urbaines fonctionnent en matière de l’utilisation des ressources et des 

infrastructures ; et la relation entre les activités humaines et leurs 

environnement afin de créer un environnement urbain plus durable. . 

(United Nations, 2018, p10). 

La gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), elle, est définie par le 

Global Water Partnership (GWP) comme : ‘un processus facilitant le 

développement et la gestion coordonnés de l’eau, de la terre et des 

ressources qui leur sont liées, afin de maximiser le bien-être économique et 

social qui en découle, d’une manière équitable et sans compromettre la 

durabilité d’écosystèmes vitaux’. (Trottier, 2012, P197). 

L’écologie urbaine performante nécessite une gestion du cycle de l’eau 

efficace en terme de l’offre et de de la demande, en amélirant l’accès à l’eau 

disponible et limitant les pertes causées par les fuites et percolation lors de 

l’acheminement de l’eau par des réseaux urbains. De réduire le gaspillage 

dans l’agriculture et l’industrie, cela peut être possible grâce au recyclage 

qui consiste en la valorisation des eaux usées en milieu urbain afin 

d’alimenter en aval les activités agricoles, et minimiser le phénomène 
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d’évapotranspiration qui accompagne la croissance des végétaux. (Baechler, 

2012, P15). 

Quant à la gestion des déchets urbains, elle mérite une organisation et 

une cohésion entre les différents acteurs par l’optimisation des circuits de 

collecte et la sensibilisation de la population quant au tri de leurs déchets et 

leur minimisation. Ces déchets doivent être perçus non seulement comme 

des sources de pollution qu’on doit éliminer mais également comme une 

ressource à exploiter. Surtout que, la nature ne sait pas détruire certains 

déchets ou bien elle le fait doucement, si des déchets comme le papier 

nécessitent quelques mois pour se décomposer, d’autres déchets en 

plastique ou en verre prennent des centaines voire des milliers d’années 

pour être complètement éliminés de la nature. 

D’autant plus que nos déchets accroissent en quantité, en complexité 

voire en nocivité, la gestion durable des déchets aspire à diminuer l’impact 

écologique et sanitaire de leur destruction ce qui implique un circuit 

d’économie sociale efficace. (Sefouhi et al, 2010, P1). L’élimination aussi 

pose problème, les méthodes traditionnelles comme l’incinération à l’air 

libre peuvent causer des catastrophes écologiques graves. Une partie de ces 

déchets peuvent être recyclés et amoindrir ainsi les déchets à éliminer, et 

puisque nos déchets se composent d’une grande partie de matières 

organiques, elles peuvent être valorisées en compost agricole, ce qui a trait 

à substituer les engrais chimiques. 

1.2. Quelques exemples internationaux : 

Notre étude s’intéresse plus à la gestion de l’eau et des déchets dans une 

ville qui ambitionne à la durabilité. 

L’élimination des déchets et des eaux usées peut avoir des conséquences 

désastreuses pour la santé de la population, les sols et les ressources. Les 

responsables, alors, ou même de simples citoyens cherchent des solutions 

novatrices et souvent avec peu de moyens afin de les valoriser et éviter ainsi 

leurs impacts néfastes. La responsabilité écologique de la ville est ainsi faite 
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de manière intelligente. Voici quelques exemples qui pourront inspirer 

d’autres villes. 

A Strasbourg, une commune alsacienne située au nord-est de la France, 

la combustion des déchets par l’incinération qui dégage une énergie est 

exploitée pour chauffer l’eau. La chaufferie récupère la chaleur de l’eau 

grâce à des échangeurs thermiques, cette eau est ensuite distribuée auprès 

des immeubles locatifs et équipements publics raccordés. 

Source :http://static.bmv.pub/RSE/rapportRSE2012/pdf/secheenvironneme

nt-RSE2012-interpretation.pdf. Vu le :  

Les villes nordiques ont huit poubelles différentes plus un container pour 

le don de vêtement (plastique, verre, ampoules, papier, déchets organiques, 

batteries, métal/ aluminium, tout autre déchet), on les retrouve dans toutes 

les résidences à Copenhague ou à Malmo. En plus, ces deux villes utilisent 

le système de consigne concernant les bouteilles en verre ou en plastique 

comme pour les canettes en aluminium. (developpement.durable-

changement.over-blog.com ). 

Avec l’incinération de certains déchets, la compagnie suédoise ‘Sysav’ 

produit de la chaleur qui sert soit à créer de l’électricité soit à chauffer l’eau 

http://static.bmv.pub/RSE/rapportRSE2012/pdf/secheenvironnement-RSE2012-interpretation.pdf
http://static.bmv.pub/RSE/rapportRSE2012/pdf/secheenvironnement-RSE2012-interpretation.pdf
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de la ville, et avec les déchets organique, la compagnie produit du biogaz et 

du compost pour fertiliser les terres agricoles. Cela lui permet de gagner 

jusqu’à 6 millions d’euros par an. (developpement.durable-

changement.over-blog.com). 

Dans les pays en développement, on note un réel intérêt à la protection 

de l’environnement. L’utilisation des sacs en plastique, véritable ‘cancer 

des villes africaines’, a été interdite au Burkina Faso dès le 1er janvier 

2015. Dans d’autres villes du sud, les chiffonniers ou récupérateurs de 

déchets sont les héros non reconnus du recyclage. Ils collectent les déchets 

en fouillant les poubelles et leur donnent une seconde vie en les intègrent 

dans le circuit économique. En Colombie, les chiffonniers ont le droit d’être 

rémunérés, de porter des uniformes et d’avoir une carte professionnelle. A 

Istanbul, le site d’Odayeri traite les déchets municipaux, médicaux et 

organiques et peut produire jusqu’à 35 MW d’électricité. 

(www.consoglobe.com). 

2. La ville de Sétif 

Sétif se situe à 300 km à l’est de la capitale Alger, la seconde du pays en 

terme de population après Alger. La wilaya de Sétif totalise 1 866 485 

habitants statistiques 2010), dont 392 716 habitants dans la seule commune 

de Sétif, vivant sur une superficie de 127.3 km2, ce qui fait une densité de 

285 habitants/ km2. Le nom Sétif est tiré du mot berbère ‘Zdif’ qui signifie 

‘terre noire’, allusion faite à la fertilité de ses terres. 

Le climat de Sétif est de type continental semi-aride, c’est l’une des 

principales régions céréalières du pays, et la pluviométrie diverge d’une 

zone à une autre, elle atteint en zone montagneuse 700mm/année, elle ne 

dépasse pas 300 mm/année en zone sud et sud-est. Alors qu’en zone des 

hauts plateaux elle avoisine 400mm /année. 

La ville de Sétif connait une évolution architecturale et urbaine depuis le 

début des années 2000, elle a suivi un programme d’aménagement et 

d’embellissement. Elle a été élue ville verte par le prix du président de la 

république en 2018 grâce à l’étendue de ses espaces verts. Elle contient 
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notamment plusieurs jardins publics et un parc d’attraction, en plus d’une 

forêt récréative s’étendant sur 192 ha qui a été aménagée après s’être 

longtemps un lieu en péril. Par ailleurs, les autorités locales ont procédé à 

l’entretien de 84 écoles primaires de la commune, les travaux sont portés 

sur l’étanchéité, la peinture, les sanitaires. Et cela malgré quelques quartiers 

délabrés et quelques bâtisses vieillissantes qui persistent et qui altèrent 

l’esthétique de la ville. 

Les panneaux photovoltaïques sont utilisés de plus en plus et nous les 

apercevons sur le toit de quelques administrations publiques et entreprises 

privées. Une ligne de tramway desservant l’agglomération a été mise en 

service en 2018. 

2.1. Gestion de l’eau   

La rareté grandissante des ressources en eau en Algérie et la détérioration 

de sa qualité est un problème de grande envergure, ce constat est le résultat 

de la diminution des quantités d’eau disponibles par habitant et de la 

sécheresse. Cela nous montre l’intérêt de suivre une véritable politique 

fondée sur des principes de gestion intégrée de la ressource. L’Algérie est 

un pays semi-aride, voire même aride vu que la pluviométrie n’excède pas 

les 200 à 400 mm/an. 

Pour faire face à ce problème, on a construit des stations 

d’assainissement des eaux usées et d’autres destinées au dessalement de 

l’eau de mer, ces dernières peuvent contribuer significativement à alimenter 

les populations des villes littorales en eau potable, l’Algérie possède 12 

stations de grandes capacités gérées par ‘l’Algérienne des Eaux’ et 

‘l’Algerian EnergyCompagny’. A titre d’exemple, l’unité d’Arzew fournit 

90 000 m3/jour d’eau dessalée. Une autre à Alger est capable de dessaler 

jusqu’à 200 000 m3/jour. (ade.dz). 

Un établissement public à caractère industriel et commercial, l’Office 

National d’Assainissement (ONA) est créé en Avril 2001, sous tutelle du 

ministère des ressources en eau et de l’environnement, il assure la 

protection et la sauvegarde des ressources, de l’environnement hydrique et 
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la santé des individus, il procède ainsi à l’épuration d’une moyenne de 19 

millions m3 par mois opérant sur une longueur de 52 195 km sur tout le 

territoire national. Le tableau suivant nous indique la capacité mensuelle 

d’assainissement des eaux effectué par l’ONA. 

Tableau n°1: Capacité de l’Office Nationale d’Assainissement (ONA) 

mois de Février 2018. 

Désignation Capacité 

Linéaire total géré par l’ONA 52 195 km 

Nombre de step en exploitation par l’ONA : 

- Station de type boues activées 

- Station par lagunage naturel ou aéré 

- Filtre planté 

 

72 

73 

03 

Nombre de centre d’assainissement 266 

Volume mensuel des eaux épurées 19 millions m3 

Débit moyen journalier des eaux épurées 1 521 548 m3/j 

Volume des eaux usées rejetées 92 millions m3 

Volume des déchets solides évacués  7 858 m3 

Nombre de station de relevage gérés par l’ONA 468 

Source :  https://ona-dz.org/L-ONA-en-chiffres.html. Vu le 06/03/2019. 

A Sétif, on enregistre un important déficit d’eau, les quantités d’eau 

disponible (superficielles et souterraines) ne parviennent pas à satisfaire les 

besoins de la population. Les eaux superficielle ou eaux de surface sont 

constituées de l’ensemble des masses d’eau en contact avec l’atmosphère, 

elles proviennent des 2 barrages et des 55 oueds qui coulent à l’intérieur de 

la ville de Sétif. Les eaux souterraines sont toutes les eaux se trouvant sous 

la surface du sol, elles proviennent des forages qui sont au nombre de 215 

https://ona-dz.org/L-ONA-en-chiffres.html.%20Vu%20le%2006/03/2019
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avec un débit de 706 950 m3/j, et des 124 sources. Les chiffres indiqués 

dans le tableau suivant nous montrent que les sources d’eaux superficielles 

sont sous-exploitées, cela peut être renforcé avec les 2 barrages en cours de 

réalisation maouan et draa dis. Alors que l’eau souterraine est mobilisée à 

presque 90%. 

Tableau n°2 : Quantité d’eau disponible dans la wilaya de Sétif (hm3) en 2017. 

Source : les services de l’hydraulique de la wilaya de Sétif. 

S’intéressant à la seule commune de Sétif, la quantité d’eau potable 

disponible dans la commune est de 69 220 m3/j alors que les besoins 

s’élèvent à 71 593 m3/j. Afin de pallier ce manque de ressources, il est 

nécessaire de procéder à une gestion intégrée qui assure la desserte de la 

population entière. 

Les services de l’ONA ont pour mission de récupérer une partie des eaux 

usées pour la réutiliser dans l’industrie ou l’agriculture ou tout simplement 

ils procèdent à son épuration avant de la restituer en milieu naturel. Les 

eaux usées déversées dans la nature peuvent faire l’objet d’une 

autoépuration mais en grandes quantités, elles peuvent causer la pollution 

de l’environnement, des lacs et des barrages et provoquer par la suite des 

problèmes de surmortalité enfantine ou morbidité. 

Pour cela, il est plus que nécessaire que les eaux sorties de nos 

canalisations fassent l’objet d’un assainissement en suivant les étapes 

suivantes : 

Ressource Connu  Mobilisable  Mobilisées  Pourcentage  

Superficielle  615 416 43,28 10.40 

Souterraine  170 150 132,07 89.38 

Total 785 566 175,35 30.98 
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- Séparer les déchets solides flottants en passant les eaux sales par des 

grilles qui retiennent les plus gros déchets puis des tamis qui retiennent 

les plus petits déchets. 

- Séparer les déchets solides non-flottants (sable, galets, fer…) qui seront 

déposés au fond du bassin de façon automatique. 

- Séparer les huiles et matières grasses qui remontent à la surface de 

l’eau ce qui facilitera leur évacuation. 

- Traitement biologique avec des êtres vivants microscopique (micro-

organisme) qui absorbent les matières organiques ou consomment la 

pollution dissoute dans l’eau comme les savants, le sucre ou l’urine.  

- Si nécessaire, l’eau fera l’objet d’une désinfection avec hcl, 

infrarouge… 

Le traitement des eaux usées s’accompagne de la production d’une 

grande quantité de boues d’épuration. Elles peuvent être valorisées en 

agriculture pour améliorer la qualité de la terre, mais elles peuvent contenir 

des contaminants qui font que leur épandage soit de plus en plus délicat. 

(ONA DZ, 2016). 

2.2. Gestion des déchets   

Avec un ratio de 350 tonne/jour de déchets ménagers et assimilés 

générés dans la seule ville de Sétif, cette quantité s’élève à 617 tonnes/jour 

pendant le jour d’aid el adha. Tandis que la wilaya génère près de 1724 

tonnes/jour qui sont traités au niveau de 4 centres d’enfouissement 

techniques. Un centre d’enfouissement technique est une décharge conçue 

pour le stockage des déchets ultime en minimisant les risques de pollution 

et contamination de l’environnement. 

 La gestion des déchets ménagers et assimilés à Sétif est assignée à une 

entreprise publique ‘Ecoset’ chargée également de gérer les centres 

d’enfouissement techniques, et de la prévention de la santé publique et de 

l’environnement. L’entreprise est créée par un décret ministériel en 
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Novembre 2008 en partenariat avec les ministères de l’intérieur et des 

collectivités locales, des finances et celui de l’aménagement des territoires 

et de l’environnement, elle a pour slogan les 3R ‘Réduire – Récupérer- 

recycler’. Tandis que la collecte des déchets ménagers des agglomérations 

secondaires a été confiée à une startup financée par l’ANSEJ. 

La première étape de la collecte des déchets et afin de faciliter 

l’opération pour les ménages et les éboueurs, un système de bacs à ordure 

enterrés a été réalisé, les premières expériences ont été élaborées dans 

quelques quartiers dans la ville de Sétif par l’Ecoset. Ce système a plusieurs 

avantages qu’on pourrait énumérées : « la collecte des déchets sous terre 

représente plusieurs avantages notamment une intégration paysagère 

discrète, une meilleure esthétique, un accès aux personnes à mobilité 

réduite. En plus, les bornes sont sécurisées et fermées pour empêcher les 

chiffonniers de manipuler les déchets ménagers, et grâce à la structure en 

acier, particulièrement résistant au feu. Les deux bornes sont hermétiques, 

ce qui empêche l’émanation des odeurs nauséabondes, elles sont aussi 

équipées d’ascenseurs sécurisés fonctionnant avec une batterie électrique 

autonome pour la collecte des déchets. Autre avantage de ce système, la 

possibilité de mettre en place plusieurs bacs sur un même site de sorte à 

susciter un système de tri des déchets, pour pouvoir les recycler ». 

(www.eldjazaircom.dz). 

Le recyclage des déchets est pratiqué de façon plus ou moins importante 

par l’Ecoset, car en 2017, une grande quantité de déchets carton (1200 

tonnes) a été collectée puis vendue à une entreprise ‘Tonic Industrie’ pour 

recyclage. Quant aux déchets plastiques collectés qui ont atteint 300 tonnes 

ont été vendus à une autre entreprise qui fabrique la watt. Ces chiffres 

peuvent être améliorés considérablement si le tri de ces deux matière étaient 

étendu sur le territoire de la wilaya, mais leur effets sont déjà considérable 

sachant qu’une (1) tonne de papier peut économiser 2 tonnes de bois, et 1 

tonne de bouteille en plastique peut économiser 800 kg de pétrole brut. 

Pour renforcer ses missions, l’Ecoset procède à la sensibilisation des 

écoliers et organise des compagnes de nettoyage et des caravanes vertes 
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impliquant les différentes classes de la population, les scouts, les employés 

et les fonctionnaires ainsi que toute personne désirant participer en leur 

fournissant le matériel technique. Ainsi, une émission à la radio est diffusée 

chaque samedi et jeudi appelée ‘la conscience verte’.  

L’élimination des déchets pose un autre problème à l’environnement. 

Des quantités plus ou moins importantes de liquides résiduels émanent des 

déchets ménagers qu’on appelle ‘Lixiviat ou jus des ordures’. Cette 

substance se charge de polluants organiques, minéraux et métalliques, et en 

cas d’enfouissement technique des déchets, elle risque de polluer la nappe 

phréatique et les eaux souterraines. On procède alors à récupérer cette 

matière dans des conduites afin de l’évacuer et la traiter par la suite. Cette 

procédure s’accomplit comme indiqué dans le schéma suivant. 

 

 

Source : Ecoset News. Magazine périodique. N°1. 2017. P10. 

Un autre volet de gestion des déchets concerne les déchets d’activité de 

soins qui peuvent présenter un véritable danger pour l’environnement et la 

santé des résidants. Elles doivent être sujettes à une gestion spécifique afin 

d’éviter toute atteinte à la santé de l’homme et de l’environnement.  Ces 

déchets ont plusieurs formes ; les déchets d’activité de soins à risque 

infectieux (DASRI), ou des matériaux coupants qu’on traite avec 

précaution. Les DASRI contiennent des microorganismes viables et leurs 

toxines doivent être éliminées par deux méthodes soit l’incinération ou la 

banalisation afin de réduire leur contamination microbiologique,  
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Selon le décret exécutif n°2003-478 du 9 décembre 2003 définissant les 

modalités de gestion des déchets d’activité de soins, ces déchets doivent 

être triés à la source de façon à ce qu’ils ne soient ni mélangés aux déchets 

ménagers et assimilés ni mélangés entre eux. Ils sont organisés en aval de 

façon à les classer selon la nature de dangers qu’ils présentent. Le tri doit se 

faire de la façon suivante :   

- Les poubelles de couleur jaune contiennent compresses, pansement, 

coton taché de sang, gang, seringue, poche à sérum,  

- Les poubelles rouges contiennent bandelettes d’analyse, film 

radiographique, réactifs d’analyse, tube d’analyse. Elles représentent 

des déchets chimiques non-incinérables. 

- Les poubelles vertes contiennent des déchets anatomiques comme le 

placenta, un fœtus, ces déchets doivent être enterrés. 

- Les poubelles noires contiennent des déchets assimilables aux 

ordures ménagères (DAOM). 

- Les boites PCT reçoivent des déchets coupants et piquants. 
- La valorisation des déchets hospitaliers consiste en leur traitement 

qui mène à une utilisation qui génère une valeur économique. Après 

la combustion de ces déchets, des résidus métalliques ou minéraux 

peuvent être utilisés comme matériau de substitution en technique 

routière. La méthanisation des déchets, elle, peut générer une source 

d’énergie propre et renouvelable. Le compostage consiste en la 

valorisation destiné aux seuls déchets provenant de l’utilisation 

d’organisme vivant, végétaux et animaux. Ces déchets subissent un 

broyage et puis une fermentation avec de l’oxygène qui la 

transforment en un fertilisant agricole, ou bien une fermentation en 

anaérobie pour obtenir du biogaz employé comme combustible 

(source de chaleur, production d’électricité). On peut également 

procéder au recyclage de certains déchets en produit neufs. (Hafiane 

et Khalfaoui, 2011, P17-18). 

 

 

   3. Conclusion 
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Une ville durable doit parvenir à articuler les enjeux écologiques, 

sociaux et environnementaux, elle s’inscrit dans l’agenda des pays membres 

de l’ONU comme un objectif essentiel du troisième millénaire. Dans une 

perspective de développement de la ville de Sétif, nous nous sommes 

intéressés à sa capacité à évoluer vers un modèle de ville fonctionnelle et 

agréable. Nous nous sommes focalisés sur la gestion des ressources en eau 

et des déchets ménagers et hospitaliers d’une manière à réduire les 

retombées néfastes dûes aux émissions polluantes des ménages et des 

industriels, et faire face à la croissance urbaine. 

Le recyclage des eaux usées permet d’économiser les ressources et de 

réduire les pollutions qui peuvent affecter la santé des populations. Dans la 

ville de Sétif, la quantité d’eau mobilisée est en dessous des capacités 

réelles les autorités devrait songer sérieusement à une meilleure gestion, 

comme ils peuvent étendre l’utilisation des eaux épurées dans des 

utilisations qui ne nécessitent pas de l’eau potable en l’intégrant dans les 

tuyaux des toilettes, ou dans le nettoyage des voiries. On voit aussi émerger 

des innovations en matière de réutilisation des ressources hydriques comme 

une source de chaleur ou d’énergie.  

    La gestion durable des déchets à réduire leurs quantités et à en tirer profit 

en réutilisant les matières recyclables. C’est indéniablement un problème de 

société auquel toutes les catégories doivent participer. Sétif, ville connue 

pour sa propreté, adopte un système développé de gestion de ses ordures. 

Seulement, le tri des déchets reste très restreint puisqu’il est question que du 

plastique et du papier, comme elle devrait aussi songer à étendre le nombre 

de poubelle pour un meilleure tri au niveau des consommateurs.  
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Résumé :  

La gestion des déchets urbains du centre-ville de Bejaia connait des 

contraintes importantes liée à la faible efficacité de collecte et à 

l’insuffisance de traitement et d’élimination des déchets. Il s’agit de 

l’absence de travail en collaboration avec les différents secteurs et acteurs 

ainsi que l’absence de savoir-faire en matière de gestion de déchets, 

proprement dit un résultat de la gouvernance urbaine linéaire. Le recours à 

d’autres alternatives en matière de leur gestion s’avers une nécessité pour 

un développement local. L’objectif de notre communication est de dévoiler 

le déficit de la gouvernance urbaine linéaire dans la gestion des déchets 

urbains à Bejaia d’une part.  

_________________________________ 
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D’autre part, il est question aussi de mettre en évidence l’apport de 

la gouvernance urbaine circulaire (coproduction) pour une gestion efficace 

des déchets dans le centre-ville de Bejaia. 

Mots clé : déchets urbains, gouvernance, linéaire, circulaire, centre-ville de 

Bejaia. 

Abstract: 

Urban waste management in the city center of Bejaia is subject to 

significant constraints due to poor collection efficiency and insufficient 

waste treatment and elimination. This is the lack of collaboration with the 

various sectors and actors as well as the lack of expertise in the field of 

waste management, which is a result of linear urban governance. The use of 

other alternatives in their management is a necessity for local development. 

The purpose of our communication is to reveal the shortfall of linear urban 

governance in urban waste management in Bejaia. On the other parts, it is 

also a question of highlighting the contribution of circular urban 

governance (coproduction) for efficient waste management in the city 

center of Bejaia. 

Key words: urban waste, governance, linear, circular, downtown of Bejaia 

1.Introduction : 

Un milieu urbain ou un environnement physique d’une ville  marqué par un 

bon ou un mauvais caractère écologique, c’est absolument  un résultat 

d’une bonne ou d’une mauvaise gestion des déchets. Il est le résultat aussi  

des capacités et des compétences des autorités en matière de diagnostic des 

problèmes liés aux déchets à savoir leurs prolifération, leurs évaluation et 

les causes et les acteurs concernés par leurs gestion.  

L’élimination des déchets urbains constitue une question d’hygiène de 

première importance pour préserver la santé publique et la propreté des 

villes pour que l’environnement de demain soit de qualité. A  l’instar  de la 

congestion, les déchets urbains en sens large fait partie des grands maux de 
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la ville; par leurs cumulation  et leurs   mauvaises gestions où les capacités 

limitées qui provoquent la santé et le bien –être (cadre de vie). 

Dans cette communication, notre intérêt consiste à mettre en évidence la 

conjugaison entre la gestion managériale des déchets et la bonne 

gouvernance comme outil de coordination. Nous essayerons d’élucider ce 

phénomène dans la ville de Bejaïa.  

L’Algérie  a connu une politique considérable  en matière de gestion des 

déchets ; apparu dans  l’ensemble des textes législatifs assez riches depuis 

l’approbation de la loi 83-03 sur la protection de l’environnement, et la loi 

de 01-19 sur les modes de la gestion des déchets. En outre la création d’un 

ensemble d’institutions et de schémas à savoir ; l’agence nationale de la 

gestion des déchets (AND), les directions de l’environnement de wilayas et 

inspections régionales et les schémas  municipaux. Malgré ces efforts la 

gestion des déchets présente encore des carences au niveau de: 

 La mise en œuvre des lois et des schémas directeurs de gestion des 

déchets. 

 La  participation timide de secteur privé. 

 la qualité de la gouvernance des institutions publiques. (PNAEE-DD, 

2002) 

 la sensibilisation et de l’association des populations et des usagers. 

 

L’intérêt de cette réflexion est d’une part ; mettre en évidence la réalité de 

la gestion des déchets  urbains dans la ville de Bejaia. D’autre part est de 

savoir comment peut-on arriver  à une gestion des déchets adéquate dans  

cette ville?  

2. Des concepts à éclairés : 

 2.1. Déchets  urbains :  
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Nous retiendrons la définition de la loi n° 01-19 du 12 décembre 2001 

relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets. ‹‹ Le Déchet 

est tout résidu d’un processus de production, de transformation ou 

d’utilisation, et plus généralement toute substance, ou produit et tout bien 

meuble dont le propriétaire ou le détenteur se défait, projette de se défaire, 

ou dont il a l’obligation de se défaire ou de l’éliminer››.(Journal officielle, 

article 03) 

2.2. Gouvernance linéaire :(faire la ville) : 

Inscrire une transition d’une tendance qui réside sur faire la ville 

production, approche linière, action consultative, processus dépendant. Du 

principe de hiérarchisation au principe de subsidiarité et d’intégration 

verticale (approches contractuelles, multi -level) (Claude JACQUIER, 

2012). 

2.3. Gouvernance circulaire (faire avec la ville) : 

Cette dernière est basée sur la coproduction avec les résidents, et les 

citoyens et puis sur une approche interactive entre les secteurs et les 

tutelles, processus coopératif et action simultanée. (Claude JACQUIER, 

2012). 

Du principe de cloisonnement au principe de transversalité et d’intégration 

horizontale (partenariat, inter ministérialité, réseau) 

2.4 La gestion des déchets : 

 La gestion des déchets établissent une analyse de la situation en matière de 

gestion des déchets de l’entité géographique concernée, ainsi que les 

mesures à prendre pour assurer dans de meilleures conditions une 

préparation des déchets respectueuse de l’environnement en vue de leur 

réemploi, recyclage, valorisation ou élimination .( Alain D,2013 p18) 

 L’ensemble des phases de collecte, du transport et la valorisation, ainsi 

,l’élimination des déchets et, plus largement, toute activité participant de 

l’organisation de la prise en charge des déchets depuis leur production 
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jusqu’ à leur traitement final, y compris les activités de négoce ou de 

courtage et la supervision de l’ensemble de ces opérations. 

3. Les déchets dans la ville de Bejaia :  

La ville de Bejaia, n’échappe pas aux problèmes générés par les différents 

types de déchets solides. Abritant une population supérieure à 

185 882habitants en( DPSB2015), s’étale sur une superficie de 2664 

hectares a besoin plus d’un schéma adéquate de gestion des déchets urbains 

et cela afin de permettre une meilleur prise en charge de son environnement 

naturel et urbain, On constate la présence fréquente des déchets ménagers 

devant les immeubles d’habitation,  sur les trottoirs ce qui détériore l’image 

de la ville et de l’environnement. 

Tous les déchets destinés à l’incinération sont transportés avec les autres 

déchets à la décharge publique de Boulimat, où ils sont brulés à l’air libre. 

3.1. Les déchets urbains dans le centre- ville de Bejaia:  

Le centre-ville de Bejaia correspond au secteur de collecte n° 02, qui 

englobe des sous-secteurs (voir tableau n°03). Au niveau l’aire d’étude ; les 

déchets générés par les habitants se font gérer par le service de nettoiement 

de l’APC de Bejaia, cette gestion se base sur l’ensemble des paramètres 

suivants : 

3.2.Les moyens humains et matériels employés dans notre secteur de 

collecte :  

Avant de citer les moyens matériels et humains de collecte affectés pour 

notre ville. Il parait opportun de calculer les quantités de déchets générés à 

ce niveau.  

Sur la base d’un ratio de 0.80 kg/j/hab. Retenu pour la ville de Bejaia à 

court terme. Les quantités de déchets générés par la ville sont présentées 

dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau n°01 : les quantités de production des déchets ménagers  dans 

le centre-ville de Bejaia 

Année 2012 2013 2014 2015 

Ration Kg/j 0,76 0,77 0,79 0,80 

Ton/j 151,1 155,4 160,4 164,9 
Source : direction de l’environnement de Bejaia, 2015 

Tableau n° 02 : Génération quotidienne des déchets à notre secteur de 

collecte à 2015. 

Secteur Sous-secteur Quota (kg/j/h) Populatio

n 

2015 

Tonnage généré 

par jour (tonne) 

Secteur n° 02 

Centre-ville 

de Bejaia. 

 Quartier LA 

Plaine (Cité Tobal, 

les Babors, quartier 

de la gare Cité 

Rabea, cité CNS et 

cité Nacéria. 

0,80 12 214 9771,2 

Quartier Lac 0,80 59 21 4736,8 

Total secteur n° 02 0,80 18 135  14508 

Source : direction de l’environnement de Bejaia, 2015+Services de 

Nettoiement, APC De Bejaia. 

Le diagnostic  du terrain  a apporté un ensemble des réalités  à savoir;  

 Un taux de 0.80kg/hab/j,  avec 164,9 Ton/j  généré 

quotidiennement provoque le cadre de vie des habitants en 

particulier et la qualité environnementale en général. 

 Préfoliation   des déchets à travers le centre-ville de Bejaia. 

Afin de maîtriser cette situation ; un processus de gestion a était mis en 

évidence de la part des autorités concernées du centre-ville de Bejaia: la 

collecte, le tri et le recyclage et puis l’enfouissement mais qui reste timide 

dans l’absence de station d’épuration et ne donne pas des bonnes résultats et 

conséquence et le souci de préfoliation des dés déchets reste comme un  

souci. 
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La situation actuelle du centre-ville de Bejaia en matière des déchets, nous 

mène  à mettre l’accent sur les éléments responsables de ces  quantités 

générées par jour. 

4. Estimation  la gestion des déchets urbains dans le centre-ville de 

Bejaia : 

La mauvaise gestion des déchets urbains créent beaucoup de problèmes 

notamment la pollution, la nuisance, les odeurs nauséabondes...entraînant 

ainsi diverses maladies.  

Afin de mieux déterminer la manière et le degré de la gestion des déchets 

dans le centre-ville de Bejaia, il fallait bien prendre l’opinion des habitants 

et savoir leur ambitieux ou la manière qui convient-ils concernant les 

horaires de collecte, l’emplacement des bacs et les dépotoirs, en outre 

l’itinéraire de transport des déchets ….etc.  

A cet effet ; une grille contiens des paramètres d’évaluation inespéré de la 

réalité et le vécu des citoyens va nous accompagner pour  décortiquer et 

retracer un tableau de bord de la gestion des déchets. 

Le tableau  ci-dessous  dessine la grille d’évaluation pour mieux cerner un 

bilan d’évaluation de la gestion des déchets de au sein du centre-ville 

Bejaia. 

Tableau n° 03: la grille d’évaluation des déchets urbains ; centre-ville de 

Bejaia 
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faible /faible/

moyenne/gran

d/très grande. 

(%) 

-Connaitre  les 

effets de 

l’éparpillement 

des déchets 

urbains sur 

l’environnement 

(sur le plan 

qualitatif) 

-La gêne 

par rapport 

au paysage 

urbain ; 

-La collecte 

-Le transport 

(itinéraire) 

-Le 

traitement. 

 

 

 

-Aucun 

-important 

-très 

important. 

(%) 

-Le degré de 

satisfaction des 

habitants en 

matière de gestion 

des déchets 

urbains 

-Opinion 

des citoyens 

-Les horaires 

de collecte 

- Le tri 

sélectif 

-La 
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-
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des autorités 

-L’existence 
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Source : auteur, 2016 

4.1. Estimation quantitative : 

 Il serait utile de rappeler le ratio déterminé par la direction de 

l’environnement au niveau de centre-ville de Bejaia, qui est de 

0,80Kg/j /habitant ;  

                               Fig. n° 01 : Les quantités des déchets générés 

 

Source : enquête ,2016 

selon l’enquête menée sur le terrain à propos des quantités des déchets, un 

pourcentage de 45.71% certifie que les quantités sont considérable, et les 

raisons données pour justifier  ces quantités énorme c’est que la majorité 

des alimentations domestiques sont emballés. Le graphe suivant montre les 

différentes opinions des citoyens concernant les quantités des déchets 

générés. 

ent, APC, 

tourisme, 

citoyen) 

-L’incivisme 

des citoyens 

et appel au 

civisme. 
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4.2. Estimation qualitative (pollution visuelle et olfactive) : 

Étant donné que la majorité des habitants du centre-ville de Bejaia  

témoignent que les quantités des déchets générés est assez grande, nous 

constatons qu’elle représente  incontestablement une gêne visuelle et 

olfactive pour le cadre de vie des habitants en général et au paysage urbain. 

Le diagramme ci-après nous renseigne sur l’impression des habitants 

relativement à l’éparpillement des déchets en plein air. 

Fig. n°02 : Considération du problème de l’éparpillement des 

déchets par les habitants 

 
Source : enquête ,2016 

 

                Fig. n°03 : dispersion des déchets en plein air 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après le diagramme et les images qui apportent mille discours, un 

pourcentage de 71,42% confirme que les déchets urbains posent un grand 

      Source : auteur.2016 
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problème en matière de la qualité environnementale et le bien-être des 

habitants (cadre de vie), à partir de ce constat il serait nécessaire de 

réfléchir autrement à la gestion des déchets du centre-ville de Bejaia. 

4.3. La nécessité  d’intervention pour un environnement de qualité : 

Relativement à l’état inquiétant, les habitants sont unanimes que c’est très 

important de réagir positivement afin de promouvoir et assurer la 

propreté au niveau du centre –ville de Bejaia. 

4.4. La nature de l’intervention : 

Afin de remédier aux problèmes de la gestion des déchets il s’avère que la 

prise en considération des attentes  des habitants sur plusieurs plans : 

Fig.  n° 04:l’opinion d’habitant en matière de gestion des déchets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

A. les horaires de collecte : 

 

Concernant le passage des agents de collecte au niveau du centre-ville de 

Bejaia, dans la période hivernale  est à 19h30 à 22h et dans la période 

estivale il se fait de 20h30 jusqu’à minuit. 

Indicateur 

Opinion des citoyens 

Sous indicateur 

Horaire 

de 

collecte 

L’emplacement 

des bacs à 

poubelle 

La fréquence de 

passage des 

agents de 

ramassage 

Le tri 

sélectif 

       Source : auteur.2016 
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Le diagramme suivant montre  le degré de satisfaction (le passage du 

camion de collecte) des habitants par rapport aux horaires suivis par 

l’autorité (centre de nettoiement de l’APC). 

Fig. n°05 : Le degré de satisfaction des habitants par rapport à 

l’horaire de collecte 

 
Source : enquête du terrain ,2016 

D’après le diagramme un rapport de 55,42% d’enquêteurs déplore leur non 

satisfaction  du passage des agents de collecte. Sans prise en considérations 

des raisons du passage des agents de collecte dans les horaires déterminées. 

L’entrevue menée auprès du responsable de nettoiement a déchiffré que le 

passage est conditionnées par des raisons externes à savoir des raisons de 

circulation (afin d’éviter la congestion). 

B. le tri sélectif : 

La bonne gestion des déchets commence à partir de son premier dépotoir 

(les bacs), où  il est préférable de trouver les bacs alignés avec des couleurs  

et des signes variés, chaque couleur ou signe distingue la nature de déchet à 

jeter dans le bac (verre, plastique et papier). 

Ce processus est quasiment absent dans le centre-ville de Bejaia, une ville 

qui apporte la vocation touristique ne dispose pas de ce processus. 

Effectivement un rapport positif de la part des habitants qui sollicitent la 

mise en place de cette procédure, représente avec un taux de 87,42%. 
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c. La fréquence de passage des agents de nettoiement :  

Le diagramme suivant montre le degré de connaissance des habitants du 

passage des camions de ramassage des déchets ; dont nous apercevons un 

taux de 28,57% ne sais pas la fréquence du passage du camion. 

 

Fig. n°06 : La fréquence de passage des agents de nettoiement 

 

 

Source : enquête du terrain ,2016     

 

D. L’emplacement des bacs à poubelle :( la collecte) 

Un bac à poubelle bien placé a un rôle important dans la collecte des  

déchets, où : 

Choisir un emplacement stratégique assure une certaine égalité de 

déplacement des habitants (faire la même distance de l’immeuble au 

dépotoir), 

Eloignement de bac des déchets de l’entrée d’immeuble afin d’éviter la 

pollution olfactive. 

A cet effet,  les habitants du centre-ville de Bejaia réclament l’emplacement 

des bacs loin de l’immeuble représenté par un taux de 46.12%. 
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4.5. La gouvernance : a qui revient la responsabilité? 

La bonne gouvernance réside dans le respect des programmes et grandir  le 

cercle de gestion qui s’étale  vers la participation des citoyens, relativement 

à ce sujet et concernant l’apparence de cette gouvernance dans la gestion 

des déchets au niveau du centre- ville de Bejaia elle est comme suit : 

Fig. n° 07: Les sous-indicateurs de la gouvernance urbaine facteur déchets urbains 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Source : auteur, 2016 

 

a. l’incivisme des citoyens et  le manque de conscience déclarés par 

l’un des fonctionnaires de la direction de l’environnement à l’égard 

aux compagnes de sensibilisation menées au niveau des écoles ,de la 

maison de la culture et puis au niveau de la radio locale( radio 

Soummam) une émission consacrée pour la sensibilisation des 

citoyens à l’égard de la propreté des quartiers. 

Fig. n°08 : Sensibilisation et information des élèves de collèges 

 

 

 

Gouvernance urbaine (le partage de la 
responsabilité) 

L’absenc
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volonté 

politique 

La cohérence 

entres les 

secteurs 
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citoyen) 
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L’incivisme 

des citoyens 
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Efficacité du 
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compétences 

humaines 
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                            Source : direction de l’environnement de Bejaia 

b.la volonté politique : 

Le souci de la gestion des déchets dépasse la capacité du service de 

nettoiement de l’APC de  Bejaia et la direction de l’environnement, dont le 

degré de ce souci pousse le Wali à intervenir, où il a lancé une compagne  

de collecte des déchets chaque samedi. 

Une contribution  qui donne la chance aux habitants de participer afin de 

sortir de cet état.  

Fig. n°09 : La participation des citoyens dans la compagne 

lancée par le Wali 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

                                              Source : auteur, 2016 

Fig. n°10 : la transformation du paysage après l’initiative du 

Wali 
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 SOURCE: auteur 2016 

Malgré l’ensemble des compagnes de sensibilisation de la part de la 

direction de l’environnement ou de la part des associations, le constat 

exprime qu’il y a un certain dépassement sur l’environnement et sur le 

cadre de vie des habitants viennent comme résultat d’un taux relatif à 

l’incivisme des habitants. 

            Fig. n°11 : Prolifération des déchets ménagers, quartier Lac 

 

 

 

 

 

                                                  Source : auteur, 2016 

A travers l’enquête menée sur terrain, 35,42%  des habitants ont certifiés que 

le civisme des habitants est  un élément fondamental pour un environnement 

salubre. 

4.6  L’absence de plan de gestion  collaboratrice partenariale 

gestion urbaine de proximité (direction de l’environnement, APC, 

direction de tourisme) : 

Devant le constat  de la situation de la gestion des déchets urbains solides 

dans le centre –ville de Bejaia, qui reflète qu’il y a un manque d’un plan de 

gestion  collaboratrice partenariale, entre les directions ayant les 

prérogatives et les moyens de promouvoir cette gestion afin d’arriver à un  

environnement sain un enjeu majeur   de la  direction de l’environnement 

,penser sérieusement à l’attractivité de la ville de Bejaia un investissement  

prospère  pour la direction de tourisme .En fin satisfaire les besoins des 

habitants est une mission de l’APC . 
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Fig. n°12 : le triangle de la gestion multipartis entres les secteurs 

(enjeu) 
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    Source : auteur.2016 

Fig. n° 13 : le triangle de la gestion multiparti entre les secteurs 

(processus) 
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5. CONCLUSION : 

La gestion de déchets urbains reste une priorité importante de la 

problématiques de l’environnent en ville. La salubrité et  la propreté des 

éléments décisives d’un  citoyen en milieu urbain, arriver a cette salubrité  

demande  un parcours de l’ensemble des procédures à redessiner  y  copris une 

politique nationale bien encadré ainsi ; une bonne gouvernance qui va mettre  

le développement durable et ses objectifs comme finalité.  

Contrairement au  vécu de nos villes Algériennes malgré la politique proposé 

et suivi (le PROGDEM à titre indicatif), elles  marquent des carences en 

matière de la gérance des déchets, un résultat d’une gouvernance linéaire. A 

cet effet, il est nécessaire d’apposer une base appréciable  qui va apporter un 

modèle de gestion collaboratrice (gouvernance circulaire) ; multi partie en 

associant l’habitant comme acteur responsable de son cadre de vie. 

En ce qui concerne les déchets urbains  dans le  centre-ville de Bejaia,  les 

résultats de l’enquête montrent que les habitants souffrent du problème 

d’insalubrité à cause de l’absence  d’une  tendance d’administration  claire qui 

réunira toutes les acteurs de la ville et chaque individu doit être contributeur 

,cette absence marque une conjecture gouvernementale inadéquate   

(l’insuffisance du mobilier de propreté en premier lieu, effectivement  d’autres 

facteurs provoquent ce problème notamment : l’éloignement du mobilier de 

propreté, l’absence des points de collecte et enfin les problèmes liés aux heures 

de collecte). Il est à souligner que le citoyen avec ses comportements 

quasiment négatifs (incivisme) participe dans  la progression et la dispersions 

des déchets qui viennent-elles comme des conséquences  de la 

surconsommation (164 tonne par jour) et manque de l’éducation 

environnementale.  

En outre, l’investigation du terrain d’étude nous a permis de souligner les 

points suivants : 

 L’absence de notion de partenariat entre les secteurs, inscrit un déficit 

de gouvernance. 

 L’absence d’une gestion de proximité partenariale qui respecte 

l’opinion de chaque individu. 
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 L’absence du recours à l’action communautaire, la participation des 

citoyens ; 

 Une gestion linière non collaboratrice entre les secteurs (environnement 

et tourisme) 

Pour parfaire, la gouvernance circulaire est un gisement  au  cœur de la bonne 

gestion des déchets urbains, dont  on procède que le recours à cette démarche 

représente  un aval. 
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Abstract:  

Tourism is considered as a sector with strong potential for economic 

development. However, like any economic sector, tourism has negative 

effects on the natural environment. Tourism businesses often pay little 

attention to their environmental responsibilities and solid waste represents a 

key concern in the tourism industry. In this context, sustainable tourism is 

increasingly regarded as a key to sustainable development, and waste 

minimization as a key aspect of the environmental management of 

establishments belonging to the tourism sector. 

This paper examines the case study of Cyprus, and analyses the waste 

minimization methods applied by a number of hotels in the Island. 
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  :ملخص

   يتمتع قطاع السياحة بإمكانات كبرية للتنمية االقتصادية. ومع ذلك، كغريه من القطاعات
االقتصادية األخرى، لقطاع السياحة تأثريا سلبيا على البيئة الطبيعية. فالصناعات السياحية غالبا ما تلي 

ملسؤولياهتم البيئية، حيث متثل النفايات الصلبة مصدر قلق رئيسي يف صناعة القليل من االهتمام 
السياحية، خاصة وأنَّ املعاجلة غري السليمة للنفايات تسبب تدهورا بيئيا متزايدا. يف هذا السياق، أصبحت 

املناهج  السياحة املستدامة متثل سبيال أساسيا من أجل حتقيق التنمية املستدامة، وإدارة النفايات أحد
 األساسية لإلدارة البيئية بالنسبة للمؤسسات التابعة هلذا القطاع.

 تدرس هذه الورقة البحثية حالة قربص، وتعرض اجلهود احلديثة اليت يقوم هبا البلد من أجل تطوير

سياحة مستدامة، ويف األخري حتليل أساليب تقليص النفايات املطبقة من طرف جمموعة من الفنادق يف  
 .يرةاجلز 

 .السياحة؛ البيئة؛ السياحة املستدامة؛ إدارة النفايات؛ قربص كلمات مفتاحية:

 .JEL: L83 ،Q53 ،Q56تصنيفات 

1. Introduction 

The tourism industry is anticipated to see important growth rates in 

many parts of the world in the coming years, study from the World Travel 

& Tourism Council (WTTC) shows that the sector accounted for 10.4% of 

worldwide GDP and 319 million jobs, or 10% of total employment in 2018. 

This growth, in turn, enables job creation. Travel & Tourism, which already 

supports one in every ten jobs on the planet, and has accounted for one in 
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five of all jobs created across the world over the past five years, is a 

dynamic engine of employment opportunities. Jobs in Travel & Tourism 

particularly support women, youth and other, often marginalised groups of 

society (WTTC, 2019). 

However, the tourism and hospitality industry is known for intensive 

use of water and energy, and for generating a lot of waste. If not managed 

they have a negative impact on the environment and also on the operating 

costs of an organisation. Tourism is one of the global economy's major 

growth industries, but the development of the tourism industry has caused 

growing stress on the environment over the years (Zengeni, Zengeni, & 

Muzambi, 2013, p. 64). 

The expansion of activities in the hospitality industry is also 

complemented by an expansion of its activities in waste management. More 

waste generally results in a higher footprint for the environment and 

therefore more damage to the ecosystem. For instance, it is estimated that a 

hotel guest will produce up to 1 kg of waste per day on average 

(International Hotel Environmental Initiative, 2002), and this amounts to 

millions of tons of waste being generated worldwide annually.   

It is therefore not possible to overemphasize the importance of investi

gating the hospitality industry to ensure more effective waste management 

processes (Pirani & Arafat, 2014, p. 320). 

In the early 1990s, hospitality sector institutions were not very 

worried about their environmental effect, and not much priority was given 

to a sustainable way of coping with their waste. The present situation is 

however quite different. There is much more awareness of the environment, 

which is evident from the booming amount of eco-labels being used as a 

certification tool for many properties in the hospitality industry around the 

world. Most of these properties are being certified voluntary.  This is also 

an indication of the increased interest in environmental issues of guests / 

visitors. 



Sustainable Tourism and Waste Minimization: Cyprus Case Study 

414 

As a result, waste management processes adopted by many hotels and 

restaurants have changed from what they were 15 years ago and various 

waste reduction strategies are being implemented, including those that 

address the waste of food. In reality, a mid-sized hotel can generate one 

fourth of the waste produced by a comparable hotel that does not implement 

the same waste management policies. 

In this work, our objective is to provide a comprehensive review and 

analysis of sustainable tourism and waste minimization practices in the 

Cyprus tourism Sector. The paper is structured as follows. Section 1 

introduces the key definitions of sustainable tourism, waste, waste 

management and waste minimization, while section 2 is devoted to the 

Cyprus Case study. This section will discuss and analyse the Cyprus 

tourism sector, its environmental impact, the solid waste management and 

waste minimization practices in the Cyprus hotel sector. 

2. Literature Review 

2.1. Sustainable tourism 

According to published literature, sustainability has environmental, 

social and economic dimensions (Fons et al. 2011). Tourism development is 

thus sustainable, only if has been strategically planned to achieve goals that 

manifest their effects over the long term. The aspects of sustainable tourism 

development can be classified as the environment, the economy and the 

socioculture. Sustainable tourism hexagon (Fig. 1) developed by authors 

and adapted from Magic Pentagon of Müller (1994). This hexagon 

illustrates the defined aspects of sustainable tourism development and the 

related principles to achieve the required integration for a balanced 

development (Atun, Nafa, & Turker, 2018, p. 3). 
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Figure 1. Sustainable Tourism Hexagon 

 

 

Source: Atun, Nafa, & Turker, 2018, p.3. 

In addition, according to the World Summit on Sustainable 

Development (2002), held on August 26-September 2, 2002, sustainable 

tourism is tourism and associated infrastructures that, both now and in the 

future: 

 Operate within natural capacities for the regeneration and future 

productivity of natural resources; 

 Recognize the contribution that people and communities, customs 

and lifestyles, add to the tourism experience; 

 Accept that these people must have an equitable share in the 

economic benefits of tourism, guided by the wishes of the local 

people and communities in host areas. 

Sustainable tourism is said to be a form of tourism that meets the 

requirements of current tourists and host regions while preserving, and 

improving opportunities for the future (Altinay & Hussain, 2005, p. 274). 
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2.2. Waste definition 

Waste or wastes are terms for unwanted materials. Waste material can 

be solid, liquid, gaseous or radioactive. It involves solid waste from 

municipalities (household waste / refuse), wastewater, etc. The term is often 

subjective because one person's waste is not necessarily another's waste. It 

is also incorrect to classify scrap metal as waste when it is sent to landfills 

since it is recyclable. Similarly, soiled or spoiled food is a significant 

component of the hotel industry's waste, but it can be good food for pigs in 

piggeries or used in a composting program. The term usually refers to 

products produced by human activity, and the process is usually conducted 

to limit their impact on health, environment, or aesthetics.(Singh, Cranage, 

& Seoki, 2014, p. 15). 

 

2.3. Waste management 

According to Pongracz (2002): “Waste management is control of 

waste-related activities with the aim of protecting the environment and 

human health, and resources conservation” (Pongracz & Pohjola, 2004, p. 

151). 

As a result, waste management is one of the most challenging problem

s in urban cities that face a  

major pollution issue owing to the generation of large amounts of solid wast

e ( Kumar et al , 2009). As claimed by Bohdanowicz (2005), waste 

generation is likely the most noticeable environmental effect of the hotel 

industry because hotels are significant users of consumer goods. There are 

many studies that have reviewed the typical types of waste produced by 

hotels. For example, Axler (1973), Kirk (1995) and Abou Taleb (2005) 

indicated that hotel waste is generated in the form of aluminium, plastics, 

glass, steel, cardboard and food. Food waste, as noted by Sherman (1998) 

and Ibrahim (2003), can affect the environment in several ways (Ball & 

Abou Taleb, 2011, p. 5). 
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2.4. Waste minimization 

Following EPA, waste minimization is defined as measures or 

techniques that reduce the amount of wastes generated during industrial 

production processes. It includes source reduction or recycling activity 

conducted by the generator resulting in either (1) a reduction in total waste 

amount, or (2) a decrease in waste toxicity, or (3) both, as long as the 

decrease is compatible with the objective of minimizing current and 

decreasing future threats to human health and the environment. It is about 

minimizing waste at source, recycling, and purifying during the production 

process (Glavic & Lukman, 2007, p. 1880). 

Thus, waste minimization involves any technique, process or activity 

that prevents, either eliminates or reduces waste at its source, usually within 

the confines of the unit of production, or allows the waste to be reused or 

recycled for benign purposes. Synonymous terms include: 

 Waste reduction; 

 Clean or cleaner technologies, engineering, processing; 

 Pollution prevention/reduction; 

 Environmental technologies; 

 Low and non-waste technologies (Crittenden & Kolaczkowski, 1995, 

p. 2). 

3. Cyprus Case Study 

3.1. Introduction about tourism in Cyprus 

Cyprus is situated in the north-eastern part of the Mediterranean Sea, 

338 east and 358 north of the Equator. It is situated 75 km south of Turkey, 

105 km west of Syria, 380 km north of Egypt, and 380 km east of Rhodes 

(Greece). The third largest Mediterranean island after Sicily and Sardinia, 
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with a total population of 1,195,432 citizens in 2019 (Worldometers.info) it 

has an area of 9251 km2, of which 1733 are forested (Zorpas, Lasaridi, 

Voukkali, Loizia, & Inglezakis, 2012, p. 42).The Republic of Cyprus gained 

its independence from Britain in 1960. Today, the island has two parts: 

North – administered by Turks, and South – administered by Greeks since 

1974 (Nadiri & Hussain, 2005, p. 470). Cyprus has a record of great 

financial results, reflected in fast development, full employment and 

external and internal stability, almost throughout the post-independence 

period  (Zorpas, Lasaridi, Voukkali, Loizia, & Inglezakis, 2012, p. 42). 

Cyprus, an island in the Mediterranean Sea, is highly reliant on tourism 

with contemporary development focusing on quality as a means to 

differentiate the island from similar destinations and at the same time to 

ensure economic, social and environmental viability (Liasidou, 2019, p. 

71).  

Along with many other Mediterranean Islands, Cyprus, as a ‘warm 

water’ destination, has historically focused on a 3S basis of mass tourism 

development, in line with many other island destinations that are dependent 

on these types of tourism (Atun, Nafa, & Turker, 2018, p. 12). Cyprus has 

been a destination for travellers and tourists for many years but it has only 

become a centre for mass tourism since independence in 1960. 

In terms of landscape, Cyprus enjoys a broad variety of natural 

resources as traditional folklore, gastronomy, culture and a pleasant climate. 

It has emerged as a significant summer-sun destination in the Mediterranean 

over the last 40 years (Sharpley, 2002). The successful growth of 

international tourism underpinned a remarkable socio-economic 

development on the island (Katircioglu, 2009, p. 2742). 

The rise in tourist arrivals has been spectacular, from 24,000 in 1960 

to 2.1 million in 1995, Whereas most tourism prior to independence was 

concentrated in the mountains, reflecting the dominance of domestic 

tourism and local preferences, the growth in bed capacity since then has 

been largely confined to the coastal resorts. The number of arrivals fell 

sharply following the outbreak of intercommunal conflict in 1964 but after 
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1967 the upward trend continued, reaching a pre-invasion peak of 264,000 

tourists in 1973 (Ayres, 2000, p. 115). In addition, according to the 

Statistical Service of Cyprus (Ministry of finance, Republic of Cyprus), a 

rapid increase in tourist arrivals has been observed since 2016, exceeding 

three million tourists per year, while in the year 2018 the arrivals of tourists 

reached the record number of 3.938.625. Moreover, the international tourist 

arrivals are forecast to total 5,222,000 by 2028, generating expenditure of 

4,299.4mn, an increase of 4.0% pa (WTTC, Travel & Tourism Economic 

Impact Cyprus, 2018, p. 5). Ninety percent of the tourists are from Europe, 

with the most important markets being the United Kingdom, 45.11%; 

Russia, 29.66%;  Germany, 6.8%; and Greece, 6.1% (CYSTAT, 2018). 

Without a doubt, tourism has been the path for economy recovery, 

especially after the financial crisis of 2013. Tourism contributes 22.3% to 

the gross domestic product (GDP), amounting to 4,163.9mn EUR in 2017 

(WTTC, Travel & Tourism Economic Impact Cyprus, 2018). The peak 

season is July to September with 39.6% of the total annual arrivals during 

these months. The capacity of the island is estimated at 86,209 beds in 

terms of certified accommodation, which comprises various kinds of hotels, 

hotel apartments, villas and traditional houses, primarily in the tourist 

resorts along the coast and in the Troodos mountains (Liasidou, 2019, p. 

76). 

The development of tourism in Cyprus was characterized by the fast 

growth of mass, summer-sun and increasingly price-sensitive package 

tourism, concentrated in big coastal resorts and dominated by major 

overseas tour operators (Sharpley, 2002, p. 237). 

3.2. Environmental Impact of tourism in Cyprus 

Like other economic activities, tourism consumes resources. Tourism 

today is one of the world's main economic activities. It creates considerable 

waste and therefore disposable issues. Extended tourism development or 

concentration in some destinations has ignored the industry's long-term 
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reliance on the environment and has led to the exploitation of natural 

resources and the generation of non-priced effects (Koncul, 2007, p. 158). 

There is the danger that the uncontrolled expansion of tourism may 

eventually destroy the cultural and natural features that attracted the tourist 

in the first place. This is particularly applicable to small states, which often 

have a high guest to host ratio (Ayres, 2000, p. 127). 

Tourism contributes to the disorder of water balance, generates the 

waste produced by tourism enterprises and tourists themselves. 

Transportation to tourism destinations has global impact through the carbon 

dioxide emissions of airplanes and other forms of transportation that 

contribute to human-induced climate change (Niedziolka, 2014, p. 164). 

Cyprus has responded to these problems and recognises that the 

uncontrolled expansion of tourism may affect negatively on the prospects of 

the industry. A range of policy measures designed to control the future 

level, form and direction of tourism have been introduced: regulations 

controlling the issue of new building permits and the level of foreign 

borrowing for new tourist projects; new legislation in the form of a Town 

Planning Act which introduced a wide ranging set of planning regulations; 

and market based instruments designed to internalise the environmental 

costs of tourism and to remove some of the concessions and financial 

incentives, offered to the industry in earlier periods (Ayres, 2000, p. 127).  

These measures have been designed to achieve sustainable tourism but 

they are also relevant given the recent policy shift towards encouraging and 

promoting up-market tourism. In order to improve the quality of the tourist 

product the authorities have invested heavily in the public utilities and a 

number of infrastructural improvements. Reference has already been made 

to the new sewerage systems but there has also been considerable 

investment in telecommunications, a major road-building programme, the 

redevelopment of the two main airports, landscaping of the main tourist 

resorts and the creation and development of national parks (Ayres, 2000, p. 

128). 
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Moreover, Gronau and Kaufmann (2009) argue that under the agro-

tourism programme, ‘Village Activity Programs’, which are developed by 

Cyprus Tourism Organisation to promote the sustainable tourism 

development of rural regions, has a positive influence. The awareness 

created amongst the locals combined with the positive developments in all 

three dimensions of sustainability designates the mutual interaction of 

tourists and locals as almost the optimum tool required to ensure an 

outcome where tourism creates a positive effect (Atun, Nafa, & Turker, 

2018, p. 44) 

In this framework, the effective protection of the environment and its 

constituent elements, which enhance the quality of life, are increasingly 

important, both to the prosperity and well-being of the population and to the 

evolving tourism industry. This contributes to increasing the attraction of 

Cyprus as an international and regional centre of high-quality economic 

activities. Table 1 explores the different forms and states of tourism in 

Cyprus. 

Table 1. Different forms and states of tourism activity in Cyprus 

Approach Conventional 

tourism- CT 

Diversified new forms of tourism- DT 

Forms of tourism Sun, sea and sand 

tourism (3S) 

Mountain tourism 

(skiing only in the 

south Cyprus-

paragliding in both) 

 

 

 

Alternative forms of tourism 

Agro-tourism 

Ecotourism 

Cultural tourism 

Heritage tourism 

Rural tourism 

Nature tourism 

Long-stay visits and second homes 
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Religious tourism 

Casinos 

SOB 

Special interest tourism 

Educational tourism 

Conference tourism 

Fair tourism 

Activity (sports) tourism 

Adventure tourism 

Maritime 

Dark tourism 

Conflict tourism 

Religious tourism 

Mode of 

organisation 

Mass tourism 

Individuals 

Social tourism 

Second homes 

Small groups of tourists (special interest 

groups) 

Individuals 

Social tourism 

Dark tourism 

Period of interest Certain periods Spread throughout the year 

Tourist behaviour Indifference 

High consumption 

Responsibility Use of recourses (not 

consumption) 

State of tourism 

activity 

Non-sustainable 

tourism 

Sustainable tourism 

Source: Atun, Nafa, & Turker, 2018, p. 43 

3.3. Solid waste management Cyprus 

Zorpas A.A and others (2012) made a study about solid waste 

management from hospitality sector in Cyprus. The chosen region belongs 

to the Paralimni municipality (115 hotels and a population of nearly 22,000 
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inhabitants, while it has the capacity to host up to 50,000-75,000 tourists 

per day).  

The various streams of solid waste produced by the hotels include: 

plastic, paper, glass, wood, organic (kitchen), old durable materials, 

electrical and electronic equipment, green waste, clinical waste, hazardous 

waste, sand (from pool filters), dust, metals, packaging and waste 

packaging, batteries, solid waste from biological treatment, risky from 

funnels and particularly from kitchen funnels. (Zorpas, Lasaridi, Voukkali, 

Loizia, & Inglezakis, 2012, p. 45).  

Based on the results, the majority of wastes are managed or disposed 

by being rejected in landfills or by being recycled. Results indicated that all 

hotels included in the sample size are involved in a Recycling Program. The 

recycling program is under the responsibility of Green Dot (Cyprus) Public 

Co Ltd “GreenDot”, the only waste stream collection scheme that exists in 

the country and consists of: PMD, Paper, and Glass. In the Municipality of 

Paralimni and especially in the tourist area the Green Dot established up to 

80-95 recycle points giving a total amount of (273000 Kg from the tourist 

area regarding the recycle material). GreenDot cooperates with AFIS 

Cyprus Ltd and WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd which are the waste 

collection schemes for batteries and accumulators and for electric and 

electronic equipment waste, respectively (Zorpas, Lasaridi, Voukkali, 

Loizia, & Inglezakis, 2012, pp. 45-46) 

Based on the results all the examined hotels provide recycling bins 

around their grounds. During the research the interviewees expressed their 

views and personal opinions which reflect their willingness to protect the 

environment and how they will become more “Green”. These views and 

opinions are listed below: 6 out of 8 hotels are willing t collaborate with 

other hotels in order to manage their organic waste; 3 of the hotels which 

are now using individual plastic amenity bottles for soap and shampoo are 

willing to replace them with dispensers; 3 of the hotels which are now using 

individual cleaning bottles are willing to replace them with a dosing system; 
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all of the hotels; 6 of the hotels are willing to encourage their suppliers in 

order to minimise their packaging, reuse packaging or use recycled 

packaging; 6 of the hotels are willing to stop using plastic or paper glass 

covers and, instead, turn the glass upside down (Zorpas, Lasaridi, Voukkali, 

Loizia, & Inglezakis, 2012, pp. 46-48)  

Table 2 presents a typical practice for waste minimization from 

selected department of the hotels. Waste prevention is one of the easiest 

methods of reducing waste and can be controlled at the time of purchasing 

products and services. There is a direct correlation between what a hotel 

purchases and what it throws away. However, no matter how well planned 

your waste reduction and recycling initiatives may be, they probably won’t 

succeed without the support of the hotel department managers and staff. 

Successful hotel recycling programs require employee involvement, 

training and recognition. Furthermore, all materials, production, labor, 

transport, packaging, storage and disposal resources and economic charges 

will be lost when a product is discarded. 

Purchasing products created from recycled material generates outlets 

or markets for the materials gathered in the hotel’s recycling program. As 

such, procurement supports the process of recycling and, in turn, decreases 

the quantity of waste that goes to the landfill. The benefits from waste 

reduction can summarise to: savings through reduced purchasing costs; 

reduced waste disposal costs; reduced energy consumption and pollution; 

conservation of natural resources (Zorpas, Lasaridi, Voukkali, Loizia, & 

Inglezakis, 2012, p. 48). 

Table2. Waste minimization practices per department. 

Offices Housekeeping Food and 

Beverage 

Eco purchasing 

guidelines for 

energy efficient 

equipment 

Use a centrally-

placed or 

electronic bulletin 

Select vendors who Use only 

reusable 

Purchase A/C 

equipment 
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board for 

messages instead 

of making 

multiple 

copies of memos 

take back reusable 

containers, pallets 

and other waste 

packaging 

dishes and 

flatware 

in restaurants 

and 

employee 

cafeteria 

sized for the area of 

use. 

Install heat recovery 

units 

on large A/C systems 

to 

preheat water 

Shred office paper 

and use it to 

package 

shipments 

Request that 

manufacturers 

package products in 

returnable and/or 

reusable boxes and 

crates 

Use filters in 

deep 

fryers to extend 

the 

life of cooking 

oil 

Install lighting 

controls 

(timers or occupancy 

sensors) to turn off 

lights 

in unoccupied areas 

such 

as storage rooms, 

employee rest rooms, 

walk-in coolers, etc 

Reuse envelopes 

and folders for 

routing in house 

mail and 

correspondence 

Make double 

sided 

copies when 

possible 

Use refillable bath 

soap, shampoo, hair 

rinse and hand 

lotion dispensers 

for guest rooms to 

eliminate soap 

pieces and plastic 

bottles 

Request fruits, 

vegetables and 

meats to be 

packaged in 

reusable crates, 

or 

recyclable boxes 

Use photovoltaic 

lighting 

systems for lighting 

advertising signs, 

walkways, plants, 

trees, 

decorative water 

fountains 

and remote out-door 
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areas 

Use electronic 

mail 

for 

correspondence 

when possible 

Refinish and 

reupholster 

damaged and dated 

furniture 

Use glass or 

plastic 

coasters to 

reduce 

cocktail napkin 

waste 

Use dishwashing 

machines that use 

final 

rinse water for the 

prewash of the next 

load 

of dishes 

Non-toxic inks, 

unbleached and 

chlorine-free 

papers, nontoxic, 

biodegradable 

correction fluid 

Use clothes hangers 

left by guests for 

employee uniforms 

or return to the dry 

.cleaners and 

recycle 

plastic garment 

bags 

Use dry, 

concentrated 

dishwasher 

chemicals in 

dispensers to 

reduce chemical 

spills and waste 

Use copy and fax 

machines which have 

power down/stand-

by 

features that operate 

when 

machines are idle. 

Equipment that 

does not require 

batteries, 

rechargeable 

batteries for small 

calculators 

communication 

radios and 

flashlights 

Purchase vacuum 

cleaners with 

reusable bags 

vs. disposables 

ones 

Purchase cleaning 

products with less 

hazardous 

constituents 

Reduce the need 

for pesticide 

applications by 

eliminating 

clutter 

where pests 

might 

hide; sealing 

cracks 

around doors 
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where 

pests may enter 

Chart the shelf 

life 

of items (i.e., 

toner, 

correction fluid) 

and purchase only 

the needed 

quantity 

Use a hazardous 

chemical 

containment pan to 

prevent leaching of 

unused chemicals 

Draft beer in 

returnable/refilla

ble 

kegs to reduce 

the 

quantity of 

bottles 

and cans 

requiring 

disposal 

 

Source : Zorpas, Lasaridi, Voukkali, Loizia, & Inglezakis, 2012, p. 47 

4. Conclusions 

The tourism industry is considered to be one of the most important 

industries, in fact, tourism is a real engine and catalyst for economic 

development. It represents one of the most dynamic sectors in terms of job 

creation and contribution to GDP, and has been adopted by many countries 

and regions, in order to boost their growth and diversify their economy. 

However, studies have revealed that tourism produces waste in 

different ways. It is a problem in a large number of tourist destinations. So, 

it is very important to stress the importance of achieving sustainable 

tourism development. The sustainability of resources, waste management 

and waste minimization have become critical issues for the tourism industry 

in all countries. Tourism must be planned to grow in harmony with the 

economy to prevent overcrowding and environmental degradation. 

Moreover, if spill over effects are to be minimised, the planning needs to be 

comprehensive and part of an integrated approach to tourism and this 
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requires that absorptive capacity levels are set and effectively implemented. 

Failure to achieve this could have disastrous consequences for future 

development.  

In this context, the growth of tourism in Cyprus has had a major 

impact on the economy. Tourism in Cyprus constituted an important 

economic activity of the government. Cyprus has achieved unprecedented 

economic growth and rising prosperity and the direct and indirect effects of 

tourism have resulted in continuous full employment since the late 1970s. 

However, and regarding the important potential negative effect of tourism, 

the government and all the Cypriot stakeholders of the tourism industry 

have the responsibility to develop a sustainable tourism and to implement 

waste management and minimization directions. 

5. Recommendations 

According to Altinay, M and Hussain, K., the evaluation of tourism 

industry experts can be used to formulate proper policy planning such as: 

5.1. Installation of water supply and sewage disposal systems for hotels. 

These systems should utilize conservation techniques where 

feasible; 

5.2. Use of proper solid waste disposal techniques with recycling of 

waste products to the greatest extent feasible; 

5.3. Construction of adequate drainage systems to prevent flooding 

during rainy periods and standing water that may cause health 

problems; 

5.4. Development of adequate road and other transportation systems in 

order to prevent traffic congestion, and maximizing the use of mass 

transit and pedestrian systems; 

5.5. Careful management of visitors flows and, where necessary, 

application of visitor use controls in natural and cultural tourist 
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attractions to avoid congestion and environmental deterioration of 

these places; 

5.6. Application of suitable architectural design standards and use of 

building materials for all structures in tourism areas so that they are 

architecturally and environmentally compatible, and make use of 

energy conservation design techniques; 

5.7. Control of littering through tourist and general public education and 

placement of litter receptacles. Legal prohibition of littering is 

commonly enacted, with fines imposed for littering; 

5.8. Proper maintenance of tourist vehicles (buses, taxis, rental cars, 

boats, etc.) so that they do not generate an undue amount of air and 

noise pollution, and use of non-polluting vehicles such as electric 

cars or shuttle buses in resorts; 

5.9. Establishment of controls on ship bilge cleaning operations and 

dumping of garbage and litter into any water areas; 

5.10. Maintenance of environmental health safety standards for both 

residents and tourists, especially to control environmentally-derived 

diseases and high accident rates resulting from traffic congestion, 

fires, and other hazards (Altinay & Hussain, 2005, p. 279).  
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