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Abstract: 

 

Algeria has adopted a policy of integrated waste management, In 
order to enhance the sustainability of the waste, the National Agency 

for Waste was established, which ensures that it carries out its tasks 

to the fullest, from providing assistance to local groups to 

establishing a national bank of information on waste and 

disseminating sorting and recycling programs. To measure the extent 
of achieving sustainable development in this sector, we chose a set of 

environmental, economic and institutional indicators: tons of solid 

waste per day, percentage of recycled solid waste, and the National 

Strategy for Sustainable Development. 

The study finally concluded that the National Waste Agency is 

working to implement the requirements of the National Strategy for 
Sustainable Development in terms of coordination, training, 

awareness and preservation of resources. 

Key words: Waste Management, Sustainability, Goals2015-2030. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Researcher, Algiers3 University, Algeria, nabiha.saidi41@gmail.com,  https://orcid.org/0000-0003-0683 - 0948  

 

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 

  

 

 

Received: 

30/12/2020 

Accepted: 

23/01/2021 

Published: 

01/03/2021 

 

This article has been 

scanned by iThenticat 

 No plagiarism detected 

Copyright © Published 

by Rimak Journal, 

www.rimakjournal.com 

Rimar Academy, Fatih, 

Istanbul, 34093 Turkey  

All rights reserved 

Research Article  

 

http://dx.doi.org/10.47832/2717-8293.3-3.10
https://orcid.org/0000-0003-0683%20-3657


Rimak Journal, Volume 3, Issue 3  122 

 

3 March 2021, Volume 3, Issue  
p. 121 -133 

ن الواقع والمأمول: أداء الوكالة الوطنية  ي الجزائر بير
ن
ات قياس استدامة تسيير النفايات ف مؤشر

  للنفايات
 
 أنموذجا

 
 2سعيدي نبيهة

 
 الملخص
ة، تم تأسيس  .تبنت الجزائر سياسة التسيير المندمج للنفايات ولتعزيز استدامة هذه األخير

ي تسهر عىل القيام بمهامها عىل أكمل وجه من تقديم 
الوكالة الوطنية للنفايات والت 
ي للمعلومات حول النفايات وتعميم  إىلالمساعدة للجماعات المحلية 

تكوين بنك وطت 
نا  ي هذا القطاع، اخي 

 
برامج الفرز والرسكلة. ولقياس مدى تحقيق التنمية المستدامة ف

ي اليوم، نسبة 
 
ات بيئية واقتصادية ومؤسسية: أطنان النفاية الصلبة للفرد ف مجموعة مؤشر

اتيجية الوط  .نية للتنمية المستدامةالنفايات الصلبة المعاد تصنيعها، ا السي 
ي النهاية 

 
كون الوكالة الوطنية للنفايات تعمل عىل تنفيذ متطلبات   إىلتوصلت الدراسة ف

اتيجية ا التنسيق والتكوين والتحسيس  لوطنية للتنمية المستدامة من حيثاالسي 
 .والحفاظ عىل الموارد
 .2030تسيير النفايات، االستدامة، أهداف: الكلمات المفتاحية

 

 
 المقدمة: 

ي عالم مزدوج ذو وجهير  لعملة واحدة للحضارة، "المدينة والنفايات" فاإلنسان ينتج
 
ما يحتاجه كوكب  نعيش اليوم ف

ي المقابل يخلف كميات مهولة من النفايات ما يتوافق مع ما قاله جون كالفير  
 
ي الجزء "االرض وأكير وف

 
من كتاب  15.02ف

ي يطلب  هلل من الحفاظ عليه ابان سفر التكوين" ليكن كل منكم خادما هلل
ي كل ما يملك...وال يفسد تلك األيياء الت 

 
 ف

 يسئ استخدامها". 

حت  انه تم استحداث الوكالة الوطنية للنفايات  2000وقد تبنت الجزائر سياسة التسيير المدمج للنفايات، منذ سنوات 
 هدر. ألجل ضمان استدامة التسيير والحفاظ عىل الموارد الوطنية من ال

، وهي تقوم بمهام متعددة بدء من تقديم المساعدة للجماعات 175-02تأسست الوكالة بموجب المرسوم التنفيذي 
 ...تعميم برامج الفرز والرسكلة إىلالمحلية 

ات البيئية واالقتصادية والمؤسساتية  نا مجموعة من المؤشر ي هذا القطاع، اخي 
 
ولقياس مدى تحقق التنمية المستدامة ف

اتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. عىل   غرار االسي 
 ومن هذا المنطلق: 

ي تحقيق 
 
ي الجزائر االبعاد البيئية واالجتماعية؟ وما مدى نجاح الوكالة الوطنية للنفايات ف

 
هل يراعي تسيير النفايات ف

 أهدافها؟
ي تبذلها الوكالة الوطنية للن إىلوتهدف هذه الدراسة 

ة الت  ي مجالهاإبراز الجهود الكبير
 
لتحقيق الخريطة   فايات ف

ي البلد القارة الجزائر 2030- 2015االنمائية
 
وهوما سيسمح بتنوي    ع االقتصاد الجزائري وخلق مصادر ثروة مستدامة ف

 .الرفاه للشعب وللبيئة الجزائرية ومعه تحقيق
ي تطرقها 

 
ي الكبير والنمط  إىلوتتمثل أهمية الدراسة ف

عي االنتباه، فبسبب التوسع العمران 
جوانب مهملة بشكل يسي 

ي  ة المنتجة لنفايات ناهيك عن أاالستهالكي والذي صار رائجا،  األورن  صبح من الصعب جدا التخلص من الكميات الكبير
 ة عامة ال يمكن االستغناء عنها. ثارها السلبية عىل الصحة العامة وعىل البيئة وعىل االقتصاد الجزائري العتبارها خدمأ
 
 
 
 
 

                                                           
nabiha.saidi41@gmail.com  ،جزائر،، ال3جامعة الجزائرالباحثة
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 هيكل المداخلة
 المقدمة

 أوال: اإلطار المفاهيمي للتنمية المستدامة
 ماهية التنمية المستدامة ومكوناتها-1
 تعاريف التنمية-1-1

 مكونات التنمية المستدامة -1-2
 نظريات االستدامة -2 

 نظرية االستدامة الضعبفة-2-1
 قويةنظرية االستدامة ال-2-2
 وقياس االستدامة 2030-2015الخريطة اإلنمائية -3
 2030- 2015األهداف االنمائية-3-1
ات االستدامة-3-2  مؤشر

ي تسيير النفايات 
ن
 ثانيا: مدخل ف

 خلفية تسيير النفايات -1
 سلسلة عمليات تسيير النفايات-2
 طرائق معالجة قبلية-2-1
 المعالجة النهائية للنفايات. -2-2

ي الجزائر ثالثا: إضاءة
ن
 حول الوكالة الوطنية للنفايات ف

ي الجزائر. -1
 
 إحصائيات تسيير النفايات ف

 جهود الوكالة الوطنية للنفايات-2
 التعريف بالوكالة الوطنية للنفايات. -2-1 

 مهام الوكالة الوطنية للنفايات. -2-2
 افاق، إنجازات. -2-3

 الخاتمة. 

 

 أوال: اإلطار المفاهيمي للتنمية المستدامة. 
ي مختلف األقطار ألجل مجابهة المخاط

 
ر 1استندت التنمية المستدامة عىل اتفاقات المجتمع الدوىلي وجهود مبذولة ف

ة ومستقبلية.   ألجيال حاض 
 ماهية التنمية المستدامة ومكوناتها. -1

ي  إىلترجع معظم االدبيات ظهور مفهوم التنمية المستدامة 
 
نهاية الثمانينات، مع بروز أعمال لجنة برونتالند للعلن ف

  AMARTIA Sen2و كذا أبحاث العالم الهندي "امارتيا سن"1987
ما هو عليه اليوم عي  عقود طويلة من  إىللكن كممارسة وفكر، فهو مفهوم وجد منذ خلق االنسان بحيث تبلور 

 يئة. المعاهدات الدولية وتشكل منظمات الحفاظ عىل الب
ي 
 
ي حدود 1972ولعل تقرير "حدود للنمو؟" الصادر ف

 
إذا  2072، لهو أكي  دليل. وهذا األخير بان موارد الكوكب ستنتهي ف

 (HAMOUR.N،106،2008-105استمر نموذج النمو هو نفسه. )
 تعاريف التنمية المستدامة-1-1

ي باحتياجات الحاض  دون االخالل من قدرة أجيال المستقبل للوفاء باحتياجاتها." 
ي تف 

" التنمية الت  التنمية المستدامة هي
 ( 2013،112)برادة.ر، 

، وذلك  ي تدمج حماية البيئة، والفاعلية االقتصادية مع اإلنصاف االجتماعي
" سياسات التنمية الت  التنمية المستدامة هي

ة دون المساس باحتياجات األجيال المستقبلية." )بهدف تلبية احت  Délégation générale a laياجات األجيال الحاض 

langue française et aux langues de France.2015 ,16) 
ي البيئة تلبية  وعرفت منظمة األغذية والزراعة التنمية المستدامة عىل انها "صيانة واستدامة الموارد المتعددة

 
ف

 التكنولوجيا والعلم المتاح مع ضمان استمرارية رفاهية  الحتياجات
 
البشر الحاليير  االجتماعية واالقتصادية وإدارتها بأرف

 (16، 2010الموارد لألجيال القادمة." )صالح.ع، 
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ي "الحفاظ عىل احتياجات الجيل الحاىلي دون 
 
ي مفهوم برونتالند والمتمثل ف

المساس المالحظ جليا التوجه العام لتبت 
متنوعة األوجه -التنمية المستدامة جوهر رسالة-بيد ان اليات تطبيق المفهوماحتياجات جيل المستقبل."ب

 المجالية)االقتصاد/البيئة/المجتمع والتكنولوجيا( والزمانية. 
ي المفهوم نفسه

 
 .ومن هذا المنطلق، يتم الخلط بير  مفاهيم التنمية المستدامة واالستدامة والنمو ما يخلق التناقض ف

 مكونات التنمية المستدامة -1-2
يتضح جليا مما سبق ايتمال التنمية المستدامة عىل ركائز اجتماعية واقتصادية وبيئية. وقد ذكر دوجالس ف موسشيت 

ي نورد منها: 19، 2000)
ي مؤلفه "مبادئ التنمية المستدامة" جملة من المكونات، والت 

 
 ( ف

 *ثبات عدد السكان.  
الوسائل  إىل*االستخدام الكفء للموارد الطبيعية: فالكفاءة االستخدامية هي " النسبة بير  النتائج المتحققة بالنسبة  

 (أي التخصيص األمثل للموارد المتاحة. 4، 1999المستخدمة.")فراج عىلي احمد محمد، 
 *تحسير  إقتصاد السوق وتشذيبه. 

 لوجيا. *أيكال جديدة من نقل التكنولوجيا ومن التكنو 
 *اإلدارة المتكاملة للنظم البيئية. 

 مكسب. -*موقف مكسب
ناجعا لمنع التلوث  ان خفض النفايات من المصدر يعد أسلوباإىل *تقليل النفايات ومنع التلوث: وقد توصل موسشيت 

ستعانة بيئيا واقتصاديا وحت  اجتماعيا عي  تقنيات متعددة كاالستبدال والصيانة لمنتجات وإعادة تشغيلها باال 
 بالتكنولوجيات لكل النفايات او جزء منها ما امكن، مثال استخالص الرصاص من البطاريات. 

 نظريات االستدامة-2
 االن تعريفا متفق عليه، ونذكر منها:  إىلتتنوع مفاهيم االستدامة اذ ال يوجد 

 Délégation générale a la langueاالستدامة هي "خصائص سياسة مستدامة او توجهها بما ال يمس المستقبل." )

française et aux langues de France, opcit, 68)  
وتعرف أيضا "دراسة كيفية عمل األنظمة الطبيعية، والتنوع، وإنتاج ما تحتاجه البيئة الطبيعية لتبف  متوازنة مع نمط 

Https) حياة اإلنسان." ) /꞉/www.maan_ctr.org/magazine/article1085 
ي هادي احمد )وقد عرفها  ية حير  نعيش ضمن الطاقة االستيعابية 146،2015الفراج  ( بأنها "تحسير  نوعية الحياة البشر

للنظم البيئية الداعمة، وهي دعوة عىل العمل بير  األجيال الحالية والمستقبلية بحيث يجد الجيل القادم مخزونا من 
 والتكنولوجيا."الموارد الطبيعية ونظاما بيئيا غير ملوث مع ملكات العلوم 

ي المرادف للتنمية المستدامة وهو منهاج تجسيدها. ويتعلق االمر 
خالصة القول ان االستدامة هي "المصطلح البيتئ

اتيجيات المستدامة"   بتنفيذ االسي 
ي 
 
ي النيو كالسيك وما بعد الهيكلية بما خلق تناقض المصطلح بير  الضعف والقوة ف

 وتتباين مفاهيم االستدامة بير  نظريت 
ي وامتداداته عي  الزمن. االقتص

 اد البيتئ

 نظرية االستدامة الضعيفة-2-1
ي مختلف ابعادها ومجاالت تطبيقها. 

 
ي" هما اساس تحقيق االستدامة ف " و "رأسمال البشر  إن مفاهيم "رأسمال طبيعي

 ، وهوتلينجROBERTMERTON SOLOW 3والنيوكالسيك االقتصاديير  من أمثال روبرت سولو 

HOTELING1931 وجون هارتويكARTWICK Jhon1977  4  ي نماذج التوازن بحيث ان الري    ع
 
هم من دمجوا البيئة ف

 هو الفرق بير  السعر والتكلفة. 
ض إمكانية -أي قابلة للنضوب-بمان الموارد محدودة ي بدائل الموارد. ان النظرية النيوكالسيكية تفي 

 
فال بد من االستثمار ف

ي تعويض رأسمال مادي عن 
 
رأسمال طبيعي مفقود وذلك ضمن التكاليف االجتماعية والبيئية. )وقائع ندوة السياحة ف

ان،   (JUTTA Kill,2015,6 ,11-14 &22-11سنة امازيغية،  2086المير 
ي حير  يشتمل راس المال الطبيعي مخزون 

 
ي: موارد البنية التحتية، العمالة، والمعرفة ف ومن امثلة رسمال البشر

ي الموجودات الب
، وخدمات النظام البيتئ ي .. بحيث انه كلما طور مفهوم .يئية كالوقود االحفوري، والتنوع البيولوج 

ي يكل اليات دفع نمو اقتصادي )حصص الكربون، حصص 
 
االستدامة عىل مجال فال بد ان يصله إدماج لخدمات بيئية ف

)... ي  التنوع البيولوج 

 نظرية االستدامة القوية-2-2
ي، وانهما غير  تناقض هذه النظرية ض تكامل رأسمال الطبيعي والبشر

فحوى نظرية االستدامة الضعيفة بحيث تفي 
 قابالن للتبادل. 
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ي تم اإليارةأومن 
ي  مثلة االستدامة القوية، والت  ان: تصنيع البالط والسجاد المكتت 

ي المير 
 
ي وقائع ندوة السياحة ف

 
إليها ف

اء الف ي التظاهرات الكروية من إطارات السيارات المستعملة، وكذا شر
 
يفا لحصص الكربون عند تنقل الفرق بالطائرات ف

 العالمية. 
 مهم: هرمان داىلي 

، و اتكنسون DALI Herman5 ومن مؤيدي هذه النظرية، والذين يعتمدون الناتج الداخىلي الخام كمؤشر
س  .ATIKSON Pearce بير

طبيعي وصناعي عي    الهيكلية بحيث تضع االستدامة ما بير  رأسمالوتعرف نظرية االستدامة القوية أيضا بالنظرية ما بعد 
س ووارفورد لمخزون رأسمال )  (والتاىلي ذكرها: TREILLET,S, 2005, 182-185دعم عامل اإلنتاج وفق معادلة بير

 
   
 
  

  
 
 K  تمثل مخزون رأسمال 

Km  تمثل رأسمال االنتاج 
Kh ي  تمثل رأسمال البشر

Knتمثل رأسمال طبيعي ممكن استبداله بمخزون االنتاج 

Kn’ تمثل رأسمال طبيعي غير ممكن استبداله بمخزون االنتاج 

ام قدرة رأسمال طبيعي عىل التجدد عند تراكم رأسمال اإلنتاج يضمن تحقيق استدامة قوية 
ملخص القول، فان احي 

م حدود األنظمة الطبيعية الد اعمة للحياة عىل غرار الماء، والهواء، والمناجم، والفضاء ومتكاملة ما يحقق نموا يحي 
ي اليمكن تعويضها باي يكل. .والطاقة

 ..والت 

ائب )نظرية بيجو   إن التسيير الفعال لرأسمال طبيعي يعتمد عىل اليات السوق مكملة بسياسة بيئية اما عي  فرض الض 
اح اركوسكما يمكن دفع الية السوق عي  الكميات و   (1920الملوث يدفع  (1960)حقوق التلويث  RCOASEفقا القي 

 وقياس االستدامة2030-2015الخريطة اإلنمائية -3
ي 
 
 مفهومي النمو والتنمية 2015ف

، تم وضع مفهوم التنمية المستدامة تحت المجهر للتحليل نتاج التناقضات بير 
 والمتداولة منذ أكير من نصف قرن. 

 2030-2015األهداف اإلنمائية-3-1
ي مؤتمر األمم المتحدة عىل وضع األهداف اإلنمائية تم 

 
بحيث تدخل حير  التنفيذ 2030-2015إتفاق معظم دول العالم ف

ي 
 
ي 1ف

:)األمم المتحدة،  2016جانف   (10-3، 2016وفقا لخطط موضوعة تتصدى لتحديات عالمية عاجلة، وهي
 /القضاء عىل الفقر. 1*الهدف
 /القضاء عىل الجوع. 2*الهدف
 حة الجيدة والرفاه. /الص3*الهدف
 /التعليم الجيد. 4*الهدف
. 5*الهدف  /المساواة بير  الجنسير 
 /المياه النظيفة والنظافة الشخصية. 6*الهدف
 /طاقة نظيفة بأسعار معقولة. 7*الهدف
 /العمل االئق ونمو االقتصاد. 8*الهدف
 /الصناعة و واالبتكار والهياكل القاعدية. 9*الهدف
 المساواة. /الحد من أوجه عدم 10*الهدف
 /مدن ومجتمعات محلية مستدامة. 11*الهدف
 ./اإلنتاج واالستهالك المسؤوالن12*الهدف
. 13*الهدف ي

 /العمل المناج 
 /الحياة تحت الماء. 14*الهدف
. 15*الهدف ي الي 

 
 /الحياة ف

ي المؤسسات القوية. 16*الهدف
 
 /السالم والعدل ف

اكات لتحقيق األهداف. 17*الهدف  /عقد الشر

K꞊Km+Kh+Kn+KnꞋ 
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ي تستخدم البيانات المتوفرة اوحسب ب
ي نظرة عىل األهداف الت 

 إىلن كي مون األمير  العام لألمم المتحدة ، فالتقرير يلف 
ة  4حير  صدوره. نما استخدام الطاقات المتجددة بمعدل سنوي مقداره  2012-2010٪خالل الفي 

ي 
 
 امن. ، كان هناك حواىلي ثالث مليارات نسمة يستخدمون وقودا غير صحي وغير 2014وف

ي عشر 
تعزيز أنماط استهالك وإنتاج مستدامة عي  إدارة تشاركية للمواد السامة بما فيها النفايات كما  إىلويرمي الهدف الثان 

نة ي قطاعات الحراجة وإعادة التدوير  6ان خض 
 
( يسمح بتوفير مناصب يغل جديدة ف االقتصاد)تحويله القتصاد اخض 

اء. 50والطاقة بمقدار ي التقرير الخامس "التنمية المستدامة والعمل االئق والوظائف الخض 
 
" )مكتب ٪ حسبما ورد ف

 ،  (40، 2013العمل الدوىلي

ات االستدامة-3-2  مؤشر
ي تشتق من إن أدوات قياس مد

ات الت  ي يكل خطط يستلزم توفير المؤشر
 
جم ف ي تي 

ى تحقق األهداف اإلنمائية، والت 
 عملية التنمية نفسها وتعكس كل جوانبها. 

ي تتأثر بها عملية التنمية 
ة بأنها "تلك الخصائص الت  والمؤشر هو مجموع تراكمي للمعايير بحيث تعرف هذه األخير

 (59بق ذكره، المستدامة." )صالح عباس، مرجع سا
ي ات الموضوعة بدء من التحليل العامىلي بير

، 1978فالباحثير  )اير1972هيئة األمم المتحدة  إىل تتنوع المؤشر
، مرجع سايق ذكره، متفرقات(ووصوال  1987(، فلجنة السكان1982،رام1979موريس ي دليل  إىل)هادي احمد الفراج 

ية ودليل الحرية السياسية او حقوق ا .  النسانالتنمية البشر ات صادرة عن معهد المراقبة العالمي  ومؤشر
ي الشكل 

 
ات قياس االستدامة تتبع الخطوات الموضحة ف  ادناه.  1ومهما كانت الجهة المعدة له، فان إعداد مؤشر

اهداف ذكية وخطط قابلة  إىلان اإلجابة عن سؤال من وماذا يفعل؟ يسمح بوضع أولويات التنمية المستدامة وترجمتها 
ي المديير  القصير والطويل. للتنف

 
 يذ عىل ارض الواقع ف

 
 1يكل

 مراحل اعداد المؤشر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي )عثمان محمد غنيم; ماجدة أبو زلط. من إعداد الباحثة بناء عىل المصدر: 
  (261-255.2010معطيات واردة ف 

 
ات بطريقة إحصائية معينة لوصف حالة او وضع  وبمأن المؤشر او الدليل هو" مقياس تجميعي لعدد من مؤشر

.")غنيم و أبو زلط، مرجع سابق،  ( ، فهو يسمح بقياس تغير الوضع عي  الزمن، وعي  المكان، عي  قاعدة 251معير 
ي يكل تقارير. 

 
 البيانات ومعالجتها ف

INDEXof sustainable economie welfare ي  7ومن أيهر معامالت التنمية المستدامة معامل الرفاه االقتصادي)الفراج 
 ( 158هادي احمد، مرجع سبق ذكره، 

ات موضوعة  ي مؤشر
 
ات األمم المتحدة الشاملة والمتعلقة بالجوانب البيئية  إىلوالمالحظ ان المرجع ف حد االن هو مؤشر

ات األمم المتحدة واالجتماعية واالقتصادية والمؤسساتية. وفي  ما يىلي جدول يوضح مقتطفات من مؤشر
 
 
 
 

تحديد الجهات 

وادوارها في 

 تحقيق االستدامة

تحديد مؤشرات 

 تنمية مستدامة

اختبار مدى صالحية 

 المؤشر مع انتاج التقارير

1 2 3 
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 1الجدول
ات األمم المتحدة  مقتطفات من مؤشر

 
 . 273-263المصدر: غنيم وأبو زلط، مرجع سابق ذكره، 

 

ي تسيير النفايات
ن
 : مدخل ف

ي فقط، انما يتعداه لي إن موضوع تسيير النفايات ال يقتض 
شمل مواضيع اقتصاديةوايديولوجية عىل الجانب التقت 

 معاضة. 
 خلفية تسيير النفايات -1

ي مكان ما ووقت ما."  8حسب منظمة الصحة العالمية "النفاية
 
ي اصبح صاحبها ال يريدها وال يحتاجها ف

هي األيياء الت 
 (61، 2011)سعيدي نبيهة، 

ي كتابه "النفايات مدخل 22، 2018ويعرف جون سكاتالن )
 
ي يهرب منها  إىل( ف

الشك والخط والعبث" بأنها " العدمية الت 
ها ترسخ من خالل اإلقصاء الصارم. إنها مرفوضة وهي البصمة القذرة لمخلوق  الشكل وجبل من االيياء ال يمكن تميير 

ء."  ي
 يحافظ عىل بقائه رغم كل شر

ي زمان ومكان محددين." يمكن القول ان النفاية هي "مادة سالبة الق
 
 يمة االقتصادية أو معدومة عند صاحبها ف

تكلفة التثمير  ما يضطر  إىلثانوية لكنها ال تصمن مخارج داخلية او/وخارجية بالنظر -إن النفاية قد تصبح مادة أولية
ي السوق.  إىلالحكومات 

 
 دعم أسعار هذه المواد المثمنة ما يؤثر عىل المنافسة ف

ية مكلفة ذات جودة  إىلويضاف  تب عن تقديم خدمة عضية حض  ي تمويل العجز المي 
 
ما سبق تعقيد اخر يتمثل ف

 وكفاءة. 
ي الحاىلي )التسيير التشاركي وفقا لمبادئ التنمية المستدامة( فإن األعباء تتوزع عىل األطراف  وحسب التوجه اإليديولوج 

ي  إىلالمستفيدة منها من متخذ القرار 
 . المستهلك النهانئ

ي 
ي الجزائر خدمة عامة مكلفة يتم تمويلها من المداخيل الجبائية مع العمل التحريض 

 
ولتوضيح الصورة، فإزالة النفايات ف

اء البطاريات.  لية، الرسم عىل شر ي إلدماج رسوم كالرسم عىل االكياس، الرسم عىل رفع النفايات المي    والتدريح 
 سلسلة عمليات تسيير النفايات-2

ية وفق مراحل متعاقبة بدء من المقصود  ية لنفايات حض  بسلسلة عمليات تسيير النفايات هو دراسة العملية التسيير
تب عليها تكاليف باهضة لتوفير ال ية مرحلة جمع النفايات حت  نقلها لمنشات المعالجة، بحيث يي  وسائل المادية والبشر

 الالزمة. 

 طرائق المعالجة القبلية-2-1
 ت، تسع الجماعات المحلية للبحث عن بدائل مقبولة إقتصاديا مع مراعاة تطور التقنيات. عىل مستوى البلديا

 رقم المؤشر  اسمه نوعه

 1 نسبة السكان تحت خط الفقر اجتماعي 

 8 السكان المخدومون بالضف الصحي  اجتماعي 

ي 
 18 انبعاثات غازات البيوت البالستيكية بيتئ

ي 
ي  بيتئ

 26 متصحرةمساحة أراض 

ي 
 30 نسبة محميات من مساحة كلية بيتئ

 32 نصيب الفرد من الدخل اقتصادي

 33 نسبة استثمار من ناتج اجماىلي  اقتصادي

لية اقتصادي  41 كميات النفايات الصناعيةوالمي  

 42 كميات نفايات خطرة اقتصادي

 43 إدارة النفايات المشعة اقتصادي

 44 تدوير النفايات اقتصادي

ي وسائل النقل اقتصادي
 
 45 المسافة المقطوعة للفرد ف

اتيجية وطنية للتنمية المستدامة مؤسسي   46 استير

 47 تطبيق المعاهدات الدولية الخاصة باالستدامة مؤسسي 
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 *الجمع 
لية أو مضايقة وحت  جثث  ي سلسلة تسيير النفايات ويتم فيها جمع كل النفايات سواء كانت مي  

 
يمثل السلسلة األضعف ف

 الحيوانات بشكل دوري. ومن ايكال هذه العملية: 
 الجمع المختلط- 
ي أكياس بالستيكية وفق نظام معير  (. و 

 
أمام Ballet.Jهو طريقة تقليدية يتم فيها تجميع نفايات غير مفرزة، موضوعة ف

 ، 2005،24المنازل واالحياء السكنية )
ي - 

 الجمع االنتقانئ
ي الطوعي عي  أكياس ذات الوان خاصة او حاويات ذات الوان خاصة  إىلجمع عي  نظام من باب 

باب او الفرز االنتقانئ
ي مراكز الفرز. 

 
 وحت  ف

ي الجمع: الحاويات بمختلف احجامها، الشاحنات الدكاكة، ياحنات مسطحة مجهزة برافعة. 
 
ومن وسائل مستخدمة ف
 ( 72-66)سعيدي.ن، مرجع سابق، 

 *الحرق
 بالمملكة المتحدة: تاري    خ انشاء اول محرقة.  1876ود ل سنةهذا اإلجراء قديم ويع

وطبقا لتكنولوجيات حديثة، فهناك ثالث عمليات حرق رائجة عالميا بحيث نتحصل بموجبها عىل طاقة و/ا ومعادن: 
 الحرق، االنحالل الحراري، والتغوير. 

ي 
 إعادة التدوير والتسميد. ويتيح االنحالل الحراري االستعمال المباشر لمنتجات مع مرافقة عمليت 

(BALET, op.cit., 75, 34,36 ،25 -20، 2012)غوكاسيان. بوغوص &   
 *التسميد

ي يتم من خاللها تحويل النفايات العضوية 
" العملية البيولوجية الت  ي بالمواد المغذية النظيفة  إىلهي

ي غت  منتج تران 
 (76والمستقرة." )سعيدي. ن، مرجع سابق، 

 النهائية للنفاياتالمعالجة -2-2
، ويحتاج تسيير هذه المراكز  ي

ي مركز الدفن التقت 
 
ي المفارغ العمومية إلزالتها بواسطة دفن النفايات ف

 
 إىلوضع النفايات ف

 متابعة قبلية وانية وبعدية. 
ي للدفن مدخال رئيسا به جش قنان ومناطق االدراج مع مرفق إداري. وأنظمة جمع الميا

المرتشحه  هويتضمن المركز التقت 
 لمزيد تفصيل.  2الحيوي ومعالجته. انظر الشكل الغاز وأنظمة

سنة ما بير  المصاريف اإلدارية والتقنية من معالجة االدراج والمياه المرتشحه والغاز  30 إىلوتكاليف التسيير تصل 
 اورو، ونذكر منها عىل سبيل المثال ال الحض:   2143663الحيوي قد تصل ل

 3لكل م 30إىل25لمياه المرتشحه تكلف سنويا من عمليات معالجة ا-
ائها ما بير   30000تفكيك يبكة انابيب الغاز الحيوي تكلف - ي حير  ان 70000-40000أورو عىل اقل تقدير وشر

 
اورو ف

 عام.  15أورو خالل  11000-9000صيانتها تصل ما بير  
  2الشكل

ي الجزائر
 
ي ف

 صور لمركز دفن تقت 
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 Https꞉www.and.dz المصدر: 
 

ي الجزائر
ن
 ثالثا: إضاءة حول الوكالة الوطنية للنفايات ف

ي الجزائر-1
ن
 إحصائيات تسيير النفايات ف

ي المعدومير  )بتاري    خ 
 
ي الوكالة الوطنية للنفايات، والواقعة ف

 
 (9/01/2020بعد المقابالت مع مختلف العاملير  ف

:  إىلتم التوصل  ي
 االن 

 2مليون كلم 2تتجاوز مساحته بمان الجزائر بلد بحجم قارة، اذ 
ها. فالبلد يقسم   ة لعضنة تسيير ة بالرغم من جهودها الكبير  ثالث مناطق إىلفهي تعرف تحديات كبير

ي حدود
 
ي الكبير ف

كير  السكان 
 .٪ من المساحة الكلية 4المنطقة الشمالية ذات المناخ المتوسطي والي 

 المنطقة يبه الجافة بمعدل تساقط اقل ومناخ قاري. 
 المنطقة الصحراوية اين المساحة ياسعة وعدد السكان قليل. 

ي كميات البالستيك المنتجة، ظهرت مخاطر التلوث 
 
ي وما نتج عنه من زيادة ف ومع انتشار نمط االستهالك األورن 

ي العام. 
ي أضحت تهدد صحة المواطن الجزائري والمحيط البيتئ

 البالستيكي والت 
ي كرة قدم  29جزائريير  يستهلكونيوضح الفكرة، فال 2ولعل الجدول  ي لبناء ملعت 

مليار كيس بالستيكي سنويا ما يكف 
  بارتفاع مقام الشهيد )احدى معالم العاصمة(! 

 سنة.  450 إىلولإليارة يحتاج كيس بالستيكي واحد حت  يتحلل بشكل كامل 
 

ي الجزائر: 2جدول
 
 تطور تركيبة النفايات ف

 المكون٪ 1983 2000 2007 2010 2014

 مواد عضوية 80 74 68 62.12 55.01

 ورق مقوى 7.45 7 8.5 9.39 10.65

 بالستيك 3.10 3 11 12 16.51

 معادن 4.9 2 5.5 1.63 2.52

 زجاج 0.6 1 2 1.36 0.86

 اخرى 3.95 13 5 12.62 14.46

Source  ꞉Agence Nationale des Déchets. 2014B, 16 
ي مالحظة: بالنسبة لنفايات اخرى منتجة 
 
ة منها تمثل القماش 2014ف ٪هي نفايات خاصة 0.41٪ و11.76، فنسبة كبير

  ونفايات المستشفيات... 

 
ي احياء 

 
ي ف

ومع ارتفاع نسبة البالستيك والورق، تصبح عملية الجمع المختلط هي أحسن حل حيث يتم الجمع االنتقانئ
ي احياء جماعية )العمارات( نموذجية للفرز التطوعي 

 
 مع العمل عىل التحسيس بأهمية عملية الجمع فردية )الفيالت( وف

ي تصل 
ي الجزائر والت 

 
ي وبالتكلفة العالية لعملية الجمع ف

ي الجزائر 40 إىلاالنتقانئ
 
٪ من هيكل مصاريف تسيير النفايات ف

 حاليا. 
(AND, op.cit., 21)  ي الجزائر

 
لية ف   3كلغ/م  264.7وبلغ معدل كثافة النفايات المي  
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ي 3كلغ/م  500 إىل 300كثافة البلدان األوربية )معدل ما بير  وهو قريب من مستوى  
( بالرغم من اختالف التطور التقت 

 ...  ومستوى التحض 
ي الجزائر ما بير  

 
لية وما يابهها ف اوح معدل الرطوبة لنفايات مي   ٪ بحيث يزداد كلما اتجهنا 70 إىل 60ومن جهة أخرى، يي 
 يماال ناحية البحر المتوسط، ما يؤثر عىل نجاعة مشاري    ع الحرق. 

 (Agence Nationale des Déchets. 2017A, (7- 5   وحسب أحدث دراسة قامت بها الوكالة 
ي العاصمة فقط. 3500مليون طن منها 1.3فإن المعدل السنوي لنفايات الجزائر 

 
 طن يوميا ف

ي معظمها، بما قد يصل  9سستانوتتوىلي مؤ 
 
ي العاصمة بحيث توجه ف

 
ي بعض المناطق، 80 إىلمهمة جمع النفايات ف

 
٪ ف

ة عمل يبه مستمرة  إىل  فعىلي لوتير
ي بقورصو ومحالمة دون تثمير 

 ساعة لشاحنات الجمع.  24/24مركزي الدفن التقت 
 جهود الوكالة الوطنية للنفايات-2

ي ميدان تطبيق السياسة الوطنية للنفايات، وهي ذات الوكالة الوطنية للنفايات هي أد
 
اة وزارة البيئة والطاقات المتجددة ف

 طابع صناعي وتجاري ما يمكنها من اجراء االبحاث والدراسات مع الجامعات واألطراف األخرى. 
ي 
 
ي تسيير النفايات، وذلك ف

 
إطار عقود النجاعة كما ان طابع الخدمة العمومية يمكنها من مساعدة الجماعات المحلية ف

 ( 363-362، 2005والمرافقة )وزارة تهيئة اإلقليم والبيئة. 
اتيجية تستعير  فيها بوسائل التواصل الحديثة. 

 وحاليا تملك الوكالة إطارات يابة نسوية ورجالية ونظرة اسي 
 
ي توزي    ع العمالة داخل الوكالة.  والذي يوضح نسبة التمكير  االجتماعي  3نظر الشكل أ

 
  ف

 3الشكل
 2019داريصورة الطاقم اإل 

 
 

Source꞉Htpps /꞉/www.and.dz  
 

 مهام الوكالة الوطنية للنفايات-2-2
 المحىلي والدوىلي مثلما هو موضح ادناه: 

 تتنوع مهامها وتتمايز عىل المستويير 

 بتسيير النفايات. مساعدة الجماعات المحلية بالتوصيات والتكوينات حول عقود النجاعة ومسائل تقنية متعلقة -أ
 ترقية األنشطة المتعلقة بالتسيير المتكامل للنفايات...وهي متعددة ومن أهمها: -ب
ي نوفمي  72/823تطبيق المرسوم ا لتنفيذي-1ب 

 
 والمتعلق بوضع نظام ايكو جمع لنفايات التغليف.  2002الصادر ف

ي المدارس واالحياء حول الفرز من المصدر ووضع نظام ال-2ب 
 
ي التحسيس ف

 جمع االنتقانئ
، -ت ي مجال النفايات )المستثمرين الشباب، جامعي النفايات والمرسكلير 

 
التحسيس والتوعية لكل األطراف الفاعلير  ف

ي نوفمي  
 
اضيا ف ي تم اخرها افي 

كات...( عي  المعارض الدولية ريفاد، والت   2020مؤسسات الجمع، الجماعات المحلية، الشر
ة  ي الفي 

 
 2019ي  من نوفم10-7وحضوريا ف

ي تربط بير  -ج 
ي بورصة النفايات الت 

 
جاع وأيضا ف ي عملية االسي 

 
وع اإلدارة تسهم ف ي ومشر وع جي نموذج  التثمير  عي  مشر

 العرص والطلب
ي -د
 
، تم إطالق تطبيق نظيف القابل للتحميل من متجر ستور بحيث يربط بير  المواطن واإلدارات العمومية 2019ف

 داء وعن شقة الحاويات او تعرضها للعطب. ويسمح بالتبليغ عن النقاط السو 
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اته كمية النفايات المنتجة الوحدوية والمقدرة ب -ه ي للنفايات، ومن اهم مؤشر
 كغ/يوم/ساكن. 0.95إنشاء نظام وطت 

 إعادة تأهيل المفارغ العشوائية. -و
ي المشاري    ع الثنائية كاتفاقيات دولية حول البي-ي

 
ي المحافل الدولية وف

 
ئة )منها االتفاقية االطار للتغير تمثيل الجزائر ف

ي اجتماعات الدول االعضاء( واالتفاقية الثنائية: الجزائر
 
ي وف

كوريا الجنوبية، -المانيا، الجزائر-بلجيكا، الجزائر-المناج 
 تونس. -واالتفاقية الجزائر

ي 
 
ي تمت ف

ي  6وبناء عىل المقابلة الت 
ل هيئها الوصية بتفعيل اول ، فقد كلفت الوكالة الوطنية للنفايات من قب2020جانف 

جعير  
ونية تربط بير  العارضير  والطالبير  لنفايات مثمنة )كمسي 

(، فهي سوق  أرضية الكي  لنفايات و التجار والحرفيير 
اضية توضع فيها اإلعالنات وتتابع فيها الصفقات حت  نجاحها او فشلها.   افي 

ي الجزائ
 
 ر. وحاليا، تقوم الوكالة بدراسة حول نسبة التدوير ف

 افاق، إنجازات-2-3
ي بخصوص االقتصاد التدويري2016حت  فيفري اتيح  اتيجية ل10، لم يكن هناك توجه اسي  ي االسي 

 
كنه االن واضح ف

كير  فيها عىل برامج تطوير المعالجة البيولوجية لنفايات وخاصة 2030-2016الوطنية للتنمية المستدامة 
، بحيث يتم الي 

ي ألوساط جزائرية هشة 13السامة منها، ما سيحقق الهدف  خاصة -من التنمية المستدامة ويحفظ التنوع البيولوج 
 الساحلية منها. 

امج مشار اليها أعاله فقط ناهيك عن  50000وقد تم تخصيص  دوالر امريكي موجهة آلليات  200000دوالر امريكي لي 
جاع الزجا  ي الصناعات رفع اقتصادي لقطاعات االقتصاد الدائري بالجزائر عىل غرار اسي 

 
ج والبالستيك واستعمال الفلير  ف

 النسيجية ، باإلضافة لتثمير  طاقة الميثان والكتلة الحيوية. 
(Ministère de ressources en eau et de l’environnement. 2016, 57) 

BOUZIANE, K.2016, 14-15)) ي
 
ط تشجيع قطاعي  2025مليون منصب عمل بحلول  1.4الجزائر، يمكن توفير  وف بشر
 مليار دوالر امريكي عالميا.  100ويقدر سوق االقتصاد األخض  ب.الطاقات المتجددة وتسيير النفايات

 2030٪ بحلول 50 إىل٪ 10من معدل حاىلي ال يتجاوز   ويرتكز عمل بورصة النفايات عىل ترقية الرسكلة
.  ن مناجم النفايات الجزائرية غير المستغلةوهذا م ي

 بمراكز الدفن التقت 
ي زمن الجائحة: أومن 

 
 برز إنجازات الوكالة الوطنية للنفايات ف

اضية، كل اربعاء من اكتوبر  .2020*مواكبة تحيير  األنظمة القانونية الخاصة بتسيير النفايات عي  الوريات االفي 
اء"لحامىلي  2019*مبادرة سبتمي   اء تحت يعار " نرافقكم إلنجاح مشاريعكم الخض  بالمركز الدوىلي  المشاري    ع الخض 

 للمؤتمرات عبد اللطيف رحال. 
ولإليارة تنوعت المشاري    ع بير  قطاعي الطاقات المتجددة وتثمير  النفايات، وقد اختتمت هذه المبادرة بتوقيع اتفاقيات 

 بير  المستثمرين وبعض حامىلي المشاري    ع. 
 

 الخاتمة
ة  اعي حق األجيال الحاض  إن موضوع تسيير النفايات يفرض مشاكل تتطلب حلوال جذرية اقتصاديا وسيسيولوجيا لير

 . ي
 والمستقبلة لمواجهة التحديات الديمغرافية خاصة والتغير المناج 
ي سنوات سابقة ولكنها تسع 

 
ة ف ي قطاع النفايا إىلتحملت الجزائر خسائر معتي 

 
ي ف  تتطوير نمطها التسيير

ي الرسكلة والفرز. 
 
 عي  دعم مسار تحقيق اقتصاد اخض  مستدام وتحقيق قفزة ف

 النتائج-1
ي الجزائر بتخفيض حجم الحاوية 

 
النصف مع توجيه النفايات المسقرة او بقايا  إىل*تسمح المعالجة القبلية للنفايات ف

ي ثالثة اضعاف العمر الحاىلي ) إىلنواتج التثمير  
 5سنة بدل  15المفارغ العمومية، ما قد يطيل من عمر مراكز الدفن التقت 

 سنوات(. 

 دينار جزائري.  1267ويعد التسميد من انسب الخيارات للجزائر، إذ بلغت تكلفة طن واحد من سماد 
اتيجية الوطنية للتنمية *الوكالة الوطنية للنفايات هي أداة وزارة البيئة والطاقات المتجددة  ي تطبيق االسي 
 
ف

كير  فيها عىل المعالجة البيولوجية للنفايات. وهي منظمة متعلمة قد تتحول لصانع  2030- 2016المستدامة
ويتم الي 
 المعرفة بخصوص قطاع النفايات. 

ي الحاويات عي  ا إىل*تشجيع السكان عىل جمع النفايات 
 
لحوافز المالية وتشجيع أماكن الفرز )المجمعات( بدل رميها ف

ي هذا المجال. 
 
 مؤسسات نايئة ف
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احات-2  االقير
 من الحمالت التحسيسية عي  رفع قيمة رسم عىل أكياس بالستيكية وتشجيع 

*تقوية الية فرض الرسوم التحريضية أكير
 السكان عىل استخدام السالل والقفف. 

اح قانون يمنع استخدام االكياس البالستيكية اال   .2030-2025لرمي النفايات بحلول *اقي 
*بما ان الجنوب الجزائري به اقل كثافة نفايات، فيمكن بناء المراكز التقنية للدفن هناك مع استعمال القطارات 

 الجنوب واالستفادة من مزايا نظام المناقلة.  إىلوالمحطات التحويلية لنقل النفايات من الشمال 
ي األسماك عىل تدوير نفاياتهم للحصول عىل طاقة كتلة حيوية بما يحقق استدامة *تشجي  ومرن 

 ع الفالحير 
ي الجزائر 

 
ي المناطق السهبية والصحراوية ف

 
 حلقة زراعة غذائية، خاصة ف

ي مجاىلي الطاقة 
 
ي ف ي هذا الصدد عي  عقد اتفاقيات استثمار أجنت 

 
ي ف

اكة الجزائر مع االتحاد االفريف  *استفادة من شر
 المتجددة والنفايات. 

ي 
 
ي إعمار األرض واستيطانها  وف

 
ي روبرت موريسون "اإلنسان هو انجح الكائنات ف

الختام، نستشهد بمقولة العالم البيتئ
 ولكنها أكير الكائنات إفسادا وتلويثا لها". 
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 الهوامش 
 
                                                           

يائية طبيعية لتجمع من المخاطر العالمية، نذكر عىل سبيل المقال ال الحض ظاهرة الصوبة الزجاجية او - -1 االحتباس الحراري. وهي ظاهرة فير 
 غازات الدفيئة تزيد من حدتها األنشطة الصناعية بدء من الثورة الصناعية

.   نوبل-2 ي
 حصل العالم الهندي عىل جائزة -.1990وهو اول من استخدم مصطلح التنمية المستدامة من خالل أبحاثه حول الرفاه اإلنسان 

ي هو من انصار و -3
 
ي العديد من 1924اغسطس 23مؤيدي نظرية االستدامة الضعيفة...ولدف

 
وكلير  بالواليات المتحدة االمريكية، درس ف بي 

  " و"هدر التسعينات". 1970الجامعات االمريكية:هارفارد وجامعة كولومبيا وميت.حصل عىل جائزة نوبل للسالم ومن مؤلفاته "نظرية النمو

ي من رواد نظرية االستدامة -  4
 
وتمت 2005الضعيفة، وهو متحصل عىل جائزة نوبل أيضا ومن مؤلفاته "اين تكمن ثروة األمم؟" الذي صدر ف

ي 
 
اتيجية 2008ترجمته ف   من قبل مركز االمارات للدراسات والبحوث االستير

BEYOND GROWTH1996  ي بالواليات المتحدة االم 1938يوليو 21و رائد نظرية االستدامة القوية، من مواليد
 
يالند  ريكية. عمل ف جامعة مير

ي منظمة نادي روما. 
 
 وهو عضو ف

ي 5
 
 ، ومن مؤلفاته هذا االقتصادي2014تحصل عىل جائزة الكوكب األزرق ف

 " 

ي الوقت نفسه بالحد من المخاطر البيئية6
 
، ويعت  ف ي واإلنصاف االجتماعي هو " اقتصاد يؤدي اىل تحسير  حالة الرفاه البشر  االقتصاد االخض 

نامج األمم المتحدة للبيئة.  " مثلما ورد بي  ي   وحاالت الشح االيكولوج 
ي 7

 
اتيجية العيش المستدام=االناتج المحىلي الصاف ي المعادلة التالية الذكر: استير

 
ي الموارد  -يمثل مؤشر الرفاه االقتصادي ف

 
االستهالك ف

 الطبيعية+نفقات المحافظة عىل البيئة
=الناتج  ي

 
ي راس المال المادي. -المحىلي اإلجماىلي الناتج المحىلي الصاف

 
  االستهالك ف

ي القرن الخامس عشر ،ومن اللغة الفرنسية القديمة،  8-
 
ية ف وكانت تدل عىل بقايا الطعام قبل ان تكتسب معت   كلمة دخلت اىل الغة اإلنجلير 

 ياملة. 
ية ال  ي اإلنجلير 

 
ي ال تصلح للسكت  ف

ي الصعيد الجزر او األرض الت 
ي تعت 

  GARBAGE.ونفس المالحظة تخص كلمة WASTE وسيطية. ونفس الت 
ا نات بحيث تتوىل المؤسسة األوىل مسؤولية لبلديات المركزية بالعاصمة واألخرى تقوم بعملية الجمع -9 هما مؤسسة نات كوم ومؤسسة اكسي 

ب  ع نات كوم عىل مساحة  ي بلديات طرفية. وتي 
 
ب  ع عىل وسائل الزمة  184بباف ي  كم مرب  ع وتي  واداؤها أمثل بمعدل  ة، مادية كشاحنات...()بشر
ي حير  ان. من نفايات منتجة ٪85جمع 

 
ا نات اقل أي  ف  .كلم مرب  ع625 ٪ من نفايا منتجة عىل مساحة75أداء مؤسسة اكسي 

  وقد يرجع الفرق اىل عوامل تنظيمية وكذا ثقافية متعلقة بالساكنة. 
 ثانوية او موارد لعمليات صناعية أخرى.  القضاء عىل الهدر عي  جعل النفايات منتجاتاالقتصاد الدائري هو نظام اقتصادي يهدف اىل -10

 ومن االتطمة الدائرية: إعادة استخدام المواد، المشاركة، اإلصالح، التجديد وإعادة التدوير. 
: كينث، بولدينج ي ترنر1966ومن ايهر االقتصاديير 

س، ر.كيت    .1989، ديفيد بير


