استمارة المشاركة في المؤتمر العممي الخامس
القانون و البيئية :
يوم  32-32أفريل 3102
كمية الحقوق – جامعة طنطا-
 االسم و المقب  :دالل بميدي


الوظيفة :أستاذ مساعد قسم –أ-

 المؤسسة :جامعة الشادلي بن
جديد -الطارف -الجزائر

 الهاتف19 01 06 29 96 :
 البريد اإللكتروني:

blidi.dallel@yahoo.fr


نائبة رئيس القسم المكمفة بالتدريس و

 االسم و المقب  :محمد مرسمي
 الوظيفة :أستاذ مساعد قسم –
ب-

 االسم والمقب  :عماد الدين بركات
 الوظيفة :أستاذ مساعد قسم –
ب-

 المؤسسة :جامعة الشادلي بن

 المؤسسة :جامعة الشاذلي بن

 الهاتف07 82 55 97 07 :

 الهاتف19 90 22 22 26 :

جديد -الطارف -الجزائر

 البريد االلكتروني:

mesparo82@yahoo.fr

جديد -الطارف-

 البريدددددددددددددددددددددددد اإللكتروندددددددددددددددددددددددي:
imadbarkat59@gmail.com

التعميم في التدرج بقسم الحقوق كمية
الحقوق و العموم السياسية .

محور المشاركة

المحور األول :التشريعات و دورها في مكافحة التموث والحفاظ عمى البيئية
عنوان المداخمة:

النظام التشريعي لحماية البيئة من النفايات الطبية.

1

: الممخص
 وتأثيراتيا السمبية عمى الصحة اإلنسانية و البيئة،نظ ار لممخاطر التي تسببيا النفايات الطبية
، دفع العديد مف الدوؿ إلى البحث عف أفضؿ الطرؽ لمتخمص مف النفايات الطبية،االجتماعية
إلبعاد الخطر عف األفراد العامميف بالمرافؽ الصحية مف الطاقـ الطبي وشبو الطبي وكذلؾ إبعاد
 فيناؾ عدة خطوات لو،الخطر عف األشخاص المحيطيف والمجتمع والبيئة بصفة عامة
 وتزايد،استخدمت ألصبح المرفؽ الصحي مصد ار لمشفاء وليس مصد ار لمعدوى وخط ار لمبيئة
 خاصة في حالة إساءة التخمص مف،االىتمامات التشريعية عمى المستوى الوطني و الدولي
.النفايات الطبية
.  التشريعات البيئية-  النفايات الطبية – التمويث البيئي: الكممات المفتاحية
Résumé :
De nombreux pays se sont efforcés de trouver les meilleurs moyens d'éliminer les
déchets médicaux, d'éliminer les risques pour le personnel médical et paramédical et
d'éliminer le danger des personnes, de la société et de l'environnement environnants.
En général, l'établissement de santé doit être utilisé en tant que source de récupération
plutôt qu'en tant que source d'infection et de menace pour l'environnement, et en
augmentant les préoccupations législatives aux niveaux national et international, en
particulier en cas de mauvaise utilisation des déchets médicaux.
Mots-clés: Déchets médicaux - Pollution de l'environnement - Législation
environnementale
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المقدمة :
تعتبر النفايات الطبية مف أىـ المواضيع التي تيتـ بو الدوؿ في الوقت الحاضر نظ ار

لممخاطر التي يمكف أف تنتج عنيا و تمحؽ أض ار ار بالبيئة و صحة اإلنساف ،كما إف انتشار

نفايات الرعاية الصحية في البيئة الطبيعية يظير مف خبلؿ عدـ التعامؿ معيا بطريقة سميمة

سواء في مصادر إنتاجيا أو أثناء جمعيا ونقميا والتخمص منيا ،يؤدي إلى أضرار صحية وبيئية
جسيمة ومف بيف اآلثار البيئية المرتبطة بمختمؼ مجاالت تسيير نفايات النشاطات العبلجية

وذلؾ عمى مستوى عمميات نقميا واعادة استرجاعيا وترميدىا والتخمص النيائي منيا في المفارغ،
ولعمى مف أىـ أسباب التخمص غير األمف لمنفايات الطبية ،التكمفة المالية لمتخمص القانوني ليذه

النفايات  ،ففي ظؿ السعي الدولي لبلىتماـ بالصحة اإلنسانية وتوسيع نطاؽ المؤسسات

الصحية عف طريؽ توفير أفضؿ الوسائؿ لمخدمات الطبية ،تفاقمت نسبة النفايات الطبية بشكؿ

كبير ،الشيء الذي يتطمب تخصيص ميزانية كافية لمتخمص منيا نظ ار لمخطر الكبير الذي
تشكمو ،مقارنة مع التكاليؼ المخصصة لممؤسسات الصحية مف أجؿ تسييرىا ومعالجتيا.

و الجزائر كغيرىا مف الدوؿ تعاني مف النفايات الطبية بسبب ارتفاع تكمفة التخمص مف ىذه

النفايات.
و عمى ذلؾ تكوف إشكالية ىذه الدراسة تتمحور حوؿ:ما ىي آليات الوقاية لمحد مف مخاطر
النفيايات الطبية ؟ والى أي مدى تصدي التشريعات ليذه المخاطر و توفير الحماية القانونية منيا
؟ وىو ما نتوصؿ إليو مف خبلؿ معالجة الموضوع في النقاط التالية:
المبحث األول  :اآلليات القانونية لمتخمص من النفايات الطبية
المطمب األوؿ :تعريؼ النفايات الطبية
المطمب الثاني :تأثيرات النفايات الطبية
المبحث الثاني  :النظام التشريعي و الدولي لمنفايات الطبية
المطمب األوؿ :النظاـ الوطني لتسير النفايات الطبية
المطمب الثاني  :النظاـ الدولي لتسير النفايات الطبية
خاتمة
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المطمب األول :تعريف النفايات الطبية
الفرع االول  :التعريف المغوي و االصطالحي و القانوني لمنفايات الطبية
لقد شيد مصطمح النفايات الطبية "  " les déches médicauxاختبلفا متبايف عمى المستوى
المغوي و االصطبلحي ىذا مف جية ،وعمى مستوى التشريعات الوطنية و المواثيؽ الدولية مف

جية اخرى.

أوال  :تعريف النفايات لغة و اصطالحا
النفايات لغة  :يقصد بالنفاية بقية الشيء ،والنفية ما يبقى مف الشيء ،و النفية ما ينفى لرداءتو،
و يقاؿ نفاية الشيء و نفاتو و نفوتو و نفاؤه و نفاوتو ،و تأسيسا عمى ذلؾ فإف معنى النفاية يدور
حوؿ معنى التخمص مف الشيء لرداءتو و عدـ فائدتو ( ،)1و عرفيا قاموسMerrian-

” Websterعمى انيا " :ما ترفضو أماكف المجتمعات السكنية و الحيوانية" (.)2

النفايات اصطالحا  :لقد عرفيا النظاـ القانوني البريطاني عمى أنيا األشياء المتروكة و التي
تعد غير مرغوب فييا في االستخدامات اإلنسانية ،والتي يراد التخمص منيا (.)3
عرفت كذلؾ عمى أنيا مواد أو أشياء يجرى التخمص منيا أو ينوي التخمص منيا أو مطموب

التخمص منيا (.)4

-1د.تامر مصطفى محمد ،المواجية القانونية و األمنية لمتداوؿ غير المشروع لممواد والنفايات الخطرة ،دار
النيضة العربية ،القاىرة ،2115 ،ص .53
-2د.خالد السيد المتولي محمد ،نقؿ النفايات الخطرة عبر الحدود والتخمص منيا في ضوء أحكاـ القانوف الدولي،
دار النيضة العربية ،الطبعة األولى ،القاىرة ،2115 ،ص .34
-3د.صالح محمد بدر الديف ،المسؤولية عف نقؿ النفايات الخطرة في القانوف الدولي،دار النيضة العربية،
القاىرة ،ص.33
 -4د.تامر مصطفى محمد ،المرجع السابؽ ،ص.71
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ولقد عرفيا أيضا المشرع الجزائري في أوؿ قانوف لمبيئة بعد االستقبلؿ  ،في المادة 26
منو كاألتي  " :ما تخمفو عممية اإلنتاج أو التحويؿ أو االستعماؿ وكؿ مادة أو منتوج أو بصفة

أعـ كؿ شيء منقوؿ أىمؿ أو تخمى عنو صاحبو" ( ،)1و لئلشارة فيو نفس تعريؼ المشرع
الفرنسي في المادة  11مف ؽ.النفايات الفرنسي (.)2
و في تحديد المعنى االصطبلحي لمفظ " النفاية"  ،عرفيا بعض الفقياء عمى أنيا " :أي مادة

لـ يعد ليا أي قيمة في االستعماؿ ،أما إذا أمكف إعادة استخداـ احد أجزائيا أو مرطباتيا مرة

أخرى فبل يمنؾ أف يطمؽ عميو نفاية " ( ،)3وعميو النفاية لغة":ما نفيتو مف الشيء لرداءتو (،)4
وبمصطمح القانوف الذي يعد الحكـ في تحديد مفيوـ النفايات كونو الفاصؿ في تصرفات

ومسؤوليات حائزييا ىي" :كؿ البقايا الناتجة عف عممية اإلنتاج أو التحويؿ أو االستعماؿ وبصفة
اعـ كؿ مادة أو كؿ منتوج وكؿ منقوؿ يقوـ المالؾ أو الحائز بالتخمص منو أو قصد التخمص
منو أو يمزـ بالتخمص منو أو بإزالتو (.)5

ومف خبلؿ التعاريؼ السابقة يتضح اف النفايات قد تمتقي في بعض الجوانب لكنيا قد تختمؼ

في الكثير منيا عمى أساس أنو ما يعتبر نفاية لدى البعض قد يكوف لدى البعض اآلخر قاببل

لبلستيبلؾ أو االستخداـ ،ولتفادي مثؿ ىذه األوجو المختمفة يتـ التطرؽ الى ما ذىب إليو المشرع

الجزائري في تعريؼ النفاية ( ،)6و التشريعات المقارنة اصطبلحا التي نظمت النفايات عامة و
النفايات الطبية بشكؿ خاص.

ثانيا  :التعريف القانوني لمنفايات الطبية
لقد اطمقت عدة مصطمحات لمنفايات الطبية مثؿ" نفايات الرعاية الصحية "  ،أو " مخمفات

االنشطة العبلجية " ،لكف المشاع حديثا ىو استخداـ مصطمح" نفايات الرعاية الصحية" ،ليشمؿ
 -1القانوف رقـ  13 /83المؤرخ في  15فبراير  1983المتعمؽ بقانوف البيئة ،ج ر  ،العدد .16

2- Loi n 1975-633 du 15 Juillet 1975, relative à L'elimination des déchés et la
récupération des matériaux, JORF n 194 du 25 Juillet 1975, p 39-41.
 -3د.صالح محمد بدر الديف ،المرجع السابؽ ،ص .34
 -4انظر معجـ ابف منظورلسنة . 1988

 -5د.خالد بوجعدار ،و فيبللي محمد االميف ،محددات الجودة لمبيئة لحمقات تسيير نفايات االنشطة العبلجية،
دراسة تشخيصية بالمركز االستشفائي الجامعي ابف باديس بقسنطينة ،مخبر المغرب الكبير االقتصاد و
المجتمع ،جامعة منتوري ،قسنظينة ،ص .13

 -6ميمود تومي ،و عديمة العمواني ،تأثير النفايات الطبية عمى تكاليؼ المؤسسة الصحية ،مجمة العموـ
االنسانية ،العدد العاشر ،جامعة محمد خيضر ببسكرة ،نوفمبر  ،2116ص .314
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كؿ أنواع النفايات المفرزة مف المنشأت الصحية بجميع انواعيا ،أما بالنسبة لممشرع

الجزائري فمقد أطمؽ عمييا مصطمح " نفايات الرعاية الصحية" ضمف القانوف رقـ19/ 11
( ،)1و في ىذا الشأف صنفت النفايات الطبية في اتفاقية " بازؿ" ( ،)2ضمف الفئة األولى

لمنفايات الخطرة  " ،والتي تشمؿ النفايات السائمة و تحتوي عمى نفايات المستشفيات و

النفايات الصيدلية و المذيبات العضوية  ،)3( ".....و عرفت ايضا بعدة تعاريؼ منيا "
جميع النفايات أو الفضبلت الصمبة أو السائمة أو الغازية المفرزة مف مختمؼ المنشأت

الصحية  ،ومف المراكز الصحية و العيادات و المختبرات و جميع المؤسسات الطبية
والبيطرية االخرى" (.)4
و بالرجوع الى التشريع الجزائري فمقد تـ االشارة الى تعريؼ النفايات الطبية في القانوف رقـ
 19/11المتعمؽ بتسيير النفايات ومعالجتيا و مراقبتيا السالؼ الذكر ضمف المادة  12منو
كاالتي  " :نفايات النشاطات العبلجية ىي كؿ النفايات الناتجة عف نشاطات الفحص و المتابعة
و العبلج الوقائي أو العبلج في مجاؿ الطب الشرعي و البيطري " ( ،)5و تجدر االشارة إلى أنو
تـ وضع تعريؼ مقترح لمنفايات الطبية عمى أنيا " كؿ ماينتج عف النشاط الطبي ،والتي مف
الممكف أف تؤدي الى تموث البيئة أو االضرار بصحة الكائف الحي" (.)6

 -1المتعمؽ بتسيير النفايات و معالجتيا و مراقبتيا ،المؤرخ في  27رمضاف  1422الموافؽ لتاريخ  12ديسمبر .2111
 -2اتفاقية دولية صادرة في مدينة بازؿ بسويس ار في  22مارس  ، 1989المتعمقة بنقؿ النفايات الخطرة والتخمص منيا عبر
الحدود.
 -3د.معمر رتيب محمد عبد الحافظ ،اتفاقية بازؿ و دورىا في حماية البيئة مف التموث بالنفايات الخطرة  ،دار النيضة
العربية ،القاىرة ، 2118 ،ص .22
 -4ـ.ميند بنياف صالح المفرجي  ،و ـ.ـ.زياد خمؼ عميوي الجوالي ،المسؤولية المدنية عف النفايات الطبية ،مجمة كمية القانوف
لمعموـ القانونية و السياسية ،جامعة كركرؾ ،المجمد األوؿ ،السنة 1432ىػ2112-ػ العدد االوؿ ،ص.134
 -5فيبللي محمد األميف ،التسيير المستداـ لنفايات النشاطات العبلجية ،رسالة ماجستير ،كمية العموـ االقتصادية و عموـ التسيير،
جامعة منتوري  ،2117-2116قسنطينة  ،ص .21
 -6د.رضا عبد الحميـ عبد المجيد عبد الباري ،المسؤولية القانونية عف النفايات الطبية  ،دار النيضة العربية ،الطبعة
الثانية،القاىرة ،2115 ،ص .28
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المطمب الثاني :تأثيرات النفايات الطبية
إذ يمكف تحديدييا بدأ بتفكيؾ المصطمحات التالية:

 التموث  :. :Pollutionيعرؼ باعتبار الشيء الذي وقع عميو الضرر.


Impactاألثر يعكس التأثير) ( Effetالمباشر وغير المباشر لمتموث الحاصؿ مف الشيء الذي وقع عميو

الضرر.


Dangerالخطر :لو صمة بإمكانية وجود األثر الحاصؿ عمى الشيء المضرور.

 المضرة . : Préjudiceىي نتاج األثر ويمكف استخبلص سممية االنجذاب بيف :المضرة /احتماؿ وقوع
الخطر و المضرة /احتماؿ وقوع خمؿ وظيفي في األشياء.


 Risqueالمجازفة والمخاطرة :ىي احتماؿ وقوع الخطر (س) المنجذب مف المضرة (ج) (.)1

و تندرج طبيعة خطر نفايات خدمات الرعاية الصحية إلى واحدة أو أكثر مف الخصائص التالية:
 أف تحتوي عمى عوامؿ معدية. -أف تكوف سامة لمجينات.

 أف تحتوي عمى مواد كيميائية أو مواد صيدالنية سامة أو خطرة. -أف تكوف مشعة .

 أف تحتوي عمى أدوات حادة (.)2وعميو فاف ىذا التموث الخطير الناتج عف النفايات الطبية مف شأنو اإلضرار بالصحة العامة و البيئية،

والمجتمع في حالة التخمص غير السميـ لمنفايات الطبية ،إذ يقصد بالتخمص غير األمف ليذه النفايات عدـ احتراـ
اإلجراءات القانونية لذلؾ مثبل بدال مف دفف النفايات البلزـ حرقيا يتـ حرقيا ،أو السيو عف بعض النفايات

كنسياف بقع الدـ أو مواد كيماوية.

ألف النفايات الطبية تعتبر جزء مف النفايات الخطرة ،نظ ار ألثارىا السمبية عمى العامميف في المؤسسات الصحية

والمجتمع و الصحة العامة ،إف لـ تتـ إدارتيا بشكؿ سميـ ،فيناؾ العديد مف األمراض التي يمكف أف تنتقؿ عف

طريؽ النفايات الطبية مثؿ االلتياب الفيروسي لمكبد ،االيدز وغيرىا مف األمراض (.)3

و المخاطر ىي احتماالت وجود مواد معينة قد تؤدي إلى حدوث ضرر معيف يقع بيف البسيط والشديد ،بحكـ

تعامؿ األشخاص مع النفايات الطبية في المؤسسات الصحية فنفايات خدمات الرعاية الصحية انطبلقا مف

خصوصياتيا تشكؿ العديد مف اآلثار والمخاطر التي تتمحور عمى عدة مفاىيـ متداخمة ومترابطة (.)4
 -1فيبللي محمد ،المرجع السابؽ ،ص.42
 -2سراي أـ السعد ،المرجع السابؽ ،ص .73
 -3عصاـ أحمد الخطيب ،إدارة النفايات الطبية في فمسطيف ،المرجع السابؽ ،ص .7

د.خالد السيد المتولي محمد ،ماىية المواد و النفايات الخطرة في القانوف المصري ،المرجع السابؽ ،ص
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تتمثؿ ىذه األخطار في المساس بقيمة المنشأة الصحية سواء القيمة الخدمية أو القيمة التي ينظر بيا المجتمع إلى
القيمة االقتصادية ليا ،إذ أف تكاثر ووجود النفايات يشكؿ صورة تعكس تدىور الخدمات العبلجية الصحية التي
تقدميا المنشأة مف خبلؿ انعداـ أولويات النظافة التي تزيد مف تخوؼ المرضى والمجتمع ،خاصة كوف المرضى
في حالة مرضية تقمؿ مف قدرتيـ عمى مقاومة األعراض وخمؽ القابمية لمعدوى التي تصبيـ مف جراء المخاطر
الصحية التي تسببيا النفايات ،مف جية ومف جية أخرى إذا تزايدت مثؿ ىذه التخوفات القائمة عمى صبلبة مبدأ
المرضى والمجتمع إلى التخمي عف خدمات العبلج والصحة لممنشآت الصحية التي حاليا كما وصؼ ،والمجوء إلى
منشآت صحية تضمف وتقدـ خدماتيا العبلجية ضمف الشروط المثمى لمنظافة والصرامة في التعامؿ مع مختمؼ
مجاالت تسيير النفايات بطرؽ مستديمة وعممية متكاممة ،وىي الحالة التي تخمؽ فرص ضائعة استثمارية لممنشأة
الصحية ،بتزايد تكاليؼ التسيير السيئ لنفاياتيا التي تنتجنيا ،وفقداف خدمات المرضى الذيف كانوا محتمميف
لصالحيا (.)2
ومما سبؽ يتضح أف النفايات الطبية مف شأنيا األضرار بالدرجة األولى بالصحة العامة عف طريؽ األمراض
المعدية أو الخطيرة التي قد تؤدي حتى لمموت ،أما بالنسبة لؤلضرار البيئية فيي يمكف أف تظير مف خبلؿ التموث
الجوي ،البري ،أو البحري  ،بؿ األكثر مف ذلؾ يمكف أف تؤثر مف التكاليؼ الباىضة التي تتطمبيا عممية تسيير و
معالجة النفايات الطبية.
إذ يقصد باألضرار البسيكولوجية لمنفايات الطبية ،المساس بالجانب النفسي لئلنساف ،فقد تسبب نفايات
الرعاية الصحية ض ار ار نفسيا لبلنساف ،كأف يتـ إنتشار عدوى مرضية انتشرت في مؤسسة صحية معينة ،جراء
السيو عف جمع نفايات معدية داخؿ ىذه المؤسسة ،مما أدى إلى إصدار قرار إداري يمنع كؿ الموجوديف داخؿ
المؤسسة مف المغادرة إال بعد إجراء التحاليؿ ،و أخذ العبلج البلزـ لموقاية مف تمؾ العدوى ،و ىذا في حد ذاتو
يشكؿ أضرار نفسية لدى المرضى و كؿ العامميف بيذه المستشفى ،وحتى أىؿ و أقارب ىذه الفئات.

 -1تقرير منظمة الصحة العالمية ،اإلدارة اآلمنة لنفايات أنشطة الرعاية الصحية ،المرجع السابؽ ،ص .18
فيبللي محمد االميف ،المرجع السابؽ ،ص 51
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تعتبر المخمفات الطبية لممستشفيات والمراكز الصحية مف أكثر األخطار التي تيدد األفراد والمجتمع بصورة عامة
والعامميف بالمستشفيات بصورة خاصة ،لما تحتويو مف أمراض وأوبئة سريعة االنتشار وميمكة لؤلفراد جسديا وماديا
وكذا لما تسببو مف أضرار لمبيئة بصفة عامة ،وعميو فإف النفايات الطبية ال تضر بصحة اإلنساف فقط ،وانما
بالمجاؿ البيئي أيضا ،سواء تـ التخمص مف ىذه النفايات بطريقة أمنة أو بطريقة غير أمنة ،إذ تختمؼ الطرؽ التى
تصؿ بيا نفايات الرعاية الصحية ومكوناتيا المؤثرة إلى عناصر البيئة المحيطة بمنشآت الرعاية الصحية ،وبشكؿ
عاـ ىناؾ عدة طرؽ رئيسية تصؿ بيا النفايات وتؤثر فى البيئة ،وتدىور المحيط و انتشار األمراض وفساد التربة
وفقداف التنوع الحيوي (.)1
غير أف ىذه اآلثار تأتي مف جراء طرؽ المعالجة والتخمص مف النفايات ،حيث أف مض ارت ذاتية في النفاية
وتأثيرات تتشكؿ في حدود التموث الذي تحدثو ،ومعرفة تمؾ المضرات وادراؾ تحوالت يساعد المسيريف لمنفايات
عمى التحكـ فييا قصد تذليؿ آثارىا السامة عمى عناصر البيئة بصفة مباشرة وغير مباشرة (.)2
و تجدر االشارة إلى أف البيئة عمى سطح األرض تتعرض لمعديد مف األضرار ،و المموثات التي تفقدىا الكثير مف
طاقتيا االنتاجية ،بؿ و يتعدى ذلؾ إلى نقؿ األمراض إلى االنساف ،و التأثير عمى صحتو و حياتو ،فالنفايات الطبية
بأنواعيا و تصنيفاتيا المتعددة ،تعد أحد االسباب الرئيسة لمتموث ،و أصبحت تشكؿ مشكمة كبرى و معقدة ،ليس عمى
المستوى المحمي فقط ،و لكف عمى المستوى الدولي أيضا في ظؿ الممارسة الخاطئة الدارة النفايات الطبية مف قبؿ
المؤسسات الصحية ،و الدوؿ التي تصدر نفاياتيا الطبية إلى دوؿ أخرى والتي غالبا ما تكوف دوؿ إفريقية مف أجؿ
التخمص مف ىده النفايات (.)3

 -1د.ميمود تومي و أ.عديمة العمواني ،المرجع السابؽ ،ص.313
 -2د.خالد بوجعدار و د.فيبللي محمد األميف ،المرجع السابؽ ،ص .6
 -3حسف محمد محمد عمار ،المرجع السابؽ ،ص .59
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المبحث الثاني :النظام القانوني لمنفايات الطبية
حسب ما أفرزتو النفايات عامة ونفايات النشاطات العبلجية خاصة مف تراكمات سمبية

وآثار ومخاطر عمى الصحة العمومية وسبلمة البيئة ،ومنذ الستينات مف القرف الماضي بداية
المقاربة اإليكولوجية أيف ظيرت مفاىيـ النظاـ البيئي  ،والمحيط الحيوي  ،والمدى الجغرافي ،
أضحت ضرورة تدخؿ القانوف حتمية لفرض قواعد وقوانيف تحدد المسؤوليات وتنظـ سبؿ التعامؿ
مع النفايات مف إنتاجيا إلى غاية التخمص النيائي منيا ،بغية الحد مف تمؾ التراكمات واآلثار

السمبية لموقاية والحماية مع تحسيف نوعية البيئة وحفظ صحة المجتمع ،وعميو فرضت عقبلنية

تامة لمشكمة حقيقة ومخاطر ناشئة ،وبات لزاما عمى منتجي النفايات بكؿ أصنافيا وأنواعيا عدـ

إمكانية عمؿ أي شيء في أي وقت وبأي كيفية ضمف أي موطف إال وفؽ القوانيف المنصوصة
والمفروضة ،وىذا ما يخص جانب كبير مف المنشآت الصحية التي تنتج نفايات النشاطات

العبلجية مف األقؿ خطورة إلى الخطرة منيا.

مما أدى إلى تزايد االىتمامات التشريعية و الدولية بالبحث عف أفضؿ الطرؽ و إستراتجية

محكمة لمتخمص األمف لمنفايات الطبية  ،فمقد تباينت ىذه الطرؽ و اختمفت مف دولة إلى أخرى،
نظ ار لعدـ وجود معيار محدد لمقضاء عمييا ،مقارنة مع ارتفاع نسبة إنتاج ىذه النفايات ،وتجنب
أثارىا السمبية عمى الصحة العامة والبيئة االجتماعية ،وعمى ىذا األساس سوؼ ترتكز دراستنا
في ىذا المبحث ،إذ سوؼ يتـ التطرؽ إلى المعالجة الوطنية لمنفايات الطبية ،ثـ المعالجة الدولية
لذلؾ.
المطمب األول :النظام الوطني لتسيير النفايات الطبية
لقد اىتـ التشريع الجزائري بالنفايات الطبية ،كباقي التشريعات األخرى ،سواء بنصوص

خاصة أو عامة ،و ىي عديدة ومتعددة والتي كانت منذ بروز قانوف حماية البيئة الجزائري رقـ
 13/83فبراير  ،)1( 1983والذي يعتبر الدعامة القانونية والتشريعية التي وجدت في التشريع
الجزائري والتي عممت عمى تحديد التأثيرات السمبية لمنفايات الصمبة وكذ ا شروط و آليات
تسييرىا  ،توالت بعد ذلؾ النصوص التشريعية مف مراسيـ وقوانيف وأوامر ومف أىميا:

 القانوف رقـ  13/83المؤرخ في فبراير  1983المتعمؽ بحماية البيئة .

 المرسوـ التنفيذي رقـ  378/84المؤرخ في  15ديسمبر  1984المحدد لشروط التنظيؼ
وجمع النفايات الصمبة الحضرية ومعالجتيا (.)2
 -1المؤرخ في  22ربيع الثاني عاـ  ،1413الموافؽ ؿ  15فبراير .1983
 -2سراي أـ السعد ،المرجع السابؽ ،ص.88
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 المرسوـ التنفيذي رقـ 339/ 98المؤرخ في  13رجب  1419الموافؽ  3نوفمبر سنة 1998
المتعمؽ بتنظيـ المنشآت المصنفة و قائمتيا

 القانوف رقـ  19/11المؤرخ في  27رمضاف عاـ  1422الموافؽ  12ديسمبر سنة 2001
المتعمؽ بتسيير النفايات ومراقبتيا وازالتيا (.)1

 القانوف رقـ  11/13المؤرخ في  19جمادى األوؿ عاـ  1424الموافؽ  19جويمية سنة
 ،2113المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.

 المرسوـ التنفيذي رقـ 477/ 03المؤرخ في  15شواؿ  1424الموافؽ  9ديسمبر سنة
 2003المتعمؽ بكيفيات واجراءات إعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة ونشره

ومراجعتو.

 المرسوـ التنفيذي رقـ 478/ 03المؤرخ في  15شواؿ عاـ  1424الموافؽ  9ديسمبر سنة
2003المتعمؽ بتسيير نفايات النشاطات العبلجية.

 المرسوـ التنفيذي رقـ 419/14المؤرخ في  02ذي القعدة عاـ  1425الموافؽ  14ديسمبر
سنة  ،2114المتعمؽ بكيفيات نقؿ النفايات الخاصة الخطرة.
 المرسوـ التنفيذي رقـ 411/ 04المؤرخ في  02ذي القعدة عاـ  1425الموافؽ  14ديسمبر
سنة ،2114المتعمؽ بالقواعد العامة لتييئة واستغبلؿ منشآت معالجة النفايات وشروط قبوؿ
النفايات عمى مستوى ىذه المنشآت.
 المرسوـ التنفيذي رقـ  314/15المؤرخ في  06شعباف عاـ  1426الموافؽ  10سبتمبر
سنة  2005المتعمؽ بكيفيات اعتماد تجمعات منتجي و/أو حائزي النفايات الخاصة.
 المرسوـ التنفيذي رقـ 315/ 05المؤرخ في  06شعباف عاـ  1426الموافؽ  10سبتمبر
لسنة  ،2115المتعمؽ بكيفيات التصريح بالنفايات الخاصة الخطرة.
 المرسوـ التنفيذي رقـ  114/16المؤرخ في  29محرـ عاـ  1427الموافؽ  28فبراير سنة
2006المحدد لقائمة النفايات بما في ذلؾ النفايات الخاصة الخطرة (.)2
وباعتبار الجزائر دولة حديثة االستقبلؿ تراكـ النفايات وآثارىا السمبية عمى بيئتيا لـ تسف
قوانيف إال في الثمانينات مف خبلؿ القانوف رقـ 13/ 83المؤرخ في  22ربيع الثاني 1403
الموافؽ ؿ  5فبراير  1983والمتعمؽ بحماية البيئة ،في حيف المجموعة األوروبية كمثاؿ ظير
 -1فيبللي محمد االميف ،المرجع السابؽ ،ص .52
 -2سراي أـ السعد ،المرجع السابؽ ،ص .89
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أوؿ قانوف يخص مجاؿ النفايات لوحدىا بالتوجيية األوروبية المؤرخة في  15جويمية عاـ
1975تحت 442 /75وذلؾ نتيجة التقدـ المسبؽ والسريع في الصناعة ووتيرة االستيبلؾ
ونواتج الزيادة في كمية النفايات ،ومنذ بروز قانوف حماية البيئة الجزائري السابؽ ،إزدادت
الدعامة القانونية والتشريعية التي وجدت في التشريع الجزائري والتي عممت عمى تحديد التأثيرات
السمبية لمنفايات الصمبة وكذا شروط و آليات تطبيؽ تسييرىا( ،)1تكونت مف صنفيف مف القواعد
ىما :
أ -ما توضح مبدأ المنع أو تنظيم مراكز النفايات الصمبة في األماكن الطبيعية ونجدها في:
 -0المادة  19مف المرسوـ رقـ  55/ 22المؤرخ في  3مارس  1984والمتعمؽ بتسيير المناطؽ
الصناعية.
 -3المادة  111مف قانوف المياه رقم  00/22المعدؿ والمتمـ بقانوف 13/ 96المدرج في
حماية مجاؿ الري العمومي.
 -2المادتين  79و  83مف قانوف الصحة ،التعريفة رقـ  79/ 76المتممة بقانوف حماية الصحة
وكذا مشروع قانوف الصحة و ترقيتيا المعدؿ و المتمـ رقـ  15/85المؤرخ في فيفري 2003
المادة  030و المادة  128منو.
 -2المادة  24مف قانوف الغابات.
 -5المادة  107مف القانوف رقـ  18/ 90المؤرخ في  12رمضاف عاـ ، 1410الموافؽ 7
أفريؿ سنة  1990والمتعمؽ بالبمدية ،إضافة إلى المادة  51و  55مف القانوف رقـ11/ 03
المؤرخ في  19جمادى األولى عاـ  1424الموافؽ  19جويمية سنة  2003والمتعمؽ
بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.
ب -ما تنص عمى شروط وآليات التسيير والتكفل بالنفايات وكذا تأثيراتها ونجدها في:
 -1الفصؿ الثاني مف القسـ الرابع لقانوف  12/22المتعمؽ بحماية البئية.
 -2المرسوـ التنفيذي رقـ  387/83المؤرخ في  15ديسمبر  1984المحدد لشروط التنظيؼ
وجمع النفايات الصمبة الحضرية ومعالجتيا.
 -3المرسوـ التنفيذي رقـ  339/98المؤرخ في  13رجب عاـ  1419الموافؽ  3نوفمبر سنة
 1998المتعمؽ بتنظيـ المنشآت المصنفة وقائمتيا.
 -4سراي أـ السعد ،المرجع السابؽ ،ص .89
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 -5القانوف رقـ  19/11المؤرخ في  27رمضاف عاـ  1422الموافؽ  12ديسمبر سنة ، 2001
المتعمؽ بتسيير النفايات ومراقبتيا وازالتيا.)1( .

 -6القانوف رقـ  21/11المؤرخ في  18شواؿ  ،1422الموافؽ ؿ  23ديسمبر ،2111
المتضمف قانوف المالية لسنة .2112

 -7المرسوـ التنفيذي رقـ  372/12المؤرخ في  16رمشاف  1423الموافؽ ؿ  11نوفمبر
 ،2112المتعمؽ بنفايات التغميؼ.

 -8المرسوـ التنفيذي رقـ  477/13المؤرخ في  15شواؿ  1424الموافؽ ؿ  19ديسمبر
 ، 2113المتعمؽ بكيفيات واجراءات إعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة ونشره

ومراجعتو.

 -9المرسوـ التنفيذي رقـ  478/13المؤرخ في  15شواؿ  1424الموافؽ  9ديسمبر سنة
 2003المتعمؽ تسيير نفايات النشاطات العبلجية.

 -11المرسوـ التنفيذي رقـ 199/14المؤرخ في أوؿ جمادى الثانية عاـ  1425الموافؽ 19
جويمية سنة  2004المتعمؽ بكيفيات إنشاء النظاـ العمومي لمعالجة نفايات التغميؼ وتنظيمو

وسيره وتمويمو.

 -11المرسوـ التنفيذي رقـ 211/14المؤرخ في  10جمادى الثانية عاـ  1425الموافؽ 28

جويمية سنة  2004المتعمؽ بكيفيات ضبط المواصفات التقنية لممغمفات المخصصة الحتواء

مواد غذائية مباشرة أو أشياء مخصصة لؤلطفاؿ.

 -12المرسوـ التنفيذي رقـ 419/14المؤرخ في  02ذي القعدة عاـ  1425الموافؽ 14
ديسمبر سنة  2004المتعمؽ بكيفيات نقؿ النفايات الخاصة الخطرة.

 -13المرسوـ التنفيذي رقـ 411 /14المؤرخ في  02ذي القعدة عاـ  1425الموافؽ 14
ديسمبر سنة  2004المتعمؽ بالقواعد العامة لتييئة واستغبلؿ منشآت معالجة النفايات
وشروط قبوؿ النفايات عمى مستوى ىذه المنشآت (.)2

 -14المرسوـ التنفيذي رقـ  314/15المؤرخ في  06شعباف عاـ  1426الموافؽ  10سبتمبر
سنة  2005المتعمؽ بكيفيات اعتماد تجمعات منتجي و/أو حائزي النفايات الخاصة.

 -15المرسوـ التنفيذي رقـ  316/15المؤرخ في  06شعباف عاـ  1426الموافؽ  10سبتمبر
سنة  2005المتعمؽ بكيفيات التصريح بالنفايات الخاصة الخطرة.

 -1فيبللي محمد االميف ،المرجع السابؽ ،ص .53
 -2سراي أـ السعد  ،المرجع السابؽ ،ص .54
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 -16المرسوـ التنفيذي رقـ  114/16المؤرخ في  29محرـ عاـ  1427الموافؽ  28فبراير
سنة  2006المحدد لقائمة النفايات بما في ذلؾ النفايات الخاصة الخطرة.

وتحت ىذه القواعد يعتبر قانون رقم  06/10الدعامة األساسية القانونية في تسيير النفايات،
حيث جاء في ظؿ التراكـ الكبير والمقمؽ لمنفايات وتشويييا لممحيط مع إضرارىا بالبيئة والصحة

العمومية ،وذلؾ القتراح بدائؿ جديدة مغايرة لما جاء بالمرسوم التنفيذي رقم  ،202/22إذا
تعمقت أوال باعتماد نظاـ معالجة لمختمؼ أصناؼ النفايات بما فييا نفايات النشاطات العبلجية
وأوكؿ ميمة تسييرىا إلى أشخاص معنوييف أو طبيعييف ،ثـ بنص مرحمة انتقالية لتطبيؽ أحكامو

مثؿ منح مستغمو المنشآت القائمة لمعالجة النفايات الخاصة والنفايات المنزلية وما شابييا ميمة

أقصاىا خمس سنوات ابتداء مف  15ديسمبر  2001لحيازة وتطبيؽ نصوص القانوف ،وىذه

األحكاـ االنتقالية التي تـ تفصيميا في القانوف تتعمؽ بالمنشآت التي كانت قائمة قبؿ صدور

القانون  06 /10المتعمؽ بالنفايات ،والى غاية انتياء اآلجاؿ المذكورة فيو تبقي المنشآت التي

كانت قائمة خاضعة ألحكاـ المرسوم  202/22المحدد لشروط التنظيؼ وجمع النفايات الصمبة

الحضرية ومعالجتيا ،أما المنشآت التي تـ استحداثيا بعد دخوؿ القانوف الجديد لمنفايات حيز
التنفيذ فإنيا تخضع ألحكاـ القانوف الجديد وفقا لمبدأ األثر المباشر لمقانوف (.)1

ومف خبلؿ ىذه النصوص التشريعية مف مراسيـ تنفيذية و قوانيف ،يتضح اىتماـ المشرع بتسيير

النفايات الطبية بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،أي النفايات الطبية بصفة خاصة والنفايات الخطرة

بصفة عامة ،عف طريؽ تصنيؼ النفايات الطبية و طرؽ معالجتيا و كيفية تسييرىا و الجزاءات
المقررة لمخالفة االلتزامات القانونية.

 -1فيبللي محمد األميف ،المرجع السابؽ ،ص .55
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المطمب الثاني :النظام الدولي لتسيير النفايات الطبية
لقد تـ الوصوؿ إلى اتفاقيات دولية حوؿ عدد مف المبادئ األساسية التي تحكـ الصحة

العامة أو اإلدارة اآلمنة لمنفايات الخطرة ،ويجب أف تؤخذ ىذه المبادئ (المبينة أدناه) بعيف
االعتبار عند إعداد التشريع الوطني أو األنظمة التي تضبط إدارة نفايات الرعاية الصحية

ففي

المجموعة األوروبية ظير أوؿ قانوف يخص مجاؿ النفايات لوحدىا ،بالتوجيية األوروبية المؤرخة
في جويمية مف سنة  1975تحت رقـ  ،442/75وذلؾ نتيجة التقدـ المسبؽ والسريع في

الصناعة ووتيرة االستيبلؾ ونواتج الزيادة في كمية النفايات(.)1

و نظ ار لتفاقـ مخاطر النفايات بشكؿ عاـ ونفايات خدمات الرعاية الصحية بشكؿ خاص

واتساع رقعة آثارىا السمبية لتشمؿ النظاـ البيئي ،استدعى ىذا األخير اىتماـ الييئات

والمنظمات الدولية لمبحث في الطرؽ اآلمنة إلدارة النفايات الخطرة ومنيا المواد الكيميائية

والمخمفات الخطرة  ،وأنشأت برامج وأبرمت معاىدات ونقميا ،وتقييـ المخاطر الناتجة عنيا

ورصدىا وتبادؿ المعمومات بشأنيا  ،وتجري بحوث مستمرة لمتوصؿ إلى أساليب آمنة لتداوؿ
والحد مف مخاطرىا والبحث عف بدائؿ أقؿ خطورة والتخمص اآلمف منيا (.)2
ومف بيف أىـ االعماؿ الدولية في ذلؾ،

السعي إلعداد قوائـ بالمواد الكيميائية

الخطرة " "UNEPومف بيف ىذه االتفاقيات اتفاقية برنامج األمـ المتحدة ومنظمة العمؿ الدولية
UNEPوخصائصيا .وكذلؾ اتفاقية التعاوف المشترؾ بيف برنامج األمـ المتحدة لبحث أنسب

الطرؽ لتداوؿ المواد الكيميائية ،وكذالؾ اتفاقية بازؿ " "WHOومنظمة الصحة العالمية في 22
مارس عاـ  1989لمتحكـ في نقؿ المخمفات الخطرة عبر الحدود والتخمص منيا (. )3

فمقد خصصت االجندة (  )21لمؤتمر قمة األرض عاـ  1992في ري و دي جانيرو بالب ارزيؿ

فصبل كامبل عف اإلدارة السميمة لممخمفات الخطرة مف بيف ثبلثة فصوؿ تدرس التسيير البيئي

السميـ لمنفايات ،و قد و قعت دوؿ كثيرة وخاصة الدوؿ النامية ضحية العمميات غير الشرعية

لدفف النفايات الخطرة في أراضييا .وكاف أحد أىـ أىداؼ اتفاقية بازؿ ىو وقؼ مثؿ ىذه

 -1تقرير منظمة الصحة العالمية ،اإلدارة اآلمنة إلدارة نفايات النشاطات العبلجية ،2116 ،المرجع السابؽ،
ص .27
 -2د.معمر رتيب ،المسؤولية الدولية عف نقؿ و تخزيف النفايات الخطرة ،المرجع السابؽ ،ص .133
 -3سراي أـ السعد ،المرجع السابؽ ،ص .84
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الممارسات التي يمكف أف تؤثر عمى البيئة والصحة العامة تأثي ار خطي ار  ،كما تنص االتفاقية
عمى أف االتجار غير الشرعي في المخمفات الخطيرة عمؿ إجرامي (.)1
أوال  :اتفاقية روتردام سنة1998
تتضمف ىذه االتفاقية نظاما يعرؼ باسـ الموافقة المستنيرة المسبقة لمكيمياويات الخطرة في
التجارة العالمية ،و تتطمب االتفاقية إحاطة البمد المستورد لمكيمياويات بكافة المعمومات عف المواد
الكيميائية قبؿ شحنيا إليو ،وبعد موافقتو عمى استيرادىا ،يقوـ السجؿ الدولي لممواد الكيميائية
السامة بإخطار البمداف المشتركة بحاالت الحظر في الكيمياويات  ،ويقدـ المشورة والتدريب بشأف
اإلجراءات التي يجب أف تتخذ في التجارة ىذه الكيمياويات ،عندئذ تقرر البمداف ما إذا كانت
ترغب في حظر المواد الكيميائية المعنية أو تسمح باستيرادىا
باإلضافة إلى ىذا ىناؾ عدد مف التوجييات التي صدرت عف منظمة األغذية والزراعة التابعة
لؤلمـ المتحدة بشأف تداوؿ المبيدات ومعايير إرشادية لمتعرض لمكيميائيات في بيئة العمؿ
الصادرة عف منظمة العمؿ الدولية (.)2
ثانيا :اتفاقية بازل Convention Basel
التي وقعت عمييا أكثر مف  100دولة ،تتعمؽ بنقؿ النفايات الخطرة عبر الحدود وتطبؽ عمى
نفايات الرعاية الصحية .ولقد قبمت الدوؿ الموقعة عمى اإلتفاقية مبدأ أف النقؿ الشرعي الوحيد
عبر الحدود ىو لصادرات الدوؿ التي تفتقر إلى المرافؽ أو الخبرة لمتخمص اآلمف مف بعض
صدرة
الم ّ
النفايات إلى دوؿ أخرى تممؾ األمف المرافؽ والخبرة ،ويجب أف توضع عمى النفايات ُ
بطاقات تعريؼ وفقا لمعايير األمـ المتحدة الموصى بيا (.)3

و لقد نصت عمى النفايات الطبية في الممحؽ األوؿ ضمف الفئة األولى ،و الذي تـ فيو
تصنيؼ و تعداد أنواع ىذه النفايات (.)4
 -1تقرير منظمة الصحة العالمية ،اإلدارة اآلمنة إلدارة نفايات النشاطات العبلجية ،2116 ،المرجع السابؽ،
ص .27

 -2سراي أـ السعد ،المرجع السابؽ ،ص .85
 -3د.محمد يف عمى الزىراني ،د .فايدة أبو الجدايؿ ،المرجع السابؽ ،ص .215
 -4د.معمر رتيب محمد عبد الحافظ ،اتفاقية بازؿ و دورىا في حماية البيئة مف التموث بالنفايات الخطرة،
المرجع السابؽ ،ص .22
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وتختمؼ اتفاقية "بازؿ " لمتحكـ في نقؿ النفايات الخطرة والتخمص منيا عبر الحدود عف
المعاىدات الدولية األخرى عمى أساس أنيا ليست اتفاقية إطارية عامة لمنوايا وانما ىي صؾ
قانوني صارـ  ،لذا سميت بػ "امبريالية النفايات" ،وقد قامت إفريقيا بدور محوري في وضع اتفاقية
بازؿ وتـ دمج عدد مف المقترحات في نص االتفاقية ،كما أدرجت في االتفاقية القضايا التي
أثيرت في مؤتمر "داكار" الوزاري اإلفريقي بشأف النفايات الخطرة الذي تـ عقده في يناير عاـ
1989ـ واعتمدت اتفاقية بازؿ لمتحكـ في نقؿ النفايات الخطرة والتخمص منيا عبر الحدود في
22مارس عاـ  1989ـ مف قبؿ  116دولو شاركت في مؤتمر المفوضيف الذي دعا إلى عقده
المدير التنفيذي لبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة وتـ عقده في "بازؿ" بدعوة مف حكومة سويسرا(.)1
و تتكوف إتفاقية " بازؿ " مف الديباجة و تسعة و عشروف "  "29مادة ،إلى جانب سبعة " "7
مبلحؽ مرفقة باالتفاقية (.)2
فمقد شكمت اتفاقية " بازؿ" خطوة ثابتة نحو عمؿ أكثر فاعمية لحماية البيئة و الصحة االنسانية
ضد التموث بالنفايات الخطرة ( ،)3ومف بيف المبادئ التي تبنتيا منظمة االمـ المتحدة في مجاؿ
النفايات الطبية نذكر :
 -1مبدأ" المموث يدفع " " Principle Polluter Pays
يتضمف أف جميع منتجي النفايات مسؤولوف قانونياً ومالياً عف التخمص اآلمف والسميـ بيئيا مف
النفايات التي أنتجوىا .ويحاوؿ ىذا المبدأ أيضا تحديد المسؤولية القانونية عمى الطرؼ الذي
يتسبب في الضرر.
 -1المبدأ الوقائي : Principle Precautionary
وىو مبدأ أساسي يحكـ الحماية الصحة والسبلمة .وعندما يكوف حجـ خطر ما غير
محدد ،يجب أف يفترضأف الخطر آبير ،ويجب تصميـ إجراءات حماية الصحة والسبلمة وفقا
لذلؾ .يشترط عمى أي شخص يتعامؿ مع أو يدير مواد خطرة أو معدات متعمقة بالنفايات (.)4
 -1سراي أـ السعد ،مرجع سابؽ ،ص .87
 -2د.معمر رتيب محمد عبد الحافظ ،اتفاقية بازؿ و دورىا في حماية البيئة مف التموث بالنفايات الخطرة،
المرجع السابؽ ،ص .11
 -3د.معمر رتيب ،اتفاقية بازؿ و دورىا في حماية البيئة مف التموث بالنفايات الخطرة ،مرجع سابؽ ،ص.25
 -4تقرير منظمة الصحة العالمية ،اإلدارة اآلمنة إلدارة نفايات النشاطات العبلجية ،2116 ،المرجع السابؽ،
ص .28-27
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 -2مبدأ" واجب العناية
يعتبر ىذا االلتزاـ ممقى عمى عاتؽ الشخص الذي يتكفؿ بتصريؼ النفايات ( ،سواء

المؤسسة المنتجة أو المتعيد بذلؾ) ،و بالتالي يجب أف يكوف مسؤوال مف ناحية أخبلقية عف
مراعاة العناية القصوى في ىذه الميمة .يوصي بأف تتـ معالجة و التخمص مف النفايات
الخطرة في أقرب موقع ممكف (.)1

 -3مبدأ" القرب Principle Proximity
و وفقاً لمبدأ مماثؿ ،يجب عمى أي مجتمع أف يعمؿ عمى تدوير أو التخمص مف النفايات التي

ينتجيا داخؿ حدوده اإلقميمية .لممصدر ،لكي يتـ تقميؿ األخطار المرتبطة بنقميا (.)2

وما تجدر اإلشارة إليو فإف كؿ ىذه المبادئ مجسدة في الحماية الدولية لمصحة العامة و البيئة

االجتماعية مف النفايات الخطرة بصفة عامة والتي تندرج تحتيا النفايات الطبية بصفة خاصة.

و كؿ ىذه المبادئ نمتمسيا في االلتزامات القانونية العامة التي فرضتيا اتفاقية " بازؿ " ( ،)3و

تيدؼ ىذه األخيرة إلى حماية صحة اإلنساف و البيئة وتنحصر غايتيا فيما يمي:

 -4وضع نظاـ رقابة عمى عمميات نقؿ النفايات الخطرة عبر الحدود ،وقد وضعت االتفاقية
العديد مف األحكاـ وااللتزامات عمى الدوؿ األطراؼ لتنفيذ ىذا النظاـ.

 -5تداوؿ ومعالجة ما يتـ توليده مف نفايات خطرة بطريقة متكاممة سميمة بيئيا ،وذلؾ مف
خبلؿ :

 ضماف خفض توليد المخمفات الخطرة إلى الحد األدنى عف طريؽ العمؿ عمى تطوير أساليباإلنتاج واستخداـ تكنولوجيا صديقة لمبيئة.

 ضرورة العمؿ عمى إيجاد المرافؽ الكافية داخؿ الحدود الوطنية لمتخمص مف المخمفاتالخطرة .

 ضماف عدـ تناوؿ أية موضوعات خاصة بإدارة المخمفات الخطرة  ،سوى بواسطة األشخاصالمسؤوليف عف إدارتيا مع اتخاذ تدابير منع التموث ( ،)4و كاف مف اىـ قرارت اتفاقية "بازؿ"

مايمي :

 -1د.معمر رتيب ،اتفاقية بازؿ و دورىا في حماية البيئة مف التموث بالنفايات الخطرة ،المرجع السابؽ ،ص.25
 -2تقرير منظمة الصحة العالمية ،اإلدارة اآلمنة إلدارة نفايات النشاطات العبلجية ،2116 ،المرجع السابؽ،
ص .28-27
 -3تقرير منظمة الصحة العالمية ،اإلدارة اآلمنة إلدارة نفايات النشاطات العبلجية ،2116 ،المرجع السابؽ،
ص .28-27
 -4سراي اـ السعد ،المرجع السابؽ ،ص .86

18

 -1حضر استيراد النفايات الخطرة:
لكؿ دولة حؽ سيادي في حظر استيراد النفايات الخطرة ( ،)1وتفرض االتفاقية عمى أي
طرؼ متعاقد التزاما مباش ار بكفالة عدـ السماح بمغادرة أية شحنة نفايات خطرة مف أرضو إلى أي
بمد قاـ بحظر استيراد تمؾ النفايات ويعد نظاـ الرصد في اتفاقية بازؿ طريقة مضمونة لتنفيذ
الحظر.
 -2خفض توليد النفايات الخطرة:
يقع عمى عاتؽ كؿ بمد االلتزاـ بخفض توليد النفايات الخطرة إلى حد أدنى والتخمص منيا
داخؿ أراضيو وينبغي أال يسمح بنقؿ النفايات الخطرة عبر حدوده إال إذا كاف ىذا النقؿ يمثؿ
الحؿ األسمـ مف الناحية البيئية أي في حالة انعداـ المرافؽ الضرورية لمتخمص مف نوع معيف مف
النفايات في بمد التوليد وتوافرىا في بمد آخر .ويجب عمى كؿ بمد مف بمدي االستيراد التقيد بإجراء
صارـ لمغاية يقضي بالموافقة المستنيرة المسبقة مف جانب البمد المستورد عمى النقؿ (.)2
3المساعدة التقنية:
تفتقر بمداف كثيرة والسيما البمداف النامية في معظـ األحياف إلى القدرة التقنية البلزمة لمعالجة
النفايات الخطرة سواء أكانت أـ نفايات مستوردة مف بمد آخر  ،وبموجب أحكاـ اتفاقية "بازؿ "يقع
عمى كؿ بمد صناعي يكوف طرفا متعاقدا االلتزاـ بمساعدة البمداف النامية في المسائؿ التقنية
المتعمقة بإدارة النفايات الخطرة ومف ثـ سيتمقى أي بمد نامي طرؼ في اتفاقية "بازؿ "ىذه
المساعدة ،وعمى ذلؾ ستجري مساعدة أي بمد في تطوير التكنولوجيا البلزمة بمعالجة النفايات
الخاصة بو حتى واف كاف حظر استيراد النفايات الخطرة (.)3
يحد انتقاؿ النفايات
فاالتفاقية ركزت في عقدىا األوؿ  1999- 1989عمى وضع إطار قانوني ّ
الخطرة عبر الحدود السياسية لمدولة ،وعمى وضع أسس اإلدارة السميمة بيئيا ونظـ التحكـ
بالنفايات الخطرة ( ،)4وخبلؿ عقدىا الثاني  2111-2111تشدد االتفاقية عمى إيجاد آليات
 -1د.معمر رتيب ،اتفاقية بازؿ و دورىا في حماية البيئة مف التموث بالنفايات الخطرة ،المرجع السابؽ ،ص
.26
 -2سراي اـ السعد ،المرجع السابؽ ،ص .86
 -3المنصوص عميو في الفقرة السادسة مف ديباجية اتفاقية " بازؿ".
 -4تقرير منظمة الصحة العالمية ،اإلدارة اآلمنة إلدارة نفايات النشاطات العبلجية ،2116 ،المرجع السابؽ،
ص .28-27
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لتطبيؽ بنودىا مف قبؿ اف تسعى لترويج مفيوـ منع إنتاج النفايات الخطرة ليا الدوؿ األطراؼ
وعمى الضبط القانوني ليذا التنفيذ ،أو تخفيضيا عند المصدر كأسموب وقائي وسياسة استباقية.
ويمكف تمخيص أولويات االتفاقية لممرحمة المقبمة فيما يمي :

ترويج مفاىيـ وأدوات استعماؿ التقنيات النظيفة واإلنتاج األنظؼ.تخفيض حركة النفايات الخطرة والنفايات األخرى وانتقاليا إلى أقؿ مستوى ممكف ليا.-منع التيريب والعبور غير الشرعي لمنفايات ورصدىا عالميا.

بناء القدرات المؤسساتية والفنية مف خبلؿ التدريب ونقؿ التكنولوجيا الى الدوؿ النامية .-تأسيس ودعـ المراكز اإلقميمية وتحت اإلقميمية التفاقية بازؿ حوؿ العالـ (.)1

ثالثا :اتفاقية ستوكهولم عام2001

تـ التوقيع عمى اتفاقية "ستوكيولـ "لممموثات العضوية الثابتة ،وىي المركبات الكيميائية
العضوية التي تقاوـ التحمؿ وتتراكـ في البيئة وتنقؿ عبر الحدود لتستقر في النظـ البيئية

المختمفة ،وتقضي االتفاقية بالعمؿ عمى وقؼ إنتاج مبيدات لآلفات  ،كذالؾ وقؼ إنتاج واستخداـ
مركبيف صناعييف ىما اليكساكموروبنزيف "و "ثنائيات الفنيؿ "المتعددة الكمور ) ( PCBSوالتحكـ

في انبعاث مجموعة الديوكسينات والفيوراف التي تنتج بصورة ثانوية في بعض العمميات وخاصة
كمركبات ثانوية في عمميات حرؽ نفايات بعض الكيمياويات والمبيدات وتبيض الورؽ ،والمسار

الرئيس لمديوكسينات ىو السمسمة الغذائية فالديوكسينات تتراكـ في المحوـ ومنتجات األلباف وفي
األسماؾ ،و يؤدي تعرض اإلنساف لمديوكسينات عف طريؽ الغذاء إلى اإلصابة بتغيرات في

وظائؼ الكبد والضعؼ العاـ وىبوط في جياز المناعة واضطرابات في الجياز العصبي ،أما إذا

تعرض اإلنساف لغازات محتوية عمى الديوكسينات في بيئة العمؿ فاف ذلؾ يؤدي إلى تقيحات

جمدية خطيرة والوفاة حتى أيموؿ عاـ  2003لـ تدخؿ اتفاقية "روترداـ "واتفاقية "ستوكيولـ "حيز
التنفيذ ،ولقد وقعت أو صادقت خمس دوؿ عربية ىي األردف وليبيا وعماف والسعودية واإلمارات

العربية المتحدة عمى اتفاقية روترداـ ،بينما وقعت وصادقت ثبلث دوؿ عربية ىي مصر ولبناف
واإلمارات العربية المتحدة عمى اتفاقية ستوكيولـ). (2

 -1سراي أـ السعد ،المرجع السابؽ ،ص.87
 -2د.جابر جاد نصار ،حؽ االنساف قي بيئة سميمة ،مجمة اتحاد الجامعات العربية ،العدد الحادي عشر ،كمية
الحقوؽ ،جامعة المنصورة  ،افريؿ  ، 2111ص .15
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وفي ذات السياؽ أصدرت ىذه االتفاقية العديد مف المبادئ في مجاالت مختمفة ،نذكر منيا
المبدأ السادس الذي نصت فيو عمى أف إلقاء المواد السامة أو التسبب في زيادة ج اررة الجو
بصورة تتجاوز قدرة البيئة عمى إستيعابيا يمثؿ أض ار ار جسيمة بالتوازف البيئي ( ،)1و يظير ىذا
النوع مف التموث في عممية حرؽ النفايات الطبية التي ال تكزف في المكاف المناسب و يستعمؿ
الحرؽ العشوائي ليا مما يسبب أض ار ار بيئية و حتى صحية عنيا.
و استنادا إلى ما سبؽ يمكف تقدير الجيود الدولية لمكافحة النفايات الخطرة في تقديرات
برنامج االمـ المتحدة عاـ  ،1991أف حجـ االنتاج العالمي مف النفايات الخطرة قارب حوالي
 338مميوف طف مف النفايات سنويا ،و التي تحتاج الى تقنيات عالية لمتعامؿ معيا أثناء معالجة
النفايات الطبية و التخمص النيائي منيا ،تخوفا مف التطورات االقتصادية و التكنولوجية في ىذا
المحاؿ مقارنة مع ارتفاع نسبة انتاجيا (.)3
خاتمة:
إف مختمؼ النصوص والمواد التي ينبني عمييا النظاـ التشريعي والقانوني لنفايات النشاطات
العبلجية الجزائري ،والمدرجة في المجاؿ العاـ لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ،تعتبر
بمثابة جيود معتبرة في طور نتاجيا تبعا لحداثتيا ،تستدعي التكثيؼ مف التنظيمات واإلجراءات

مف خبلؿ نصوص ومراسيـ تفصؿ أكثر مختمؼ مجاالت تسيير نفايات النشاطات العبلجية،
وذلؾ انطبلقا مف وضع توضيح مسؤولية منتجي صنؼ ىذه النفايات األحرار ،وتفصيؿ إجراءات
تسييرىا بدأً مف طرؽ فرزىا وتجميعيا وتخزينيا بشقيو المرحمي والمركزي ونقميا نحو منشآت
معالجتيا التي تتطمب مراسيـ ونصوص خاصة بكؿ واحدة منيا ،أيف توضع فييا قائمة النفايات
المسموح بمعالجتيا عمى مستواىا واإلجراءات والمعايير التي تنفذ المعالجة بيا ،وىذا بغية الحد
 -1سراي أـ السعد ،المرجع السابؽ ،ص .85
 -2د.جابر جاد نصار ،حؽ االنساف قي بيئة سميمة ،مجمة اتحاد الجامعات العربية ،العدد الحادي عشر ،كمية
الحقوؽ ،جامعة المنصورة  ،افريؿ  ، 2111ص .15
 -3د.إسبلـ محمد عبد الصمد ،الحماية الدولية لمبيئة مف التموث في ضوء االتفاقيات الدولية و أحكاـ القانوف
الدولي ،دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية ،2116 ،ص .135
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والتقميؿ إلى أدنى المستوى اآلثار والمخاطر التي تشكميا طبيعة نفايات النشاطات العبلجية

الخاصة والخطر.

في األخير يمكف القوؿ أنو يبقي عمى المنشآت الصحية ومنتجي نفايات النشاطات العبلجية

اعتماد ومواكبة ما يتـ وقيد تجسيده مف جيود تشريعية وقانونية كقاعدة عمؿ أساسية لتأدية
مسؤولياتيـ ،وتقميص مخاطر وآثار تسييرىـ لنفاياتيـ ،واالستعانة بمختمؼ التوجييات العالمية
واإلقميمية والتجارب الرائدة في ىذا المجاؿ ،مف خبلؿ وضع سياسة واستراتيجية مستدامة لتسيير

النفايات الناتجة ،والعمؿ بالتكنولوجيات الحديثة لممعالجة البيئية السميمة لمختمؼ أصناؼ نفايات
النشاطات العبلجية ،مدعميف بذلؾ التحسيس العاـ والوعي بالمسؤولية الفردية والجماعية في

إجراء وتنفيذ اإلستراتيجيات واألساليب المستدامة لموصوؿ إلى األىداؼ المنشودة في تحقيؽ تنمية
مستدامة شاممة صحية وبيئية تفي باحتياجات األجياؿ الحالية وال تضر بمتطمبات األجياؿ

البلحقة .
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