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:أمام المجنة المشكمة من  

ـــاذ     جامعة البميدة     ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـــد          أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاسم أحـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا2بمقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                رئيسـ

ـــم         أستاذ محاضر أ     جـامعة البميدة               مشرفا و مقررا 2مجاىدي إبراىـيـ

ـــد        أستاذ محاضر أ     جـامعة البميدة  ـ ـ ـ ـ ـ ـــاسم مــحمـ ـ ـ ـ ـ               عضوا مناقشـا2بمقـ

ــا ـــة             عضوا مناقشـ ـ ـ ـ ـ ـــد        أستاذ محاضر أ     جـامعة المديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمـ ـــل أحـ ـ ـ ـ ـ  لـكحـ

ــا ـ ـــرة             عضوا مناقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبويـ  سي يوسف قاسـي       أستاذ محاضر أ     جـامعةالـ

ــا     أيت عبد المالك نادية    أستاذة محاضرأ     جامعة خميس مميانة      ـ ـ   عضوا مناقشـ
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:الممخص      

      يتمخص مضمون ىذا البحث في كون ظاىرة النفايات في ىذا العصر أصبحت تشكل خطورة 

عناصر البيئة الطبيعية و الحياة البشرية، و ىذا بفعل وسائل التكنولوجيا الحديثة المستعممة في   عمى

عممية اإلنتاج التي أدت إلى الزيادة في نوعية و كمية االستيالك، والتي بدورىا أدت إلى زيادة في 

 .كمية ونوعية النفايات مما استوجب تحرك الجياز التشريعي الداخمي لمدول 

يكتسي موضوع ىذا البحث أىمية بالغة وحساسة لمغاية ألن موضوع النفايات وما تشكمو من     

نما يعم كل ما  أخطار عمى الصحة العامة والبيئة ال يعني فئة معينة أو مجال معين أو بمد معين، وا 

، و ىذا ماجعل من الموضوع ذو أىمية جديرة بالدراسة و ذلك  نتيجة ىو موجود عمى سطح األرض

 من الزيادة في عممية اإلنتاج، والتي تؤدي حتما إلى الزيادة عنو لتطور التكنولوجي والتقني وما نجم ا

 .في إنتاج النفايات

 و النفايات و أثار كل ث    زيادة عمى ذلك يمتاز ىذا الموضوع بالحيوية، كونو ييتم بالبيئة و التمو

ذلك عمى الصحة العامة، فكان االعتماد عمى تبيان اآلثار الجانبية لمظاىرة محل الدراسة، و كون ىذا 

 في الذي يمكن الموضوع ييتم بدراسة ظاىرة اجتماعية فكان األجدر األخذ بالمنيج الوصفي التحميمي

  . فيم المشكمة ومسبباتيا ومختمف الطرق الممكنة لمعالجتيا

 ىا وىذا ما دعت إليو اتفاقية بازل في ىذا الشأن، فيي القضاء عمى النفايات من مصدر    ضرورة

، استعماليا  تدويرىا من خطورتيا، أو من خالل إعادةعمييا أو التقميل القضاء أنجح السبل والطرق 

 . بما يعود بالنفع عمى المجتمع، و ىي إجراءات يمكن تطبيقيا عمى أرض الواقع 

       .االتفاقيات. األخطار. النفايات. التموث. البيئة : الكممات المفتاحية

 



Résumé  

      Le contenu de cette recherche se résume dans le fait que le phénomène 

des déchets en ce monde contemporain est devenu un danger pour les 

éléments de l’environnement naturel et de la vie humaine, et ceci est due aux 

technologies modernes utilisées dans le processus de production qui a conduit 

à l’augmentation de la qualité et la quantité de consommation, qui à son tour 

conduit à une augmentation de la quantité et la qualité des déchets, ce qui a 

nécessité l’action de l’organe législatif interne des Etats. 

       Le sujet de cette recherche est d’autant plus très important et très sensible 

parce que la question des déchets et le danger qu’ils représentent pour la santé 

publique et l’environnement ne concernent pas une catégorie particulière, ou 

une domaine particulier, ou un pays en particulier, mais imprègnent tout ce 

qui existe sur la surface de la terre, et c’est ce qui rend le thème digne d’étude 

à la suit du développement technologique et de l’augmentation résultante du 

processus de production, ce qui conduira inévitablement à une augmentation 

de la production de déchets. 

       De plus ce thème est axé sur domaine d’action crucial, car il se préoccupe 

de l’environnement, de la pollution et des déchets et des effets de tout cela sur 

la santé publique. Il fallait que ce sujet concerne l’étude d’un phénomène 

social, il convient de prendre une approche descriptive et analytique qui peut 

nous aider à comprendre le problème et ses causes et les divers moyens 

possibles à y remédier.  

       La nécessité d’éliminer les déchets provenant de la source, comme le 

préconise la Convention de Bâle, sont les moyens et les méthodes les plus 

efficaces de neutraliser leurs impacts néfastes ou réduire leurs dangers, ou 

bien par le recyclage et l’utilisation, ce qui profitera à la société, et ce sont des 

mesures qui peuvent être appliquées sur le terrain. 
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