
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للك اس تعالماتكــم 

 واصـــــــــــــل مع مصاحلميكنكــم الت

 مديــــرية التجــــــــــارة لوالية قاملة
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 -والية قاملـة-
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 الربيد اإلليكرتوين عىل
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 محافظة عىل نظافة البيئة يـة للالقواعد اذلهب 

البيئة يه مسؤولية لّك فرٍد يف اجملمتع، وابلقيام  نظافة احلفاظ عىل

ببعض املامرسات الصحيّة الصغرية سينعكس ذكل إجيااًب عىل البيئة 

احمليطة والبيئة العامة، وهناك بعض من األمور اليت من شأهنا احملافظة 

 عىل نظافة البيئة

يط ابإلنسان أاًي اكن مثل احلرص عىل نظافة املاكن احمل  : .1

املدرسة، واجلامعة، وأماكن العمل، واحلديقة واملزنل، 

 .فالنظافة من اإلميان ويه عنوان احلضارة والريّق والتقدم

زراعة املاكن احمليط ابلنبااتت، والورود اخملتلفة، واألجشار 

النبااتت واحلفاظ علهيا، وتعلمي األطفال أمهيّة احلفاظ عىل 

هبا وغرس هذه القمية يف نفوسهم، فعدا  ت والعنايةوالشجريا

امجلايّل فهيي تزيد من نس بة األكسجني يف اجلّو ها عن مظهر 

  .وابلتايل الوصول إىل بيئة حصيّة أمجل

احلرص عىل التخلّص من النفاايت ابلطريقة السلمية وعدم  .2

إلقاهئا من النوافذ أو وضعها يف غري أماكهنا اخملّصصة؛ جتنباً 

احلرشات حولها؛ حيث من شأن هذه اخلطوة أن  ارالنتش

تسبب العديد من األمراض واملشالك الصحيّة لإلنسان أو 

احليوان، وجيب احلرص عىل إغالق أكياس النفاايت جيّداً 

التعامل مع  .قبل إلقاهئا؛ جتنّباً لوقوع أجزاء مهنا يف الطريق

  .املاء حبرص وعدم اإلرساف يف اس تخدامه

ويفضل أن  حتديد مواقيت اخراج النفاايت املزنلية خاصة  .3

 . 22.00والساعة  18.00نقوم بذكل بني الساعة 

 التقليل من اس تخدام املواد الكاميويّة والساّمة قدر اإلماكن .4

 .نرش الوعي البييّئ بني الناس ويف لّك ماكن . .5

 

 

 

 امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية

 وزارة التجــارة

  لوالية قاملــة مديرية التجارة
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 حتت شعــــــــار

 "حضاري النظافة سلــوك"
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 حضاري سلــوكالنظافـــــــــة 

 

اس ـــــال شك أن السلوك اجليد هو عنوان التقدم واحلضارة. ويق      

 رمية، ـوالقمي الك تقدم األمم بقدر ما يتحىل به أبناؤها من األخالق امحليدة

رض يف مجيع جماالت احلياة، يف ــومن السلوك البناء لإلنسان املتح

 .... ...املدرسة ويف املزنل ويف الشارع 

تنعكس عىل حياة الفرد واجملمتع  فهيياجه احلياة، ـــــالنظافة يف مجيع من

 األممني ــــــــبشلك مبارش، ومن خاللها تقاس درجة رقيه وحترضه ب

األخرى، وقد حث ديننا اإلساليم عىل النظافة والالزتام هبا يف أكرث 

من موضع يف الكتاب والس نة، فوصل بذكل إىل عىل درجات الريق 

 والتحرض وساد العامل بتعالميه.

 ن النظافة: قال رسولنا الكرمي صىل هللا عليه وسمل : فاإلسالم دي 

 .نظفوا أفنيتمك وال تش هبوا ابلهيود" " 

الطبيعي لعيش يه لك ما حييط ابلاكئنات احلية، ويه الوسط بيئتنا 

اىل ـــــــــــجيب أن حنافظ علهيا ألهنا هبة ونعمة من هللا تع اإلنسان،

 تس توجب الشكر والرعاية واحملافظة علهيا نظيفة.

 فة البيئةآاثر نظا

  :ينتج عن نظافة البيئة، الكثري من اآلاثر، ويه

  .ريق اجملمتع وحترّضه بني األمم األخرى .1

  .يصبح جممتعاً خالياً من األمراض .2

  .األرض ما دلهيا من خريات ونعم كثريةعطي ت .3

 والتلوث البييئ خلو اجلو من الشوائب  .4

 طعام حصّي خاٍل من امللّواثت توفر  .5

  .والطمأنينةالراحة  . .6

 

 كيف حنافظ عىل البيئة نظيفة

 مراعاة:عن طريق  عليهيُمكن احلفاظ  ظافة الهواءن .1

  الابتعاد عن طالء املزنل بواسطة ادلهاانت الزيتية؛ نظراً إلنتاهجا

 لألخبرة الهيدروكربونية الضارة

 .  الامتناع عن حرق النفاايت؛ فهذا يؤدي إىل حدوث العفن

 التنفيسوغريه من امللواثت اليت تتسبب يف مشالك ابجلهاز 

  زراعة األجشار؛ فهيي متتص غاز اثين أكس يد الكربون اذلي يعد

التقليل من اس تخدام الس يارات،  .واحداً من الغازات ادلفيئة

ابمليش أو ادلراجة أو مركبات النقل امجلاعي؛  ويُمكن استبدالها

 حفركة املركبات من املسببات الرئيس ية للضباب ادلخاين

 املاء عن طريق:افة ــــــكن احلفاظ عىل نظمينظافة املاء  .2

  التقليل من اس تخدام األمسدة؛ مفياه األمطار تقوم بسحب األمسدة

الزائدة يف الرتبة إىل املياه عرب اجملاري اخملصصة محلل املاء الزائد 

 .الناجت عن األمطار، مما يؤدي لتلوث املياه

   الامتناع عن ترك أي ملواثت يف احلدائق اكلنفاايت الزيتية أو

 .تسحهبا مياه األمطار أيضاً إىل التيارات املائيةالكمييائية؛ ف 

 

 مكنيُ  بيــــــئة نظيفــة للحفاظ عىل نظافة البيئة واألرض .3

 الالزتام مبا ييل 

  املواد القابةل للتدويــر القيام بإعادة التدوير،. 

  اس تخدام البطارايت القابةل إلعادة الشحن. 

  طريق تقليل اس هتالك األكياس اليت يمت التخلص مهنا؛ وذكل عن

اس تخدام احلقائب أو األكياس القابةل إلعادة الاس تخدام أثناء 

 التسوق

 .  اس تعامل زجاجة ماء قابةل إلعادة الاس تخدام للتقليل من مكية

  .البالستيك املس تخدمة واملرضة ابلبيئة

 

 

 .  جتنب املنتجات اليت تشلك امليكروبيدات البالستيكية أحد

مكوانهتا، ويشار إىل أنه مت حظر اس تخدام مس تحرضات 

م، إال أنه مل 2015التجميل احملتوية علهيا يف الوالايت املتحدة عام 

يمت التخلص مهنا متاماً حىت اآلن، ويُنصح ابختيار املنتجات 

 ىل مكوانت تنظيف طبيعية اكمللح أو السكر مثالً احملتوية ع

 . اس تخدام مبيدات اآلفات الطبيعية واآلمنة 

 .  ًرشاء األلعاب واألاثث والسجاد املصنع من مواد آمنة بيئيا

يد أو حتتوي ادله  وغري سامة، حبيث تكون خالية من الفورم

  .عليه بنسب منخفضة

 النوع، ويه عىل صل القاممة واس تعامل احلاوايت حسب ف

 :الشلك التايل

احلاوايت اخملصصة للنفاايت العضوية، حيث ميكن ريم القاممة  

  .فهيا مضن أكياس حممكة اإلغالق

إن أوقات مجع القاممة العضوية من احلاوايت يه بني الساعة  

 .ليالً  22والساعة  19

  احلاوايت خمصصة لألوراق والكرتون، وجيب طي العلب قبل

 .وضعها فهيا

  للعبوات اخلفيفة: بالستيك، معلبات معدنية،  خمصصةاحلاوايت

 علب احلليب والعصري. 

 احلاوايت اخلرضاء خمصصة للزجاج. 

 أن نقوم  حتديد مواقيت اخراج النفاايت املزنلية خاصة ويفضل

 . 22.00والساعة  18.00بذكل بني الساعة 

  بني الاكرتــون  وعلب  التجاريــةحتديد مواقيت اخراج النفاايت

 . 22.00والساعة  18.00الساعة 

 


