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الملخص : 
�سهدت مدينة ق�سنطينة حتوالت كبرية تبلورت يف التطور 

اأدت  التي  والن�ساطات،  العمرانية  وال�سبكة  لل�سكان  امللحوظ 

اإىل انت�سار وتفاقم م�سكلة التلوث.

ظهور  �إىل  �أدت  �لتي  �لأ�سا�سية  �لأ�سباب  �إرجاع  وميكن 

�لتلوث باملدينة �إىل:

يف  الدميغرايف،االإفراط  النمو  ب�سبب  املدينة  ت�سخم    

ا�ستهلك املجال و تفاقم اأزمة املخالفات

  النفايات وتراكمها

  املياه امللوثة وم�سريها املجهول

 الهواء امللوث

وق�سنطينة كغريها من املدن اجلزائرية ال تخلو من وحدات 

لها  العمراين  املجال  ات�ساع  بعد  اأ�سبحت  اإنتاجيه  �سناعية 

والبيئة احل�سرية،  ال�سكان  على  كبري  اإزعاج وخطر  م�سدر 

باملدينة  واأنواعه  التلوث  م�ساكل  على  ال�سوء  ت�سليط  وعند 

الحظنا اأن املدينة ت�سبح يف جو خانق مبختلف اأنواع امللوثات،  

التدخلت  جاءت  امل�سكلت  مكامن  معرفة  من  وانطلقا 

البيئة احل�سرية  ا�ستدراكه من ملمح  ما ميكن  ال�ستدراك 

وذلك باعتماد منهج التنمية امل�ستدامة يف تعبيد الدرب لبيئة 

اأف�سل واأجمل م�ستقبل.

ويف ظل كل هذه االأو�ساع يبقى ال�سوؤال املطروح.

اأم  قيل  كما  واجلمال  الهواء  بلدة  ق�سنطينة  �ستعود  هل 

�سيبقى �سربا من اخليال؟

�لكلمات �ملفتاحية: 

التلوث ، التنمية امل�ستدامة، تدوير النفايات، �سوء ا�ستخدام 

موارد البيئة.

L’EFFET DE LA POLLUTION SUR 
L’ENVIRONNEMENT URBAIN

CAS DE CONSTANTINE
Résumé:
La ville de Constantine a connu de grandes  

mutations caractérisées par une augmenta-
tion  importante de sa population ainsi que 
l’extension de son tissu urbain et de ses activi-
tés. Ces transformations ont eu des effets sur 
l’accentuation de la pollution de la ville. 

Les causes de cette pollution sont dues   
essentiellement aux :

  la congestion de la ville due à l’évolution 
démographique, la consommation de 
l’espace et des pratiques illégales,

 le problème de traitement des déchets urbains,
 la pollution des eaux,
 la pollution atmosphérique,

La ville de Constantine, à l’instar des au-
tres grandes villes algériennes, regroupe 
d’importantes unités industrielles produc-
tives sources de nuisances et de risques sur les 
habitants et l’environnement urbain. Et c’est 
en montrant les problèmes posés par la pol-
lution et la diversification de ses sources que 
nous avons remarqué que la ville baigne dans 
un climat diversement pollué. Connaissant les 
sources de pollution, il est urgent d’intervenir 
afin de parer à ce problème récurent  et protéger 
l’environnement urbain par l’application du 
développement durable pour un milieu sain et 
plus agréable à l’avenir.
Mais au vu de ces conditions la question qui 

se pose et celle-ci : est-ce que Constantine est 
capable de redorer son blason en tant que ville 
de beauté et d’air pur comme dans le passé ou 
bien tout cela reste une vision de l’esprit ? 
Mots clés :
Pollution, développement durable, traitement 

des déchets, mauvaise utilisation des ressources 
environnementales.
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THE EFFECT OF POLLUTION ON 
THE URBAN ENVIRONMENT

A CASE STUDY OF CONSTANTINE
Summary:
The city of Constantine has witnessed many 

changes characterised by an important increase 
of its population and the extension of its urban 
tissue and activities. These transformations 
have contributed to the accentuation of the 
problem of pollution in this city.

The causes of this pollution are primarily 
due to:

  Congestion due to demographic evolution, 
space consumption and illegal practices.

 The problem of urban wastes processing
  Water pollution
 Air pollution

The city of constantine, like other large al-
gerian cities, comprises important productive 
industrial units that are harmful to the urban 
inhabitants and environment. By showing the 
problems caused by pollution and the diversi-
ty of its sources, we have noticed that the city 
is surrounded by a seriously polluted climate. 
Knowing the sources of pollution, it  is urgent 
to take action again this problem and to protect 
the urban environment by applying a durable 
development for the sake of  a future clean and 
pleasant milieu.
But in the present condition, one is liable to 

ask: is Constantine able to regain its status as 
a city of beauty and clean air as it used to be 
in the past, or will this remain a far reaching 
dream?

Key words :
Pollution, durable development, waste pro-

cessing, bad use of environmental resources.       
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مقدمة :
اإن التقدم االقت�سادي، االجتماعي، التو�سع العمراين ، النمو 

والكثافة ال�سكانية املرتفعة باملدن  قد اأدى اإىل انتاج كميات 

م�سادر  ت�سكل  التي  احل�سرية  ال�سلبة  النفايات  من  هائلة 

طبيعة  ب�سبب  معتربة  باأ�سرار  واإ�سابتها  البيئة  لتلوث  هامة 

هذه النفايات: �سامة، اأو م�سوهة جلمال الطبيعة.

وفيما يتعلق ب�سروط التخل�ض من النفايات فاإن الو�سعية 

�سعبة وتعتمد على درا�سات معمقة ودقيقة، وتكمن اأهمية هذا 

الذي  التلوث احل�سري  ال�سوء على  ي�سلط  املو�سوع يف كونه 

ي�سكل خطرا دائما على البيئة وعلى ال�سحة العمومية . ومن 

خلل هذا املقال اردنا ت�سليط ال�سوء على التلوث وانعكا�ساته 

الذي  الدور  وما  ق�سنطينة   اجلزائري  ال�سرق  عا�سمة  على 

يلعبه مدفن النفايات بوغرب للتخل�ض من النفايات ال�سلبة.

 تقع ق�سنطينة بني دائرتي عر�ض 36˚ و 35˚ و بني خطي 

ال�سرق  واليات  �سمن  فتقع  جغرافيا  اأما   ˚  15 و   ˚6 طول 

اجلزائري حتدها �سماال �سكيكدة و جنوبا اأم البواقي و �سرقا 

والية قاملة، و غربا والية ميلة تبلغ م�ساحتها حوايل 2291.77 

كلم2. 

1. در��سة �لو�سط �لطبيعي:

التلية يف  ال�سل�سلة  �سل�سلتني هما  بني  ق�سنطينة حم�سورة 

ال�سمال و جمموعة ال�سهول العليا جنوبا، و هي غري متجان�سة، 

املناطق  عك�ض  كبري  بارتفاع  ال�سرق  و  ال�سمال  يتميز  اإذ 

اجلنوبية، و هذا راجع اإىل احلركات التكتونية التي �سهدتها 

املنطقة،كما تتخللها جمموعة من االأحوا�ض الداخلية: حو�ض 

عني �سمارة، عني كرمة، زيغود يو�سف، ابن بادي�ض.

تتميز ب�سبكة هيدروغرافية متنوعة، و لكنها ذات ت�سريف 

يف  ي�سب  الذي  الرمال،  واد  يف  كلها  ت�سب  التي  و  خارجي 

بحر �سكيكدة، ذات تربة متطورة دقيقة، حيث تكونت بفعل 

الرياح اإىل جانب دور التعرية املائية)ا�سيا ليفة2001(

I. م�سادر �لتلوث يف ولية ق�سنطينة:
عرب  كيفية  و  كمية  حتوالت  ق�سنطينة  مدينة  �سهدت  لقد 

مراحل التاريخ و�سوال اإىل الو�سع احلايل و التي تبلورت يف: 

- التطور امللحوظ لل�سكان و احلركة العمرانية و الن�ساطات 

التي ر�سمت �سورتها يف توطني امل�ساريع و ال�سناعات امللوثة،و 

التلوث وانعكاساته على البيئة الحضرية مدينة قسنطينة نموذجا                                    اأ . اآ�سيا ليفة  



املجلد اخلام�س )2( �أكتوبر 2013 76

اعتربت  و  البيئة،  تلويث  يف  التحوالت  هذه  �ساهمت  قد 

يف  م�سادره  الأهم  �سنتطرق  و   ، للتلوث  م�سدرا  منجزاتها 

والية ق�سنطينة: 

1. �لتجمعات �ل�سكانية: 

تعترب والية ق�سنطينة من اكرب الواليات من حيث احلجم 

ال�سكاين على م�ستــــــوى الوطن حيث قــــــدر عــــــــدد ال�ســكان 

بـ 897141 ن ح�سب اإح�سائيات 2008 و هذا احلجم ال�سكاين 

يف تزايد م�ستمر، و بالتايل تزداد متطلباته اال�ستهلكية من 

و بال�سرورة تزداد خملفاته من  اأكل، تنقل(،  لبا�ض،  )ماء، 

نفايات و ف�سلت و مياه م�ستعملة و غــــازات و اأدخنة.

و قد قدرت الكمية الكلية لهذه النفايات على م�ستوى الوالية 

بـ 312440 طن يف ال�سنة. و ذلك �سنة 2012 اأي مبعدل 856 

النفايات  لهذه  منتج  اأكرب  ق�سنطينة  بلدية  تعد  و  طن/يوم، 

بكمية 277390 طن يف ال�سنة من اإجمايل الكمية املطروحة 

)مديرية البيئة لوالية ق�سنطينة،2013(. 

و بغياب الوعي و االإعلم فاإن جل هذه النفايات )البقايا( 

ترمى بطريقة ع�سوائية داخل املحيط و بالتايل تلحق ال�سرر 

بالهواء و املاء و الرتبة، و هذا ما يعود على االإن�سان بنتائج 

�سلبية مبا�سرة اأو غري مبا�سرة )�سورة رقم 1(.

2. �لوحد�ت �ل�سناعية: 

وحدات  من  اجلزائرية  الواليات  من  والية  اأي  تخلو  ال 

التي حتوي  و على غرارها والية ق�سنطينة  اإنتاجية  �سناعية 

اأنواع  يف  تخت�ض  التي  و  الوحدات  هذه  من  جدا  كبري  عدد 

البرتوكيمائية،  ال�سناعات  فمنها:  ال�سناعات  من  كثرية 

ال�سناعات امليكانيكية، ال�سناعات الغذائية، �سناعات مواد 

البناء، �سناعات ن�سيجية و �سناعات حتويلية، �سناعة املواد 

ال�سيدالنية.

ب�سكل  الوالية  بلديات  م�ستوى  على  الوحدات  هذه  تتوزع 

 » الطاهر  » جواد  االإ�سمنت  كل من م�سنع  يعترب  و  متباين، 

بحامة بوزيان و وحدة نوميديا للحليب بق�سنطينة اأهم مثالني 

للتلوث و هذا ملا يرتكانه مكن اآثار �سارة على �سلمة البيئة و 

املحيط ب�سفة عامة .

3. �لوحد�ت �ل�ست�سفائية: 

العلج،  قاعات  )م�ست�سفيات،  اال�ست�سفائية  املراكز  تعد 

اخلا�ض  للقطاع  اأو  للدولة  تابعة  �سواء  م�سحات(  عيادات، 

مركزا حلفظ ال�سحة لكن الت�سيري غري العقلين و الع�سوائي 

على  خطر  م�سدر  منها  جعل  ال�سائلة  و  ال�سلبة  ملخلفاتها 

مواد  عدة  ال�ستعمالها  هذا  و  االإن�سان،  على  خا�سة  البيئة، 

و  االأحيان  اأغلب  يف  معاجلتها  عدم  و  �سيدالنية  كيميائية 

هو  هذا  و  هناك.  و  هنا  املتناثرة  باحلاويات  مهملة  تركها 

للنفايات  االإجمالية  الكمية  تقدر  حيث  ق�سنطينة  والية  حال 

مديرية  ح�سب  ال�سحي  الن�ساط  عن  الناجمة  اال�ست�سفائية 

اإح�سائيات  ح�سب  طن/�سنويا   2800 بـ  ال�سكان  و  ال�سحة 

.2010

وامللحظ اأن امل�ست�سفى اجلامعي ياأتي يف طليعة الوحدات 

للنفايات  الكبري  احلجم  خلل  من  املدرو�سة  اال�ست�سفائية 

هذا  يكت�سبه  الذي  ال�سيت  اأن  على  دليل  هذا  و  املفرزة، 

املركز يجعله ي�ستقطب كما هائل مكن االأفراد ق�سد العلج 

اأو القيام بالتحاليل.

4. �لتلوث �لناجت عن حمطات �لغ�سل و �لت�سحيم: 

و  زيوت  من  املحطات  هذه  تطرحها  التي  النفايات  اإن 

�سحوم يف الو�سط الطبيعي من ال�سعب معاجلتها، اإذ تبقى 

املواد املحافظة على طبيعتها الكيميائية على طول �سريها يف 

الطبيعة بالتايل ترتك اآثار �سلبية على الطبيعة منها: 

- التقليل اأو منع اخرتاق ال�سوء يف الو�سط املائي.

- نق�ض كمية االأك�سجني املنحل يف املاء.

الو�سط اللهوائي  الكائنات املوجودة يف  يوؤثر على  و هذا 

)املياه( فق�سنطينة تعاين من ظاهرة رمي الزيوت و ال�سحوم 

ت�سرف  الت�سحيم  و  الغ�سل  مياه  اأن  كما  ع�سوائية  بطريقة 

مبا�سرة يف �سبكة �سرف املياه القذرة املنزلية دون معاجلة.

�سورة رقم 1



77املجلد اخلام�س )2( �أكتوبر 2013

5. �ملياه �لقذرة: 

�سكاين كبري  و حجم  بلدية   12 تتكون والية ق�سنطينة من 

ي�ستهلكون كمية من املياه ال�ساحلة لل�سرب تقدر بـ 155784 

تتحول  الكمية  اإجمايل  من   %  56 اأن  قدر  قد  و  م3/اليوم 

)واد  للوالية  الرئي�سية  الوديان  يف  ت�سرف  قذرة  مياه  اإىل 

بومرزوق، واد الرمال، واد ال�سمندو( و تعترب بلدية ق�سنطينة 

اأكرب م�سرف للمياه القذرة املنزلية بكمية 66347.13 م3/

اليوم)مديرية البيئة 2013(.

اإ�سافة اإىل املياه املنزلية القذرة هناك مياه �سناعية قذرة 

و باملقارنة مع املنزلية جند ن�سبتها �سعيفة لكن تاأثريها كبري 

�سامة  مواد  على  الحتوائها  ذلك  و  خطري،  اأي  الو�سط  على 

)�سموم، زيوت، منظفات( و التي ت�سرف و هي غري معاجلة.

6. و�سائل �لنقل: 

يعد التلوث الناجت عن و�سائل النقل من اأهم امل�ساكل البيئية 

النقل  و�سائل  ال�سيارات و خمتلف  و ذلك من خلل  امللوثة، 

 107781 اإىل  ال�سيارات  عدد  اإجمايل  و�سل  حيث  االأخرى 

�سيارة �سنة 2005  )مديرية النقل لوالية ق�سنطينة 2010(.

و بتق�سيم اإجمايل احلظرية ح�سب نوع الوقود امل�ستعمل و 

الذي عند احرتاقه يخلق عنا�سر ملوثة اأهمها: ثاين اأك�سيد 

و  االإن�سان  على  اأ�سرارا  تخلف  التي  الر�سا�ض  و  الكربيت 

تلوث  و املحيط ب�سفة عامة، كما تزيد باالأخ�ض يف  النبات 

اجلو داخل الو�سط احل�سري.

حلظرية  العمري  الرتكيب  درا�سة  علينا  ي�ستوجب  ولهذا 

التي  االآليات  لكل  اخلدمة  �سنوات  بها  واملق�سود  ال�سيارات 

حتويها هذه احلظرية والهدف من معرفة عمر االآليات هو اأن 

قدمها وعدم �سيانتها يعد �سببا هاما من اأ�سباب التي تزيد 

يف التلوث ولهذا يتم االعتماد على هذا املوؤ�سر الإعطاء �سورة 

مب�سطة ومو�سحة حلالة احلظرية.

التلوث وانعكاساته على البيئة الحضرية مدينة قسنطينة نموذجا                                    اأ . اآ�سيا ليفة  
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اكرب  اأن  لنا  يت�سح  البيانية  الر�سومات  هذه  خلل  ومن 

ن�سبة  يف  تزيد  وبالتايل  �سنة   20 عمرها  االآليات  من  ن�سبة 

حاجة  يف  والبع�ض  �سيانة  تتطلب  االأخرية  وهذه  اجلو  تلوث 

اأي�سا وجود  ال�سري كلية  كما نلحظ  اإىل �سحبها من  ما�سة 

تنا�سب طردي بني �سن االآليات ون�سبتها بحيث كلما انخف�ض 

�سنها تقل�ست ن�سبتها.

تركيبة احلظرية ح�سب الوقود امل�ستعمل )جدول رقم1(

وقود  ت�ستعمل  االآليات  62%من  ان  هو  ما ميكن ملحظته 

البنزين والذي يعترب من املواد امللوثة عند احرتاقه لهذا البد 

من تطوير �سيا�سة حتد من التدفقات اجلوية بغر�ض حت�سني 

االأقل  الوقود  ا�ستعمال  ترقية  خلل  من  وهذا  الهواء  نوعية 

تلويثا بنزين خال من الر�سا�ض غاز البرتول املميع او الغاز 

الطبيعي واأي�سا من خلل املراقبة التقنية لل�سيارات وتطوير 

اأمناط النقل العمومي .
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II  �لنفايات �حل�سرية:
املمار�ض  الن�ساط  ح�سب  تختلف  و  التلوث  م�سادر  تتعدد 

و  الو�سط خملفات  اإىل  ينتج مبا�سرة  االإن�سان ما  من طرف 

ف�سلت اأي نفايات.

القانون  ح�سب  بالنفايات  يق�سد  �لنفايات:  تعريف   .1

املتعلق   1983 فيفري   05 يف  املوؤرخ   03/83 رقم  اجلزائري 

بحماية البيئة اأنها: 

» كل ما يخلفه عملية ��ستعمال �أو �إنتاج �أو حتويل �ملادة، 

مت  يهمل،  منقول  �سيء  كل  هي  �لنفايات  عامة،  ب�سفة  و 

�لتخلي عنه لأنه غري �سالح لال�ستعمال «.

و تختلف هذه النفايات تبعا لطبيعتها اإىل �سلبة، �سائلة، و 

غازية و يعترب مو�سوع النفايات ال�سلبة احل�سرية من اأوىل 

االهتمامات التي اأخذتها على عاتقها نظرا للكميات الهائلة 

الكثافة  و  النمو  و  املتزايد  التعمري  نتيجة  اإفرازها  يتم  التي 

ال�سكانية املرتفعني يف املدن.

2- �أ�سناف �لنفايات �حل�سرية �ل�سلبة: 

رقـــــم  اجلديد  القانون  ح�سب  ال�سلبة  النفايات  تق�ســــم 

بت�سيري  اخلا�ض  و   ،2001 دي�سمرب   12 يف  املوؤرخ   01-19

النفايات و مراقبتها و اإزالتها اإىل ثلثة اأ�سناف.:

  نفايات منزلية و ما �سابهها. 

  نفايات خا�سة ناجتة عن ن�ساطات العلج.

 نفايات هامدة. 

اوال. النفايات المنزلية و ما شابهها:
�أ. تعريفها: 

هي كل النفايات الناجتة عن الن�ساطات املنزلية و النفايات 

احلرفية  التجارية،  ال�سناعية،  الن�ساطات  عن  لها  املماثلة 

النفايات  ت�سبه  مكوناتها  و  طبيعتها  بفعل  التي  و  غريها  و 

املنزلية.)مديرية البيئة لوالية ق�سنطينة 2013(

و توجد كذلك بع�ض النفايات املنزلية و التي يطلق عليها 

ا�سم النفايات امل�سايقة و التي تتميز بكرب حجمها، و حتتاج 

ملعاجلة خا�سة و تتمثل يف االآالت الكهرومنزلية املهملة، بقايا 

االأثاث، عجلت ال�سيارات... اإلخ. 

ب. تركيب هذه �لنفايات: 

 ترتكب �لنفايات )�ملنزلية و ما �سابهها( من:مواد ع�سوية 

بن�سبة  الكارطون  و  الورق  يليها   %  68.6 اإىل  ن�سبتها  ت�سل 

اأما الباقي فهي عبارة   % 5.33 بـ  21.27 % ثم البل�ستيك 

عن حديد، زجاج، جلد، خ�سب، حجارة، و بقايا حيوانية، و 

و  الع�سوية  املواد  ن�سبة  مع  باملقارنة  �سغرية  ن�سبة  هي متثل 

اجلدول االآتي يو�سح ذلك )جدول رقم 2(

ج. �لأخطار و �مل�ساكل �لتي ترتتب من هذه �لنفايات:

�إن �لغر�ض من �إظهار تركيب �لنفايات �ملنزلية هو معرفة 

�لتلوث �لناجت عنها:

حيث تبني اأن حوايل 70 % هي مواد ع�سوية و تراكم هذه 

اإىل  يوؤدي  الزمن  مع  حتللها  و  البع�ض  بع�سها  فوق  املواد 

انبعاث روائح كريهة )تلوث جوي(.و عند ر�سها تخرج منها 

ع�سارة �سائلة )تلوث مائي( و باعتبار هذه النفايات عن�سر 

مغذي للعديد من احليوانات و احل�سرات الناقلة للأمرا�ض 

النفايات  اأن هذه  للعدوى اخلطرية للإن�سان( كما  )م�سدر 

ت�سوه املناظر و تدهور النظافة العامة.

ثانيا: النفايات الخاصة الناتجة عن نشاطات العالج:
الناجتة  النفايات  كل  هي  اخلا�سة  النفايات  تعريفها:  �أ. 

عن الن�ساطات ال�سناعية و الزراعية و العلجية و اخلدمات 

التي حتويها ال ميكن  املواد  و مكونات  بفعل طبيعتها  التي  و 

جمعها و معاجلتها بنف�ض الطريقة مع النفايات املنزلية و ما 

�سابهها و من بينها النفايات اخلا�سة الناجتة من ن�ساطات 

و  الفح�ض  ن�ساطات  الناجتة عن  النفايات  العلج و هي كل 

ت�سكل  و  الب�سري  الطب  العلج يف جمال  اأو  الوقائي  العلج 
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خطرا على �سحة املواطن و البيئة.

ب. تركيبها: 

حتتوي هذه �لنفايات على: 

  نفايات معدية حتتوي على جراثيم معدية.

  نفايات كيميائية و �سيدالنية �سامة.

عدة  من  ثقيلة  معادن  على  حمتوية  اأو  م�سعة  نفايات    

م�سادر )بطاريات، مقيا�ض احلرارة(.

تقدر الكمية االإجمالية للنفايات اال�ست�سفائية الناجمة عن 

 250 بـ  ال�سكان  و  ال�سحة  مديرية  ح�سب  ال�سحي  الن�ساط 

طن/�سنويا )النفايات اخلا�سة فقط(  منها: 

170 طن  ← نفايات معدنية

165 طن  ← ناجتة عن عمليات الت�سريح.

و الباقي نفايات م�سابهة للنفايات املنزلية.

ثالثا: النفايات الهامدة: 
عن  ال�سيما  الناجمة  النفايات  كل  هي  و  تعريفها:  �أ. 

ا�ستغلل املحاجر و املناجم و عن اأ�سغال الهدم و  البناء اأو 

الرتميم و التي ال يطراأ عليها اأي تغيري فيزيائي اأو كيميائي اأو 

بيولوجي عند اإلقائها يف املفارغ و التي لن تلوث مبواد خطرة 

اأو بعنا�سر اأخرى ت�سبب اأ�سرار و يحتمل اأن ت�سر بال�سحة 

العمومية اأو البيئة. 

ب. تركيبها: بالن�سبة لق�سنطينة و ح�سب الدرا�سة املنجزة 

قدرت كمية النفايات يف �سنة 2003 كما يف )اجلدول رقم3(،   

االأحيان  اأغلب  يف  هي  النفايات  هذه  تركيبة  اأن  العلم  مع 

متكونة من بقايا الهدم و البناء.ومن خلله نلحظ اأن اأكرث 

من ن�سف نفايات الوالية تخ�ض  بلدية ق�سنطينة لوحدها 

3. �آثارها و �نعكا�ساتها:

فوق  و  االأودية  حواف  على  املنت�سرة  القمامات  توؤثر   .1

من  ذلك  و  ال�سطحية،  املياه  على  اجلوفية  املياه  م�سادر 

حترر  و  تتعفن  التي  للقاذورات  االأمطار  مياه  غ�سل  خلل 

غازات و اأملح تذوب باالأمطار و مياه التحلل م�سكلة ع�سارة 

تت�سرب اإىل باطن االأر�ض مت�سببة يف التلوث التدريجي للمياه 

اجلوفية.  

و  ال�سطحية  للمياه  الكيميائي  و  البيولوجي  التلوث   .2

اجلوفية املتنقلة عن طريق املياه )حمى التيفوئيد، االلتهاب 

الكبدي... اإلخ(.   

عن  االإن�سان  اإىل  ت�سل  التي  الكريهة  الروائح  انبعاث   .3

طريق الرياح اإىل اأبعد املناطق و التي ت�سبب اأ�سرار حلا�سة 

اإتلف  يف  يت�سبب  و  امليثان  اإنتاج  يف  ت�ساهم  كذلك  ال�سم، 

النباتات الكائنة بالقرب منها، و ت�سبب تلوث الهواء.

)�سورة رقم  2 (

نفايات  هناك  بالقمامة  املتواجدة  النفايات  بني  من   .4

�سناعية، و يف حالة ن�سوب اأي حريق قد تنبعث منها غازات 

.)furane( سامة مثل الديوك�سني و الفوران�

و  القطط  و  كالكلب  املنت�سرة  احليوانات  جتمع   .5

�سورة رقم 2
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نقل  التي متثل حلقة  الغذائية  النفايات  اإلخ على  الفئران... 

ال�سحة  و  النظافة  على  م�ساكل  ت�سبب  و  العدوى اخلطرية، 

العمومية.

االأحياء  و�سط  يف  حتى  الفو�سوية  القمامات  انت�سار   .6

يت�سبب يف تدهور امل�ساحات الطبيعية و االإطار املعي�سي، و يف 

ت�سويه املنظر العام و ي�ساهم يف انت�سار الذباب و البعو�ض يف 

ف�سل احلر.

4-ت�سيري �لنفايات �حل�سرية �ل�سلبة يف  ق�سنطينة.

اأحد  يعترب  ال�سلبة  النفايات احل�سرية  ت�سيري  اإن م�سكل   

اأهم ان�سغاالت قطاع البيئة فالتعمري املتزايد و النمو و الكثافة 

اإفراز  يف  املت�سببة  العنا�سر  اأهم  من  املرتفعة   ال�سكانية 

التخل�ض منها  و  بكميات هائلة  ال�سلبة  النفايات احل�سرية 

تعاين  اإذ  االأولية،  االن�سغاالت  من  يعترب  ممكن  �سرر  باأقل 

بدرجة  لكن  و  االأخرى  الواليات  غرار  على  ق�سنطينة  والية 

الوالية  هذه  اأن  و  ال�سيما  النفايات  ت�سيري  م�سكل  من  اأكرب 

اإذا  �ساكن   807647 احل�سرية  التجمعات  اأكرب  من  تعترب 

البلديات  ي�سم  الذي  ق�سنطينة  جممع  االعتبار  بعني  اأخذنا 

تفرز  ة  ق�سنطينة  ملدينة  حيويا  امتدادا  تعترب  التي  املجاورة 

املنزلية  خا�سة  ال�سلبة  النفايات  من  هائلة  كميات  باملقابل 

و اأن عملية الق�ساء عليها تتطلب اإيجاد حل عاجل و فعال و 

ذلك با�ستعمال طرق تقنية حديثة و و�سائل كبرية ال�سيما و اأن 

هذه النفايات لي�ست حم�سورة يف النفايات املنزلية فقط بل 

يوجد نوع اأخر من النفايات هو النفايات اخلا�سة )ال�سامة( 

التي تتطلب تقنية مميزة للتخل�ض منها.

I. �حللول �ملقرتحة للتقليل من خماطر �لنفايات �ل�سلبة:
للتقليل من خماطر هذه النفايات و خماطر التلوث ب�سفة 

عامة نفرتح جملة من احللول: 

1. تدخل �لفاعلون يف �ملدينة و�جلماعات �ملحلية:

و  اجلهود  تكاثف  �سليمة  ح�سرية  بيئة  حتقيق  يتطلب 

التقنية،  الهيئات  و  امل�سالح  و  البلدية  بني  املتوا�سل  العمل 

البحث  اجلامعة،  االإعلم،  و�سائل  العمومية،  امل�سالح 

النوادي اخل�سراء، اجلمعيات  و  ال�سباب  موؤ�س�سات  العلمي، 

املخت�سة يف البيئة و املواطنون مع و�سع برنامج م�سطر وفق 

لها  التي  االإدارية  الوحدة  البلدية  تعترب  حمدودة.و  ميزانية 

�سلة مبا�سرة باملواطنني حيث تقوم ب�سيانة و جتديد الطرق 

و ال�سبكات التقنية، تنظم االأ�سواق و ت�سري النفايات متطلبة 

بذلك موارد مالية �سرورية و و�سائل عمل متطورة ول�سمان 

على  البد  البيئة   على  املحافظة  منظور  وفق  احل�سن  ال�سري 

البلدية ان تقوم بالتايل : 

✤ ت�سجيع جمعيات االأحياء على مزاولة ن�ساطهم اجتاه 
لنظافة  اأيام  اإدراج  و  لروؤ�سائها  امتيازات  باإعطاء  البيئة 

املحيط.

✤ فر�ض عقوبات �سارمة على كل من ي�ساهم يف ت�سويه 
البيئة.

كما تقوم بلدية ق�سنطينة باالهتمام بجمع النفايات املنزلية 

اأو القمامة ب�سفة عامة و تقرتح ل�سمان ال�سري احل�سن لعملية 

اجلمع بع�ض احللول هي: 

✓ القيام باإن�ساء احلاويات الثابتة و املبنية بالطوب بحيث 
هذه  تكون  و  ت�سوهه  ال  حتى  الطريق  حافة  عك�ض  توجه 

احلاويات مو�سوعة باحرتام العلقة بني عدد ال�سكان و 

كمية النفايات.

✓  و�سع حاويات نوعية كل حاوية خم�س�سة لنوع معني 
من النفايات.

✓ حتديد وقت معني الإخراج النفايات و االلتزام به.
م�ستوى  على  النفايات  و�سع  باأماكن  العمارات  تزويد   ✓

كل طابق لت�سهيل عملية اجلمع النهائي.

و  الطرق  �سبكات  عرب  ال�سوارع  تنظيف  عمال  توزيع   ✓
العمل على توعيتهم.

✓ حتديد مكان اأمثل لت�سريف النفايات.
2- �ختيار �ملو�سع �لمثل جلمع �لقمامة: 

البحث عن املكان االأمثل لت�سريف النفايات باالعتماد على 

اخلرائط الطبوغرافية الختيار املناطق   فاملحاجر القدمية 

تعترب يف بع�ض احلاالت موا�سع جيدة.

دور  لها  اال�سطناعية  االأقمار  و�سور  اجلوية   ال�سورة 

كبري وجد م�ساعد على اختيار املو�سع الأنها تعطينا ال�سورة 

احلقيقية باأبعاد ثلث )م�سافة، ارتفاع، حجم(.

كما اأن هذه االخرية تعطينا تو�سيحات قيمة عن: 

✓ اإمكانية الو�سول اإىل املو�سع.
✓ مناطق ال�سكن.

✓ املجاري ال�سطحية.
✓ احلالة العامة للمو�سع )نبات، حيوان، ...(.

عند اإيجاد اأح�سن مو�سع، االختيار النهائي يكون دائما بعد 

مناق�سة خمت�ض يف الهيدرولوجيا.

العوامل  االعتبار  بعني  ناأخذ  اأن  يجب  املو�سع  الختيار  و 
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و  املناخية  العوامل  التغطية،  مواد  االأر�ض،  نفاذية  التالية: 

اجلغرافية، و االجتماعية و االقت�سادية.

الأنها  البيئية  املوارد  على  املحافظة  دائما  نن�سى  اأن  دون 

قابلة للزوال وبالتايل التفكري دائما بخافية التنمية امل�ستدامة

3. �لإعالم �لبيئي:

ال�سكان  حت�سني  و  نوعية  يف  البيئي  االإعلم  ي�ساهم 

باملحافظة على البيئة الأن هذه االأخرية اإطار للحياة و مورد 

الرثوات و الأن الرتبية البيئية مفتاح ل�سيانة املوارد الطبيعية 

و تتمثل بع�ض االأدوار التي يقوم بها االإعلم البيئي يف: 

✓ اإدراج اأيام درا�سية علمية مفتوحة و معار�ض مناق�سة 
امل�ساكل البيئية املطروحة و تقدمي االقرتاحات.

)ال�سمعية،  االإعلم  و�سائل  يف  االإ�سهارات  تكثيف   ✓
الب�سرية، و املكتوبة(.

و  التلفزة  يف  وثائقية  اأ�سرطة  و  ح�س�ض  برجمة   ✓
االإذاعة.

و الطلبة بربنامج درا�سي، خرجات  التلميذ  توعية    ✓
ميدانية.

و�سع  اأماكن  يف  بيئية  �سعارات  حتمل  الفتات  و�سع   ✓
القمامة، امل�ساحات اخل�سراء، ال�سواق، اأماكن اللعب.

II. �لقو�نني �لبيئية لت�سيري �لنفايات �حل�سرية �ل�سلبة:
اأوىل  من  ال�سلبة  احل�سرية  النفايات  مو�سوع  يعترب 

االهتمامات التي اأخذتها بلدنا على عاتقها حيث �سجل على 

فو�سوية،  مزبلة   3000 حوايل   2000 �سنة  الوطني  امل�ستوى 

ما يقارب 30000 طن يوميا من النفايات املنزلية، 185000 

طن �سنويا من النفايات اخلا�سة، و 126600 طن �سنويا من 

النفايات الناجتة عن ن�ساطات العلج، مقابل هذه الو�سعية 

ال توجد اأي مزبلة مراقبة و ال اأي مركز دفن منجز و م�سري 

ح�سن القواعد التقنية الع�سرية، كما اأنه ال ي�سرتجع اإال 2 % 

من النفايات القابلة للتثمني.)مديرية البيئة،2013(

 لو�سع حد لهذه ال�سلوكيات التي توؤدي على تدهور الو�سط 

و املحيط مت تدعيم القوانني البيئية بقانون جديد: رقم 19-

01 املوؤرخ يف 12 دي�سمرب 2001 و اخلا�ض بت�سيري النفايات و 

مراقبتها و اإزالتها وقانون 03-10 املوؤرخ يف 19 جويلية 2003 

املتعلق بحماية البيئة يف اطار التنمية امل�ستدامة.

1. �أهم �لأحكام �خلا�سة بقانون ت�سيري �لنفايات: 

يرتكز هذا القانون على املبادئ التالية: 

من  النفايات  �سرر  و  اإنتاج  من  التقلي�ض  و  الوقاية   ✤
امل�سدر.

✤ تنظيم فرز النفايات، جمعها، نقلها، و معاجلتها.
✤ تثمني النفايات باإعادة ا�ستعمالها، اأو بر�سكلتها اأو بكل 

طريقة ميكن من احل�سول على الطاقة.

✤ املعاجلة البيئية العقلنية للنفايات.
الناجمة  باالأخطار  املواطنني  حت�سي�ض  و  اإعلم   ✤
كذلك  و  البيئة  و  ال�سحة  على  اآثارها  و  النفايات  عن 

االأخطار و احلد منها  للوقاية من هذه  املتخذة  التدابري 

اأو تعوي�سها.

2. ت�سيري �لنفايات �ملنزلية:

و  �جلمع   - �ملنزلية  �لنفايات  من  �لتخل�ض  طريقة   .2.  1

�لنقل   :

نق�سا  اأظهر  النقل  و  اجلمع  لعملية  احلايل  التنظيم  اإن 

و نق�ض يف  الب�سرية  و  املادية  االإمكانيات  بفعل نق�ض  كبريا 

اأدى اإىل عدم التحكم يف الت�سيري احل�سن  التنظيم، و الذي 

القمامات  انت�سار  يف  ذلك  ت�سبب  مع  العمليتني  لهاتني 

الفو�سوية منتج عن ذلك و�سعية بيئية جد مزرية بق�سنطينة 

املواطنني  �سحة  و  بالنظافة  اأ�سرار  عدة  اأحلقت  بحيث 

تتلخ�ض فيما يلي:

املدينة هي  املتواجدة عرب  العمومية  القمامات  كل   ➢
ال�سياج(  انعدام  و  احلرا�سة  )انعدام  فو�سوية  قمامات 

وفقا  اختيارها  يتم  مل  القمامات  هذه  اأماكن  معظم  و 

للمعايري التقنية.

دائرة  عن  بادي�ض  ابن  بلدية  قمامة  موقع  بعد    ➢
اأدى اإىل نق�ض عدد الدورات  40 كلم  ق�سنطينة بحوايل 

يف اليوم مما اثر �سلبا على عملية اجلمع و النقل.

➢  انت�سار القمامات الفو�سوية  خا�سة بلدية ق�سنطينة 
فيليل،  باأحياء  موجودة  اأغلبها  قمامة   29 ن�سجل  اأين 

بوال�سوف، �سيدي مربوك.

➢  ن�سجل عجز و قدم يف و�سائل اجلمع و النقل للنفايات 
املنزلية و ذلك بالبلديات ق�سنطينة، بن زياد، عني اأعبيد، 

بن بادي�ض، بني حميدان.
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�ملنزلية  للنفايات  �ملندمج  �لت�سيري  برنامج   .2  .2

 :)PROGDEM(

النفايات  اإجراءات ق�سد ت�سيري  اتخذت عدة  �أ. تعريفه: 

يف اإطار الربنامج الوطني للت�سيري املتكامل للنفايات ال�سلبة 

 :PROGDEM احل�سرية

و هو عبارة عن برنامج مندمج، مرحلي و تدريجي لت�سيري 

النفايات املنزلية ال�سلبة، يهدف اإىل ا�ستئ�سال الت�سرفات 

اإىل  يرمي  كما  الفو�سوية  القمامات  يخ�ض  فيما  احلالية 

يف  النفايات  على  الق�ساء  و  النقل  و  اجلمع  عملية  تنظيم 

ظروف �سلمة البيئة و املحافظة على نظافة الو�سط.

حماوره: يرتكز الربنامج على عدة حماور: 

�أ. �ملخطط �لتوجيهي لت�سيري �لنفايات �ل�سلبة �حل�سرية 

�ملنزلية: 

هو عبارة عن درا�سة �ساملة للو�سع احلايل لت�سيري النفايات 

احل�سرية، و يت�سمن العنا�سر التالية: 

على  )التعرف  احلالية  املنظومة  فح�ض  و  ت�سخي�ض   ✓
تقييم منط اجلمع وعلقته  املادية،  و  الب�سرية  الو�سائل 

مع ن�سبة التغطية، تقييم التكلفة(.

✓  ت�سور خطة، الت�سيري اجلديدة )حتديد القطاعات و 
امل�سارات للجمع، حتديد و�سائل اجلمع و النقل(

و  التنظيف  الت�سيري اخلا�ض مب�سلحة  نظام  ✓  حتديد 
مركز الدفن التقني.

مقر  ال�سكاين  بالتجمع  التقني  الدفن  مراكز  اإجناز   ✓
البلدية و جتهيزه مع اقتناء جتهيزات لتح�سني و ع�سرنة 

جمع النفايات.

للنفايات  �ملندمج  �لت�سيري  برنامج  تطبيق   .3  .2

:)PROGDEM(

 تقوم والية ق�سنطينة بتطبيق هذا الربنامج، حيث مت اإجناز 

خمطط ت�سيري النفايات احل�سرية بالن�سبة لتجمع ق�سنطينة 

حامة  اخلروب،  ق�سنطينة،  بلديات:  خم�ض  من  املتكون  و 

بوزيان، ديدو�ض مراد، عني �سمارة، كما قام مكتب درا�سات 

متخ�س�ض باإجناز الدرا�سة املت�سمنة التقارير التالية: 

 خمطط توجيهي لت�سيري النفايات البلدية: مبا فيه 

التقارير التالية: 

درا�سة فح�ض و تت�سمن ت�سخي�ض الو�سعية احلالية   ✤
املكونة  بلديات  اخلم�ض  يف  املنزلية  النفايات  لت�سيري 

الو�سائل  تقييم  و  فيه  يوجد  ما  اأهم  و  ق�سنطينة  لتجمع 

املادية و الب�سرية مع كمية النفايات املنتجة.

✤  درا�سة خا�سة باملجمع و نقل النفايات املنزلية و ما 
�سابهها.

اإطار  يف  للنفايات  تثمني  اإعادة  املعاجلة:  درا�سة   ✤
على  الدرا�سة  هذه  تت�سمن  و  النفايات  ت�سيري  خمطط 

اقرتاحات لتثمني النفايات احل�سرية.

2. 4. مركز �لدفن �لتقني برغرب )بلدية �بن بادي�ض(: 

يعترب مركز الدفن التقني جهاز جديد و ع�سري للتخل�ض 

-19 للقانون  طبقا  ينجز  املنزلية،  ال�سلبة  النفايات  من 

ح�سب  اإتلفها  و  مراقبتها  و  النفايات  ت�سيري  املت�سمن   01

ال�سروط التالية: )�سورة رقم 3(

-  درا�سة التاأثري على البيئة.

-  تهيئة مركز الدفن باعتماد منظومة املدارج.

-  احلر�ض على تكون املدارج م�سيكة و تغطيتها باأغلفة.

اأحوا�ض  يف  معاجلتها  و  ال�سائلة  املر�سحات  �سرف    -

خا�سة.

التعفن  عن  الناجتة  الع�سوية  الغازات  ا�سرتجاع    -

الهوائي للمواد الع�سوية .

الدفن  مركز  ت�سيري  ل�سمان  موؤهلني  اأعوان  تعيني    -

التقني.

بوالية  اإجنازه  املربمج  التقني  الدفن  ملركز  بالن�سبة   

البلديات  اأي  ق�سنطينة  جممع  بنفايات  اخلا�ض  و  ق�سنطينة 

اأوالد  �سمارة،  عي  اخلروب،  ق�سنطينة،  اجلنوبية:  ال�ست 

التالية  اخلوا�ض  له  فاإن  بادي�ض  وابن  اأعبيد  عني  رحمون، 

)جدول رقم4(: 

�سورة رقم 3

التلوث وانعكاساته على البيئة الحضرية مدينة قسنطينة نموذجا                                    اأ . اآ�سيا ليفة  
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التوجيهي  املخطط  كذا  و  املركز  لهذا  الدرا�سات  بداأت   

مكتب  طرف  من   2002 ماي   17 يف  النفايات  لت�سيري 

CEGER، و املبالغ املر�سودة له قدرت بـ 123400000 دج، 
و  االإقليم  تهيئة  وزارة  قبل  من  املركز  و  الربنامج  اإعداد  مت 

اإطار  يف  دولية  متويل  موؤ�س�سات  مع  التفاو�ض  مت  و  البيئة، 

خا�ض  عتاد  اقتناء  مت  كما  الربنامج،  هذا  لتمويل  ال�سراكة 

ابن  بلدية  و  ق�سنطينة  بلدية  ل�سالح  النفايات  نقل  و  بجمع 

اإجناز هذا  يكتمل  دج   130.212.669.085 بادي�ض مببلغ: 

املركز يف جوان 2008 )مديرية البيئة 2008(

4(اأول  رقم  )�سورة  بوغرب  مدفن  اأن  قوله  ميكن  وما 

النفايات وبهذا نكون قد �سطرنا  خطوة ايجابية يف معاجلة 

امل�ستدامة  التنمية  مبادئ  وفق  البيئة  على  للحفاظ  فعل 

بحث ن�ستطيع املحافظة على جمال حميطنا من جهة ودفن 

النفايات دون ال�سرر بالرتبة واملوارد املائية اجلوفية .

�لعالج  ن�ساطات  عن  �لناجتة  �لنفايات  ت�سيري   .3

)�خلا�سة(: 

بها  قامت  التي  املعاينة  وبعد   )  19-01 قانون  )ح�سب 

يف  النفايات  هذه  ت�سيري  اأن  تبني  البيئة  مديرية  م�سالح 

الهياكل اال�ست�سفائية يتم بطريقة ع�سوائية و بدون فرز فعال 

و بطريقة بدائية )خطرية( رغم معرفة الكل اأنها خطرية و 

معدية حيث ترمى هذه النفايات يف اأغلب احليان مع القمامة 

و اأحيانا اأخرى حرقها يف و�سط مفتوح.

 يف حني )قانون  19- 01 (خ�س�ض لهذا النوع من النفايات 

املرمد  اأن  اأي  اال�ست�سفائية  النفايات  لرتميد  خا�سة  مرامد 

هو مركز تقني تتم فيه عملية حرق مغلق للنفايات العلجية 

بو�سائل جد متقدمة.يوجد على م�ستوى الهياكل اال�ست�سفائية 

2 معطلني و تخ�س�ض  09 مرامد منها  عرب والية ق�سنطينة 

املعدية  النفايات  ن�سبة �سئيلة جدا من  املرامد لرتميد  هذه 

كلغ/�سا.   80/75 قدرته  اجلامعي  امل�ست�سفى  مرمد  مثل: 

اأطفال(   - )ن�ساء  مربوك  �سيدي  املخت�سة  املوؤ�س�سة  مرمد 

قدرته 35 كلغ/�سا و امللحظ  اأن عدد املرامد �سئيل يف اأغلب 

اأكرب  جدا  �سئيلة  قدرتها  اأن  و  خا�سة  اال�ست�سفائية  الهياكل 

الهياكل قدرته 80 كلغ/�سا.

اأما هياكل اأخرى ال توجد بها مرامد اأ�سل مثل: املوؤ�س�سة 

يف  واحد  مرمد  يوجد  حني  يف  القلب،  باأمرا�ض  املخت�سة 

)مديرية  معطل  لكنه  الكلى  باأمرا�ض  املخت�سة  املوؤ�س�سة 

البيئة 2004( و حتتوي بقية الهياكل على مرمد اأم مرمدين 

فقط مثل القطاع ال�سحي باخلروب و املوؤ�س�سة املخت�سة يف 

فاأحدها  الهياكل على ثلث مرامد  اإن احتوت هذه  الوالدة، 

يكون معطل مثل امل�ست�سفى اجلامعي ابن بادي�ض.

3. 2 . ت�سيري �لنفايات �خلا�سة �خلطرية: 

براميل  النفايات يف  تخزين هذه  يتم  املتقدمة  الدول   يف 

خا�سة و تو�سح يف مراكز دفن خا�سة، و يف اجلزائر مت اقرتاح 

مركز دفن خا�ض بهذه ال�سموم لكن مل يعرف مكانه و موقعه. 

و بناءا على) التعليمة رقم 277 املوؤرخة يف 2004/03/03 (

النفايات اخلا�سة  التخل�ض من  و  و مراقبة  بت�سيري  املتعلقة 

يف  و  البيئة  و  االإقليم  تهيئة  وزارة  عن  ال�سادرة  اخلطرية 

اإطار املخطط الوطني لت�سيري النفايات اخلا�سة الذي اأن�سئ 

مبوجب املادة 13 من) القانون رقم 19-01( فقد مت موؤخرا 

خمطط  لو�سع  البيئة  مديرية  اإ�سراف  حتت  جلنة  ت�سكيل 

والئي لت�سيري النفايات اخلا�سة اخلطرية الذي يت�سمن: 

➢ حتديث و جرد النفايات اخلا�سة للموؤ�س�سات املالكة و 

�سورة رقم 4
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املفرزة لهذا النوع من النفايات.

➢ احلجم الكلي للنفايات املخزنة الدائمة اأو املوؤقتة.
➢ حتديد نوع املعاجلة ملختلف اأنواع النفايات.
➢ تطبيق قانون 19-01 و قانون املالية 2002.

م�ستوى  على  حت�سي�سي  و  اإعلمي  خمطط  اإعداد   ➢
املوؤ�س�سات  ممثلي  خا�سة  باالأمر  معني  لكل  الوالية 

ال�سناعية و اال�ست�سفائية.

مدة  انتهت  التي  ال�سيدالنية)االأدوية  النفايات  اأما   

ت�سم  خا�سة  جلنة  باإن�ساء  البيئة  مديرية  قامت  �سلحيتها 

االأ�سعار،  و  املناف�سة  ال�سحة،  املديريات  بع�ض  من  ممثلي 

البيئة مع و�سع برنامج جلرد و ت�سميع هذا النوع م النفايات 

يف انتظار اإيجاد طريقة مثلى للتخل�ض منها. 

4. ت�سيري �لنفايات �لهامدة: 

 ح�سب املادتني 37 و 38 من القانون رقم 01-19 اخلا�ض 

بت�سيري النفايات و مراقبتها و اإزالتها فاإن عملية جمع و فرز و 

تفريغ النفايات الهامدة تقع على منتجيها حيث تقوم البلدية 

الحتواء  التفريغ  مواقع  ت�سيري  و  للتهيئة  خمططها  اإطار  يف 

هذا النوع من النفايات اإال اأن الرمي يتم ب�سفة ع�سوائية على 

حواف الطرق و بالطبيعة م�سوها بذلك املنظر العام و مكونا 

قمامات ع�سوائية فو�سوية منت�سرة هنا و هناك و هذا يرجع 

للأ�سباب التالية: 

من  النوع  لهذا  اأماكن  خ�س�ست  التي  البلديات   ➢
من  املراقبة  و  االإعلم  يف  التق�سري  يلحظ  النفايات 

جهة، و من جهة اأخرى تكرث الت�سرفات غري احل�سرية 

من طرف منتجي و ناقلي هذا النوع من النفايات.

اأما معظم البلديات االأخرى فهي مل تقم بتخ�سي�ض   ➢
اأماكن خا�سة لرمي النفايات الهامدة.

 و ح�سب قانون 01-19 مت اإن�ساء مركز و حتويل للنفايات 

املتمثلة يف االأجهزة التي اأ�سبحت غري قابلة لل�ستعمال مثل 

التي يتم بيعها للخوا�ض كمادة  تلفاز، راديو...(  )ثلجات، 

اأولية الإعادة �سناعتها.

خاتمة: 
اإن اإ�سكالية البيئة احل�سرية بتفاعلتها املختلفة اأ�سبحت 

من الق�سايا اجلد ح�سا�سة يف التاأثري على املجال احل�سري 

التلوث بدرجاته اخلطرية  الكائن احلي خا�سة بعد ظهور  و 

والية  اإن  و  الكائنات  على  مبا�سرة  امللحوظة  انعكا�ساته  و 

املفرو�ض  من  التاريخي  بعدها  و  الهام  مبوقعها  ق�سنطينة 

اأن تكون جتمع منظم و راقي، اإال اأن الواقع اأثبت العك�ض، اإذ 

بيئية خمتلفة  الواليات اجلزائرية من م�ساكل  تعاين ك�سائر 

مكان  كل  يف  املرتاكمة  ال�سلبة  احل�سرية  النفايات  خا�سة 

كذا  و  ال�سناعي  اأو  ال�سكاين  �سواء  املتزايد  التعمري  نتيجة 

و  الوعي  غياب  اإىل  اإ�سافة  بها  املت�سخم  ال�سكاين  النمو 

ترجم  الذي  املعي�سي  �سكانها  م�ستوى  نتيجة  البيئية  الثقافة 

التي  القوانني  و  االإجراءات  رغم  املتدنية  بيئتهم  م�ستوى  يف 

حاولت من خللها الدولة ت�سيري هذه النفايات و التقليل من 

ق�سنطينة هو  منه  تعاين  الذي  العوي�ض  امل�سكل  و  م�سارها، 

غياب تقنيات حديثة للتكفل بالنفايات اال�ست�سفائية اخلا�سة 

اخلطرية و التي تعترب نفايات �سامة يجب اإيجاد حلول للتكفل 

بها يف اأ�سرع وقت ممكن.

الفعلية  بطاقته  بوغرب  مبدفن  العمل  بدء  انتظار  ويف 

التنمية  م�سوار  يف  االأوىل  اللبنة  و�سعت  قد  ق�سنطينة  تكون 

امل�ستدامة واحلفاظ على البيئة احل�سرية

و يف ظل هذه �لأو�ساع يبقى �ل�سوؤ�ل �ملطروح: 

�أم  قيل  كما  �لهوى  و  �لهو�ء  بلدة  ق�سنطينة  �ستعود  هل 

�سيبقى ذلك �سربا من �خليال؟
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1. اآ�سيا ليفة،تطور انظمة انتاج العقار احل�سري،اطروحة 

االر�ض  علوم  احل�سرية،معهد  االو�ساط  تهيئة  يف  ماج�ستري 

جوان 2000

واآثارها  املنزلية  البيئة:النفايات  مديرية  عن  تقرير   .2

ال�سعبي  املجل�ض  اإىل  مقدم  والبيئة،  املواطن  �سحة  على 

الوالئي،2013

3. -تقرير مديرية النقل لوالية ق�سنطينة اإح�سائيات 2004

4. تقرير مديرية النقل : خمطط نقل امل�سافرين 2002

املنزلية  النفايات  و�سعية  البيئة:  مديرية  5.تقرير 

بق�سنطينة 2004

6. قانون 19-01 املوؤرخ يف 12-12-2001 اخلا�ض بت�سيري 

النفايات و مراقبتها واإزالتها

7. قانون 03-10 املوؤرخ يف 19-07-2003 املتعلق بحماية 

البيئة يف اإطار التنمية امل�ستدامة 

 2004-03-3 يف  املوؤرخة   277 رقم  الوزارية  التعليمة   .8

اخلا�سة  النفايات  من  والتخل�ض  ومراقبة  بت�سيري  املتعلقة 

اخلطرية.

التلوث وانعكاساته على البيئة الحضرية مدينة قسنطينة نموذجا                                    اأ . اآ�سيا ليفة  


