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  إهــــــــــــــداء                                           

  .لــــىأهــدى هذا العمــل المتواضع إ   
الكریمين و أختــــي والدیا  ثمـــــرة جهدي  ااألرواح الطاهرة التي لم یشأ القدر أن یرو -  

  الكبرى
  "وقل ربي أرحمهما آما ربياني صغيـــــرا " فاطمة رحمهم اهللا وأطيب ثراهم   

  .بوشيشـــــةفریـــــد : آان سندي في آل األوقات السيد  ،إلى زوجي العـــزیز أطال اهللا في عمره
  .یاسميــن ، أنيـــس و شكيــــــــــــب  زهــور عمــري

  .عبد الغــــــــاني: إلى من تحمل أعبـــاء الحيـــاة من أجل إسعادنا ، أخـــــــــي الغالـــي 
  .تي و أزواجهــــــــم و أوالدهـــماخـــوسامي ، ليندة،نسرین وجميع أ:إلى القلــــوب الكبيرة

سنــاء :من عائلتــــــــي بوفنـــارة و بوشيشـــــــــة ، وأخـــص بالذآــر السيدة  إلى آل
  .بوشيشــة

   
                           

  
  
  

  فاطمــــة                                                           
  

  

  

  

  

  

  

  



  
  التشكــــــرات

و أن يتقبله منا ا العمل نايته وعونه على إتمام هذبداية أحمد اهللا عز وجل و أشكره على ع 
  .هأجره وأجـــر من أستفاد من يوال يحرمن

ر والعرفان لكل من ساعدني من أساتذتنا األفاضل يكما أتقدم بخالص الشكــــر والتقد
سواء من قريب أو بعيد و أخص بالذكر األسستاذ المشرف عيون عبد الكريم على توجيهاته 

ي طيلة مدة الرسالة ، كما أثني الثناء على األستاذ حسني بوكرزازة على و إرشاداته ل
بمساعدته و نصائحه ، وأحي كل من األستاذة غانم   يصبره معي دون كلل وعدم البخل عل

،لكحل عبد الوهاب و لمياء عنصر عالوة ،لعروق محمد الهادي، بن ميسي أحسن  .عبد الغني
  .على نصائحهم و توجيهاتهم بولجمر

وأخص بالذكر السيد بوقصة الطاهر، السيدة يحيى   و العاملين كل الموظفين شكر أكما 
  .رقية ، بلبيوض سميرة

   كما أتوجه بخالص الشكر لكل المسؤولين و الموظفين في مختلف المصلح اإلدارية و التقنية 
  .كاف و بوعــروج: مديرية البيئة و التنمية المستدامة السيدة -          
  .حـــورىالسيدين العلوي و : مؤسسة المحلية العمومية للنظافة و التطهيرال - 

 .ذيب صونية: المصلحة التقنية لبلدية الخروب السيدة  -          
 .سليم :مديرية األشغال العمومية بالخروب السيــــد - 

 .، لطرش ، شروانةتبيــــب : الديوان الوطني لالحصاء السيـــدة - 

  .خالد و  يزيد بوعيشةسعدون  :الطالبين 
ولو بكلمة طيبـــة ، جميعا أخلص معاني التقدير و  إلى كل من ساهم

  العرفــان  
  فاطمــة                                                                                   
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  : مقدمـة عـامـة  

أن يسخر الكثير من  لقد سعى اإلنسان دائما للسيطرة على البيئة المحيطة به و
  . الطاقات والموارد الطبيعية إلشباع رغباته

اتصف القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين بالنمو االقتصادي والصناعي 
ما أدى إلى تزايد الضغط على البيئة السريع فارتفعت بذلك وتريتي اإلنتاج واالستهالك م

وخلق العديد من المشاكل والمخاطر على المستوى الكوني  أين أصبحت تهدد أمن وسالمة 
، ) الخ... كاالحتباس الحراري، تغير درجة الحرارة لألرض، ثقب األزون (البشرية جمعاء 

لوث فأصبحت تحظى من هنا كان البد من االهتمام بالبيئة وحمايتها من مختلف أشكال الت
باالهتمام الدولي، فباتوا يبحثون عن الحلول الستعادة التوازن اإليكولوجي، فعقدت عدة 

ومؤتمر قمة األرض  1982سنة  ، مؤتمر نيروبي 1972سنة  مؤتمرات كمؤتمر ستوكهولم
الذي دعا إلى تنمية اقتصادية تأخذ في الحسبان المحافظة على  1992سنة  بريو ذي جانيرو

  .ئة والمحيط ضمن مفهوم التنمية المستدامةالبي
التنمية التي تلبي حاجيات الحاضر دون المساومة على " التنمية المستدامة يقصد ب

  "  .قدرة األجيال القادمة لتلبية حاجياتهم
ا التنمية المستدامة هي البحث عن التوازن بين االهتمامات البيئية و االهتمامات ذإ

بالتحكم في مصادر التلوث والطاقة والتحكم في استهالك الثروة  االقتصادية - االجتماعية
  .)1(وضمانها لألجيال المستقبلية ، أي وضع مخططات تنموية على المدى البعيد

إن التزايد السكاني يتقدم جنبا إلى جنب مع النمو االقتصادي واالجتماعي فتزيد كمية 
أمن وسالمة البيئة الحضرية وعلى  النفايات المنتجة كما ونوعا مما ينعكس سلبا على

الصحة العمومية للسكان في العديد من المناطق الحضرية التي أصبحت مركزا لتجمع 
  .النفايات بمختلف أنواعها ، صلبة ، سائلة ، و غازية

  
                                                 

العدد ، مخبر التهيئة العمرانية، جامعة منتوري، مجلة التهيئة العمرانية، و التنمية المستدامة الديناميكية الحضرية، أحسن بن ميسي.د -  1
  .54ص، 2004- 01
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إن التخلص الغير الصحيح من النفايات يؤدي إلى تلوث الهواء بالغازات الناتجة 

، كذلك العصارة الناتجة  ه تأثير في ظاهرة االحتباس الحراريخاصة غاز الميثان الذي ل
عن تحلل النفايات والحاملة للكثير من الملوثات تتسبب في تلويث التربة والمياه 

  إلخ...الجوفية
ولتجنب هذه األضرار تتطلب النفايات أن تسير بطريقة محكمة تعتمد على تقليل إنتاج 

، )الورق، البالستيك، الزجاج(لنفايات القابلة لالسترجاع النفايات من المصدر، إعادة تدوير ا
  ).كمبوست(استخالص الطاقة الحرارية، الحصول على سماد 

عالية على الصعيدين  ةفالنفايات تعد منجما من المواد القابلة للتثمين ذات مرد ودي
دامة توفر البيئي واالجتماعي إذا استغلت بطريقة عقالنية وبالتالي يمكن تحقيق تنمية مست

  .لألجيال القادمة حقهم في الحصول على الموارد الطبيعية وكذلك العيش في بيئة نظيفة
الجزائر خاصة في ميدان التصنيع والنمط المعيشي  هلقد صاحب التطور الذي شاهدت

حيث إنتقل إنتاج الفرد للنفايات من  واالستهالك تزايد في كمية النفايات المنزلية المنتجة
هذا ما يشكل خطر  2005سنة، سنة /فرد/كلغ 360إلى  1980سنة، سنة /ردف/كلغ 202

وهي تنتشر بشكل خطير داخل األحياء الحضرية وعلى ضفاف الوديان،  حقيقي على البيئة،
  .إلخ... الغابات

لمواجهة هذه المعضلة اتخذت الجزائر عدة إجراءات ملموسة لحماية البيئة فسنت 
يتضمن المبادئ العامة لحماية البيئة  1983فيفري  5في المؤرخ  03- 83أول قانون رقم 

تحديد مسؤولية كل شخص ينتج النفايات المنزلية أن يعمل على نقلها وجمعها : من ضمنها 
في أماكن خاصة، كما تطرق إلى المواد القابلة لالسترجاع من النفايات، وقد استكمل هذا 

الذي أوكل مهمة  1984ديسمبر  15في المؤرخ  84/378القانون بالمرسوم التنفيذي رقم 
  .التخلص من النفايات المنزلية إلى البلدية

والبشرية وانعدام الكفآت المختصة،   كن  بسبب ضعف إمكانياتها التقنية، الماديةل
غياب إستراتيجية وطنية تضمن احترام المقاييس البيئية في تهيئة القمامات العمومية              

  باإلضافة إلى عدم تحسيس المواطنين بالمخاطر الناجمة عن تدهور شروط نظافة المحيط

 مقدمـة عـامـة



3 
 

                                                                                                         
لم تستطيع البلدية على القيام بجمع وإزالة النفايات بانتظام عبر كافة تراب البلدية وقد تسبب 

ذلك بتراكم كبير للنفايات الحضرية عبر أحياء المدينة مما زاد في تدهور البيئة الحضرية 
  .وتفشي األمراض

زائر منظومتها إدراكا منها لخطورة الوضعية وتفاقمها مع مرور الوقت عززت الج 
البيئية بتشريعات جديدة تهدف إلى وضع نظام فعال لتسيير النفايات، فجاء قانون رقم 

الذي حدد كيفية تسيير النفايات ومراقبتها  2001ديسمبر  12المؤرخ في  01/19
 2003جويلية  19المؤرخ في  03/10بقانون  1983ومعالجتها، كما تم تعديل قانون سنة 

لبيئة في إطار التنمية المستدامة،اللجوء إلى المتعاملين الخواص في كل المتعلق بحماية ا
، إعالم )جمع، فرز، نقل، معالجة، وتخزين النفايات(مراحل تسيير النفايات الصلبة 

  .إلخ... وتحسيس المواطنين بأهمية المحافظة على البيئة
ت المنزلية، إال أن هذه رغم الجهود الكبيرة التي بدلتها الجزائر للتقليل من حجم النفايا

لق في الكثير من مدننا الجزائرية بسبب األخيرة ما زالت تعرف في بالدنا مشكال يثير الق
عدم تطبيق هذه القوانين ميدانيا، و نقص التدعيم الكافي للبلديات بالوسائل الضرورية إلدارة 

تصاره على النفايات، إضافة إلى ضعف القطاع الخاص في مجال تسيير النفايات و إخ
  .مؤسسات صغيرة غير مهيكلة

جا لبحثنا ذولتسليط الضوء على هذه المشاكل ميدانيا أخذنا مدينة الخروب كنمو
باعتبارها تنتمي إلى التجمع القسنطيني، شهدت في السنوات األخيرة تطورا عمرانيا سريعا 

توطن العديد من إضافة إلى   )2(نسمة 174.077بلغ عدد سكانها يوزيادة سكانية كبيرة أين 
كالمنطقة الصناعية لواد حميميم، السوق  (األنشطة االقتصادية جعلها أكثر جاذبية 
ا التسارع في وتيرة النمو ذنتيجة له ). إلخ... األسبوعي، المؤسسات التجارية الصغيرة

الحضري نتج عنه تزايد في كميات النفايات الصلبة التي تنتجها المدينة يوميا مما جعل 
م في تسييرها أمرا صعبا و بالتالي  انتشار العديد من المزابل العشوائية عبر أرجاء التحك

  .المدينة مما أدى إلى تدهور البيئة الحضرية لمدينة الخــروب

                                                 
 .RGPH, 2008الديوان الوطني لإلحصاء، التعداد العام للسكن و السكان،  -  2
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  : اإلشكالية تدور حول التساؤالت التالية 
أو مرتبط بمدينة ، هل نظام تسيير النفايات المنزلية في مدينة الخروب مستقل -1

  هي الجهات المسئولة عن إدارة النفايات المنزلية لمدينة الخروب ؟؟ و من  ةقسنطين
 ما هي أنواع النفايات المنزلية و أهم المصادر المنتجة للنفايات في مدينة الخروب ؟ -2

 هل يوجد مخطط رئيسي إلدارة النفايات لمدينة الخروب ؟  -3

 لمدينة الخروب ؟ )  بشرية –مادية  (ما هي الوسائل المستعملة لتسيير النفايات  -4

 ؟  كيف يتم التخلص من النفايات في مدينة الخروب -5

  روب ؟هل هناك وحدات أو مصانع لمعالجة النفايات المنزلية لمدينة الخ -6
  .الهدف من الدراســــــة  

الخاصة بمدينة الخروب تبين  )مدكرات، رسائل(عند تفحصي للدراسات واألبحاث السابقة
أين سجلنا غياب   لية للمدينة نالت الحظ األوفر على عكس الجانب البيئيأن الدراسة المجا

  :واضح لموضوع البيئة بمدينة الخروب ، من بينها 
فاطمة الزهراء أومدور، الخروب مدينة مستقلة أم تابع حضري، معهد علوم األرض، جامعة  -

 .1996قسنطينة، 

، السياسات، الممارسات و كلفة التعمير، صيصات السكنية في مدينة الخروبحثابت أحمد أمين، الت -
 .2005معهد علوم األرض، جامعة قسنطينة، 

بلعمري يوسف، عزوق ياسين، هرباجي صالح، مدينة الخروب، أشكال التعمير والتوسع  -
 .1997الحضري، معهد علوم األرض، جامعة قسنطينة، 

لتجارية ودورها في عيون فاطمة، لوصيف صورية، لعكروم هاجر، مدينة الخروب الهياكل ا -
 .2001ديناميكية المجال، معهد علوم األرض، جامعة قسنطينة، 

راء، معهد علوم األرض، جامعة ـة خضـروب نحو مدينــحمزة دليلة، ذيب أمال، الخ -
 .2002قسنطينة، 

 .2008سعدون خالد، التحوالت الحضرية لمدينة الخروب، معهد علوم األرض، جامعة قسنطينة،  -

فضولي لالهتمام بهذا الموضوع من زاوية تسيير وإدارة النفايات أثار  هذا ما
باعتبارها أحد مواضيع الساعة وتندرج ضمن شروط تنمية مستدامة ناجعة وصلته الوثيقة 

  .بترقية صحة المواطن وتحسين محيطه
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إن الهدف الحقيقي من هذه الدراسة ليس المساهمة في معالجة النفايات في اإلطار 
نة الخروب ولكن في إطار قسنطينة الكبرى، واالنتقال من خصوصية النموذج الضيق لمدي

  .إلى عمومية الوطن
  .مراحل البحث 

  :مرحلة البحث النظري . 1

اءة مجموعــة من الكتب نظرا لشاسعة الموضوع و من أجل اإلمام به قمنا بقر        
، ن تعريفات، تسييرضوع النفايات الحضرية مالدراسات و األبحاث التي تناولت موو

هذه المرحلة أعطتنا قراءة واضحة عن هذا الموضوع و إمكانية طرحه . الخ...معالجة 
  .كمجال للدراسة

عطيات كانت أصعب مرحلة و أطولها من حيث جمع الم :مرحلة البحث الميداني. 2
ل البيانات اإلحصائية ومعلومات تخص الموضوع و منطقة الدراسة، ثم من خاللها االتصاو

  .بمجموعة من المديريات و المصالح والمؤسسات و القيام بتحقيق ميداني 
  .مديرية البيئة الحضرية و التنمية المستدامة لوالية قسنطينة -
 .بلدية الخروب التي وجهتنا إلى المؤسسة العمومية للنظافة و التطهير  -

 ).ماسينيسا ( الفرع البلدي للضاحية الشرقية لمدينة الخروب  -

 .روبالتقنية لمدينة الخـ المصلحة -

 .مديرية النقل و األشغال العمومية لمدينة الخروب -

 مديرية الدراسات الريفية لمدينة الخروب  -

 .الديوان الوطني لإلحصـاء  -

 .مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية لوالية قسنطينة -

 .المسلخ البلدي لمدينة الخروب -

  .االستبـــيان 

ضرية، خاصة و كمية النفايات المنتجة عبر القطاعات الح معرفة نوعيةأجل من       
  ، و نظرا لغياب هذه المعطيات على مستوى الهيئة المكلفة بعملية حسب األنماط السكنية
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قطاعات حضرية حسب األنماط السكنية و توزيع  9الجمع قمنا بتقسيم مدينة الخروب إلى 

ت الحضرية للوصول إلى نتائج استمارة بطريقة مدروسة عبر جميع القطاعا 500
  .موضوعية

  .مرحلة تحليل المعطيات. 3

انطالقا من المعطيات التي تمكنا من الحصول عليها، قمنا بعملية التحليل من خالل      
من أجل الفهم الجيد لواقع النفايات . معالجة المعطيات على شكل جداول، أشكال، خرائط

  .فة خاصة و بالجزائر بصفة عامةالحضرية المنزلية في مدينة الخروب بص
  .للوصول للغاية و تحقيق هذا الهدف قسمنا بحثنا من ناحية المنهجية إلى أربعة فصول

  .المقاربة النظرية: الفصل األول 

  :تناولنا في هذا الفصل مختلف المحاور األساسية للموضوع     
التقنيات المستعملة  بة،مفهوم النفايات الخضرية الصلبة، أنواع النفايات الحضرية الصل

كما تم التطرق إلى السياسة التي وضعتها الجزائر لتسيير النفايات في . للتخلص من النفايات
ة الجزائرية ، و أهم القوانين التي سنتها الدول)المبحث الثالث ( دامة إطار التنمية المست
  .، خاصة تلك المتعلقة بالنفايات الحضرية الصلبةللمحافظة على البيئة

  .الدراسة المجالية لمدينة الخروب: الفصل الثاني 

، خاصة الجانب المناخي لما له سة الجانب الطبيعي لمدينة الخروبثم من خاللها درا 
ناسبة للتخلص من النفايات من تأثير كبير على خصائص النفايات و تحديد التقنية الم

  .الصلبة
دينة الخروب وأسباب توسعها مع كما ثم التطرق إلى أهم مراحل النمو العمراني لم

  .إبراز   أنواع األنماط السكنية المكونة لمدينة الخروب 
دراسة الكثافة السكانية و السكنية و أهم التجهيزات الموجودة بالمدينة و التي لها دور 

  ). المبحث الثاني و الثالث( في زيادة كمية النفايات المنتجة 
  
 

مقدمـة عـامـة
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  .للنفايات المنزلية في مدينة الخروب  ليليةالدراسة التح: الفصل الثالث 

مدينة الخروب، معرفة نوعيتها  دراسة موضوع النفايات الحضرية المنزلية في      
، البشرية المسخرة لجمعها و نقلها ، الوسائل المادية وا و الهيئات المكلفة بجمعهاكميتهو

  .كذلك إبراز سلوك المواطن اتجاه النفايات المنزلية الحضرية
            .التنمية المستدامة و تسيير النفايات المنزلية في مدينة الخروب : الفصل الرابع 

) المبحث األول ( التطرق إلى تجارب بعض البلدان لإلستفادة منها  ثم من خالله
المشاكل و النقائص التي تعاني منها مدينة الخروب في مجال تسير النفايات مع أهم إبراز 

 .لمعالجة مشكلة النفايات في إطار التنمية المستدامة صياتالتووضع بعض 

  .صعوبات البحث
  .اثناءإنجاز الدراسة الميدانية ،واجهتني عدة صعوبات من بينها

 .إنعدام المعطيات المتعلقة بالموضوع على جميع المستويات بصفة عامة -

 .عدم إمكانية الحصول على خريطة حديثة لمدينة الخروب -

 .2008لغاية شهر أوت  2008ئج التعداد السكاني لسنة التأخر في نتا  -

 .عدم وجود دراسة لكيفية وضع المجمعات  -

  .E.P.C.Aانعدام كمية النفايات المجمعة من قبل المؤسسة   -

 .إنعدام خريطة تقسيم القطاعات ، و المسارات  -

ال يوجد جرد للمؤسسات التي تنشط في ميدان استرجاع المواد من النفايات مما   -
صعب عملية االتصال بها من أجل الدراسة االقتصادية و إبراز دورها في إطار 

 .  التنمية المستدامة

 
رفض أصحاب المؤسسات الخاصة الناشطة في ميدان استرجاع المواد من النفايات   -

 .لمجرد التحدث إلينا ، مما جعل البحث يفتقر لهذا الجانب
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  النفايات الحضريــة الصلبــــة : األولالفصل 

  .و التنمية المستدامــة في الجزائــر
  

  .النفايات الحضرية الصلبــة: المبحث األول  

التخلص من النفايات الصلبــة الحضريـــــة : المبحث الثاني 

  .و إسترجاع المـــواد منها

  .التنمية المستدامـــة في الجزائــر: المبحث الثالث   

اإلطار القانونـي و المؤسساتي لحمايـــــة : المبحث الرابع

  .البيئة في الجزائئر

 



 

  

 النفايات الحضرية الصلبـــة: المبحث األول  

  : مقدمــة 

كان دائما مولدا للنفايات، و كل مرحلة كان لها طريقة  )1(إن النشاط اإلنساني
و مشاكلها الخاصة، لكن في القديم كان الحجم السكاني قليل و بالتالي تأثيره ... للمعالجة

  .على البيئة ضئيل
الوسطى نتيجة تطور الحضارات، أين أصبحت النفايات  المشكل بدأ يطرح في القرون

تطرح خارج المنازل، في الشوارع و كذلك في الوديان بما أن غالبية النفايات كانت قابلة 
للتحلل فلم تكن تشكل خطرا كبيرا، لكن على مستوى المدينة فهي تعد مكانا جيدا لتكاثر 

مراض، خاصة أننا نعرف أن النفايات الحشرات و الفطريات و بالتالي خلق العديد من األ
وسطا مناسبا لجلب القوارض كالفئران و التي كانت سببا رئيسيا في إنتشار وباء الطاعون 

  .التي أدت بحياة الكثير من السكان األوروبيين في ذلك الفترة 1384سنة 
إن مشكلة النفايات بدأت تطرح بشكل كبير مع الثورة الصناعية التي ولدت أنواع 

حجمها الكبير، غير قابلة للتحلل، بقائها : يدة من النفايات، و أين أصبحت تمثل إشكاليةعد
في الطبيعة لمدة زمنية طويلة، بعض النفايـات تمتاز بالسموميــة، لها تأثيــر على 

  .إلخ... البيئة 
المفارغ كانت الطريقة المثلى للتخلص من النفايات، مع مرور الوقت تم اإلنتقال من  

مفارغ العشوائية إلى المفارغ المراقبة هذه األخيرة كانت تستقبل كميات هائلة من النفايات ال
  .و من كل أنواع، أين أصبحت هي األخرى تمثل خطرا على البيئة

اليوم، أصبح من الضروري التقليص من التلوث، اإلقتصاد في الطاقة، و تسير 
صبحت ضرورة ملحة لحماية الطبيعة، الموارد الطبيعية و ذلك بتدوير النفايات التي أ

  .وإمكانية استمرار العيش بها
  
 
 

                                                 
1   - Jean-michel Balet, aide-mémoire, Gestion des déchets, 2éme édition, Dunod, PARIS, 2005, 2008, p 3-4. 
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  :)2(تعريف كلمة النفايات .1

إن التعريف بالنفايات يسوقنا إلى توضيح معنى كلمة النفاية في حد ذاتها إذ تستعمل 
ات التي ال تعــد تماما كلمة النفاية دائما دون التمييز الدقيق بين ثالثة مصطلح

  .نفاية، قمامة، فضلة: تبالمرادفا
هي بقايا مواد قابلة لالسترجاع أو ال، متروكة نتيجة لعملية إنتاج  ):Déchet( النفاية -

  .أو استهالك
  .   هي نفايات ذات مظهر مقزز تثير االشمئزاز ):Ordure(القمامة  -
دة عوامل أثناء عملية التصنيع هي بقايا مواد نتيجة تداخل ع ):Résidu( الفضلة -
  .ويل سواء كانت طبيعية أو الالتحأو
  من األفضل استعمـال كلمة النفاية كما هو متداول في النصوص القانونية 

  : تعريف النفاية. 2

توجد عدة تعاريف للنفاية نتيجة التوسع العلمي في مفهوم النفاية وكذلك حسب األهمية 
  .التي تتلقاها في مجاالت الدراسات والبحوث

أين صاحبها ال يريد ممارسة حق الملكية ألنها تمثل له قيمة  النفاية هي شيء، مادة "
  .)3(" منعدمة أو سلبية، إذا المادة تصبح نفاية بقرار إنساني

 ا صاحبها في وقت ومكان ما، ألنها أصبحت ال قيمة له عندهـالنفاية هي أشياء ال يريده "
  .حسب منظمة الصحة العالمية للمخلفات )4(" 
صاحبها أو مالكها بالتخلص منها أو يريد التخلص منها أو يلزم عليه هي كل مادة يقوم  "

  .)5(" التخلص منها

 
  

                                                 
2-P . Merlin et Choay. F, Dictionnaire de L’urbanisme et de L’aménagement du territoire, PUF . Paris, 1988,  

p 195.  
3- Encyclopédie de géographie, " deuxième édition  Ed. ECONOMICA 1995, p 987. 

 . 548 ، ص"دراسة في الجغرافيا التطبيقية " سيد احمد سالم قاسم، المخلفات الصلبة المنزلية في مدينة أسيوط، . د -4
5- Ministère de L’Aménagement du Territoire et de L’Environnement. Manuel d’information sur la gestion 

des déchets solides urbains, 2001, p 25. 
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النفاية هي كل البقايا الناتجة عن عملية اإلنتاج، أو التحويل أو االستعمال، وبصفة أعم كل  "

  .)6(" مادة أو منتوج وكل منقول يقود المالك أو الحائز بالتخلص منه أو يلزم بإزالته
  : تصنيف النفايات  .3

  : تصنيفها حسب تأثيرها على البيئة  .1.3

  : النفايات الخاملة -1.1.3

الت الفيزيائية أو الكيميائية تعني النفايات التي ال تبدي أي شكل من أشكال التحو
يائيا أو فيزيائيا، وال تتحلل الحيوية، وهي لن تنحل، أو تحترق أو تتفاعل تفاعال كمأو
ير غير عكوس على أي وسط تتواجد على تماس به بأية طريقة ينتج عنها يكون لها تأثأو

  .)7(تلويث البيئة أو ضررا على الصحة
  : النفايات المتحللة حيويا. 2.1.3

هي نفايات قابلة ألن تتحلل تحلال هوائيا أو ال هوائيا كالطعام، نفايات الحدائق 
  .إلخ... )8(والورق، الورق المقوى

  :لخطرة النفايات ا .3.1.3

نفايات  رة، كذلك النفايات الخطرة الناتجة من المنازله الفئة تضم النفايات الخطهذ
 . المعالجة والجراحة الحاملة لمواد سامة

، نجد ثالثة أصناف جزئية للنفايات الخطــرةوهي مترتبة حسب درجة الخطورة، 
  .دنية الصلبة ، نفايات المعوالنصف سائلة ةنفايات عضوية، نفايات معدنية السائل

النفايات الخطرة يتم التخلص منها في مراكز خاصة وال يمكن خلطها مع النفايات 
 . )9(األخرى

  
 

                                                 
 .سيير النفايات و مراقبتهابتالمتعلق  2001ديسمبر  12المؤرخ في 19-01قانون 3المادة  -6
 .معجم المفرادات -7-8
 .2007، سنة دروس السنة أألولى ما بعد التدرج، علي خوجة . د -9
 

 
 .2007رج، سنة علي خوجة ، دروس السنة أألولى ما بعد التد. د -9
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  :تصنيفها حسب مصدرها. 2.3

   : هي ذات طبيعة مختلفة نستطيع تقسيمها إلى  :النفايات الصناعية. 1.2.3

  .)10(لتهديمالناتجة عن نفايات ورش البناء وا :النفايات الجامدة. 1.1.2.3
تتمثل في النفايات الغير خاملة، وال  :)DIB(النفايات الصناعية العادية .2.1.2.3

  .)11(الخطرة الصادرة عن المؤسسات، ويتم التخلص منها مع النفايات المنزلية
باستثناء النفايات المنجمية و الطاقوية المتكونة  :النفايات الصناعية الخاصة. 3.1.2.3

   .)12(مواد الملوثة والتي تكون جد سامة تتطلب تخزين في مراكز خاصةمن جزء كبير من ال
   :النفايات الحضرية الصلبة. 2.2.3

الذي يحدد شروط  1984ديسمبر  15المؤرخ في  378-84حسب المرسوم رقم 
النفايات الحضرية  " 02النظافة وجمع ومعالجة النفايات الصلبة والحضرية في مادته رقم 

  ". ت المنزلية وما يماثلها في النوع والحجمالصلبة هي الفضال
كل النفايات الناتجة عن النشاطات المنزلية والنفايات المماثلة الناتجة عن النشاطات  "

الصناعية والتجارية والحرفية وغيرهما والتي بفعل طبيعتها ومكوناتها تشبه النفايات 
  .)13(" المنزلية

والشقق السكنية باإلضافة إلى األماكن التي يشغلها  يقصد بها المخلفات الناتجة عن المنازل "
المعاهد الجامعات، ، المستشفيات، المطاعم، المدارس، اإلنسان بصفة دائمة كالفنادق

  .)14("دور رعايا األحداث والعجزة وما شابه ذلك الحدائق، أسواق الفواكه، السجون،
  
  
  

                                                 
10  -  Yousef  Kehila, conception et exploitation des centres d’enfouissement technique, MATE-METAP, 
Atelier d’Alger 20 et 21 février 2007.  

   ) علي خوجة. د (مصدر سابق،  -11
12- idem, Yousef  Kehila, conception et exploitation des centres d’enfouissement technique. 

 .19-01مصدر سابق، قانون -13
 .190، ص 1992زين العابدين عبد السالم، تلوث البيئة سنة . د -14
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    :)15(مصادر النفايات الحضرية الصلبةأهم 

  نفايات منزلية، نفايات المضايقة، والنفايات الخاصة :لالمناز -
  .وحل الناتج عن معالجة المياه القذرة، الكنس الطرقات، األسواق، الحدائق :البلدية  -
النفايات االستشفائية، بقايا اإلنتاج الصناعي، بقايا  :التجارة، الخدمات والصناعة  -

مناجم، النفايات الزراعية، ويمكن تلخيصها في ورشات البناء والهدم، بقايا قطاع الطاقة وال
  :  الجدول التالي

  تصنيف النفايات الحضرية الصلبة) 01(جدول رقم 

 مثــال الوصـف نوع النفاية

  نفايات منزلية
Ordures ménagères 

ن طرف هي جميع النفايات الصلبة المنتجة م
مزابل فردية أو السكان والموضوعة سواء في 

 جماعية

ألطعمة، مواد المطابخ، بقايا فضالت ا
التغليف، أوراق، كارتون، بالستيك، 

 النسيج، الجلد، الخشب والرماد

  نفايات المضايقة
Déchets encombrants 

النفايات المنزلية التي ال يسمح حجمها 
بجمعها مع النفايات المنزلية بل تتطلب جمع 

 خاص بها

مختلف األثاث، الخشب، إطارات 
 ت الكهرومنزليةالعجالت واألدوا

  النفايات التجارية الشبيهة بالنفايات التجارية
Déchets du commerce assimilables aux 

déchets ménagères 

النفايات الناتجة عن المؤسسات التجارية، 
الصناعية، الفنادق والمدارس والتي يمكن 

 التخلص منها مع النفايات المنزلية

الكارتون،  التغليف، الورق،
 رماد ونفايات التنظيفالستيك، بالال

  نفايات الحدائق والحظائر
Déchets verts de jardin et parcs 

 الحشائش، أغصان األشجار واألوراق ب األشجارذنفايات قلع األعشاب وش

  نفايات األسواق
Déchets des marchés 

نفايات عضوية للتسميد شبيه بالنفايات 
 المنزلية

 ليف والتنظيفالنفايات النباتية، التغ

  نفايات خطيرة
Déchets dangereux 

 بغة والمطهراتصبطريات، بقايا األ نفايات منزلية تحتوي على مواد خطيرة

  نفايات تنظيف الطرقات
Déchets de nettoyages des rues 

 رمل، ورق، وأوراق األشجار كنس الطرق، محتوى األكياس الورقية

  نفايات ناتجة عن المياه
Déchets de construction 

 مواد الحفر والهدم، األحجار نفايات أشغال البناء والهدم

  أوحال معالجة المياه
Boues de traitement d'eau 

 رمل، أوحال التقطير أوحال رملية، أوحال التصفية والتقطير

  

 
                                                 

15- idem, Manuel d’information sur la gestion des déchets solides urbains, 2001, p 25. 
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   :النفايات المنزلية  .3.2.3
تلف مع الوقت، لكن تحتوي على مواد أين تركيبها يخ)  قمامة منزلية (النفايات المنزلية  "

  .)16(" قابلة للحرق، مواد جامدة ومواد قابلة للتعفن
   :كمية نوعية النفايات الصلبة المنتجة  .4

إن التسيير الجيد للنفايات المنزلية يستوجب معرفة نوعيتها وكميتها من أجل استخدام 
  .رق السليمة بيئياــص منها بالطاختيار كيفية التخل األساليب المناسبة لجمعها وتخزينها و

 كلما ارتفع المستوى المعيشي للسكان ارتفعت كمية النفايات المنزلية،: أثبتت التجارب أنه 
العطل وتزداد في فصل الخضر  فية مثال في المدن الكبرى تنقص ـختالف فصول السنا

ائع، التغيرات نسبة التحضر، التركيب السكاني، مستوى استهالك البض والفواكه الطازجة،
 .إلخ... المناخية

  )17( :حساب كمية إنتاج النفايات الحضرية .4-1

لكي نقيس  كمية النفايات المنتجة  نرجع دائما إلى مؤشر إنتاج النفايات والذي يمثل  
ومعطية إحصائية معروفة مرتبطة بهذا )  السنة/بصفة عامة كلغ (العالقة بين إنتاج النفايات 

  .كانية، مساحية، أو عدد مناصب الشغلاإلنتاج قد تكون س
منصب /سنة، أو كلغ/هكتار، أو كلغ/اإلنتاج النوعي للنفايات يعبر عنه إذا بـ كلغ

  : شغل، وفقا للمعادلة التالية 

=  كمية النفايات المنتجة 
  كمية النفايات المنتجة داخل كل قطاع

 مجموع عدد سكان القطاع الخاص بالجمع
فايات يقاس بالكتلة وليس بالحجم، ألن كثافته جد متغيرة حسب المواد ومنه إنتاج الن 

في  3م/كلغ200 – 150وكذلك طرق الجمع، وعليه كثافة النفايات المنزلية تقدر بـ 
إذا كانت مضغوطة في  3م/كلغ600 – 400المتوسط إذا كانت في أكياس الجمع وبـ 

  .مقطورة

                                                 
16- idem, Dictionnaire de L’urbanisme et de L’aménagement du territoire, p 195.    
17- source non disponible. 
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  ).اليوم/ساكن/كلغ(الكغ لكل ساكن في اليوم إذا يعبر عن كمية النفايات المطروحة ب

  ). صناعية، نامية (إن كمية النفايات تختلف باختالف الدول  
  :)18(في الجزائر  تقدر كمية النفايات المنتجة لكل ساكن

  .في المناطق الريفية: اليوم /ساكن/كلغ 0.5 -
 .في المدن المتوسطة: اليوم /ساكن/كلغ 0.75 -

 .مدن الكبرىفي ال: اليوم /ساكن/كلغ 1 -

  .اليوم/ساكن/كلغ1.5تتضاعف كمية النفايات المنتجة في شهر رمضان لتصل إلى 
  : نوعية النفايات .4-2   

تختلف الفضالت المنزلية في تركيبها أين نجد مواد عضوية كبقايا الخضر والفواكه، 
  . إلخ... معادن، أنقاض البناء الرتون، الزجاج، امواد بالستيكية، الورق، الك

في الغالب نجد أن النفايات العضوية تمثل أكثر نسبة وهي التي تعطي الفرق في 
في الواليات  % 25األساس بين الدول األكثر صناعة وباقي الدول، هذه النسبة تقدر بحوالي

في الدول الصناعية الغربية، في الجزائر حاليا  % 40إلى  30المتحدة األمريكية، ما بين 
من جهة أخرى نسجل أن نسبة النفايات النباتية تكون مرتفعة في . % 70إلى  60ما بين 

 .)19(األحياء الشعبية للمدينة بالنسبة لألحياء الراقية أين تكون مواد التغليف أكثر أهمية

  )20( :الهدف من معرفة كمية النفايات المنزلية .4-3

  .كمية النفايات التي يمكن استرجاعها -
  .ويلها إلى سمادكمية النفايات التي يمكن تح -
  .كمية ونوعية النفايات التي يمكن تدويرها -
  . الموجهة للحرق أو الدفن النهائيةكمية النفايات  -

 
 
 

                                                 
18- journal EL WATAN, jeudi 17 janvier 2008, p 3. 
19-  idem,  MANUL D’INFORMATION 2001, p  32.33 
20-  idem, MANUL D’INFORMATION 2001,  P  31. 
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 مكونات النفايات لبلدان مختلفة )02(رقم  جدول

  دول أوروبية و أمريكية  مدن ألمانية  مدن عربية  

  دمشق  مكونات القمامة
1996% 

  القاهرة
الكبرى

% 

  بيروت 
  برىالك

1996% 

  الجزائر
1972% 

  توبنغن
1977 

%  

  هايدل برج
1996%  

  شتوتغارت
  1974% 

  فرنسا
%  

  إنجلترا
%  

الواليات 
  المتحدة

%  
  42  32.5  25  14.7  23.4  16.7  16  16.14  15- 10  15-7  ورق و كرتون

  -  7.9  13  9.9  18.8  9.8  1.2  4.84  2-1  1.5-1  زجاج

  11.3  7.1  5.2  5.3  5.2  4.1  2.5  2.63  3- 0.5  3- 1.5  معادن

  4.5  1.0  11  )*( 6.2  )*(  8.4  )*( 8.3 )*(  5.1  10.87  4-2  10-6  بالستيك

  5.2  2.2  3.8  ..  ..  ..  ..  2.4  3- 1.5  15-8  أقمشة/منسوجات

  17.9  19.4  29  52.4  29.6  85.5  62  61  60- 50  60- 45  مواد عضوية

-جلد-خشب
- عضام-مطاط

  سيراميك
  4.5  -  -  4.1  10.4  2.2  2.3  ؟  ؟  1-1.5

أتربة و مواد (بقايا
  )أخرى خامدة

15  13 -15  2.04  0.8  -  9.2  7.4  13  30.01  14.6  

  27  12- 10            71.9  40- 30  60- 50 %نسبة الرطوبة 
 .و األقمشةالمنسوجات تتضمن أيضا نسبة  (*)

جويلية -جوان-ماي 134 دارة النفايات الصلبة بالعالقة مع الشروط الصحية، مجلة المدينة العربية، العددإعادل عوض، : المصدر
  .53، ص 2007

                                    جمع النفايات الصلبة المنزلية  .5

يتم نقل النفايات من أماكن   :مرحلة ما قبل الجمع: المرحلة األولى  .1-1- 5 
إلى نقاط التجميع الموفرة من طرف البلدية أو الهيئة )  إلخ... منازل، متاجر (إنتاجها 

                                     .                                   ة بالتخلص من النفاياتــمكلفال
  )21( : مرحلة الجمع: المرحلة الثانية. 5-1-2       

تتم على طول الطرق العمومية أين يتم جمع النفايات المنزلية من نقاط التجميع ونقلها 
  .اكن التخلص النهائي منها ويتم ذلك بواسطة وسائل نقل متخصصةإلى أم

                                                 
21-  idem,  MANUL D’INFORMATION 2001, p  35-36. 
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قابلة لالنفجار  إن النفايات المنزلية الموجهة لعملية الجمع ال يجب أن تحتوي على أية مادة
عند المعالجة كل خطرا بالنسبة لعملية الجمع أوتش أو أو االشتعال لكي ال تفسد الحاويات،

  .النهائية
ة  ـتزام الهيئات المكلفة بالجمع يؤدي إلى خلق المزابل الفوضويعدم ال إن غياب أو

وتوسيخ الطرق العمومية، مما يؤدي إلى تشويه المنظر واإلضرار بصحة )  العشوائية (
 .المواطنين

  :   عـواع الجمـأن  .5-2

  :  )système d'enlèvement( )22(الجمع من باب إلى باب   .1- 5-2

) إلخ ... وعاء، كارتون، ( تيكية أو حاويات أخرى أكياس بالس: هو جمع تقليدي
  .تحتوي على نفايات غير مفروزة موضوعة أمام المنازل و تجمع في أيام محددة

  :  )système d'apport( )23(الجمع التجميعي    .2- 5-2

يقوم األفراد بإحضار نفاياتهم إلى نقاط مركزية وسهلة الوصول قد تكون مقطورات 
لترا أو مقطورة  1100 -600سعة من  اتحواض متحركة بعجالت ذمشتركة من نوع أ

  .3م12-5ذات سعة من 
 اةالمقطورات ذات السعة الكبيرة من نوع مقطورات حديدية يجب أن تكون مغط   

  .ومسيجة لحمايتها من األمطار والحيوانات
النظام التجميعي مفضل عند الجمع االنتقائي بشرط أن تكون هناك مقطورات خاصة 

  .إلخ... زجاج، ورق، بالستيك، خشب: لكل نوع 
  
  
 
  
  
 

                                                 
22-  Idem. Jean-michel Balet, aide-mémoire, Gestion des déchets, p 24. 
23-  Idem, MANUL D4INFORMATION 2001,  p35. 
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  :   )24(جمع محاسن ومساوئ كل نظام  .3- 5-2

  محاسن و مساوئ كل نظام جمع) 3(جدول رقم 

  المساوئ المحاسن  النظام

الجمع من 
  باب إلى باب

 مناسب بالنسبة لصاحب النفاية-
  أكثر نظافة  -
  صحي أكثر  -

  مكلف -
  االستمار باهض -
  تطلب مكان لوضع الحلوياتي -

الجمع 
  التجميعي

  أقل كلفة  -
  إمكانية القيام بعملية الفرز -

  معرفة كمية النفايات تكون ضعيفة -
احتمال لتصور المكان بخلق مزابل  -

  فوضوية صغيرة  
  يتطلب سهولة الوصول إليه  -

  

  )La collecte sélective()25(الجمع االنتقائي . 3.5

الجزائر يتم بطريقة غير انتقائية ألنها تتطلب وسائل جمع خاصة وأن إن الجمع في   
  .يكون هناك مراكز لالسترجاع والتدوير وإال تكون غير ضرورية

الجمع االنتقائي يتطلب فصل وفرز النفايات القابلة للتدوير كالزجاج،البالستيك، 
. قطورات أكياسإلخ، ووضعها في حاويات خاصة قد تكون م... الكتان، الحديد، الخشب

تتطلب هذه العملية أن تسير من طرف هيئات خاصة قد تكون منظمة من طرف مصالح 
  .عمال الجمع البلدية، مقاولين خواص أو

  
  
  
  
  
   

                                                 
 24   - idem , MANUL D’INFORMATION 2001,  p36  .                  

 25   - MATE,MEFP, Introduction de L’EDUCATION A L’Environnement dans Les Programmes de 
L’Enseignement et  de la formation Professionnel,  P 11.    
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  : )La collecte  spéciale(الجمع الخاص . 4.5      

  ) الضخمة(جمع النفايات المنزلية المضايقة .1.4.5

 )Les déchets ménagers encombrants (  

يقصد بها كل األشياء نظرا لحجمها، وزنها وطبيعتها، ال يمكن التعامل معها بواسطة 
األسرة،  الطرق العادية لمعالجة النفايات الصلبة المنزلية، تتضمن اآلالت الكهرومنزلية، 

  .إلخ... الخزائن، المفروشات، جذوع األشجار
الجمع عن طريق الطلب من  تتطلب جمع خاص قد يكون الجمع من باب إلى باب، أو

 .مراكز الفرز وأمراكز االسترجاع،  يتم التخلص منها عن طريق البيع أو. صاحب النفاية

  : النفايات الخطرةجمع . 2.4.5

بعض النفايات تتطلب معالجة خاصة كما هو الحال بالنسبة للنفايات االستشفائية 
  .أونفايات أخرى خطرة تستطيع أن تشكل خطر التلويث

، نفايات التشريح، النفايات المعدية )les déchets hospitaliers(نفايات المستشفيات  جمع
... النفايات الناتجة عن المخابر، التحاليل، حيوانات التجارب، قارورات الدواء الضمادات (

  ). إلخ
في حالة تعطل الفرن . يتم التخلص منها داخل المستشفى بحرقها في أفران خاصة

يتم جمعها بطريقة خاصة باستعمال حاويات بألوان وتغليف غير صالحة  داخل المستشفى
  ).    ، كتيمة، مغلقةةمقاوم (لالستعمال مرة ثانية لها مميزات خاصة 

  )26(:تنظيم عملية جمع النفايات الحضرية الصلبة . 6

إن التنظيم العقالني للتنظيف وجمع النفايات يعد عامل أساسي إلدارة النفايات الصلبة 
  .الحضرية وبالتالي المحافظة على صحة ونظافة المدينة

ة، ـــالبلدي(ع ـلكي تكون عملية الجمع فعالة يجب على الهيئات المكلفة بالتنظيف والجم
  :أن يكون لديها)  مؤسسة خاصة

                                                 
 26   - idem, MANUEL D’INFORMATION 2001, .P 45 -46 
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طول وعرض الطرقات، كثافة المرور شكل ، مخطط تفصيلي لكل األحياء المخدومة -  
لسكان باإلضافة إلى أماكن تموضع األسواق، المحالت التجارية، النسيج العمراني، عدد ا

  .إلخ... المؤسسات اإلدارية، المصانع

يات المنتجة عبر كافة نقاط الجمع بعد تحليل كل هذه المعطيات يمكننا حساب كمية النفا
  . ومنه إمكانية

  .مةتحديد نوع وعدد وسعة الحاويات وتصميمها وكيفية توزيعها بطريقة مالئ -  

هناك عالقة وطيدة بين عدد السكان وسعة الحاويات التي يجب أن تكون على أبعاد ألن   
مناسبة من أماكن جمع الوحدات السكنية وذلك لتسهيل استخدامها وبالتالي عدم لجوء السكان 

 .للبحث عن أماكن تفريغ عشوائية

بقة الذكر يمكن رسم يأتي في المرحلة الثانية من خالل المعطيات السا :مسار الجمع - 
منتجة، وبالتالي تكون هناك الغير المسار الجمع بالنسبة لكل األحياء وذلك لتفادي المسارات 

  .سرعة في الجمع، والتقليل من كلفة الجمع

يجب أن تكون  :تردد وساعات الجمع -  
متزامنة مع موعد امتالء الحاويات ألن تأخير 

النفايات  دورة الجمع يؤدي إلى زيادة في كمية
وتناثرها أمام الحاويات مما يضيف عبئا جديدا 

عادة جمعها، أما إذا إلعمال الجمع في عملية 
كانت على فترات قصيرة دون امتالء الحاويات 

  .فيمثل ضياع للوقت وزيادة في التكاليف

المصالح المعنية بتحديد ساعات وتردد الجمع حسب  ى يجب على البلدية أودل
  .للمحافظة على نظافة المناطق السكنية احتياجات السكان

  

 آمية النفايات تفوق حجم الحاويات): 1(صورة رقم 

 إنجاز الطالبة: المصدر

 النفايات الحضريــة الصلبــــة و التنمية المستدامــة في الجزائــر                                   الفصل األول



20 
 

في الجزائر يتم جمع ونقل النفايات الصلبة الحضرية في التجمعات السكنية التي يزيد  
  )27(.نسمة بانتظام وبصفة دائمة نحو أماكن المعالجة 1000عدد سكانها عن 

  : مدينة وضاحية يتم الجمع كالتالي التجمعات التي تضم مركز
  .على األقل مرة في اليوم: وسط المدينة  -
 .مرة كل يومين: الضاحية  -

مناطق فالبلدية ساكن تكون كل يومين، أما باقي ال 500التجمعات التي تحتوي على 
  :تنظم حمالت للجمع

  .يوم 15كل  وأالنفايات القابلة لالسترجاع مرة كل أسبوع   -
 .نفايات المضايقة تتم على مدى عدة أشهر  -

   :جمع ونقل النفايات الحضرية الصلبة الوسائل المستعملة ل .7
اختيار وسائل الجمع جد مهم يجب أن تكون حظيرة السيارات جد متنوعة من أجل 

  .الحصول على نتيجة جيدة لجمع النفايات
  : جمع النفايات ما قبل الوسائل المستعملة لعملية  . 1.7

  : أنواع مختلفة ثالثهناك     
  :)Récipient perdu(أوعية ضائعة  -

ينتمي إلى هذا النوع أكياس القمامة، كذلك الحاويات البالستيكية للنفايات الخطرة أين 
وينتمي إلى هذا النوع األكياس . يتم حرقها بما تحتويه من نفايات أثناء عملية التخلص منها

  .ل 90-50الورقية والبالستيكية ذات سعة 
  :)Récipient à vider(أوعية القابلة للتفريغ  -

أوعية لجمع النفايات، تفرغ في شاحنات الجمع ذات أحجام مابين              هي    
  .لتر، وهي في الغالب حاويات متحركة ذات عجلتين وأربع عجالت 60-5000

  
  

                                                 
المتعلق يشروط التنظيف و التخلص من النفايات  1984ديسمبر  15المؤرخ في  378-84من المرسوم التنفيدي رقم  5-4المادة  - 27 

  .الحضرية الصلبة

 مية المستدامــة في الجزائــرالنفايات الحضريــة الصلبــــة و التن                                  الفصل األول
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  :)Conteneur à échange(ِ المقطورات المستبدلة -

كبيرة من ا وهي ذات سعة ـالمقطورة المملوءة تستبدل بمقطورة فارغة بعد غسله
، تستعمل خاصة في بعض األحياء، التجمعات الكبرى، المزابل العمومية، حقول 3م5-50

  .البناء، التجارة والصناعة
  :أما بالنسبة لنظام الجمع من باب إلى باب، نوع األوعية المستعملة هي

  : )Sacs( األكياس -

ة المعالجة إن حجم الكيس والمادة المصنوعة منه تختار حسب تردد الجمع، طريق
والتخلص من النفايات، مساوئ هذه األكياس أنها قابلة للتمزق من طرف الكالب وحيوانات 

  .أخرى وبالتالي تناثر محتواها
  .استعمال األكياس الملونة يسهل عملية فرز النفايات بالنسبة لعملية االسترجاع

  :)Bacs roulants hermétiques( األحواض المتحركة المغلقة -

الحديد ذات أحجام وألوان مختلفة مزودة بغطاء إيجابية  من البالستك أو مصنوعة
  .مقارنة باألكياس، واألحواض الغير متحركة

األحواض المتحركة ذات عجلتين وأربع عجالت يتم إفراغها في شاحنات الجمع 
  .بنظام غسل مناسب

  .)Bacs ouverts( األحواض المفتوحة -

  .غير عملية بالنسبة لعمال الجمعأحواض غير متحركة، صعبة التحكم، 
  . شاحنات جمع ونقل النفايات . 2.7

سنعطي بعض األمثلة من . هناك تنوع كبير للشاحنات المستعملة لجمع ونقل النفايات
  .أكثرها بساطة إلى أكبرها تطورا

  . الحيوان  -

األحمرة، تستعمل خاصة في  يتم على ظهور البغال و
  حدار أين يصعب علىالمناطق الضيقة الشديدة االن

 
  

  الجمع في المناطق الضيقة ): 2(صورة رقم 
 و المنحدرة                     
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شاحنات الجمع الوصول إليها مثل القصبة بالجزائر العاصمة المدينة القديمة  
  .بقسنطينة

     )Petites bennes( المقطورات الصغيرة  -

عجالت، تستعمل في المناطق الضيقة ) 4(أو أربع ) 3(عربات صغيرة ذات ثالث 
  .عالتي يصعب الدخول إليها بالشاحنات العادية للجم

  )Tracteur agricole avec remorque( الجرارات الزراعية مع عربات -

تستعمل عادة  3م3-2الجرار يجب أن يكون مربوط بمقطورة مفتوحة ذات سعة من 
  .في البلديات الصغيرة

تستعمل عادة في األشغال العمومية هي شاحنات متعددة الخدمات : شاحنات مقطورة  -
  . ذات سعة متوسطة

  :المصندقة وضاغطة للنفايات شاحنات الجمع -

)Camion de collecte avec carrosserie et compression des déchets(   

  .هي األكثر انتشارا في الجزائر خاصة في األماكن الحضرية 
  : شاحنات ذات تجهيز هيدروليكي  -

)camion de collecte avec équipement hydraulique( 

أين تقوم  ،ةع األوتوماتيكيذراألل لرفع األحواض بواسطة يستعم
 .بتفريغها و ضغط النفايات في نفس الوقت

  :شاحنات للجمع االنتقائي -

  ) جمع الزجاج مثال (لرفع الحاويات الخاصة )  grue (شاحنة مزودة برافعة 
  )28(.التنظيف الحضري. 8  

يئة هو إحدى الخدمات البلدية المقدمة من أجل الحفاظ على صحة السكان و الب
الثانوية تشرة في جميع الشوارع الرئيسية وتتمثل في جمع مختلف النفايات المنالحضرية، 

  .من المدينة و األماكن العمومية المتواجدة بها منها

                                                 
  -الجمع والفرز اإلنتقائي للنفايات المنزلية في بلدية قسنظينة –ينة بوعافية، التهيئة و البيئة الحضرية فؤاد بن غضبان، صبر - 28 
 .48- 43، ص 1996 ،قسنطيبة –كرة تخرج، جامعة منتورى ذم

شاحنة ذات        ): 3(صورة رقم 
 تجهيز هيدروليكي
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الصغيرة،  مثل أوراق األشجار األغصان :  التنظيف الخاص بالطرقات العمومية -  
تجارية صناعية، علمية ( إلنساني اط ا، مختلف النفايات الناتجة عن النشبراز الحيوانات

لناتجة عنها مثل الزيوت، ، األوساخ الناتجة عن مرور السيارات و اإلنسكابات ا...)
  ...، البنزين الدهون

قرات الحافالت و مواقف تتعلق أساسا بتنظيف م:  تنظيف األماكن العمومية -  
ورشات،  ، األسواقالسيارات، الحظائر، الحدائق و المقابر، الممرات تحت األرضية

  ...الموانئ  ،الشواطئ
  .تتم عملية التنظيف الحضري بطريقتين: يف الحضريالطرق المختلفة للتنظ .1.8

  )29(. تنظيف يدوي .1.1.8

ن يقوم به عمال النظافة على طول الشوارع و المنتزهات و الحدائق العامة التابعي 
 ا ال يمنع من استعمال األيديذه و... .، المماشط و يتم دلك باستخدام مكانس خاصة. لبلدية

  .في التقاط النفايات المتناثرة
بعربة يد بعجلة "  كناس"  حتى تتم عملية التنظيف بصورة جيدة يجب أن يزود كل 

لك لتجميع ذو. أو عجلتين مزودة بوعاء من البالستيك أو المعدن المجلفن حتى ال يصدأ
  .النفايات و حملها ألقرب نقطة تجميع

تقوم به الكناسات الميكانيكية وهي نوع خاص من  . يتنظيـف آلــ .2.1.8  
السيارات مزودة بأجهزة شفط قوية ويتم الكنس اآللي في الشوارع الرئيسية المتسعة 

يفضل أن تعمل هذه الكناسات في المساء حتى ال تعرقل  و. والساحات العامة والميادين
   .حركة المرور

  

 
  

  

  

                                                 
 .221- 220مصدر سابق، تلوث البيئة، ص  -  29 
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  واسترجاع المواد منها  الصلبة الحضريةالتخلص من النفايات :المبحث الثاني  

                                                                                             المقدمــة 
المثلى لمعالجة النفايات الصلبة أو التخلص منها على تركيب  (30)يعتمد تحديد الطريقة

  .نفاياتها المحلية للبلدية أو المدينة المراد التخلص من وفالظرالنفايات وعلى 
إن تحديد الخيار المناسب للتخلص من النفايات يكون في تفضيل أنسب الوسائل 

يمتد نطاق هذه الخيارات من مواقع دفن  و .لالستعمال الرأسمالي والتكلفة األكثر اقتصادا
الجة بواسطة محطات التحويل إلى صحية بسيطة للنفايات المنزلية وما شابهها غير مع

كتحويل النفايات إلى سماد، أسلوب الحرق  تكلفة علىاألبدائل الوإلى . مواقع دفن بعيدة
الشمولي دون استغالل الطاقة، والحرق مع استغالل الطاقة، أسلوب استرجاع المفيد من 

  .النفايات
  . مركز التصريف الصحي للنفايات الحضرية الصلبة . 1

بأن التخلص من النفايات " في القانون الجزائري للمحافظة على البيئة لقد جاء 
الحضرية الصلبة يكون في مركز تصريف محروس، مركز تصريف متراص، مركز 

  ".تصريف مفتت، مركز تصريف مراقب 
  .مفهوم مركز التصريف الصحي. 1.1

هو كل مركز مهيأ ومشغل بطريقة تسمح بدفن  )31(نعني بمركز تصريف صحي
يتخذ مركز التصريف الصحي ثالثة . لنفايات دون اإلضرار بالبيئة وال صحة المواطنينا

 .مركز تصريف محروس، ومركز تصريف متراص، ومركز تصريف مفتت: أشكال رئيسية

  )32(شروط تهيئة مركز التصريف الصحي. 2.1
االختيار الدقيق للموضع من حيث جيولوجية المنطقة، هيدرولوجية،  -

 ).تتطلب دراسة لتقييم التأثير على البيئة ( لوجية هيدرومورفو

  

                                                 
، 2003ديسمبر سنة -نوفمبر- أآتوبر 116رد منها، المدينة العربية، العدد عبد اهللا العلي النعيم، التخلص من النفايات و استرجاع الموا. د  - 30

  .37ص 
31   - Guetal Adel, la gestion et l’exploitation des décharges contrôlées,  MATE-METAP, Atelier d’Alger 20 et 
21 février 2007. 
32- Idem, Guetal Adel, la gestion et l’exploitation des décharges contrôlées. 
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أن تكون قاعدة المزبلة مانعة لتسرب المياه بواسطة تسميدها بالصلصال أو الخزف  -
  .)(Géomenbrane.  الذي يكون سمكه كافيا أو إقامة قاعدة عازلة بحاجز بالستيكي

 )LIXIVIAT(يات أن يجهز بنظام لصرف واسترجاع العصارة الناتجة عن النفا -

 ).casier(بعد غلق الخلية) Bio-gaz( يجب توفر شبكة لجمع ومعالجة -

 ).م 200أكثر من ( أن تكون بعيدة عن المناطق السكانية  -

 .األخذ بعين االعتبار اتجاه التوسع العمراني لضمان عدم وصوله إلى المزبلة -

ين لمنع تناثر النفايات كذلك أن يكون الموقع محاطا بسور ال يقل ارتفاعه عن المتر -
إمكانية مراقبة الدخول والخروج منه، كما نقوم بغرس أشجار محيطة به للتقليل من 

  .الروائح وحماية المنظر
  يجب أن تكون هناك عدة طرق داخل الموقع تسهل الوصول إلى أي مكان في        -     

 .             الموقع إللقاء النفايات       

اح إرشادية كافية لتحديد خطة سير الشاحنات و تحديد األوقات المسموح مجهز بألو -
 .بها الستقبال النفايات

تزويد الموقع ببعض المرافق الضرورية مثل غرف الحراسة، الحمامات الالزمة  -
الستخدام العمال، تزويد الموقع بالكهرباء إلضاءة المدخل والطرق الداخلية ليمكن العمل 

  .دع للمعدات واألدوات، ووحدة صغيرة إلصالح اآلالتأثناء الليل، مستو
جسر لألوزان لقياس كمية النفايات التي يسمح الموقع باستقبالها طبقا للبرنامج  -

 ).في الغالب يكون هناك جسرين ( المخطط 

 . تحديد نوع النفايات المقبولة والنفايات الممنوعة في مركز التصريف الصحي -   
  :          وهي كالتالي  : )33(لمقبولةنوع النفايات ا - أ   

  .النفايات المنزلية ومشابهها -
 .الغبار وخبت الحديد -

 .نفايات المضايقة -

 .الركام و األنقـاض  -
-  

                                                 
، المحدد شروط لتنظيف و جمع النفايات الصلبة الحضارية و 1984ديسمبر سنة  15المؤرخ في  378-84، مرسوم رقم 32مادة  -  33

 .معالجتها

 النفايات الحضريــة الصلبــــة و التنمية المستدامــة في الجزائــر                                  الفصل األول



26 
 

 .وحل محطات معالجة المياه المنزلية -

             :نوع النفايات الممنوعة  - ب   
 .في عبوات مغلقة معبأة تالمواد السائلة المحتوية على مواد كيميائية ولو كان -

  .النفايات الصناعية الصلبة المختلفة إدا كانت قابلة لالشتعال التلقائي -
  .المواد الصلبة  القابلة للدر أو األوحال التي تحمل خطر التلوث الكيميائي أو ألتسممي -
النفايات الصناعية القابلة للذوبان التي تمثل خطرا كبيرا بسبب احتمال تسربها إلى  -

تخترق المزبلة و كذلك التي تنطوي على إمكانية تفاعلها السلبي مع الفضالت  المياه التي
 .األخرى التي تقبل في المزبلة أو في الوسط المحيط، المواد الملونة، المواد اإلشعاعية

 . مالحــظة

تتوفر في مراكز التصريف الثالثة لكن طريقة التخلص من هذه الشروط يجب أن 
  .من مركز إلى آخرالنفايات هي التي تختلف 

  . )34(تصنيف مراكز التصريف الصحي . 3.1

  .تصنيف حسب نوع النفايات المقبولة -

  .يستقبل النفايات الهامدة: Iمركز تصريف من الدرجة  -
تستقبل النفايات المنزلية وما شابهها وكذلك النفايات : IIمركز تصريف من الدرجة  -

  .الصناعية العادية
  .يستقبل النفايات الصناعية الخاصة: IIIجة مركز تصريف من الدر -

  .تصنيف حسب أرضية المركز -

شكل مركز التصريف الصحي يحدد بصفات الموضع خاصة من الناحية الطبوغرافية أي   
  .ومنه يمكن تحديد ثالث أشكال. بمعنى طبيعة األرضية 

   .(en tas)مركز تصريف صحي على شكل أكمة  -

في الغالب هو الحل الوحيد ) tumulus(يكون البناء على شكل
  .المحقق في األراضي المسطحة

                                                 
34 - Yousef  Kehila, conception et exploitation des centres d’enfouissement technique, MATE-METAP, 
Atelier d’Alger 20 et 21 février 2007. 
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هذه . (en pente)مركز تصريف صحي على شكل منحدر -
   .الطريقة تبرز بطبوغرافية المنطقة

مثال حفرة . (en fosse)مركز تصريف صحي على شكل حفر -
  .صناعية قديمة، منجم أو محجره 

 
   )35(مركز التصريف من النوع التقليدي . 1.3.1

تلقى النفايات على األرض بطبقات خفيفة وتوزيعها بالتساوي على األرضية بواسطة 
، في )compacteur à pied de  mouton(ثم تضغط وترص عن طريق شاحنة " بيلدوزر" 

 .  األخير يتم تغطيتها باألتربة 

ركز  بما أن نسبة المواد العضوية تكون مهمة في تركيبة النفايات التي تلقى في الم
ومنه تكون سرعة التحلل والتخمر كبيرة أين تبدأ العملية بمجرد إلقاء النفايات فترتفع درجة 

مئوية بعد أربع أو خمسة أسابيع، ثم تبدأ في االنخفاض °75-70حرارة النفايات ما بين 
أشهر هذا يعني ال يمكن عمل  6التدريجي حتى تصل إلى درجة حرارة األرض بعد حوالي 

  .   م2,5- 2قتيــن في السنــة يتراوح سمك كل طبقــة ما بين أكثر من طب
  .  )36(مركز التصريف المرصوص. 2.3.1

م أين يتم حفظ األتربة على حواف األضلع  الثالثة، 5-2يتم حفر خندق على عمق 
أما الضلع الرابع يكون منحدرا ليسمح للشاحنات بتفريغ حمولتها في الخندق  ولتجنيب تلويث 

جوفية يتم تحصين قاع المصب بوضع طبقة من الطين معززة بصفائح من البالستيك المياه ال
  .إنشاء الشبكة لتصريف المياه والعصارة الناتجة عن النفايات) Géomenbrane(أو

يتم العمل بأن تلقي الشاحنات حمولتها في الخندق من الجانب المنحدر ثم ترص 
عن طريق شاحنة خاصة ذات عجالت صلبة  النفايات في طبقات متتالية يتم فرشها ودكها

  .محاطة بأسنان محدبة لتكسير النفايات وضغطها
عند االنتهاء من تعبئة الخندق يتم ردمه باألتربة الناتجة عن الحفر، ثم يبدأ االنتقال 

  .إلى خندق آخر إلى أن يتم استغالل كامل المساحة
                                                 

 .224علي زين العابدين عبد السالم، تلوث البيئة، ص . مصدر سابق، د -  35
 .225نفس المصدر، ص  -  36
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لمنطقة التي انتهى العمل فيها هذه الطريقة تسمح باستغالل أرض الموقع جزئيا فإن ا
 .يمكن زراعتها بعد استقرار أرضها

  )37()التفتيت(مركز التصريف الصحي للنفايات المسحوقة . 3.3.1

يتم أسلوب العمل بسحق النفايات القابلة للسحق لتصبح كتلة متجانسة في مكوناتها ثم 
يستمر . المتر يتم وضعها على أرضية المركز في طبقة رقيقة ال يتجاوز سمكها نصف

تصاعد غازات التخمر لفترة تصل إلى ثالثة أشهر تقريبا، وال تضاف طبقة أخرى إال بعد 
ومنه يمكن إضافة أربع طبقات سنويا . استقرار درجة حرارة النفايات وثباتها في األرض

  .طن وزنا 06-0,5سمكها اإلجمالي في حدود المترين وهو ما يساوي ما بين 
  نهائية للمفرغة المراقبةالتهيئة ال. 4.3.1

عند اإلنتهاء من استغالل المفرغة المراقبة، يجب إعادة إدماجها في الوسط الطبيعي 
السابق لها بحيث يتم في كل مرة إعادة تهيئة الجزء المطمور و إستغالله و في الوقت الحالي 

  .يتم إستغالله في تجارب زراعية التي تبقى الحل األمثل إلعادة تهيئته

مثال، . عادة تهيئة المفرغة يجب أن تتم بطريقة تسمح بتقليل نفاذية المياه الحقاإن إ
يمكن إتخاذ اإلجراءات التالية من أجل حصول على تغطية نهائية فعالة من األعلى إلى 

  :األسفل
أرض زراعية ناشئة عن إحتمال التنظيف األولي للموضع و المزروع للمساعدة  -

  .في عملية التبخر
  .من الصخر الكبير، يلعب دور حاجز أمام القوارض و الجذورطبقة  -
  .طبقة غير نفوذة ومضغوطة، تلعب دور حاجز أمام المياه -
  .إحتمال طبقة تمهيدية من الحجر و الرمل، تلعب دور طبقة حبيسة -
  .طبقة أخيرة من النفايات، أين يجب أن يكون اإلنحدار مضبوط مع إنحدار التغطية -

   .تحد من النفاذية و تنشط عملية الجريان)  %3( المعطاة للتغطية النهائية  طبقة الواجهة
   
  

                                                 
 .226علي زين العابدين عبد السالم، تلوث البيئة، ص . مصدر سابق، د - 37
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  الجزائــر. 5.3.1

حتى وقتنا الحاضر الطريقة الوحيدة التي تستعملها الجزائر للتخلص من نفاياتها هي 
نشر النفايات على األرض دون أية معالجة، مما يؤدي إلى تلويث البيئة واإلضرار بصحة 

التي ال ) décharges sauvages(ن، وكذلك زيادة في عدد مراكز التصريف العشوائية السكا
  .تخضع ألية مراقبة
وبالتالي ) MATE(مركز تصريف عشوائي أحصيت من طرف  )38(3000أكثر من 
 . هكتار من األراضي 150.000ضياع ألكثر من 

  . األضرار الناتجة عن مراكز التصريف العشوائية . 1.5.3.1

  : مخزون عالي من المخاطر للصحة العامة بسبب  تمثل
  ).LIXIVIAT(تلويث التربة والمياه نتيجة تشكل العصارة  -
  .تلوث الهواء نتيجة عملية الحرق بالغازات السامة -
 .تمثل بيئة مناسبة لجذب الحيوانات وتراكم الميكروبات -

 .والتخمر انتشار الروائح الكريهة لما تحتويه من مواد قابلة للتعفن -

تطاير النفايات الخفيفة مثل األوراق، الكارتون، عند هبوب الرياح الشديدة فتدفع  -
 .بالنفايات إلى مشارف المدينة األخرى

القابلة لالسترجاع كالورق، الزجاج، ) الناحية االقتصادية ( عدم االستفادة من النفايات  -
  . الخ... البالستيك

  .) (L'incinérationالحرق . 2

  تعريف عملية الحرق . 1.2

 ,Na(هو عملية حرارية تتمثل في التهديم التام للنفايات وتحويلها إلى مواد بسيطة 

H2O, CO2  (...تحت تأثير درجة حرارة عالية واألكسجين:  
  
 
 

                                                 
38- Ministère de L’Aménagement du Territoire et de L’Environnement. Manuel d’information sur la gestion 
des déchets solides urbains, 2003, p 226.  
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  . نوع النفايات الموجهة للحرق . 2.1.2

في مراكز الدفن  تستعمل لحرق النفايات العضوية التي ال يمكن استرجاعها أو دفنها
النفايات المنزلية الملوثة، نفايات العالج والجراحة، نفايات المذابح، األغذية : الصحية مثل

  ...  الفاسدة
  :  )39(معرفة طبيعة وتركيبة النفايات الموجهة للحرق.  3.1.2

إن المعرفة الدقيقة لطبيعة تركيبة النفايات الموجهة للحرق مهمة جدا خاصة فيما 
  : يتعلق بـ
  ) .L'état physique) (الطبيعية للنفايات(الحالة الفيزيائية .  1.3.1.2

والتي تسمح بتحديد شروط  ةالمواصفات الفيزيائية، كيميائي) صلبة، سائلة، غازية ( 
التخزين المعالجة األولية للنفايات قبل بدء عملية الحرق مثل تفتيت النفايات ذات الحجم 

نفايات السائلة، تجفيف األوحال الناتجة عن محطات معالجة المياه،  الكبير، التسخين األولي لل
  .كما أن معرفة نوعية النفاية يسمح بتحديد نوعية تقنية الحرق

  ) .Le pouvoir calorifique inférieur(القدرة الحرارية الدنيا .  2.3.1.2

حتمال تتمثل في صالحية النفايات لالحتراق، وتؤثر على تقنيات أفران الحرق ا
  .إضافة بعض المواد لضمان عملية الحرق

  ) .La composition chimique(التركيب الكيميائي .  3.3.1.2

يعلمنا على أخطار التلوث و األضرار المحتملة من جراء عملية الحرق، مثل نواتج الحرق   
....)  الهالوجينات، الكبريت، مواد ثقيلة( التي باستطاعتها أن تحدث خدوش بجدران الفرن 

  .وبعث ملوثات دائبة في الغاز الناتج عن الحرق
  . )40( )أفران الحرق ( منشآت الحرق . 4.1.2

توجد نماذج عديدة من أفران الحرق لكن بشكل عام تحتوى هذه المنشآت         
  : أجزاء  3على 

                                                 
39   - MEFP-MATE, Introduction de l’éducation à l’environnement dans les programmes de l’enseignement et 
de la formation professionnelle, p 29. 
40   - Idem, MEFP-MATE, p 29. 
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تضمن يتكون من معدات التخزين أين تخضع النفايات لعملية إعداد أولية ت: الجزء العلوي 
فرز النفايات الغير قابلة لالحتراق، وتفتيت النفايات كبيرة األحجام، ويؤدي هذا التفتيت إلى 
زيادة السطح النوعي للنفايات، وبالتالي تحسين كبير لعملية االحتراق بفضل زيادة سطح 

  . تماس النفايات مع هواء االحتراق

جهاز الدوران، هذا الجزء مهيأ متكونة من حجرة االحتراق الرئيسية، : الجزء المركزي 
  .بأجهزة إلدخال النفايات وإخراج البقايا الناتجة عن الحرق

مجهز بمكثفات لمنع انتشار الغبار الناتج عن الحرق في البيئة، تنقية الدخان : الجزء السفلي
، نظام لمعالجة المياه المستعملة لغسل الدخان، )مصفاة ( المتصاعد من الغازات الضارة 

  .لمراقبة وتحليل الغازات المنبعثة في الجو نظام
تمثل حوالي ) إلخ ... رماد، خبث الحديد ( النفايات الصلبة الناتجة عن عملية الحرق 

من وزن النفايات، توضع في المفـارغ أو يتم  % 30 -  % 25من الحجم و  10%
  . تدويرها

  .  )41(العوامل  األساسية لعملية الحرق. 5.1.2

راق على أكمل وجه ــة االحتــسية يجب احترامها لكي تتم عمليهناك شروط أسا
  ).حجرة االحتراق ( 

  ) .Température(درجة الحرارة . 1.5.1.2

مئوية  °900-800بالنسبة للمواد العضوية البسيطة تستوجب درجة حرارة ما بين 
حرارة أكبر  ، أما بالنسبة للمواد األكثر تعقيدا تتطلب درجة)حرق تام(لضمان أكسدة تامة 

ة مثل ـمئوية، كذلك لتجنب تشكل مركبات جد سام °1400-1200تتراوح ما بين 
)Dioxine, furanes.(  

  ).Temps de séjour(مدة االحتراق .  2.5.1.2

يجب أن تكون كافية للسماح بالحرق : الغاز Débitيمثل العالقة بين حجم الحرق 
ثانية كافية لحرق النفايات العضوية البسيطة،  2-1التام للنفايات في الغالب مدة االحتراق من 

 .ثواني 4أما بالنسبة للمواد العضوية المعقدة تصل إلى 

                                                 
41   - Idem, p 30. 
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  ).Turbulance(الدوران .  3.5.1.2

يسمح بالمحافظة على تجانس الخليط الغازي وتجنب نقص في األوكسجين وخلق 
بواسطة وسائل  مناطق باردة تنقص من سرعة عملية الحرق، النفايات تخلط وتدار

  .ةأوتوماتيكي
  . فوائد عملية الحرق .  6.1.2

  .%90تنقص من حجم النفايات إلى  -
 .%60تنقص من وزن النفايات إلى  -

القضاء على جميع العوامل الممرضة والناقلة لألمراض بتأثير درجة الحرارة العالية  -
 .أي يلعب دور المعقم

ة في تموين المناطق السكنيـة، يمكن استخدام الطاقة الحراري: استخالص الطاقة -
 .وتوليد الطاقة الكهربائية

 .يستعمل في تعبيد الطرقات، ردم األماكن المنخفضة: الخبث والرماد -

  .)42(مساوئ عملية الحرق .  7.1.2

كلغ من 300طن من النفايات 1يتشكل الخبث والرماد المتسرب حيث ينتج عن حرق  -
  .الرماد

طن من النفايات الصلبة من              1ن حرق حيث ينتج ع: إنتاج الغازات  -
إضافة إلى بعض  ،CO2 ،H2Oمن الغازات، تتكون بشكل أساسي من  3م4000-5000

  ...الغازات الضارة، لكور الهيدروجين، ثاني أكسيد الكبريت، أكسيد اآلزوت
  . )43(الطرق المستعملة إلزالة الغازات الضارة.  8.1.2

الة الغازات الضارة من الدخان الناتج عن حرق النفايات على تعتمد أغلب الطرق إلز
انحالل جسم غازي  (Absorption)نقصد باالمتصاص . ظاهرتي االمتصاص و االدمصاص

في سائل مناسب يعرف على أنه مذيب وبهذا يتم خلط الجسم المذاب هو الغاز مع الجسم 
  .المذيب السائل

                                                 
 .علي خوجة حسين . مصدر سابق، د -  42
، ص 2007ديسمبر سنــة  -نوفمبر136عبد الحكيم بنود، تكنولوجيات ترميد النفايات و حماية بيئة المدن العربية، المدينة العربية العدد . د -  43

21 -22. 
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ارتباط جزئيات الغاز على سطوح فعالة فيقصد به  (Adsorption)أما االدمصاص
  .لجسم صلب كالكلس أو غيره

ويتم معالجة الغازات الناتجة عن حرق النفايات لتخليصها من الغازات الضارة إما 
  .بالطريقة الرطبة أو الجافة أو نصف جافة

  . )44(الطرق المتبعة للتخلص من الخبث والرماد المترسب. 9.1.2

بقي على الشبكة أو الساقط في قاع فرن الترميد على نسبة يحتوي الخبث والرماد المت
من المعادن والزجاج باإلضافة إلى بعض المركبات العضوية غير المحترقة بخفض التشغيل 

  .الجيد لحجرة االحتراق من نسبة المركبات العضوية غير المحترقة في الرماد
ـل المغناطيسي، ويمكن التفكير باسترجاع المعادن عن طريق الغربلة والفصــ

يمكن استخدام الرماد الحاوي على نسبة منخفضة من المعادن الثقيلة في تعبيد الطرقات، أما 
إذا زادت النسبة عن الحدود المسموحة فيجب التخلص من الرماد في حفر طمر صحي 

  .نظامية
  
  . )45(التجربة الفرنسية في حرق النفايات. 10.1.2

تم دفنها في مراكز دفن  %48ت المنزلية مقابل من النفايا %40تم حرق  1995سنة 
  .صحية

منها ذات سعة ضعيفة  %70وحدة معالجة أي  303أحصيت بفرنسا  1997في سنة 
  ). سنة /طن22.500الساعة، أي /طن3أقل من ( 

أرباع من  3ربع وحدات الحرق تعالج أكثر من ربع النفايات الناتجة عن الحرق، 
  .منشآت السترجاع الطاقةمجموع الوحدات ال تحتوي على 

  
 
  
  

                                                 
 .25، ص عبد الحكيم بنود، تكنولوجيات ترميد النفايات و حماية بيئة المدن العربية. مصدر سابق، د -  44

45  - Idem, source non disponible. 
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  1997حضيرة الحرق بفرنسا ): 4(جدول رقم 

بأفران الحرق، لكن ليست الرائدة فهي تأتي  تعد من بين أهم الدول المجهزة: فرنسا    
من  %75، باألخص اليابان أين )%60(، سويسرا )%56(، الدنمارك )%45(بعد السويد 

  .وحدة 800في ) لعدم وجود أماكن لدفن النفايات ( نفاياتهم يتم حرقها 

  :)46( الجزائرأسباب عدم الحرق ب. 11.1.2
نائب " السيد طاهر طولبة " رق حسب رأي إن الجزائر ال تفضل استعمال تقنية الح 

  :مدير للنفايات الحضرية في وزارة التهيئة واإلقليم والبيئة

  . وذلك راجع ألسباب اقتصادية و تقنية 
إن النفايات في الجزائر تمتاز برطوبة عالية كلما كانت نسبة الرطوبة عالية كلما كانت  -

   .ضةتكون القدرة الحرارية منخف وبالتالي) %75-70(نسبة المواد العضوية هامة 
ة مما يؤدي إلى خلق غاز ـمئوي °1800-1700األفران تتطلب درجة حرق عالية ما بين  -
 )Dioxine  (وهذه الغازات تتطلب تقنية لمعالجتها.  
  .مليون يورو 200-150يوم من النفايات يكلف /طن2000فرن لحرق  -
دج إذا قمنا بعملية 4000دج مقابل 5000طن من النفايات في الدقيقة بـ 1يقدر حرق  -

  .الدفن
" من الحرق مكلف أكثر من ذلك المولد من شركــة ) الكهرباء ( استخالص الطاقة  -

Sonelgaz ."  
 
  

                                                 
46- Journal El Watan, enquête jeudi 17 janvier 2008, p 3. 

 المجموع سا/طن6 سا/طن6-3  سا/طن3-1ما بين سا/طن1  الوحدة
  79  42  20 13 4 مع استرجاع الطاقة

  224  10  15 62 135 دون استرجاع الطاقة

  303  52  35 75 139  المجموع
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  ) Le compostage (التسميد. 3

  .تعريف عملية التسميد 1.3

ضوية هي عملية طبيعية ميكروبيولوجية حيث تتسبب البكتيريا بتفكيك الجزئيات الع
المعقدة للنفايات وتنتج بخار الماء، ثاني أكسيد الكاربون ومواد عضوية بسيطة ومواد 

  ".السماد " معدنية تشبه 
  : مالحظة

  ). %65أكثر من ( ة ـيجب أن تحتوي النفايات على نسبة هامة من المواد العضوي
  . )47(النفايات القابلة للتسميد. 1.1.3

  .لفواكه في األسواق العامة أو الصناعات الغذائيةالنفايات الناتجة عن الخضر وا -
  .النفايات الخضراء الناتجة عن الحدائق واألماكن العامة -
  .نفايات منزلية مفروزة ونفايات المطابخ -
  .نفايات المزارع العضوية -
  .نشارة الخشب -
  .الحمأة الناجمة عن محطات معالجة المياه -

  . )48(ية الصلبة إلى سمادطرق تحويل النفايات الحضر.  2.1.3

تعتمد عملية التحويل النفايات الحضرية الصلبة أساسا على التخمر الهوائي للمواد 
العضوية تحت تأثير البكتيريا الموجودة في النفايات المنزلية وما شابهها وتتم عملية التخمر 

  : بإحدى الطريقتين 
  .التخمر البطيء  . 1.2.1.3

ن شهر ونصف إلى ثالثة أشهر، تحتاج إلى مساحات كبيرة هذه العملية تستغرق ما بي
  : ض وتتم العملية كالتاليمن األر
ك، ـقابلة للتعفن كالمعادن، الزجاج، البالستيالنقوم أوال بعزل النفايات الغير  
  .الخ... الحصى

                                                 
47 -ATI PLI 3   ميتاب، المشروع اإلقليمي إلدارة النفايات الصلبـــــة، "آومسبت " ، نموذج تشريعي لتحويل النفايات إلى سماد عضوي ،

  .8ص 
 .228 – 227ابدين عبد السالم، تلوث البيئة، ص علي زين الع. مصدر سابق، د -  48
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 سحق المواد المتبقية القابلة للتخمر ميكانيكيا ثم غربلتها ووضعها في بعد الفرز يتم  -
- 1وارتفاعها ما بين  2م25-16أكوام على هيئة أهرامات تتراوح قاعدة كل منها ما بين 

  :وتمر عملية التخمر بأربعة مراحل . م، وتنظم في صفوف 2
  .مدتها يوم واحد تقريبا يبدأ بتكوين الميكروبات والجراثيم :مرحلة الكمون  -
  . الميكروبات والجراثيم هي مرحلة ارتفاع الحرارة نتيجة انتشار :مرحلة النمو -
  .مئوية أو أكثر °60تبلغ درجة حرارة السماد إلى  :المرحلة الحرارية -
وفيها يتم تقليب السماد ليسمح بتهوية كل مكوناته ويتطلب ذلك القيام : مرحلة النضج -

  : بعملية التقليب ثالث مرات حتى يتم التخمر الكامل على النحو التالي 
، تقع هذه الفترة مئوية مباشرة °60وصول درجة حرارة السماد إلى  بعد: المرة األولى -

  .ما بين اليوم الثالث واليوم العاشر
  .ما بين اليوم العاشر واليوم العشرين: المرة الثانية -
تقع ما بين اليوم األربعين واليوم التسعين ويتوقف ذلك على ) : األخيرة ( المرة الثالثة  -

  .األكوام ووصولها إلى درجة الحرارة العاديةانخفاض في درجة حرارة 
  .وبعد التأكد من استقرار درجة حرارة السماد يتم غربلته ويصبح قابال للتسويق

    التخمر السريع. 2.2.1.3

أسابيع، تتمثل المراحل ) 06(تستغرق مدة تحويل القمامة إلى سماد مدة أقصاها ستة 
ن وثمانية أيام فقط ويكلف هذا النوع من التخمر األولى بالنسبة لعملية التخمر ما بين يومي

نفقات كبيرة العتماده على األجهزة واآلليات وأهم طريقتين شائعتين االستخدام في هذا 
  .المجال هما 

  .طريقة البرج . 3.2.1.3

توضع النفايات بعد سحقها في جهاز على شكل برج مكون من عدة طوابق تبدأ من 
السفلية أين يتم تحريكهما وتهويتها وضخ المياه عليها أثناء  الطابق العلوي إلى الطوابق

مرورها بكل طابق حتى يتم التخمر، كما تعمل بعض األجهزة األخرى على إضافة 
  .األكسجين أثناء هذه العملية لضمان التخمر الهوائي
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  .طريقة األسطوانة . 4.2.1.3

صب فيها النفايات دون فرز يتكون الجهاز من أسطوانة تدور حول محورها الطولي، ت
أو سحق مسبق، حيث يتم الفرز عن طريق الدوران باستخدام درجة رطوبة وتهوية مناسبتين 
يتم بها تفتيت وتخمر النفايات وبخروجهما من الجهاز تكون النفايات قد وصلت إلى 

ثم ينشر  ثم تتم عملية غربلة السماد الخام آليا وقد يسحق لزيادة جودته. االستقرار المطلوب
  .على األرض حتى يكتمل نضجه إلى أن يصل إلى درجة االستقرار المطلوبة

  .)49(أمثلة لبعض البلدان 

) سماد(طن من النفايات المختلطة إلى معمل الكومبست  500دمشق مثال يتم تسليم  -
يوميا، حيث تفصل النفايات العضوية ميكانيكيا عن غير العضوية التي يعاد تقريبا إعادة 

يوما تقريبا في صفوف في الهواء الطلق  36وير نصفها ثم توضع النفايات العضوية لمدة تد
  .قبل أن يتم  تنخيلها وحفظها لتباع

  ). 3م/يورو 3تقريبا ( 3م/ليرة سورية 90الكلفة المذكورة لتشغيل إنتاج الكومبست هي 
بكلفة م 1999يوم في المنصورة عام /طن 150مصر بنت مصنع الكومبست باستطاعة  -

 ).يورو 325.000تقريبا (مليون جنيه مصري  2,4

   الهدف من عملية تحويل النفايات إلى سماد . 3.1.3

يرتبط استعمال السماد العضوي غالبا بالقطاع الزراعي حيث يحسن قوام التربة 
وبنيتها والتهوية، ويزيد من قدرتها على حمل الماء، يساعد على التحكم بعوامل الحث، يرفع 

  .إلخ... صوبة التربة ، يحث على نمو سليم لجذور النباتاتمن خ
في قطاع الزراعة على معايير الجودة  )50(لكن يجب أن يحتوي السماد المستخدم

بمستويات كي ال تؤثر على صحة ) معادن ثقيلة مثال ( لضمان عدم وجود ملوثات فيه 
لكومبست، وقد وضعت معايير اإلنسان المستهلك للمنتجات الزراعية التي استخدم فيها هذا ا

  .لجودة الكومبست
 
  

                                                 
 .14التوجه نحو اتخاذ القرار التقني، ص ، ATI PLI 3  مصدر سابق، ميتاب  -  49
  .10، ص ATI PLI 3مصدر سابق، ميتاب  -  50
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  المعايير المقترحة لكومبست تدوير النفايات الصلبة): 5(جدول رقم 
  3م/التركيز األعلى بـ كغ المعادن الثقيلة

  13 -  10 الزرنبيخ
  3 كاديوم
  200 -  50 الكروم
  100 – 80 النحاس

  150 الرصاص
  1 – 0.8 الزئبق
  62 -  50 النيكر

 500 – 300 زنكال
 

  :إن السماد الذي ال يحقق المعايير المذكورة أعاله يستخدم في 
  .استصالح األراضي خاصة الصحراوية المتميزة بفقرها لمعظم العناصر العضوية -
 . تجميل الحدائق العامة و السياحية -

 .  والغابات رنموا ألشجا -

 .تغطية مواقع الدفن الصحي -

   االسترجاع والتدوير .4  
 أو  كل عملية تهدف إلى الحصول إبتداءا إعادة استعمال، تدوير )Valorisation. (لتقويـما -

  .من النفايات على مواد قابلة إلعادة االستعمال، أو الحصول على الطاقة 
إعادة الدمج المباشر للنفاية ضمن دورة اإلنتاج التي أنتج منها، ) recyclage.(التدويــر -

  .جزئي للمواد األولية الخام وأين يصبح كبديل كلي أ
. إخراج النفاية من دائرتها التقليدية للجمع و المعالجة) récupération.(االسترجاع -

  .االسترجاع في أعلى عملية التقويم و تتطلب جمع خاص بها
حالة القارورات ( إستعمال جديد للنفاية مماثل لعمله األولي) réemploi.(إعادة التشغيل -

  ).المحجوزة
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مثال  (استعمال النفاية لعمل مخالف لعمله األولي) réutilisation.(إعادة اإلستعمال -
الستعمالها كقمع، أو علبة المصبرات التي تستعمل  القارورات البالستيكية التي قطعت قاعدتها

  ).كوعاء للمسامير في ورشة صغيرة 
مح بإعادة إعطاء للنفاية مميزات عملية فزيائية أو كميائية التي تس) régénération.(التجديد -

  ).مثال الورق ( تسمح بإستعمالها مكان المادة األولية الجديدة 
  .المواد القابلة لالسترجاع. 1.4

 .)التحويل إلى سماد ( النفايات القابلة للتخمر الناتج من المطابخ والحدائق  -

لمشروبات، قارورات أكياس بالستيكية، قارورات الزيت و ا( مواد التغليف البالستيكية  -
  .... ).الغسول علب الياؤورت،

 ...).علب التصبير المصنوعة من األلمنيوم،( مواد التغليف المعدنية  -

 .الورق والكارتون -

 .الزجاج -

 ...).القطن، الصوف، الحرير،( النسيج الصناعي والطبيعي  -

 ....)الرصاص، النحاس، األلمنيوم،( المواد الحديدية وغير حديدية الناتجة من المنازل -

  .الجهة الكلفة باسترجاع النفايات. 2.4

  .مصالح البلدية، الجمعيات و مقاولين خواص -
  .مراحل عملية التدوير. 3.4

تبدأ بجمع النفايات، أما النفايات الغير قابلة لالسترجاع يتم حرقها أو : جمــع النفايات -
  .دفنها في مراكز دفن تقنية

أين  )centre de tri(، النفايات ترسل إلى مركز للفرزعد الجمعب :الفرز أو الجمع االنتقائي -
  . تتعرض النفايات لعدة عمليات التي تسمح بفرز النفايات لتسهيل عمليات التحويل

فايات عبر بعد فرز النفايات، ترسل إلى مصانع التي تتكفل بتحويل الن:  التحويـــل  -
لمصنع على شكل نفاية وتخرج منه على ، حيث تدخل النفاية إلى امراحل مختلفة و متنوعة

  .شكل مواد قابلة لالستعمال من جديد
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المواد النهائية الناتجة من عملية التدوير تستعمل في صنع : المتاجــرة و االستهالك -
النهاية نفاية يمكن استرجاعها  ، التي تصبح فييدة التي تعرض بدورها للمستهلكينمواد جد

 . تدويرها و

  
 

 مراحل عملية التدوير :)04(صورة رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  .طـرق عملية التدويــر. 4.4

  .، ميكانيكية و عضويةكيميائية: ات المستعملة للتدويرتوجد ثالثة أنواع من التقني    
، مثال فصل بعض معالجة النفايات تستعمل مواد كيماوية في"  يكيميائ" ر تدويــ -

  .مركبات النفايات عن بعضها
 .تحويل النفايات بواسطة آلة مثال، آلة للتفتيت" كي ميكاني" تدوير  -

أو التخمـر، إنتاج أسمدة والوقود مثل  بعد عملية التسميد  يتمثل، " عضوي" تدوير -
)biogaz(. 

  
  

 

 النفايات الحضريــة الصلبــــة و التنمية المستدامــة في الجزائــر                                  الفصل األول 



41 
 

  .فــوائد عمليــة التدويـر. 5.4

  .تزويد المصانع بمواد أولية أقل كلفة  -
 .رةإيجاد فرص عمل في استعادة و استخدام المواد المدو  -

 .بناء منشآت صناعية جديدة  -

 .تقليل من كمية النفايات  -

 :حماية الثروات الطبيعية واالقتصاد في المواد األولية مثال   -

  .كلغ من البترول الخام 700طن  من البالستيك المدور يسمح باقتصاد ) 01( -
  . )بعد إدابته( كلغ  من األلمنيوم المدور يعطي واحد كلغ من األلمنيوم ) 01( -
كلغ من  bauxite ،4كلغ من  8 كلغ من األلمنيوم المدور يسمح باقتصـاد حوالي) 01( -

  .كيلواط من الكهرباء 14المواد المعدنية و 
  .طن من الخشب 2.5طن من الكارتون المدور يسمح باقتصاد ) 01( -
كثر واط من الكهرباء وأ 2.5لتر من الماء و 1ورقة واحدة مدورة تسمح باقتصاد ) 01( -

  .غ من الخشب15من 
  .التدوير في الجزائر. 6.4

، البالستيك والمعادن الموجودة، خاصة في مجال األوراق، الزجاجرغم اإلمكانيات 
  .فإن المواد الموجهة للتقويم تبقى ضعيفة جدا

، لكن لديها سلطة ير مسير مباشرة من طرف البلدياتإن نضام تدوير النفايات غ
ميدانيا إن القطاع المستحوذ على أكبر . سات الالمركزية للدولةمراقبة مشتركة مع المؤس

  .كمية السترجاع النفايات هو القطاع الغير شرعي
  .الوسائل المسخرة من قبل الدولة  .7.4

، تبنت الجزائر في سياستها الخاصة بالبيئة إصالحات جديدة 2002من سنة إبتداءا  
  :لتسيير النفايات تعتمد على 

  ".الوكالة الوطنية للنفايات "  لتدوير و تقويم النفايات من خالل إنشاءترقية نشاط ا -
 ).ECO-GEM(وضع سياسة لالسترجاع و تقويم مواد التغليف -
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 .)51(الوطنية للنفايات الوكالة. 1.7.4

   .تقديم المساعدات للجماعات المحلية في ميدان تسير النفايات -
نفايات وتكوين بنك وطني للمعلومات حول معالجة المعطيات والمعلومات الخاصة بال -

  .النفايات و تحسينه
فيما يخص نشاطات فرز النفايات وجمعها ونقلها ومعالجتها وتتمنيها وإزالتها، تكلف  -

  :يأتي الوكالة بما
  ااألبحاث والمشاريع التجريبية وإنجازه المبادرة بإنجاز الدراسات و -

  )ECO-GEM( )52( نظام .2.7.4

المتعلق بتسيير و مراقبة و إزالة النفايات الحضرية و أحكام المرسوم  19-01طبقا لقانون  
، يفرد على المتعلق بنفايات التغليف 2002بر نوفم 11المؤرخ في  372- 02التنفيذي رقم 

  :الحائز أو المنتج لنفايات التغليف إما
  ،سه تثمين نفايته الخاصة بالتغليفأن يتولى بنف -
 كلف بهذا االلتزام،إما أن يكلف مؤسسة معتمدة للت -

ا ذإما أن ينخرط في النظام العمومي الخاص باالستعادة  و الركسلة و تثمين المحدثة له -
 .الغرض

  )ECO-GEM( )53(  أهداف نظام .1.2.7.4

  ).وظائف خضراء( خلق وظائف جديدة  -
 . ، و تقويم النفاياتترقية نشاطات المعالجة، تدوي -

 . تقليل من حجم النفايات المسيرة -

 .قتصاد في المواد األوليةاال -

 
  
  

                                                 
يات و تنظيم عملها، ، المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للنفا2002ماي  20المؤرخ في  175- 02من المرسوم التنفيذي رقم  5المادة  - 51

  .37الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 
52-- Idem, Manuel d’information sur la gestion des déchets solides urbains, 2003, p  78  
53-- Idem, p  78  
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  .)54(قدرة االسترجاع . 3.7.4

كمية من النفايات تقدر للجزائر أن تسترجع  يمكنحسب وزارة تهيئة اإلقليم و البيئة، 
من بين هده النفايات،الورق يمثل . مليار دج 3.5ما يعادل ،طن في  السنة760.000 بـ

مليون  2أكثر من . سنة/طن385.000بقدر الجزء األكبر إلمكانية االسترجاع و التدوير ت

 اع منها فقطـــوحدة يتم استرج 192من مواد التغليف البالستيكية المنتجــة من  طن

  ) .%  0،0002أي(  طن 4000
  

  قدرة الجزائر السترجاع النفايات: )6(رقم  جدول                           

  )سنة/طن(كمية  نوع النفاية

  385.000 الورق
  130.000 الستيكالب

  100.000 المعادن
  50.000 الزجاج

  95.000 مواد مختلفة
  760.000 المجموع

  وزارة تهيئة اإلقليم و البيئة: المصدر

المتخصصة في إنتاج مواد التغليف ) EMBALLAGE TONIC(حسب منشور مؤسسة 
من مجموع )55( %10إن قدرة االسترجاع الصناعة الورقية الجزائرية ال تتعدى . قي الجزائر

، سنة/ طن 600.000الكارتون بـ النفايات المنتجة سنويا، حيث قدر االستهالك الوطني للورق و
  .سنة/ طن  50.000ه المادة ال يتعدى ذن هـمقابل إنتاج محلي م

 200مقابل ( سنة،/ فرد/كلغ 15كما نسجل أن كمية االستهالك من الورق للفرد قدر ب
 ).سنة في فرنسا / ردف/كلغ

  

                                                 
54-- Idem, Manuel d’information sur la gestion des déchets solides urbains, 2003, p  77  
55- Brahim Djemaci, Les flux de déchets ménagers en Algérie « Etat des lieux et analyse prospective », 
Université de Rouen 2007, p 28. 
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طن من الورق  12.000تدور أكثر من ) TONIC EMBALLAGE(مؤسسة 
ع ـر في رفــ، هي تفكلث ما يسترجع على المستوى الوطنيويا، وهو ما يمثل ثــسن

  .%18إلى % 10قدراتها من
إن حجم النفايات المعدنية المصدرة لالسترجاع عرفت زيادة كبيرة خالل ثالثة سنوات 

مصدر للمعادن بالجزائر بحيث  - مسترجع 300أكثر من سجل  2005في سنة . األخيرة
  .مليون دوالر 10طن من النفايـات و هو ما يعادل حوالي  200.000يصدرون سنويا 

طن من الزيوت المستعملة الناتجة عن مختلف القطاعات  180.000أكثر من 
وجود أي  ، كما نسجل عدم%70الصناعية بالجزائر المنتجين األساسين هي السيارات بنسبة 
  .مؤسسة مؤهلة و معتمدة لجمع الزيوت في الجزائر حاليا

  .)56(في الجزائر بعض المؤسسات التي تقوم بعملية االسترجاع. 4.7.4
  الخاصة بالورق: Tonic emballageالمؤسسة الخاصة  -
 .للورق Papirecالمؤسسة  -

 .للبالستيك   Replastالمؤسسة  -

 للبالستيك  ENPCالمؤسسة  -

طن من المادة األولية  40.000مصنعها يستهلك (  للزجاج Alverreرانية المؤسسة الوه -
 .) في السنة إلنتاج قارورات من الزجاج

 )تصنع خيوط المكانس( للبالستيك   Sametexالمؤسسة  -

 ) تصنع أنابيب الغاز (لصناعة البالستيك  (Poly Propylène )المؤسسة  -

 .إلعادة تدوير األجور Tetra  packالمؤسسة  -
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  .)57(المشاريع المسيرة من طرف وزارة تهيئة اإلقليم و البيئة . 5.7.4

أكدت وزارة تهيئة اإلقليم و البيئة إرادة الجزائر لوضع سياسة لتدوير النفايات وكذلك  
  .مواد التغليف

  :مدن تجريبية هي ) 05(من أجل هذا قررت وضع خمس 
  ). الجنوب (، جلفة و غرداية )الغرب ( ن ، تلمسا)الوسط ( ، سطاوالي )الشرق ( عنابة 

 .على أن يتم تعميمها على مراحل على جميع التراب الوطني
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  التنمية المستدامة: المبحث الثالث 

  مقدمــــة 

كثر الكالم في اآلونة األخيرة عن التنمية المستدامة أين أصبحت تتداول في وسائل 
مثيرا  مما جعل المصطلح. اب السياسية، و خطب القادة و الزعماءاألحز اإلعالم و برامج

  .لإلهتمام لدى األفراد و الجماعات
من هذا المنطلق سنحاول من خالل بحثنا هذا توضيح مفهوم التنمية المستدامة، 

  .أبعادها، سياسة الجزائر إتجاه التنمية المستدامة
  ظهور مصطلح التنمية المستدامة .1

من خالل تقرير  1987سنة  )58(ةــــمصطلح التنمية المستداماستعمل ألول مرة 
الحامل السم  )Brandt land(المعروف أكثر تحت اسم بروند طالند "  مستقبلنا للجميع "

التنمية المستدامة هي "  الوزير األول النرويجي والذي أعدته اللجنة الدولية للبيئة و التنمية
وقد نشر "  لمساس بإمكانية تلبية حاجيات األجيال القادمةتلبية حاجيات األجيال الحالية دون ا

  .في أكثر من عشرين لغة
نجاحا ولفتت الفكرة االنتباه وهكذا تتحول التنمية ) Brandt land( لقد لقي تقرير

ات العمومية على المستوى سامة خالل التسعينات إلى مبدأ أساسي في تحديد جل السيادالمست
  .ت أساس عملالوطني والدولي وقد كان

والمعروف باسم قمة األرض من خالل المصادقة  1992مؤتمر ريوديجانيرو سنة 
الذي أسس من الناحية النظرية مفهوم التنمية المستدامة التي ) 21(على جدول أعمال القرن

تأخذ بعين اإلعتبار الجانب البيئي اإلنساني والتنموي وتأكيد صلة التكافل القائمة بين حماية 
  .اإلصالح البيئي من جهة وبين التنمية والقضاء على الفقر من جهة أخرى و البيئة

كما اعتمدت أكبر المنظمات االقتصادية الدولية هذا المفهوم وترجع إليه مثل  
  .هدفا البد من الوصول إليه باعتبارهاالمنظمة الدولية للتجارة التي تذكر التنمية المستدامة 

  

                                                 
  .مصدر غير متوفر ،)أنترنات( التنمية المستدامة مقال مستخرج  -  58
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ة جوهانسبرج ثم التأكيد على مفهوم التنمية المستدامة بقم 2002سبتمبر  4أما في 
  .والمصادقة على خطة عامة لدعم التنمية المستدامة للعالم في األلفية الجديدة

 " إن البشر هم محل اهتمام التنمية " 1992يستشف من قرارات قمة ربو سنة   
دة في ـمم المتحة حقوق اإلنسان للمفوضية العليا لألــا أيضا ما أكدت عليه لجنذوه

من خالل تأكيدها على العالقة الموجودة بين حقوق اإلنسان  2003 أفريل 25ـتوصيتها ل
  .والبيئة والتنمية المستدامة

  .فكرة التنمية المستدامة قديمة. 2

إن فكرة التنمية المستدامة ليست فكرة حديثة كما يضن الجميع فقد تم تداولها من قبل 
فيه الدول الفقيرة التمعن في طرق زيادة سكانية  ىأين دع. 1972في مؤتمر ستوكهولم سنة 

  .أقل تخريبا لتراثهم الطبيعي والهياكل االجتماعية
في سنة ، )Ecodéveloppment(فيه ألول مرة كلمة التنمية اإليكولوجية  تكما أطلق 

ية، تتأقلم بأنها تنمية الشعوب لنفسها باستعمال أحسن للثروات الطبيع) I-sacks(عرفها  1980
مع البيئة التي تحدث فيها تغير دون أن تخربها، التنمية اإليكولوجية تقتضي استقاللية القرار 

التكفل العادل ، يكولوجيإوالبحث عن الطرق النظيفة لكل محتوى تاريخي، ثقافي، 
الحتياجات كل الناس، االحتياط اإليكولوجي، البحث عن تطور تنمية متجانسة مع 

  .)59(الطبيعة
 الذي أصبح ) PNUE(تم إنشاء برنامج األمم المتحدة للبيئة  1972وفي نفس سنة 

  .)60(بالحفاظ على البيئة مكلفةأكثر القضايا الدولية ال
  . تعريف التنمية المستدامة . 3 

بالرغم من االستعمال الشاسع لعبارة التنمية المستدامة غير أنها تبقى مفهوما مبهما إذ  
ن إعطاء تعريف موحد وشامل للتنمية المستدامة إرة من التعاريف ونجد لها مجموعة كبي

  .أمرا صعبا
  

                                                 
59- Yvett veynet : développement durable édition sedes 2007.p.25 
60- Daniel Bazinet jean- yves vilcot : vers une éducation au développement dunable. Démarches et outils à 
travers les disciplihies. 2007, p 25.  
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نتيجة تفاعل مجموعة في أعمال السلطات العمومية والخاصة بالمجتمع من أجل  "
تنظم تنمية اقتصادية لفائدته والسعي إلى  و. تلبية الحاجيات األساسية والصحية لإلنسان

والدينية  ةجتمع بغض النظر عن االختالفات الثقافية، اللغويالتحقيق انسجام اجتماعي في الم
   .)61(" لألشخاص و دون رهن مستقبل األجيال القادمة على تلبية حاجياتها

إمكانيات البيئة بما  هي التنمية القائمة على تشجيع أنماط استهالكية ضمن حدود و "
  .)62(" البيئية يحقق التوازن بين األهداف البيئية واالقتصادية في العملية

هي نمط من التنمية يجمع بين اإلنتاج وحماية الموارد وتعزيزها وبربطها سوية مع  "
  .)63(" توفير أسباب العيش المالئم بشكل عادل للجميع

والذي خصص بأكمله إلى  1992كرس تقرير الموارد العالمية الذي نشر سنة 
اريف التي تناولت هذا المفهوم، وقد موضوع التنمية المستدامة إجراء مسح شامل ألهم التع

مجموعات كبرى على أساس  4تعريفا متداوال وقسمها إلى  20أحصى هذا التقرير حوالي 
  .البعد المعتمد في التعريف

  .)64(البيئي و البعد الثقافي دالبعد االقتصادي،  البعد االجتماعي واإلنساني، البع
  )65(ةأبعاد التنمية المستدام. 1.3

  تحقيق تنمية اجتماعية بين مختلف فئات المجتمع: جتماعيالبعد اإل -
  تحقيق نمو اقتصادي والتوزيع العادل للموارد والثروة : البعد اإلقتصادي -
  المحافظة على البيئة وحمايتها: البعد البيئي -  

  .احترام التنوع الثقافي في المجتمع: البعد الثقافي -
 
  
  

                                                 
 .مصدر سابق، التنمية المستدامة -  61

  .2007، سنة بعد التدرج محاضرة سنة أولى ما. التنمية المستدامة . غانم  يغنعبد ال. د  -5-6-7
  .مصدر سابق، التنمية المستدامة -  8
  
  .2007، سنة . د  - 5-6-64

 .مصدر سابق، تدامة -  65
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  .ئرالتنمية المستدامة في الجزا . 4 
لقد جاء في التقرير الوطني حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائر لسنة   

تدهور اإلطار المعيشي، تلوث الماء : الذي أكد بأن الجزائر تعيش أزمة بيئية خطيرة  2000
فتقار إلى التنوع البيولوجي، التصحر الزاحف، ، االغابية، استنفاد الموارد الالصالح للشرب

  .إلخ.....ر النفايات الحضرية و الصناعية ، تكاثفساد الهواء
. أمام هذا كله كان البد على الجزائر اتخاذ تدابير إستعجالية للحد من هذا التدهور

وذلك من خالل وضع إستراتجية وطنية تدمج فيها البيئة ضمن العملية االقتصادية 
المستدامة، الغرض واالجتماعية، مجسدة في المخطط الوطني من أجل أعمال البيئة والتنمية 

منه تثبيت الجزائر على مسار التنمية المستدامة بأبعادها الثالثة،االجتماعية، اإلقتصادية، 
   .والبيئية

 )PANEDD (  )66( المخطط الوطني من أجل أعمال البيئة و التنمية المستدامة . 1.4

وبغرض  2001أوت 12من قبل مجلس الوزراء بتاريخ  )PANE DD(لقد اعتمد    
، تأسيس لجنة (MATE)ية في وزراء اإلقليم والبيئة ذتابعة هذا المخطط نصبت وحدة تنفيم

وطنية لمتابعة المشروع، كما فتح نقاش  موسع حول البيئة على مستوى البلديات والواليات 
  .وشمل كل الشركاء الفاعلين اإلقتصادين واإلجتماعين وعموم المواطنين

ط الوطني لألعمال من أجل البيئة والتنمية بعد الدراسة والنقاش وضع المخط 
، أين حددت فيه جملة من )مخطط عشري( 2011 - 2001سنوات  10المستدامة لمدة 

ولقد اتبع المنهج التدريجي في تحديد األهداف . األهداف قصيرة، متوسطة وطويلة المدى
الية المتوفرة، واإلطار لحل المشاكل البيئية بالتناسب مع الحالة االستعجالية إليها والقدرة الم

المؤسساتي والتنظيمي المتاح، كما استند على اآلليات االقتصادية التي تعد وسيلة لتحقيق 
التنمية المستدامة مثل التحفيزات المالية، الدعم واإلعانات، وتأهيل السياسة الضريبية لحماية 

   . الدافع ثالبيئة من خالل إعتماد مبدأ الملو

                                                 
  .53ص. 2007لمسان جويلية ت -جامعة  أبو بكر بلقايد, رسالة دكتوراه . ليات القانونية لحماية البيئة في الجزائراآل. وناس يحيى . د -  66
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   .  )67( خطط الوطني من أجل أعمال البيئة و التنمية المستدامةأهداف الم . 2.4
  .تطوير الصحة و نوعية الحياة . 1.2.4

  تزويد السكان بالماء الصالح للشرب -
  تحسين الخدمة العمومية للتطهير  -
  .يات الخطرةاالنف ر العقالني للنفايات الصلبة المنزلية ويالتسي -
  محاربة التلوث الصناعي  -
  .ين نوعية الهواء  في المدن الكبرىتحس -
 .تعزيز الحكم الراشد البيئي -

ر البيئي للمدن، الزيادة في الرقعة الخضراء وحماية التراث يتحسين التسي -
 .الثقافي

 .االمحافظة على الموارد الطبيعية و تحسين  إنتاجيته. 2.2.4

 .تحسين استغالل األراضي ومحاربة التصحر -

 اه السقير العقالني لمييالتسي -

 المحافظة على التنوع البيولوجي -

 المحافظة على الواحات -

 المحافظة على الساحل -

 . االقتصاديةتخفيض الخسائر. 3.2.4 

 .العقالني للموارد المائية رالتسيي -

 استعمال الموارد الطاقوية  -

 استعمال المواد األولية في الصناعة    -

 .جاع المواد األوليةواستر)  مادة ثانوية (زيادة في تدوير النفايات  -

 تحسين فعالية النشاط المينائي -

                                                 
67- PLAN NATIONALE D’ACTION POUR L’ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE , 
MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT, JANVIER 
2002, p 16 -17. 
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.    المؤسسات العمومية األكثر تلويثا وأقل مردودية مالية) إغالق( تحويل -
 .حماية البيئة الشاملة. 4.2.4

 .لغابي، كثافته وتنوعه البيولوجياالزيادة من الغطاء   -

ة ــئة المتكاملزيادة في المجاالت المحمية، المنطقة الرطبة ومناطق التهي -
)Agro sylvo- pastoral ( 

 حماية الواحات من الفضالت المنزلية والملوحة -

تخفيض من إنبعات الغازات التي تساهم في ظاهرة اإلحتباس الحراري خاصة  -
 .الناتجة عن القطاع الطاقوي

من أجل تحقيق هذه األهداف .القضاء عن المواد  التي تضعف طبقة األزون -
  .مؤسساتية إضافة إلى االستثمار في األولوياتتطلب وضع تدابير 

  : تشمل مايلي  )68( التدابير المؤسساتية . 5   

، )البيئة، العمران(، تبني قوانين أخرى )النفايات، الساحل(إثراء ووضع قوانين  -
استعمال  توضيح قوانين الملكية، أو) التحكم في الطاقة، المياه(تطبيق القوانين الموجودة 

  .طبيعيةالثروات ال
 نواألقسام في القطاع الزراعي، الوكاالت البيئية، المد (MATE)بناء القدرة لـ  -

والمؤسسات، وعوامل أخرى اقتصادية واجتماعية من أجل التخطيط وإدارة برامج األفعال 
 .البيئية

 .وضع برامج التكوين في المجال البيئي -

باإلضافة ) الهواء، الماء، التربة(تدعيم شبكة المراقبة والمتابعة لنوعية النظام البيئي  -
 .إلى بناء القدرة للضبط وممارسة القوى الشعبية

تبني وتنفيذ أدوات إقتصادية وأدوات فرض الضرائب لإلدارة البيئية، فرض الضرائب  -
 (FEDEP).البيئية، صندوق البيئة ومعالجتها 

  
 

                                                 
68 -Idem, PLAN NATIONALE D’ACTION POUR L’ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT 
DURABLE, p 17.  
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  :تتكون من : )69(التدابير المرافقــة. 1.5
  .تثقيف حمالت التوعية و ال -
 .إشراك جميع األطراف للحفاظ على البيئة -

 (ONG)تدعيم دور المنظمات الغير حكومية  -

بين القطاعات التي تتولى تنفيذ ومتابعة  نوضع المعايير المؤسساتية آلليات دائمة للتعاو -
  (PANE DD)التطوير المستمر لـ 

) سموات10(طويل الموجهة والمدروسة بشكل جيد على المدى ال تدعيم االستثمارات  -
  )سنوات 5- 3(على المدى القصير و المتوسط 

 .)70(على المدى المتوسط و الطويل (PANE DD)النتائج المنتظرة لتحقيق . 6

 .االستعمال العقالني للموارد المائية -

 .االستعمال العقالني للموارد الطاقوية -

 .االستعمال العقالني للمواد األولية في الصناعة -

 .فايات واسترجاع المواد األوليةتدعيم تدوير الن -

 .)خاصة من الجانب البيئي(تحسين تسير المؤسسات  -

   (PANE DD)  تكلفة وتمويل المشروع. 7
  )71(. تكلفة المشروع . 1.7

تطلب تنفيذ المخطط الوطني لألعمال من أجل البيئة والتنمية المستدامة استثمارا  
، يتضمن ) 2004- 2001ر والمتوسط المدى القصي (مليون دوالر أمريكي  970قدر بـ 

مليون دوالر  920مليون دوالر للمصاريف ذات الطبيعة المؤسساتية و  50هذا المبلغ 
  :لإلستثمار هي كالتالي 

 
 
 
 

                                                 
69 -Idem, PLAN NATIONALE D’ACTION POUR L’ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT 
DURABLE, p 18.  
70 -Idem, p 75.  

  .6، ص CS PLI 9مصدر سابق، ميتاب  -  71
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    (PANE DD)تكلفة مشروع ): 7(جدول رقم 

  المؤسسات  )دوالر(المبلغ اإلجمالي   

  32.05  592.55 الصحة ونوعية الحياة

الموارد المحافظة على 
  الطبيعية وتحسين إنتاجيتها

 
216.3  
  

20.3  

    51.20 خفض الخسائر اإلقتصادية
  0.3  110.3 البيئة الشاملة
  52.85  970.35 المجموع

  .الجزائر –جامعة مسيلة  -سهام بلقرمي، تجربة الجزائر في حماية البيئة، : المصدر

  

  )72( .تمويل المشروع. 2.7

، معونات ) مساهمة (ن قبل الميزانية الحكومية م PANEDDلقد تم تمويل مشروع 
  ).international Aid(مالية من صندوق البيئة المساعدة الدولية 

لتجسيد السياسة الوطنية للبيئة وضعت الجزائر المخطط البلدي لحماية البيئة أو ما 
   .21يعرف بأجندة 

     )73( )2004-2001(21أجندة  .التخطيط البيئي المحلي. 8
الى تحسين الوضع البيئي وضمان تنمية مستدامة للبلدية على نحو ما 21أجندا تهدف 

كما حث على إثراء أسلوب التسيير المحلي  .بريو ديجانيرو 1992أقره المجتمع الدولي في 
البيئي بتوسيع االستشارة والمشاركة والمشاورة مع كل الشركاء والفاعلين وممثلي المجتمع 

المحلية المتجانسة طبيعيا تخطيط بيئي متجانس و برامح مشتركة  المدني، وتبني الجماعات

                                                 
  .3، ص CS PLI 9مصدر سابق، ميتاب  -  72
، 2007تلمسان  -جامعة أبو بكر بلقايد-سالة الدكتوراه في القانون العاموناس يحي، اآلليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، ر. د -  73

  .61ص 
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لك إلحداث أدوات و آليات للتعاون ذ، وحافظة على العناصر البيئيةلمكافحة التلوث أو للم
  . فيما بينها من أجل تسير البيئة تسيرا فعاال و غير مكلف

  . وتضمن مخطط التسيير المحلي لحماية البيئة -
  المستديم للموارد الطبيعية والبيولوجية، ضمان التسيير -
والمناطق المحمية، والمواقع  ومناطق التوسع السياحي، وتهيئة المناطق الصناعية، -

  األثرية والثقافية والتاريخية وتسييرها،
  ترقية المدينة وإطار الحياة داخل التجمعات العمرانية،    -
  من مياه وهواء وتربة،.ستقبليةومكافحة تلوث األوساط الم وتسيير النفايات، -
  .و المحافظة على األراضي الفالحية -

ا ذوفي ه )PANE- DD(و نوعية الحياة هدفا رئيسيا لـ  ةيشكل تحسين الصحة العام
وبالتوافق مع  .السياق يعد وضع إدارة صحيحة ومتكاملة للنفايات البلدية من األولويات

البرنامج الوطني لإلدارة ) MATE(وضعت )PANE-DD( االستراتيجية التي وضعتها
  ).PROGDEM(المتكاملة للنفايات البلدية

   .البرنامج الوطني لإلدارة المتكاملة للنفايات البلدية. 9

واضح في التجمعات الحضرية الكبرى التي  )74(إن مشكلة النفايات تطرح بشكل 
ت المادية والبشرية تولد باستمرار كميات هائلة من النفايات والتي ال تتماشى مع القدرا

  : للهيئات المكلفة بالتخلص من النفايات الحضرية الصلبة أين نسجل 
 1980يوم سنة /ساكن/كلغ 0.76كمية النفايات المنتجة في الوسط الحضري انتقل من  -
  .  2000يوم سنة /ساكن/ كلغ  1.2إلى 

ساكن  500 ، فعدد العمال تراجع من عامل واحد لكلفي تناقصالوسائل البشرية   -
  . 2000ساكن سنة  1500إلى عامل لكل  1980سنة 
  

                                                 
74  -  Manuel d’information sur la gestion des déchets solides urbains, Ministère de 
L’Aménagement du Territoire et de L’Environnement Alger – février 2003, p 11. 
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ساكن مقارنة /7500عجز كبير في وسائل النقل، حيث خصصت شاحنة لكل  -  
  . ساكن /4000بالمعيار العالمي، شاحنة لكل 

تطور حجم النفايات ونقص في الوسائل المادية والبشرية الخاصة  )8(جدول رقم  

  .بتسيير النفايات 

  1980 2000 
  حجم النفايات المسيرة

 يوم/ساكن/كغ

 1,0 0,5 مدينة متوسطة

 1,2 - مدينة كبيرة

 الجزائر العاصمة             
 الوسائل البشرية المعينة

 500عامل لكل 
 ساكن

 1500عامل لكل 
 ساكن

 الوسائل المادية الخاصة
Norme standart  

 ساكن 4000شاحنة لـ 
- 

 7500شاحنة لـ 
 ساكن

ضافة إلى العجز المسجل على المستوى الكمي و الوسائل الميكانيكية غير مالئمة باإل
  .لعملية جمع، نقل، ومعالجة ودفن النفايات

شاحنات  3833شاحنة ضاغطة و 300شاحنة من بينها  4100لقد تم إحصاء 
يد نتيجة مشاكل الصيانة وعدم التحكم الج% 50مختلفة، مع اإلشارة أن نسبة العطل يقدر بـ 

في التسيير، ضف إلى دلك عدم تأهيل األعوان المكلفين لتسيير النفايات فالعدد اإلجمالي 
، %4-2، نسبة تأهيل العمال في مدينة متوسطة عامل 20.000على المستوى الوطنية 

  .%10-7مدينة كبيرة 
أما فيما يخص شروط التخلص من النفايات فإن الوضعية العامة جد مقلقة حيث أن   
اختيار الموضع ال تخضع حتى وقتنا الحاضر على أية دراسة لتقييم التأثير على  عوامل

البيئية، كما أن تهيئة واستغالل المزابل ال تحترم حتى المبادئ األساسية للمحافظة على البيئة 
  .والمحيط

كل المزابل العمومية الحالية تشكل خطرا على البيئة وصحة المواطنين، أضف إلى 
التخلص من النفايات الخطرة الصادرة عن المؤسسات الصحية مثل نفايات  ذلك فإنه يتم

  .في نفس المكان مع النفايات المنزلية...  التشريح
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إزاء هذه الوضعية الجد مقلقة كان ال بد على الحكومة أن تجعل إدارة النفايات 
والتنمية  ة للبيئةـــال الوطنيـالصلبة من محاور العمل ذات األولوية في خطة األفع

من خالل وضع البرنامج الوطني لإلدارة المتكاملة للنفايات ) PANEA .DD(المستدامة 
  .( PROGDEM)الحضرية الصلبة 

 
  ).PROGDEM(البرنامج الوطني للتسيير المتكامل للنفايات الحضرية الصلبة 

المتعلق بإدارة وضبط  2001ديسمبر  12المؤرخ في  19-01يشكل قانون 
يعد برنامج . لبداية ومرجعا إلستراتيجية جديدةالنفايات الصلبة نقطة اوالتخلص من 

)PROGDEM( لهذا القانون وإطار لتنفيذه امتداد.  
  

ج الوطني للتسيير المتكامل للنفايات الحضرية الصلبة ـداف البرنامأه. 1.9

)2001-2004( )75(  

 .تحسين إطار عيش السكان والمحافظة على صحتهم  -

  .والراشد للنفايات وإعادة استخدام النفايات القابلة للتدوير التخلص الصحيح  -
  .اقتالع الممارسات الحالية في المفرغات الغير مراقبة  -
 ). الوظائف الخضراء (خلق وظائف جديدة   -

مدينة كبيرة بغية الحفاظ على الصحة العامة ونظافة المدن  40يستهدف هذا البرنامج 
  . وتقوية التنمية المستدامة

  
  
  
  
  

                                                 
  .2، ص CS PLI 9ميتاب مصدر سابق،  -  75
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الخطوط الرئيسية لبرنامج البرنامج الوطني للتسيير المتكامل للنفايات . 2.9

    )76(الحضرية الصلبة 
 . الدور المركزي للجماعات المحلية   -

تستطيع البلدية التدخل مباشرة أو بتكفل متعاملين ببعض أعمال التسيير شريطة أن  "
 19-01حسب قانون  " الخدمات وكلفتهاتبقى البلدية مسئولة أمام المستعملين على نوعية 

  . 2001ديسمبر  12المؤرخ في 
  .مبدأ الملوث يدفع -
  .مبدأ منع وتقليل النفايات من المصدر -
  .دور التوعية والتثقيف والتدريب -
 .تنفيذ األدوات االقتصادية -

 .الخدمات الجماعية لخدمة التجمعاتتأهيل  قدرة إلدارة النفايات وإعادة بناء ال -

 .)Agence Nationale de Déchets(كالة الوطنية للنفايات إنشاء الو -

 .مدينة الكبيرة 40تخطيط وتجهيز مراكز الدفن التقني في  -

 .إتالف المزابل الفوضوية وإعادة تأهيل المواقع -

 ) ECO.JEM(ركسلة النفايات وتثمينها  -

 .تحسين الظروف للتخلص من النفايات الخاملة -

 .ات المتولدة من األنشطة الصحيةتحسين الظروف للتخلص من النفاي -

شرطة حماية البيئة، (بناء قدرة الطاقم المسئول عن تطبيق التشريعات البيئية مثل  -
 ∗).الدرك الوطني، العدالة

  
  
 
  
 

                                                 
  .7 - 6، ص CS PLI 9مصدر سابق، ميتاب  -  76

∗   - pour en savoir plus voir, Manuel d’information sur la gestion des déchets solides urbains,2003, p 19  26. 
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 )PROGDEM.( )77(األهداف المحققة فعليا من برنامج . 3.9

ها، ستسهل بعض هذه العمليات موجودة فعليا، فالوكالة الوطنية للنفايات تم تنفيذ
إمكانية امتالك األدوات الضرورية لمساعدة التجمعات والجمعيات المحلية فنيا على تطبيق 
خطط اإلدارة، إضافة إلى تأسيس النظام الوطني لالستعادة وتدوير وإعادة استخدام نفايات 

سيسمح باستالم قسم كبير من النفايات المهمة القابلة  )ECO.JEM(التغليف المعروف باسم 
 .لتدويرل

مركز دفن المبرمجة عبر               86فيما يخص مراكز الدفن التقني من بين 
طور مركز دفن في  24مركز في طور البناء و 35مركزا،  25مدينة، تم إنجاز  40

 .)09( هذه المراكز موزعة على مستوى التراب الوطني وفق الجدول رقم.الدراسة

وطني للتدريب البيئي من رفع التوعية لعناصر السلطات كما مكن تأسيس المركز ال
  .المحلية و إعادة تدريب الفنيين

 158طرح التعليم البيئي بشكل اختباري في التعليم االبتدائي والمتوسط والثانوي في
  .مدرية

  )78( .كلفة المشروع و التمويــل. 10
) PROGDEM( ارـة في إطـــيبلغ إجمالي االستثمارات التي قامت بها الحكوم

  .مليون دينار جزائري 170بليون دينار جزائري أي ما يقارب  14.5بـ 
الميزانية الحكومية، معونات مالية : لقد أتت المساهمات لتمويل هذا المشروع من 

  ).International AID(من صندوق البيئة، والمساعدة الدولية 
  
  
  
  
  

                                                 
  .7، ص CS PLI 9مصدر سابق، ميتاب  -  77
  .7، ص نفس المصدر -  78
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  .مدينة 40بر الـ مراكز الدفن التقنية المبرمجة ع): 9(جدول رقم 

  الوالية
  مراكز الدفن التقنية

1 2 3  4  

        X  أدرار

      X    شلف

      X    األغواط

      X    أم البواقي

    X      باتنة

        X  بجاية

      X    بسكرة

        X  بشار

        X  بليدة

    X      البويرة

        X  تمنراست

      X    تبسة

        X  تلمسان

  X        تيارت

        X  تيزي وزو

  X        الجزائر

    X      جلفة

    X      جيجل

    X      سطيف

        X  سعيدة

        X  سكيكدة

    X      سيدي بلعباس

        X  عنابة

        X  قالمة

    X  X    قسنطينة

        X  المدية

      X    مستغانم

      X    مسيلة

        X  معسكر

    X      ورقلة

      X    وهران

        X  البيض

    X      إيليزي

      X    برج بوعريريج

        X  بومرداس

    X      ارفالط

        X  تيسمسيلت

        X  الواد

        X  خنشلة

        X  سوق أهراس

    X      تيبازة

        X  ميلة

        X  عين دفلة

      X    النعامة

      X    عين تموشنت

        X  غرداية

       X  غيليزان

 إنجاز الطالبة +  2009وزارة تهيئة اإلقليم و البيئة، : المصدر
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  .ة في الجزائرانوني و المؤسساتي لحماية البيئار القطاإل: المبحث الرابع            

  .ةمقدمــ       

، استنفاد الموارد ، كتدهور اإلطار المعيشيتعــاني الجزائر من عدة مشاكل بيئية         
مما انعكس . الطبيعية كالماء، الموارد الغابية، تدهور البيئة الحضرية نتيجة تراكم الملوثات

طنين، راجع دلك النتهاج الجزائر سياسة تنموية غلب عليها البعد  سلبا عل صحة الموا
نتيجة لتفاقم حدة المشاكل البيئية أولت الجزائر عناية خاصة . االقتصادي على البعد البيئي

ة و التسيير ــــادة التوازن بين مستلزمات التنمية االقتصاديإع بالبيئة و العمل على
ل سن قوانين متكاملــة و منسجمة و توفير القدرات خالالسليم للموارد الطبيعية من 

  .ةللتكفل الفعلي بالمشاكل البيئيـاتية الكافية المؤسس
 .ـاتياإلطار المؤسس .1

دولة من بينها الجزائر أين  115بحضور  1972سنة  )79(بعد انعقاد مؤتمر ستوكهولم
اسة عالمية للبيئة اد سيــي للتوصل إلى إيجـشدد على حماية و الحفاظ على البيئة و السع

     . 

وكانت أول مؤسسة  1974سنة  )80(للبيئة على خلق اللجنة الوطنية عملت الجزائر 
وف الحياة و ار و ظرـــمتخصصة في حماية البيئة، تنظر في مشاكل البيئة لتحسين إط

. التلوث، كما تضطلع بوضع الخطوط العامة للسياسة البيئية للحكومةالوقاية من المضار و
إال  يزت تركيبة اللجنة بالطابع الوزاري المشترك و لم يصدر المرسوم المنظم لصالحيتهاتم

لدائمة ا، بعد تنظيم الكتابة ام اللجنة الوطنية للبيئة بسنتينمن ثم إنهاء مهبعد سنة واحدة و
، دون أن تضع برنامج أو مخطط وطني لتحديد كيفية التدخل لحماية للبيئة للجنة الوطنية

فل بحمـاية إلغاء اللجنة الوطنية للبيئة ثلثها عدة هيئات رسمية تداولت على التكبعد   .البيئة
  ).10(البيئة ملخصة في الجدول رقم 

 
  

                                                 
  .79ص  ،1998 ،لبنان عية للدراسات و النشر و التوزيع،المؤسسة  الجام ،نظام الدوليأخطار البيئة  و ال. عامر محمود  -  79

   .12، ص نونية لحماية البيئة في الجزائرااآلليات الق وناس يحي،. دمصدر سابق،  - 80
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  .أهم الهيئات المتداولة لحماية البيئة في الجزائر):  10(جدول رقم 

 المـد ة لمكلفــةاةالجهـــ السنـة

 اتسنو 03 اللجنـة الوطنيــة للبيئـة 1974

 سنتيــن 02 يزارة الري و استصـالح األراضـو 1977

 سنـة واحـدة 01 ـركتــابة الدولـة للغـابـات و التشجي 1979

 سنـوات 04 يلـة للغـابـات و استصالح األراضبـة الدوكتا 1980

 سنـوات 04 ـا تغـابالـري ووزارة ال 1984

 سنتيـن 02 وزارة البحـث و التكنـولـوجيــا 1990

 سنتيـن 02 ـةنيــة الوطوزارة التربي 1992

 سنتيــن 02 ــةوزارة الداخلي 1994

 سنــوات 04 ـةكتـابة الدولـة للبيئ 1996

 بضعـة أشهــر ـمـال العموميـة و تهيئـة اإلقليوزارة األشغ 2000

 2000إبتداءا  من أوت  ـةوزارة تهيئـة اإلقليـم و البيئ 2000

  .إنجاز الطالبة+  16- 15-14-13، اآلليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، ملخص لـ ص وناس يحي. د: المصدر
  

خــالل الجدول اتضح أن البيئة في الجزائر لم تعرف استقرارا وتباتا إذ تم    من
إلى غاية استحداث  1974وزارة و كاتبة دولة من سنة  11تداول مهمة حماية البيئة بين 

ري و الصناعي و ـقليم و البيئة، األمر الذي إلى تفاقم آثار التلوث الحضوزارة  تهيئة اإل
  .تسارع تدهور األوسط الطبيعية

 )MATE( وزارة تهيئة اإلقليـــم و البيئة  . 1.1

لك هياكل ، كدالمستوى الوطني، الجهوي و المحليهناك هيراركية مؤسساتية على   
، تعد المؤسسة 2000التي أنشئت سنة  ليم و البيئةوزارة تهيئة اإلق. ال مركزية تابعة للدولة

لبيئة في إطار التنمية المركزية في مجال حماية البيئة، مكلفة بوضع سياسة وطنية ل
 :، وتتولى المهام التاليةالمستدامة
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و التدابير الخاصة بالحماية و الوقاية من كل أشكال التلوث  )81(تبادر بالقواعد -     
و تقترح  باالتصال  اإلضرار بالصحة العمومية و بإطار المعيشة وتتصور وتدهور البيئة و

 .مع القطاعات المعنية و تتخذ التدابير التحفظية المالئمة

  . تتولى رصد حالة البيئة و مراقبتها -      
  .تنفذهطنيا لألعمال البيئة و تقترحه و تتصور مخططا و -      

 بكات الرصد و المراقبة وكذا مخابر التحليل     تتصور وتقترح وتضع أنظمة و ش -       

    .الخاصة بالبيئة و تضمن حسن سيرها  المراقبة و    
تسهر في حدود اختصاصها على مطابقة المنشآت المصنفة على ضوء نصوص  -     

  .التشريع و التنظيم
  .تساهم في ضبط المدونات المتعلقة بالمنشآت المصنفة و بالمواد الخطرة -     
للتشريع متها ءتجرى دراسات التأثير على البيئة و تبدى رأيها في مدى مطابقتها ومال -     
  .التنظيم المعمول بهماو
، لتربية و اإلعالم في مجـــال البيئةتبادر ببرامج  وتنفد أعمال التوعية و التعبئة و ا -

ة و ـت حماية البيئ، و تشجع على إنشاء جمعياء المعنيينباالتصال مع القطاعات و الشركا
  .تدعم أعمالها
، أضيف على وزارة تهيئة اإلقليم والبيئة قطاع السياحة 2007في سنة : ةـمالحظة هام

و أصبحت تسمى وزارة . 2007- 11-13الموافق لـ / 7/351وفق المرسوم التنفيذي رقم 
  ).MATET(تهيئة اإلقليم و البيئة و السياحة 

بيئة في عدة مديريات من بينها المديرية العامة للبيئة تتهيكل وزارة تهيئة اإلقليم و ال
  .والمفتشية العامة

  
  
  

                                                 
  .04يدة الرسمية العدد ، يحدد صالحيات وزير تهيئة اإلقليم و البيئة، الجر2001جانفي  07المؤرخ في  08 - 01مرسوم تنفيذي رقم  - 81
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  ة المـديـرية العـامة للبيئ. 1.1.1
 107-95ـم رق ق المرسوم التنفيذيوفـ )82(العامة للبيئــة أنشئت المديرية

  .1995أفــريــل 12الموافــق لـ 

  : ي تتلخـص مـهامـها كمـايل

  .يع أشكال التلوث و األضرارتقوم بالوقاية من جم -

  .الوقاية من جميع أشكال تدهور الوسط الطبيعي   -

  .المحافظة على التنوع البيولوجي   -

  .السهر على احترام القوانين و التنظيمات المعمول بها   -

  .تسليم التأشيرات و الرخص في ميدان البيئة   -

  .الموافقة على الدراسات للتأثير على البيئة   -

  .ترقية األعمال المتعلقة باإلعالم و التربية و التوعية في مجال البيئة  -

  .ترقية التعاون الدولي في مجال البيئة   -

  )01(تتهيكل المديرية العامة للبيئة وفق الشكل رقم 

  

  

  

  

  

                                                 
  .23الجريدة الرسمية الجزائرية،  العدد  - 82
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  تنظيم المديرية العامة للبيئة   )   01(الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ة اإلقليم و البيئة، ـــــة لوزارة تهيئـــــــالمتضمن تنظيم اإلدارة المرآزي 2001جانفي  07الموافق  09 -01من المرسوم التنفيذي رقم  02مادة ال:  المصدر   

  .إنجاز الطالبة+ 18ص 

المديرية العامة 
 للبيئة

ديرية االتصال م
والتوعية والتربية 

 البيئية

مديرية المحافظة على 
التنوع البيولوجي 
والوسط الطبيعي 

والمواقع والمناظر 
 الطبيعية 

مديرية السياسة 
 البيئية الحضرية

مديرية التخطيط 
والدراسات والتقويم 

 البيئي

مديرية السياسة 
 البيئية الصناعية

المديرية الفرعية 
النفايات للمنتجات و

 الخطرة 

المديرية الفرعية 
 للمنشآت المصنفة

المديرية الفرعية  
للتكنولوجيات النظيفة 

وتثمين النفايات 
 والمنتجات الفرعية   

المديرية الفرعية 
إلزالة التلوث 

الصناعي والمخاطر 
 الكبرىالتكنولوجية 

المديرية الفرعية 
للتخطيط 

والمشاريع 
 والبرامج  

رعية المديرية الف
للنفايات الحضرية   

المديرية الفرعية  
للدراسات والتقويم 
 في مجال البيئة

المديرية الفرعية 
لمراقبة البيئة  
 ورصدها   

المديرية الفرعية  
 اللتطهير الحضري

المديرية الفرعية 
لألضرار ونوعية 

الهواء والنقل 
 النظيف

المديرية الفرعية 
للحفاظ على المناطق 

للساحل البحرية  
 والمناطق الرطبة  

  المديرية الفرعية 
 البيئة الريفية  

المديرية الفرعية 
للحفاظ على 

المنظومات البيئية 
والجبلية والسهبية 

والصحراوية وتثمينها  

  المديرية الفرعية 
للمواقع والمناظر 
والتراث الطبيعي 
 والبيولوجي

المديرية الفرعية 
لالتصال والتوعية 

 البيئة في مجال 

 المديرية الفرعية
للتكوين والتربية في 

 مجال البيئة  

المديرية الفرعية 
للشراآة من أجل 

 حماية البيئة  

 وزارة تــهيـئــة اإلقــلـيـم والــبــيــئــة
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  : )83(ـةشيـة العـامـة للبيئالمفت. 2.1.1

 59-69ـم لقـد حددت مهام وتنظيـم المفتشيــة بموجب المرسوم التنفذي رق 
 107 -95تطبيقا ألحكام المرسوم التنفيذي رقــم   1996جانفي  27المؤرخ فـي 

  :  ي ظيم المديـرية العامة للبيئة وهـي كالتـالـالمتضمن تن
، و تقترح أي إجراء يرمي إلى لمصالح الخارجية في إدارة البيئةتضمن التنسيق بين ا -

  . تحسين فعاليتها و تعزيز عملها 
وريا بتدابير المراقبة و التفتيش و أعمالها التي تباشرها مصالح البيئة المؤهلة إلى تقوم د -
  .ا الغرضذه
  .تقترح أي تدبير قانوني أو مادي يرمي إلى تعزيز عمل الدولة في مجال حماية البيئة -
تقوم بالزيارات التقويمية و التفتيشية و الرقابية لكل وضعية أو منشآت يحتمل أن تشكل  -
  .را على البيئة أو على الصحة العموميةخط
تحديد األسباب و تقويم الضرار  تقوم في حالة حدوث تلوث بالتحقيقات التي يكون غردها -
  .تحديد المسؤوليات و
تسهر على المراجعة الدورية ألجهزة اإلنذار و الوقاية من حوادث التلوث التي يحتمل أن  -

  . تصيب البيئة و الصحة العمومية
  .مستوى الوالية أنشأت الوزارة  مصالح ال مركزية مكلفة بحماية البيئة هي  على 

  .)84(ـةالمديريـة البيئيـة الوالئي. 3.1.1

 2003 ديسمبر 17 المؤرخ في 494-03 أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
المتعلق  1996في جان 27المؤرخ في  60-96المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 

  .اث مفتشية للبيئة في الوالية بإحد

 تعد الجهاز الرئيسي التابع للدولة في مجال مراقبة تطبيق القوانين و التنظيمات المتعلقة   
  :وهي تتكفل بمايلي. بحماية البيئة أو التي تتصل بها

                                                 
  .07، الجريدة الرسمية  الجزائرية، العدد  6- 83
  .04البيئة، الجريدة الرسمية العدد  - 84
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، برنامجا البلدية، باالتصال مع األجهزة ألخرى في الدولة و الوالية و ذتتصور و تنف -
  .البيئة في كامل تراب الوالية  لحماية

تسلم الرخص و اإلذن و التأشيرات المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول  -
  .يهما في ميدان البيئة

تقترح كل التدابير الرامية إلى تحسين التراتيب التشريعية و التنظيمية التي لها صلة  -
  .بحماية البيئة

، التدابير الرامية إلى الوقاية من كل خرى في الدولةتتخذ  باالتصال مع األجهزة األ -
  ). ، التنوع البيولوجيالتربة ، انجرافالتلوث، التصحر( يئة و مكافحته إشكال تدهور الب

  .ترقى أعمال اإلعالم و التربية و التوعية في مجال البيئة  -
  ,ودتهاتتخذ أو تكلف من يتحد التدابير الرامية إلى تحسين إطار الحياة و ج -

  إن القانون المتعلق بتسيير و مراقبة التخلص من النفايات 
  )85( .ة المرصد الوطنـي للبيئة والتنمية المستـدام  . 4.1.1      

كلف المرصد بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية و الهيئات المعنية بجمع المعلومات ي
ا و إعدادها و توزيعها، كما ــالبيئية على الصعيد العلمي و التقني و اإلحصائي و معالجته

 :يكلف المرصد في إطار مهامه على الخصوص بما يأتي

  .وضع شبكات الرصد و قياس التلوث  و حراسة األوساط الطبيعية، وتسيير دلك -
تدامة، لدى المؤسسات جمع المعطيات و المعلومات المتصلة بالبيئة و التنمية المس -

  .الهيئات المختصة الوطنية و
  .ة المعطيات و المعلومات  البيئية قصد إعداد أدوات اإلعالم معالج -
المبادرة بالدراسات الرامية إلى تحسين المعرفة البيئية لألوساط و الضغوط الممارسة  -

  .ه الدراسات أو المشاركة في إنجازهاذعلى تلك األوساط و إنجاز ه
  . نشر المعلومة البيئية و توزيعها  -

                                                 
، جريدة رسمية، ، المتضمن إنشاء المرصد الوطني للبيئة و التنمية المستدامة2002أفريل  03المؤرخ في  15 -02مرسوم تنفيذي رقم  - 85
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از مهامه و السيما في مجال رصد و قياس التلوث وحراسة األوساط يتوفر المرصد إلنج 
  . الطبيعية على مخابر جهوية و محطات و شبكات حراسة 

  : )86(المـركـز الـوطنـي للتكنـولوجيـات أكثــر نقــاء . 5.1.1

في إطار تنفيذ السياسة الوطنية في مجال حماية البيئة ال سيما ميما يخص تخفيف 
  :و األضرار الصناعية من مصدرها يكلف المركز  بـأشكال التلوث 

  . ترقية مفهوم تكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء وتعميمه و التوعية به  -
  .مساعدة مشاريع االستثمار في تكنولوجيات أكثر نقاء و مساندتها -
جل تحسين طرق أتزويد الصناعات بكل المعلومات المتصلة بصالحياته في مسعاها من  -

لك ذعير الوصول إلى تكنولوجيات أكثر نقاء بالحصول على الشهادات المرتبطة ب اإلنتاج
  .عند  االقتضاء

  .تطوير التعاون الدولي في مجال تكنولوجيات أكثر نقاء -
  )87(:  ة المعهـد الــوطنـي للتكـوينـات البيئـ .6.1.1

  .وترقية التربية البيئية و الحسيستتمثل مهامه في ضمان التكوين 
  .ي مجــال التكويـن ف* 
  .تقديم تكوينات خاصة في مجال البيئة لفائدة جميع المتدخلين العموميين أو الخواص -
  .تطوير أنشطة خاصة في مجال تكوين المتكونين -
  .في مجال التربية البيئية و الحسيس * 
  .وضع برامج التربية البيئية و تنشيطها  -
    .مهور القيام بأعمال تحسيسية تالئم كل الج -

  

  
 
  

  

                                                 
، المتعلق بإنشاء المرآز الوطني للتكنولوجيات أآثر نقاء، جريدة رسمية العدد 2002أوت  17المؤرخ في  262 - 02مرسوم تنفيذي رقم  - 86

56.  
  .56رسمية، العدد ، المتعلق بإنشاء المعهد الوطني للتكوينات البيئية، جريدة 2002أوت  17المؤرخ في  263 - 02مرسوم تنفيذي رقم  - 87
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  .ـزائراإلطــار القانوني البيئي في الج. 2
، سنت الدولة الجزائريــة عدة المؤسســاتي وجعله أكثر فعاليــةلتعزيز اإلطار 

  :تشريعات و قوانين أهمها
 .المتعلق بحماية البيئة  1983 فيفري 5المؤرخ في  03- 83قانون  -

 .بالبلدية الخاصة 1990أفريل  17المؤرخ في  08- 90قانون   -

مراقبتها المتعلق بتسيير النفايات و 2001ديسمبر  12المؤرخ في  19-01قانون  -
 .إزالتهاو

التنمية م والمتعلق بتهيئة اإلقليـ 2001بر ديسم 12المؤرخ في  20-01قانون   -
 .ةالمستدام

الخاص بحماية البيئة في إطار التنمية  2003جويلية  19المؤرخ في  10- 03قانون  -
 .المستدامة

المتعلق بشروط التنظيف و  1984ديسمبر  15المؤرخ في  378- 84مرسوم  تنفيذي  -
 .التخلص من النفايات الحضرية الصلبة

المتعلق بدراسة تأثير التهيئة  1987أفريل  12المؤرخ في  91- 87مرسوم تنفيذي  -
 .على المجال 

على الخاص بدراسة التأثير  1990فيفري  72المؤرخ في  78- 90مرسوم تنفيذي  -
 .البيئة

المتعلق بإنشاء المجلس  1994ديسمبر  52المؤرخ في  465-94مرسوم رئاسي  -
 .األعلى للبيئة و التنمية المستدامة و تحديد صالحياته و تنظيم مهامه

رق و إجراءات ـيحدد ط 2003ديسمبر  9المؤرخ في  477- 03مرسوم تنفيذي  -
 .ات الخاصةإثراء النشر و مراجعة المخطط الوطني لتسيير النفاي

المحدد القواعد العامة لتهيئة  2004ديسمبر  14المؤرخ في  410-04مرسوم تنفيذي  -
 .و استغالل منشآت معالجة النفايات و شروط قبول هذه النفايات على مستوى هذه المنشآت

-  
-  
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  .)88(المتعلق بحماية البيئة 1983فيري  5خ في المؤر 03-83قانون رقم  .1.2
  :نفيذ السياسة الوطنية لحماية البيئة والتي تسعى إلىا القانون لتذصدر ه

  .ستخالف  هيكلة و إضفاء القيمة عليهاو إ  حماية الموارد الطبيعي -

  .شكال التلوث و المضار و مكافحتهأ شكل من اتقاء كل  -
  .تحسين إطار المعيشة و نوعيتها -
  .حضائرالوطنية، المحميات الطبيعية و الالحيوان والنبات: حماية الطبيعة -
  .المحيط الجوي، المياه، البحر: حماية أوساط اإلستقبال -
المنشآت المصنفة، التشعع، المواد الكيماوية، الخصب، النفايات : الحماية من المضار -

أين تم تعريفها بهذا القانون، تحديد مسؤولية كل شخص منتج للنفايات و أن تكون لها 
ن و التربة، تدهور األماكن السياحية، تلوث المياه، عواقب مضرة على النبات و الحيوا

  . كما تطرق إلى عملية إسترجاع النفايات. إلخ أن يعمل على إزالتها... الهواء 
  .)89(الخاص بالبلدية 1990أفريل  07المؤرخ في  08-90قانون رقم   .2.2

مهامها إن الهدف من هدا القانون هو تحديد مسؤولية و واجبات و دور البلديات و  
( وان ــــل السادس بعنــوصالحياتها داخل إقليمها حيث جاء في الباب الثالث الفص

أن البلدية هي المسئولة على النظافة والصحة العمومية داخل )  الصحة والبيئة النظافة،
، ـة البيئةإقليمها خاصة من التلوث و تصريف ومعالجة النفايات الحضرية الصلبة و حماي

ار المعيشة و حماية ـــضرورة توفير كل الوسائل و الخدمات لتحسين إط باإلضافة إلى
  .البيئة الحضرية
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تعلق بتسيير النفايات الم 2001ديسمبر  12المؤرخ في  19-01قانون رقم  .3.2

 .)90(مراقبتهاو

  :جاء هذا القانون في تسعة أبواب
تسير النفايات ومراقبتها و  كيفيات  ، كتحديد تناول األحكام و الوجبات العامة : الباب األول
  ، شرح مفهوم بعض المصطلحات الخاصة بالنفايات مثل معالجتها

، طمـــر النفايات  ، فرز النفاياتة، النفاية الضخمة، نفايات خاصة، منتج النفايةالنفاي( 
  .ممكن، أما من حيث الواجبات فقد بين كيفية التقليل من إنتاج النفايات بأقصى قدر )إلخ ...

حث على  واجبات منتجي النفايات و الحائزين لها، إنشاء مخطط وطني :   الباب الثاني
مناهج ، اللمنتجة سنويا جرد كميات النفايات الخاصة(   لتسيير النفايات الخاصة يتضمن

  .) إلخ... ، إنشاء مواقع و منشآت للمعالجةالمختارة للمعالجة
  :الباب الثالث

  .بجهاز التسيير متعلق: الفصل األول  
وضع مخطط بلدي لتسيير النفايات المنزلية و ما شابهها كآلية للتخطيط و  حث على

التسيير، أين يتم جرد كميات النفايات المنزلية و ما شابهها و النفايات الهامدة المنتجة في 
قليم البلدية مع تحديد مكوناتها و خصائصها، تحديد مواقع و منشآت المعالجة الموجودة في إ

البلدية، االختيارات المتعلقة بأنظمة جمع النفايات و نقلها و فرزها مع مراعاة اإلمكانيات 
الخ هذا المخطط يجب أن يغطي ...االقتصادية و المالية الضرورية لوضعها حيز التطبيق 

  كافة إقليم البلدية و أن يكون مطابقا للمخطط الوالئي للتهيئة
تخلص من النفايات المنزلية و ما شابهها تقع على جاء فيه بأن مسؤولية ال كما 

  ) حسب دفتر شروط نموذجي (دــكما بين بأن البلدية يمكن أن تسن. ـق البلديةعات
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تسيير كل أو جزء من النفايات المنزلية إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين  
  .للقانون العام أو القانون الخاص

  .أحكام عامة تخص جمع و نقل النفايات المنزليةجاء في صيغة : الفصل الثاني
ن مسؤولية جمع النفايات الهادمة و فرزها ونقلها وتفريغها تقع أبين فيه ب:  الباب الرابع

  .على عاتق منتجيها
الجة النفايات من اختيار أوضح كيفية  تهيئة و استغالل  منشآت مع:  الباب الخامس

مراقبة نشآت المعالجة إضافة إلى حراسة وستغالل م، تحديد المواصفات التقنية الالمواقع
  .هذه المنشآت
  :منها .ـزائيةخاصين باألحكـام المالية و الج: و السابع  الباب السادس

دج كل شخص طبيعي قام برمي أو إهمال  5000 –دج 500يعاقب بغرامة مالية من  -
 .يات و فرزها النفايات المنزلية و ما شابهها، أو رفض إستعمال نظام جمع النفا

دج كل شخص طبيعي أو معنوي  50.000 –دج  10.000يعاعب بغرامة مالية من  -
يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا، قام برمي أو إهمال النفايات المنزلية أو رفض 

 .إستعمال نظام جمع النفايات و فرزها

أو رمي أو إهمال دج كل من قام بإداء  50.000 –دج  10.00يعاقب بغرامة مالية من  -
   .النفايات الهامدة في أي موقع غير مخصص لهذا الغرض ال سيما الطريق العمومي

  .ـم خاصجاء في شكل  حك:  الباب الثامن
  .جاء في شكل أحكام انتقالية :الباب التاسع
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المتعلق بتهيئة اإلقليم  2001ر ديسمب 12المؤرخ في  20-01قانون رقم . 4.2      

     .)91(المستدامة  تنميتهو
تحدد أحكام هذا القانون  التوجيهات و األدوات المتعلقة بتهيئة اإلقليم  التي من   

  .ساسأطبيعتها ضمان تنمية الفضاء الوطني تنمية منسجمة و مستدامة على 
 .االختيارات اإلستراتجية التي تقتضيها تنمية من هذا النوع -

 .الختياراتالسياسات التي تساعد على تحقيق هذه ا  -

 .تدرج أدوات تنفيذ سياسة تهيئة اإلقليم و تنمية مستدامة -

الخاص بحماية البيئة في إطار  2003جويلية  19المؤرخ في  10-03قانون   .5.2

  )92( .التنمية المستدامة
  :ـداف م عامة أين حدد فيه جملة من األهاأحكـ:  الباب األول

 .يئةتحديد المبادئ األساسية و قواعد تسيير الب -

ترقية تنمية وطنية مستدامة بتحسين شروط المعيشة و العمل على ضمان إطار  -
 .معيشي سليم

الوقاية من كل أشكال التلوث و األضرار الملحقة بالبيئة، وذلك بضمان الحفاظ على  -
 .مكوناتها 

 .إصالح األوساط المتضررة -

، وكذلك استعمال توفرةقالني للموارد الطبيعية المترقية االستعمال اإليكولوجي الع -
 . التكنولوجيات األكثر نقاء

تدعيم اإلعالم و التحسيس و مشاركة الجمهور و مختلف المتدخلين في تدابير حماية  -
 .البيئــة

  :ون بجملة من المبادئ األساسية كما جاء هذا القان
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 مبدأ عدم تدهور الموارد الطبيعية، مبدأ، أ المحافظة على التنوع البيولوجيمبد
، مبدأ النشاط الوقائي و تصحيح الضرار البيئية باألولوية عند االستبـدال، مبدأ اإلدماج

  .مبدأ اإلعالم  والمشاركة ،الحيطة، مبدأ الملوث الدافعالمصدر، مبدأ 
المجال المحمي، التنمية المستدامة، التنوع البيولوجي،  (كما قام بتوضيح بعض المفاهيم مثل

  ) ... ، التلوثالنظام البيئي، البيئة
  .خص أدوات تسيير البيئة و المتشكلة من: الباب الثاني 

هيئة لإلعالم البيئي، تحديد المقاييس البيئية، تخطيط األنشطة البيئية لمشاريع التنمية، 
تجديد لألنظمة القانونية الخاصة و الهيئات الرقابية، تدخل األفراد و الجمعيات في مجال 

  .حماية البيئة
  .تناول مقتضيات الحماية البيئية: باب الثالثال      

مائيـــة، ، حماية الماء و األوساط الالهواء و الجو، حماية حماية التنوع البيولوجي
  .، حماية األوساط الصحراوية، حماية اإلطار المعيشيحماية األرض و باطن األرض

  .تحدث عن الحماية من األضرار: الباب الرابع     
 ة من المواد الكيماويةمقتضيات الحماي -

 .مقتضيات الحماية من األضرار السمعية -

كاالستفادة من حوافز مالية و جمركية . جاء في شكل أحكام خاصة: الباب الخامس    
  ، إدراج التربية ائزة وطنية في مجال حماية البيئةتحدد بموجب قانون المالية، إنشاء ج

تقييم األخطار (  خطار الناجمة عن القوة القاهرة، الحماية من األالبيئية ضمن برامج التعليم
، تنمية المساحات الخضراء في المراكز العمرانية شآت الكبرىفي المناطق الصناعية و المن

  ). الكبيــرة
  :شمل األحكام الجزائية المتمثلة في العقوبات المتعلقة بـ:  الباب السادس

  حماية التنوع البيولوجي -     
  .المحمية المجاالت -     

 
  
  

 النفايات الحضريــة الصلبــــة و التنمية المستدامــة في الجزائــر                                  الفصل األول



74 
 

  حماية الهواء و الجو -     
  .حماية الماء و األوساط المائية -     
  المؤسسات المصنفة -     
  .الحماية من األضرار -           
  .حماية اإلطار المعيشي -     

  . حدد الهيئات المكلفة بالبحث و معاينة المخالفات:  الباب السابع    
من هذا الباب  113لقد جاء في المادة . في شكل أحكام ختامية جاء :  الباب الثامن    

 ـالموافق ل 1403ي عام ـــربيع الثان 22المؤرخ في  03-83تلغى أحكام القانون رقم 
و المتعلق بحماية البيئة، تبقى النصوص المتخذة لتطبيق القانون  1983فبراير سنة 5

وص التنظيمية المنصوص عليها في هذا المذكور أعاله سارية المفعول إلى غاية نشر النص
  .القانون و ذلك في أجل ال يتجاوز أربعة و عشرين شهرا

يحدد شروط  1984 ديسمبر 15المؤرخ في  378- 84المرسوم التنفيذي رقم . 6.2

  )93( .التنظيف و جمع النفايات الصلبة الحضرية و معالجتها
  .أربعة فصول 4جــاء هذا المرسوم في 

عبارة عن أحكام عامة ثم فيه توضيح  مفهوم النفايات الصلبة :  لالفصل األو    
  .الحضرية

استبعادها  إلى  أوكل فيه مهمة جمع النفايات الصلبة الحضرية و إ:  الفصل الثاني    
البلدية و التي تقوم بتحديد أوقات الجمع و عدد الدورات وفقا لعدد السكان من أجل 

  .المحافظة على نظافة المدينة
، نفايات تنظيف المسالخ ،اإلستشفائية ،التخلص كل من النفايات المضايقة ا حدد كيفيةكم

ـع اإلنتقائي، ، الجمق البيع بالجملة للخضر و الفواكه، المعارض، أسواعموميةالطرقات ال
  .، جمع النفايات الصناعيةجمع جثث الحيوانات
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ضرية وتكون عن ت الصلبة الحأوضح فيه طريقة التخلص من النفايا:  الفصل الثالث   
  .، الحرقطريق مزابل محروسة، مراقبة، التسميد
المزبلة، مع ضرورة ة، تهيئة الموقع، وكيفية استغالل كما حدد شروط اختيار موقع المزبل

مراقبة الموقع وحمايته للتأكد من عدم تكاثر ناقالت العدوى المرضية، عدم تلوث الطبقات 
  .ةالمائية الجوفية و السطحي

جاء في شكل أحكام خاصة تتعلق بالشروط التي يتم بها تسيير الفضالت : الفصل الرابع   
  . الحضرية عبر تراب الواليات
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  : خالصة الفصل األول

يولد النشاط البشرى نفايات صلبة مختلفة سواء كانت ناتجة عن النشاط          
تختلف كمية النفايات و نوعيتها من منطقة . اليومية الصناعي أو تلك الناتجة عن الحياة

  .، الظروف المناخية إلى آخرهب اختالف المستوى المعيشي للسكانإلى أخرى بسب
إن التخلص من النفايات يتطلب المعرفة الجيدة لتركيبها و كميتها و إيجاد الطرق      
الخ، وتحديد ..لقمامة ، عدد عمال الجمع  اة لتسييرها، كتحديد نوع المعداتالمناسب

، من خالل تفضيل أنسب الوسائل لالستعمال خيار المناسب للتخلص من النفاياتال
، الدفن الصحي، الحرق( ريق عملية الرأس مالي وتكلفة األكثر اقتصادا وذلك عن ط

  ).االسترجاع، التسميد 
 تالنفايا الجزائر كغيرها من الدول السائرة في طريق النمو تعرف تزايد في كمية   

المنزلية المنتجة نتيجة الزيادة السكانية الكبيرة و تسارع في وتيرة النمو االقتصادي  
فطرح مشكل التحكم في تسييرها   و  ،السلع و البضائع مما أدى إلى زيادة في استهالك

أمام عجز البلدية في هذا  خاصة. الخ ...،داخل األحياء وعلى ضفاف الوديان انتشارها
ة في إطار التنمية المستدامة يابير إستعجالدت ذتخااكان البد على الجزائر ، المجال

ئة ثيرات سلبية على البيأتشكله من ت ات الصلبة الحضرية  و مايلمعالجة مشكلة النفا
من خالل وضع البرنامج الوطني لتسيير النفايات . الحضرية و على صحة المواطنين

 86، والوكالة الوطنية لتسيير النفاياتشاء قامت بإن. (PROGDEM ) الحضرية الصلبة
هدفها التقليل من حدة مشكلة النفايات و . دفن تقني عبر كافة التراب الوطنيمركز 

كما سنت قوانين تتعلق . إمكانية اإلستفادة منها إقتصاديا من خالل عملية اإلسترجاع
  .بحماية البيئة في الجزائر خاصة تلك المتعلقة بتسيير النفايات
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الدراسة المجاليـــة لمدينة : الثانــيالفصل 

  الخروب
  

  .الجانـــــب الطبيعـــي: المبحث األول   

  الدراســـة السكانية لمدينــة الخروب: المبحث الثاني   

  .التوســـع العمرانـــي: المبحث الثالث   

 



 
 

  

  :الجانب الطبيعي:  المبحث األول

  :ةالمقدمــ

، وهو ج و مكونات القمامة بالمدينةالعوامل الطبيعية بالعوامل البشرية في نات) 1(ترتبط
إرتباط يتماشى مع إرتباط الجغرافيا البشرية بالعلوم الطبيعية في إتجاهاتها نحو البيئة 

  .المناخ و غيرها الطبيعية حيث تستقى منها معلومات ترتبط بالطقس و
  الموقــع  .1

، يتغير نوعها بمرور عينة لتؤذي خدمات ضرورية للمجتمعإن المدن تقوم في أماكن م
هي طبيعة المكان  الزمن و لكن الذي يحدد نوع الوظيفة التي قامت من أجلها المدينة و

وظائفها ، أما العامل الذي يتحكم إلى حد كبير في نموها ويساعد على تغير الذي تقوم عليه
   .)2(فيما بعد فهو الموقع

  .الموقع اإلداري لبلدية الخروب .1.1

تقع بلدية الخروب في الجهة الجنوبية الشرقية لوالية قسنطينة، تحدها من الناحية 
الشمالية بلدية قسنطينة، بلدية عين السمارة من الناحية الغربية كما تحدها بلدية الهرية من 

  )1(المبينة في الخريطة رقم . رحمون من الناحية الجنوبيةالناحية الشرقية و بلدية أوالد 
و هي . تم ترقية الخروب من مركز بلدية إلى مقر دائرة 1984حسب تقسيم سنة 

  .هكتار 255.000تدير مجال قطري كبير يقدر بـ 
شرقا و دائرة ° 6، 42َتقع مدينة الخروب بين خطي طول : الموقع الفلكي .2.1

  .شماال° 36، 11َعرض 
   :ع الجغرافيالموق .3.1

بين السهول العليا القسنطينية  تتميز مدينة الخروب بموقع هام يشكل البوابة الهامة
موقعها على محور الطريق . ، فهي همزة الوصل بين التل و الصحراءواألطلس التلي

 مدينة و  كلم 16يربطها من الناحية الشمالية بمدينة قسنطينة على بعد " 03"الوطني رقم 

 
                                                 

  .مصدر سابق، المخلفات الصلبة المنزلية في مدينة أسيوط -  1
  .70.في جغرافية العمران ، دار النهضة العربية ، ص: عبد الفتاح محمد وهيبة. د -  2
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المؤدي "  20" ، كما يتفرع عنه طرقان الطريق الوطني رقم ن الناحية الجنوبيةباتنة م
  .المتجه نحو مدينة أم البواقي"  10" إلى مدينة قالمة و الطريق الوطني رقم 

 :موضع مدينة الخروب . 2

، محصورة بين إرتفاعي م770في منطقة ال يتعدى إرتفاعها تتوضع مدينة الخروب 
، نالحظ أن مدينة الخروب تتوضع ل أعلى نقطة في سهل بومرزوقي تمثم و ه790م 590

  .على منطقة منبسطة
 :الطبوغرفيــا .3

يصل ) األسود  الجبل( تحيط بمنطقة الدراسة وحدات طبوغرافية كجبل أم سطاس 
ا ما بين ـاي التي يتراوح إرتفاعهــ، و جزء من هضبة عين البم1326إرتفاعه إلى 

 .)2( م  خريطــة رقم750 –م 650
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 )3(خريطــة رقم :  اإلنحـــدارات

تمتاز باإلنبساط تندرج ضمن المناطق الفيضية توجد بالضفة :  % 4 – 0فيئة 
  الشرقية لواد بومرزوق 

تمثل أكبـر نسبة من مساحة المدينة تنتشر بكل القيم الشمالي :  % 8 – 4فيئة 
  .لعمراني للنواة القديمة الجزء األكبر منهاتقريبا ، أين يحتل النسيج ا

تمثل األراضي المتوسطة إلى المتضرسة تقع في الجهة الشرقية :  % 16 – 8فيئة 
  .و الجنوبية الشرقية التي تمثل اإلتجاه الحالي لتوسع مدينة الخروب

 :جيولوجية المنطقــة .4

ة التالية الموضحة يعود التركيب الجيولوجي لمنطقة الدراسة في األزمنة الجيولوجي
  ) : 4( في الخريطة رقم 

 : تكوينات الزمن الثالث 

ونغلوميرا و الحجر المتمثلة في اعصر البيليوسان و هي عبارة عن صخور الك
 ، الرمل األحمر و طين رملي اللذان يعدان األكثر إنتشارا في المنطقة الرملي القاري

 : تكوينات الزمن الرابع

ت واسعة توجد في الجهة الشرقية ، تنتشر على مساحاالنهرية تتمثل في الترسبات       
الجهة  ، و تتواجد كذلك فيواد بومرزوق في شكل مطاطب نهرية الجهة الغربية بمحاداتو

 .، تتكون عموما من صخور الكونعلوميـرا و الرمل القاريالجنوبية للضاحية الشرقية

 : التكوينات الحديثــة 

 .في واد بومرزوق خاصة تتمثل في الرواس الموجودة
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 )5(خريطة رقم :)3(التربــة .5

، تتواجد في الجزء شيم الصخر األم خالية من الذوبالناتجة عن ته: التربة الصخرية 
 .الجنوبي الغربي لبلدية الخروب

هي أغنى األراضي و أخصبها خاصة غناها بالكلس  :التربة الطينية و الطينية الطميية
ي و نسيجها مكون من  طرن مختلط بالطمي تتوزع خاصة على أطراف واد الكتل

 .بومرزوق

  توجد في الجزء الشمالي للبلدية: خليط من الطين و الحجر الرملي و المارن 
ي السفوح الوعرة للكتل الجبلية تتواجد في الجهة الشمالية للبلدة ف: التربة المارنية 
 .رب يصلح للمراعيهذا النوع من الت. والتالل المرتفعة

 ) 6(خريطة رقم : الشبكــة الهيدروغرافية  .6

تحتوي منطقة الخروب على شبكة هيدروغرفية كثيفة و مؤقتة الجريان و ذلك يرجع 
  .لقلة التساقط

 أهم مجرى بالمنطقة هو واد بومرزوق النابع من منطقة عين فرشة بالقرب من مدينة عين
، جريانه بعد الرافد الرئيسي لواد بومرزوقباردة ، تتصل به عدة أودية مثل واد المليلة

  .شرق غرب
ليكونا فرعا واحد يزود واد " ماسين " الواقع شمال المدينة يتلقى بواد  "واد إفتييريا " 

  .بومرزوق
  .جريانهما شمال جنوب ليصبا في واد بومرزوق"  واد الكرمة " و " واد حمميم " 

  .ستعيد حركتها في فصل الشتاءتتغذى هذه األودية من الروافد التي ت
، كما أصبح يستغل في صرف وق في عملية سقي األراضي المحيطةيستفاد من واد بومرز

مياه المصانع الواقعة بالمنطقة و كل المياه المستعملة في السنوات األخيــرة و ذلك راجع 
  .إلى إنخفاظ منسوب المياه به

  
  

                                                 
مذكرة تخرج لنيل . تحليل المجاالت الريفية لألطراف الحضرية ، بلديتا الخروب و عين سمارة : ميلياءبليدة ك –الطالبتين لعور نبيلة  -  3

  . 19.ص. 1998جامعة قسنطينة . شهادة مهندس دولة في تهيئة األوساط الريفية 
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 لديتا الخروب و عين السمارةمذآرة تخرج، لعور نبيلة، تحليل المجاالت الريفية الحضرية، ب: المصدر 
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 : العوامل المناخية .7

سواء من حيث الموقع الجغرافي  لمناخية تختلف من منطقة إلى أخرىإن العوامل ا
دى تأثيرها بالتقلبات من حيث البعد أو القرب من البحر و خط اإلستواء و مأو

  .حسب المظهر الطبوغرافيالجويـــة، و
، والصيف الجاف ذو الشتاء البارد و الممطرتنمي منطقة الدراسة إلى نطاق المناخ الشبه 

  .لجافالحار و ا
للتعرف على خصائص المنطقة المناخية أكثر، تم اإلعتماد على معطيات محطة عين الباي 

  .م 2007 – 1993سنة من سنة  15لفترة 
 : التساقــط .1.7

فإن منطقة الخروب تنتمي )  ANRH  )1993حسب الخريطة المنجزة من طرف 
 .في السنة مم 500إلى خط تساوي المطر 

 )2007-1993(التغيرات السنوية للتساقط لفترة ) : 11( جدول رقم

  . 2008محطة األرصاد الجوية بعين الباى : المصدر  
 

رصاد الجويــة للفترة مابين من خالل المعطيات المتحصل من مصلحة األ 
مم 376 – 325فإن متوسط كمية التساقط لمنطقة الدراسة تترواح ما بين  2007–1993

  ). 11( كم الموضحة في الجدول رقم  11.6بمعدل سنوي يقدر بـ 
  
  
  

المعدل السنوي  السنة 1993 19994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

511,6 

373,5 514,2 570,3 506,9 620,5 534,8 471,2 401,8 
كمية 

 )مم(التساقط

 السنة 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

480 458,3 325,5 701 767,6 485,2 463,5 
كمية 

 )مم(التساقط
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  ) 2007-1993(الشهري و الفصلي للفترة    التساقط   )12( جدول رقم
 الصيف الربيع الشتاء الخريف  الفصل

 أوت جويلية جوان ماي افريل مارس فيفري جانفى ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر الشهر

 )مم('التساقط الشهري 
39.93 32.02 57.2 83.17 79.12 51.54 45.68 50.74 39.11 

19.

4 
4.1 10 

129.15213.83135.5433.5 
 6.54 26.47 41.76 25.22  %المعدل بالنسبة

  .2008محطة األرصاد الجوية بعين الباى : المصدر  
 

مم و أدنى كمية تساقط في شهر  79.2سجلت أقصى كمية تساقط في شهر جانفي بـ 
  .مم 4.1جويلية بـ 

 .مم 71.30الفصل األكثر تساقط يخص فصل الشتاء بـ 

  .مم 11.16الفصل األكثر جفاف خص فصل الصيف بـ 
 

 : الحـــــرارة .2.7

 )2007-1993(المتوسط الشهري لدرجة الحرارة للفترة ) :13(  جدول رقم

 الصيف الربيع الشتاء الخريف  الفصل
المعدل 

 السنوي

 أوت جويلية جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفى ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر الشهر

 
15,86

 

متوسط الحرارة 

 )°م(القصوى
28.74 24.3 15.97 13.03 12.1 13.16 16.68 19.35 25.69 31.25 34.56 34.36 

متوسط الحرارة 

 )°م(الدنيا 
15.48 11.83 6.9 3.86 2.46 2.8 4.8 7.07 11.51 17.21 15.82 18.96 

متوسط درجة 

الحرارة 

 )°م(الشهرى

21.4 17.48 3.42 7.96 6.7 7.56 10.42 12.93 18.33 23.28 26.24 26.11 

متوسط درجة 

 )°م(حرارة الفصل 
14.1 7.4 13.89 25.11 

 
 

م حيث سجلت أقصى درجة ° 32تتميز منطقة الخروب بمدى حراري كبير يصل إلى 
 م° 2.46بـ  م و أدنى درجة حرارة في شهر جانفي° 34.56حرارة في شهر جويلية بـ 

 .المنطقة و هذا ما يدل على قارية

  

 .2008محطة األرصاد الجوية بعين الباى : المصدر  
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باإلعتماد على متوسط درجة الحرارة الشهري نالحظ أن درجة الحرارة بلغت 
م ° 6.7م  و أدناها في شهر جانفي بـ ° 26أقصاها في كل من شهر جويلية و أوت بـ 
م مما يسرع من عملية تحلي المواد ° 25.11كما نسجل أن فصل الصيف يكون حارا بـ 

، على عكس فصل الشتاء الذي تصل فيه درجة لروائح الكريهةنفايات و إنتشار االعضوية لل
بالتالي و) م ° 15.86( المتوسط السنــوي م و هي أقل بكثير من ° 7.4الحرارة إلى 

  . تنخفظ فيه التفسخات العضوية للنفايات
 : التساقطالعالقة بين درجـة الحرارة و  .3.7

  )° م( متوسط الحرارة  .T). ملم ( التساقط . P= 2T ،Pأين . بتطبيق عالقة قوس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نالحظ أن هناك عالقة عكسية بين درجة الحرارة ) 2(من خالل الشكل البياني رقم 
وكمية األمطار المتساقطة حيث كلما زادت كمية التساقط إنخفظت درجة الحرارة و العكس 

  .صحيح
  : إذن هناك فترتان

ملم  83.17متوسط بها  فترة رطبة تمتد على طول تسعة أشهر، حيث بلغ أكبر  -
 .°م 3.42في شهر سبتمير أما الحرارة فكان أخفض متوسط لها في شهر نوفمبر 
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تتميز بتساقط ضعيف مصحوبة بدرجات حرارة مرتفعة تمتد على مدار . فترة جافة -
ملم و أعلى درجة حرارة  4.1ثالث أشهر حيث سجلت أصغر كمية تساقط في شهر جويلية 

 . °م 26ة و أوت بـ في كل من شهري جويلي

من هنا نستنتج أن الفترة الرطبة أطول من الفترة الجافة و هذا ما يجعل نسبة 
  . الرطوبة بالنفايات عالية و بالتالي عملية حرقها تكون صعبة نوعا ما

 :  الرطوبــة .4.7

أردنا اللجوء  من الضروري معرفة نسبة الرطوبة في النفايات المنزلية في حالة ما إذا
فإن طريقة الحرق  % 60، فإذا كان معدل الرطوبة مثال يتجاوز لجة صناعيةعلى معا

، أما إذا أردنا إستعمال تقنية التخمر و كانت النفايات جافة فيجب للجوء إلى تكون مستبعدة
  .ترطيبها و العكس إذا كانت رطبة جدا

  
  ). 2007 – 1993( متوسط الرطوبة الشهري و الفصلي للفترة ) 14(جدول رقم 

 الفصل الخريف الشتاء الربيع الصيف

مارس فريلأ ماى جوان جويلية وتأ فيفرى جانفى نوفمبر ديسمبر أكتوبر سبتمبر  الشهر

68,33 48 54,26 65,05 66,2 72,2 77 130 79,73 68,3 68,3 63,6  الرطوبة

  2008محطة األرصاد الجوية بعين الباى : المصدر            
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 .هي مدة اإلشعاع الشمسي المستقبلة من طرف األرض : التشمـس

  )2007-1993(متوسط التشمس الشهري للفترة  ) :15(جدول رقم 
 الفصل الخريف الشتاء الربيع الصيف

 الشهر سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر جانفى فيفرى مارس فريلأ ماى جوان جويلية وتأ

300,38 350,8 312,84 287,12 239,86 22,72 176,69 161,39 151 170,96 220 245,06
  مدة التشمس 

 الشهر/ سا 

9,68 11,31 10,42 9,26 7,99 7,32 6,1 5,2 4,87 5,69 7,09 8,16 
  مدة التشمس

 اليوم/ سا  

10,47 8,19 5,46  20,94 
  المعدل الفصلى

 اليوم/ سا  

  .2008محطة األرصاد الجوية بعين الباى : المصدر  
  
  

شهر أي /سا 350.8مة ـرة تشمس في شهر جويليـة بقيسجلت أطــول فتـ
 4,8أي  الشهر/سا150، و أقصــر مدة تشمس في شهر ديسمبر بـ اليوم/س 11,31

، يلعب عنصر التشمس دورا هاما في النشاط الحيوي إذ يساهم في عملية تحلل اليوم/سا
راسة طويلة المواد العضوية خاصة في فصل الصيف أين تكون فترة التشمس لمنطقة الد

اليوم باإلضافة إلى درجات الحرارة المرتفعة لهذا /سا 10,36الشهر أي /سا 321,34تدوم 
نفايات و إنتشار الروائح الفصل مما يساعد على تنشيط عملية التحلل العضوي لل

الشهر أي /سا 163.02، أما فصل الشتاء فتنقص فيه ساعات التشمس إلى الكريهــة
 .ص من عملية التحلل العضوي للنفايات و بالتالي حماية البيئة اليوم مما ينق/سا 5.39

 :  الريــاح .6.7

الهدف من دراسة الرياح هو معرفة سرعتها و النوع السائد و مدى تأثيرها على توزيع 
  .منها مثل األوراق و البالستيك و كذلك الروائح الكريهة ةالنفايات خاصة الخفيف
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  )2007-1993( لفترةمتوسط سرعة الرياح الشهرية والفصلية ل) :16(جدول رقم 
   2008محطة األرصاد الجوية بعين الباى : لمصدر  

  
، حيث سجلت أعلى سرعة لها في ثا/م 1,89يبلغ المتوسط السنوي لسرعة الرياح بـ 

  .ثا/م 1,98ثا و أدنى سرعة في شهر أكتوبر بـ /م 2,69شهر أفريل بـ 
  .ثا/م 2,52تبلغ  أما على مستوى الفصول فإنه تشتد حدتها في فصل الشتاء حيث 

نالحظ على العموم أن سرعة الرياح بمنطقة الدراسة ضعيفة نوعا ما و تأثيرها ضعيف 
  .لتبعتر النفايات 

ثم  % 12,6أما بالنسبة لنوع الرياح السائدة نجد الرياح الشمالية الغربية بنسبة تردد 
ثم  %9,4ـة تردد ة بنسب، ثم تعقبها الرياح الغربي% 12,3تليها الرياح الشمالية  بنسبة تردد
، إتجاه %7,3ي بـ توالي بأقل حدة، الجنوب الغربـتأتي اإلتجاهات األخرى على ال

و إتجاه الشرقــــي و لشرق  % 3,6و  % 3,8ي بـ ـــالجنوبي و الشمال الشرق
  .% 2,6، %2,9بـ 

  )2007-1993(تردد الرياح في منطقة الخروب للفترة  ) :17( جدول رقم
بىالشمال الغر الجنوب الغربى الغرب الجنوب الشرقى الجنوب الشمال الشرقى الشرق  اتجاه الرياح الشمال

 تردد الرياح 12,3 3,6 2,2 2,9 3,8 7,3 9,4 12,6

  
  
  
  
  
  

 فصلال الخريف الشتاء الربيع الصيف

 الشهر سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر جانفى فيفرى مارس افريل ماى جوان جويلية اوت

 )ثا/ م(سرعة الرياح  2,12 1,98 2,37 2,5 2,43 2,64 2,4 2,69 2,32 2,43 2,34 2,22

سرعة الرياح الفصلية 2,15 2,52 2,47 2,33

 2008محطة األرصاد الجوية بعين الباى : المصدر  
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 :دراســة السكانية لمدينـة الخروبال :المبحث الثاني  

 :المقدمـــة

ة المحيطة به من خالل يمثل السكان العنصر األساسي الذي يؤثر و يتأثر بالبيئ
  .توزيعهم ، كثافتهم و طبيعة المساكن التي يعيشون فيها 

 :التطور السكاني لمدينة الخروب   .1

 ل النمو السكانيمراح: مدينة الخروب): 18(جدول رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لإلحصاء الديوان الوطني: المصدر

نسمة سنة  14962ليصل إلى  1966نسمة سنة  9541بلغ سكان مدينة الخروب بـ 
إلى المركز لإلستفادة من بسبب نزوح الريفيين  % 4.57بمعدل نمو سنوي  1977
ح عدد السكان ليصب 1987 – 1977للفترة  % 9.45، و زاد معدل النمو إلى خدماتها
، ثم ينخفض معدل النمو للتفريغ السكاني لمدينة قسنطينة نتيجة 1987نسمة سنة  36924
، لمدينةبسبب إنخفاض نسبة البرامج اإلسكانية با % 5.87ليصبح  1998-1987للفترة 

حيث وجهت البرامج اإلسكانية في اآلونة األخيرة إلى المدينة الجديدة على منجلي التابع 
              . 20891بزيادة تقدر بـ 86235بلغ عدد سكان المدينة بـ  2008في سنة  ،للخروب

و التي   كمية النفايات المنتجة بالمدينة بذلك إرتفعت النمو السكاني انتيجة لهذ
  .أصبحت تشكل عبأ ثقيال للتخلص منها 

  
  
  

  قيمــة الزيادة عدد السكان التعداد

1966  9561    
1977  14962  5401  
1987  36924  21962  
1998  65344  28420  
2008  86235  20891  
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  :التوزيــع المجالي  .2

  : تقسيم المدينة إلي قطاعات حضرية. 1.2
لنفايات المنتجة نتمكن من الوصول إلى دراسة مفصلة و دقيقة لكمية و نوعية ا حتى

، كان من الضروري تقسيم المدينة إلى مجموعة قطاعات حضرية جديدة في مدينة الخروب
عكس تلك المعتمدة من طرف مصالح الجمع التي ال تأخذ بعين اإلعتبار نوعية النفايات 

  .ائص كل قطاعالتي تختلف بإختالف مميزات و خص
  :المعايير المعتمدة في عملية التقسيم .  1.1.2

  .تاريخ إنشاء المباني -
  .نمط البناء المميز لكل قطاع -
 .شبكة الطرق -

و الممثلة في الخريطــة رقم  قطاعات حضرية كالتالي) 9(قد ثم الحصول على تسع 
)7(  

هـ أي  62.84يحتل مساحة  إذ) البناء القديم ( يتمثل في مركز المدينة : القطاع األول -
 .من إجمال مساحة المدينة % 8.44بنسبة 

، دمات اإلدارية المختلفة كالبلديــــةيمثل منطقة النشاطات التجارية و تمركز الخ
  .إلخ... البريد و الكمواصالت 

هـ 105.7يشغل جزء من المنطقة السكنية الجنوبية يتربع على مساحة : القطاع الثاني -
 .من مساحة المدينة % 14.28بنسبة 

من مساحة المدينة أي  % 8.82يمثل المنطقة الجنوبية الحديثة بنسبة : القطاع الثالث -
 .هـ المتمثلة في المنطقة السكنية الحضرية الجديدة الشمالية 65.28

من  % 5.85هـ بنسبة  43.32يقع شمال القطاع األول تحتل مساحة :  القطاع الرابع -
 .إجمال مساح المدينة 

من مساحة المدينة يقع جنوب  14.07هـ بنسبة  104يحتل مساحة : لقطاع الخامسا -
 .3شرق الطريق السريع رقم 
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 10.22ة يحده من الشرق القطاع الرابع يحتل ـيوجد في شمال المدين: القطاع السادس -
 .هـ 75.64من مساحة المدينة أي ما يعادل   %

من  % 6.35هـ بنسبة  47لسوق األسبوعــي بمساحة يقع شرق ا: القطاع السابع -
 .مساحة المدينة

ة اإلجمالية بـ ـمساحالمن  % 22.97ات بنسبة ــيعتبر أكبر القطاع: القطاع الثامن -
 .و المتمثل في التحصيصات 3يع رقم هـ و يوجد في الجهة الشرقية للطريق السر 170

 08.95هـ أي ما يعادل  66.23ة ات بمساحـمتمثل في منطقة النشاط: القطاع التاسع -
 .من مساحة البلدية  %

  القطاعات الحضرية: مدينة الخروب): 19(جدول رقم 

  األحياء التي يضمها %النسبة )هـ()4(المساحة رقم القطاع

  .مركز المدينة 8.44 62.84  1
    1600-1013- 1039:حي 14.28 105.72  2
      250-1200: حي 8.82 65.28  3

4  43.32  5.85  
   – CNEP500- 900 - 450:حي

  جيني سيدار
  )ماسينيسا( 1حي رقم  14.02 104  5
  بوهالي العيد-الهنى -سبيقة: حي 10.22 75.64  6
  .بلعريبي – 55أوت 20-حي زغيدة الطاهر 6.35 47.04  7

8  170  22.97  
سيدي  -تطوري ماسينيسا  -المنى -المنار
 –ماسينيسا  -الشروق -الرياض -عمر
  .الوفاء - ياة الح

  .منطقة النشاطات 8.95 66.23  9
  100 740 وعالمجمـ

  الطالبةمن إنجاز :  المصدر           
  
  
  

                                                 
 .تم حساب المساحة عن طريق جهاز بالنمتر - 4
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 :توزيع السكان عبر القطاعات الحضريــة  .3

  ) 8(و من الخريطة رقم  2008إعتمادا على تعداد العام للسكان و السكن لسنة 
المبينة في الجدول (  طاع إلى آخرنالحظ تباين في توزيع عدد سكان الخروب من ق

نسمة يليه  25423إذ نجد إستحواد القطاع الثاني على أكبر حجم سكاني بـ  ) )20(رقم 
يأتي في  نسمة 9446نسمـة و  13723جم سكاني كل من القطاع الخامس والرابع بح

  .نسمة 8568اع الثالث بـ ـــالمرتبة الثالثة القط
  .ا تمتاز بنمط السكن الجماعي المالحظ على هذه القطاعات أنه

أما القطاعات المتبقية تمتاز بسيادة النمط الفردي المتمثل في التحصيصات المتواجد 
نسمة  11317في الضاحية الجهة الشرقية للمدينة تشمل القطاع الثامن بعدد السكان 

 نسمة بالنسبة 4168وتحصيصات الواقعة شمال المركز تضم القطاع السادس بعدد سكان 
نسمة وأصغر حجم  6220للقطاع األول الذي يشمل مركز مدينة الخروب بعدد السكان 

نسمة و يمثل منطقة النشاطات  1390سكاني يشمل القطاع التاسع بحجم سكاني يقدر بـ 
  .لمدينة الخروب
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 :الكثافــة السكانية  

 المساحة تمثل الكثافة السكانية العالقة بين عدد السكان و 

  : ةعبر القطاعات الحضري الكثافة السكانية: )20(جدول رقم 
  )هـ/ن(الكثافة السكانية   )نسمة (السكان )هكتار(المساحة  رقم القطاع

  98.9 ن6220  62.84  1
2 105.72 25423 240.47  
3 65.28 8568 131.21  
4 43.32 9446 218.05  
5 104 13723 131.91  
6  75.64  4168  55.1  
7 47.04 4840 102.8  
8 170 11317 66.5  
9 66.23 1390 20.98  

  115.02  85095  739.79  المجمــوع
  معالجة الطالبة+   RGPH 2008 الديوان الوطني لإلحصاء:  المصدر 

( ة بالقطــاع الثاني و القطـــاع الرابع بكثافة سكاني توجد:  ةكثافة سكانية عاليـ -
و هي تفوق متوسط المدينة لوجود النمط الجماعي أين يصل ) هـ /ن 218.05، هـ/ن 240.4

 ). R+4( عدد الطوابق 

ات التي تقارب كثافتها متوسط المدينة ـــتضم القطاع:  كثافة سكانيــة متوسطـة -
، و السابع شمل المناطق السكنية و المتمثلة في القطاع الثالث، الخامس) هـ/ن 115.02( 

  .يةالجديدة  الشمالية و الجنوب
، و تضم القطاع األول المتمثل في مركز هـ/ن 55 – 98:  كثافة سكانية ضعيفــة -

المدينة التجاري القطاع السادس و الثامن  المتمثل في التحصيصات و أغلبها ال يزال في 
  .طور اإلنجاز

، تشمل هـ/ن 20.98الكثافة السكانية بـ  تصل بها:  كثافة سكانيـة ضعيفــة جدا -
 )9(و الموضحة في الخريطة رقم ، ع التاسعالقطا
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  : التوســع العمراني:المبحث الثالث

 :مقدمــة

، حيث تحدثت كثير من األبحاث في منطقة إستقرار بشري )5(نشأت مدينة الخروب
 التاريخية على أن التواجد البشري بمنطقة الخروب بدأ مع فجر التاريخ وذلك ما أكدته كثير

، و األهم من ذلك وجود قبر الملك النوميدي ماسينيسا ي توجد بالمنطقةمن الحفريات الت
 .بالصومعة

تعني الثقوب ثم حرفت التسمية فأصبحت ) خربة ( إسم الخروب مشتق من الكلمة العربية 
 .الخروب

  : مراحل نمو مدينــة الخروب .1
ن يمكن معرفة التطورات التي حدثت على النسيج العمراني عبر مراحل مختلفة م

  .حيث إستهالك المجال 
 ).10(،  أنظر الخريطة رقم ي لمدينة الخروب عرف أربعة مراحلإن التطور العمران

  :  1962مرحلة ما قبل  .1.1

إستحدث مركز الخروب من طرف المستعمرين الذين وظفه كمحتشد سكاني وبرج 
 28ي في ـــللمراقبة و أعلن هذا المركز كمقر للبلدية ذات تصرف كامل بمرسوم ملك

  .هكتار 46تتربع على مساحة  1863مارس 
مقر البلدية، السوق األسبوعي  تميزت هذه المرحلة بوجود المبنى اإلداري الذي يضم

 .هكتار 12.5، أين بلغت المساحة الحضرية بهاته الفترة إلى والثكنة العسكرية

  :1977 – 1962مرحلــة  .2.1
المعمرين ثم بدأت مدينة  تميزت هذه المرحلة بتسارع الريفيين إلحتالل سكانات

أوت  20، فظهرت أحياء جديدة مثل حي ب بالتوسع بإتجاه الشمال، الشرق، الجنوبالخرو
  .مسكنا و هو يفتقر ألغلب المرافق الضرورية للحياة  472بحوالي 
  

                                                 
  . 8-7-6-5، ص 1996ابع حضري؟، رسالة ماجستير في التهيئة العمرانية فاطمة الزهراء أومدور، الخروب مدينة مستقلة أو ت -  5
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من نواتها  ، لتخرج بذلك الخروبالشعبيإلسكان إطارات الجيش الوطني : الحي العسكري 
لقد بلغت المساحة الحضرية في هاته  .مسكن 317، عدد مساكنه 1974ة إلى األطراف سن

  .هكتار 28.25المرحلة 
  : 1987 – 1977مرحلــة . 3.1

وظهر %  9.45شهدت هذه المرحلة إرتفاع كبير في معدل النمو السنوي وصل إلى 
 450على أثر ذلك المنطقة الحضرية السكنية الشمالية في شكل أحياء سكنية مثل حي 

مسكن تقع شمال النواة القديمة و المنطقة الحضرية  السكنية الجنوبية  900سكن و حي م
  .مسكن 1039مسكن و حي  1013مسكن ، حي  1600تتمثل في حي 

 إلخ ...، أما التحصيصات تخص تحصيص سيراوي، الهناء، بوهالي، العيد

البيطرة، الحي مختلفة صحية و تعليمية كالمتقنة، معهد  كما تميزت بإنجاز تجهيزات
  ... ، المعهد المتخصص في التكوين المهني و مشروع المستشفى الجديد الجامعي

لقد كان لهذه المشاريع األثر الواضح في توسيع الرقعة الحضرية حيث بلغت ما يقارب 
  .هكتار 203

  :)6( 2008 – 1989مرحلــة  .3.1

  :تميزت بتكملة المشاريع المتبقية عن الفترة السابقة
 .مسكن 900سكن في قطاع م 300حي  •

  .مسكن  1600مسكن في قطاع  500حي  •
 .مسكن 1200مسكن في قطاع  500حي  •

، المنار، ة ظهور بعض التحصيصــات مثل الوقاء، اإلخوة سبيقةكما عرفت هذه المرحل
 إلخ ... 

 PDAU: عمدت السلطات على إعادة تقييم الوضعية من خالل صدور لـ  1998بعد سنة 

  لتجمع القسنطيني قبل اإلنطالق في المشاريع الكبرى صوب الخاص با 1998
 

                                                 
 .15، ص 2008سعدون خالد، التحوالت الحضارية لمدينة الخروب، مذكرة تخرج مهندس دولة  -  6
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ن مساحة هـ م 138أضيفت لها ) هـ 90 -هـ235(المدينة الجديدة مسينيسا على مساحة 
 .هـ 745.5، حيث أصبح إجمالي المدينة تحصيصات الصاحية الشرقية

  : يمكن توضيح تطور المساحة الحضرية من خالل الجدول التالي 
  .تطور المساحة الحضرية لمدينة الخروب ) 21(جدول رقم 

 )هكتار( المساحة الحضريــة  المرحلــة

 12.5 1962قبل 

62 – 77 28.25 

77 – 87 203.00 

87 – 98 561 

98 – 2008 745.5 
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  :األنماط السكنية في مدينة الخروب  .2

هو المظهر الخارجي له،  و ط المسكن طبيعة اإلستعمال السكني، ثم يأتييقصد بنم
على ناتج معيار يعكس المستوى المعيشي للسكان المقيمين به و هذا ما ينعكس بدوره 

  .توزيع القمامةو
تأتي أهمية معرفة نمط المسكن في إيجاد النظام الناجع الذي يمكن إتباعه للتخلص من 

 .النفايات

  ).11(في الخريطة رقم تتميز مدينة الخروب بتنوع أنماطها السكنية و الموضحة 
  :يخص النواة األولى :  النمــط القديــم. 1.2
يغطي الجزء األكبر من النواة يضم المبنى الواحد أكثر من :  الجماعي التقليدي. 1.1.2

افذ عالية وضيقة وقريبة من عائلة و هو ما يعرف بدار الجيران يحتوي على غرف ذات نو
م السقف ة هي وسط الدار جدرانه من الحجارة أ، تنظم الغرف حول مساحة مشتركالسقف

  فهو من الخشب أو القرم
طوابق من إنشاء إستعماري شقق ضيقة   6، 5عمارات من : جماعي األوروبيال. 2.1.2

  ).حي الصنوبر ( مداخل مكشوفة و هي موجودة غرب النواة القديمة 
جارة بناء من حيتكون أغلبه من طابق أو طابقين مواد ال:  أوروبيفردي  .3.1.2

، تمتد على حافة الطريق الرئيسي الذي يمر بالمدينة يحتوي واإلسمنت و األسقف من قرميد
  .على إسطبالت في الطابق األرضي تحولت فيما بعد إلى محالت تجارية 

  : النمــط الحديث 2.2
 15مستويات مختلفة تصل إلى  مجموعة من العمارات ذات: النمط الجماعي. 1.2.2
ظهرت مع بداية إنجاز المناطق الحظرية الجديدة و هي أكثر األنماط إنتشارا توجد ، طابق

  .على أشكال مختلفة منها خاصة 
، موجه للطباقات المتوسطة والعمالارا في المدينة ــاألكثر إنتش: يإجتماعـ .1.1.2.2

  ،1039رقابة العالية يضم كل من حي موجه للكراء يتميز بتكرار األشكال و ال
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مسكــن  1200مسكن و  1200مسكن في قطاع  500و )  2قطاع (  1600، 1013 
  ). 4قطاع ( مسكن  900مسكن و  400و)  3قطاع ( 

مجموعة من المساكن ال يتعدى علوها ثالثة طوابق :  النمط الفـردي الحديـث. 2.2.2
ام التراصف صاميم و التنظيم العبها أشكال خارجية مختلفة نتيجة التغيير التقني في الت

( بوهالي العيد  ـــة، الهناءالمستوى المعيشي لسكانها تتمثل في تحصيص اإلخوة سبيقو
  ). 6القطاع 

 للمدينة تشمل كل من تحصيص الوفاء، المنى، المنار، الحياة، الرياضالجهة الشرقية 
  ). 8قطاع ( مسينيسا 
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 :الكثافـــة السكنيــة .3

العالقة بين عدد المساكن و المساحة، يمكن من خاللها تحديد المناطق تتمثل في 
شرية الالزمة األكثر إزدحاما و األكثر إنتاجا للنفايات و بالتالي تحديد الوسائل المادية و الب

 .للتخلص من النفايات

هكتار، و هي تختلف من /مسكن 23.93لقد بلغ متوسط الكثافة السكنية لمدينة الخروب بـ 
  )12(، خريطة )22(ع إلى آخر حسب الجدول رقم قطا

  الكثافة السكنية عبر القطاعات الحضرية) 22(جدول رقم 
 الكثافة السكنية عدد المساكن المساحــة القطاع

1 62.84 113 20.89 
2 105.7 5589 52.86 
3 65.28 1978 30.30 
4 43.32 1849 42.68 
5 104 2799 26.91 
6 75.64 915 12.09 
7 47 748 15.9 
8 170 2994 12.90 
9 66.23 328 4.95 

 23.93 17713 740 المجموع

  معالجة الطالبة+  RGPH 2008الديوان الوطني لإلحصاء :  المصدر  
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  التجهيــزات  .4

بمدى كثافة الشبكات  إن معرفة مدى إرتباط مدينة بالمجال يترجم: شبكة الطرق . 1.4
شبكة ( ، غير مرئية )شبكة نقل األشخاص و البضائع ( ، سواء كانت مرئية هاالمتصلة ب

و قد تطرقنا إلى دراسة شبكة الطرق لما لها من ) إلخ ...نقل األموال، إتصاالت هاتفية 
 .أهمية في موضوعنا

كلم تشمل  90.36لها إلى تتميز بلدية الخروب بوجود شبكة طرق كثيفة يصل طو
 :)13(بلدية و موضحة في الخريطة رقم  و، طرق وطنية، والئية

  شبكة الطرق لبلدية الخروب) 23(جدول رقم 
طول كلم إتجاهه نوع الطريق

طريق 

 وطني

 09  .3طريق وطني رقم  -

 2 .20طريق وطني رقم  -

 10 .79طريق وطني رقم  -

طريق 

 والئي

 06  .5طريق والئي رقم  -

 06 .14طريق والئي رقم -

 04 .18رقمطريق والئي -

 13 .101طريق والئي رقم -

 11.68 .131طريق والئي رقم -

 02 .175طريق والئي رقم -

 طريق بلدي

 01 .طريق مؤدي إلى مزرعة براهمية -

 4.5 .طريق مؤدي إلى مشتة عطفة -

 05 .طريق تؤدي إلى مزرعة الدراوش -

 04 .طريق مؤدي إلى زكار -

 02 .ينطريق مؤدي على محطة البنز -

 04 .طريق مؤدي إلى مزرعة بورقبة -

 01 .طريق مؤدي إلى مزرعة جوابلية -

 05 .طريق مؤدي إلى مزرعة خوشاف -

  .2009مديرية األشغال العمومية الخروب : المصدر 
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كلم متمثلة في و الموضحة في  74.12بكة الطرقات أما داخل حدود المدينة فيبلغ طول ش 
 :)14(الخريطة رقم 

  :الطرقات األوليـــة -

يضمن إتصالها مع مدخل مدينة الخروب من الجهة الشمالية ) 3(الطريق الوطني رقم 
م يبلغ طوله داخل  4م و عرض الرصيف  20، يبلغ عرض الطريق العديد من المدن

يوجد ) 3(كل، إلى جانب الريق األولى رقم  7.25المحيط المحيط الحضري للمدينة بـ
الذي يخترق المدينة من الجهة الشرقية، يبلغ عرض الطريق ) 20(قم الطريق الوطني ر

 .كلم 5.5له داخل المحيط الحضري وم ط 20.5

  : ةــطرق ثانوي -
 .كلم 12.75يبلغ طولها داخل المحيط الحضري بـ 

ة جيدة، أما الطرق الثالثــة نوية توجد في حالـاألولية و الثاالمالحظ أن الطرق 
. ى رديئة خاصة في تحصيص الشروق، الحياة، ماسينيساسطة إل، فهي من متو)الخدمة(

، إضافة إلى توضعها على ة البناء التي ال تزال قائمة بها، نتيجة لعمليبسبب عدم تعبيدها
  .واال كبيرة لشق الطرقات بهامإنحدار متوسط إلى شديد مما يكلف أ

شتاء مما يصعب على العموم فهي تطرح مشكال كبيرا لعمال الجمع خاصة في فصل ال
الوصول إلى السكنات خاصة أننا نعلم أن نظام الجمع في التحصيصات يتم من باب إلى 

  .باب
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تتوفر مدينة الخروب على العديد من المرافق و التجهيزات التي تنتشر عبر أحيائها 
  ).16(والمبية في الخريطة رقم 

طاعات الحضرية من يتواجد في جميع الق تعليمنجد أن ال  :التجهيزات التعليمية  .2.4
  ...، مدارس إبتدائية، متوسط، ثانوي

 توزيع التجهيزات التعليمية في مدينة الخروب) 24(جدول رقم 

 قدرة اإلستعاب العدد نوع التجهيز

 7052 32 مدرسة إبتدائية

 10129 12 مدرسة متوسطة

 3266 06 مدرسة ثانوية

  .2009التربية و التعليم لوالية قسنطينة  مدرية: المصدر                
إضافة إلى ذلك يوجد مركز للتكوين المهني، معهد البيطرة و حيين جامعيين 

  .مخصصين إلواء الطلبة
 :تجهيزات صحية. 3.4

عيادتين األولى في النسيج ، إضافة إلى وجود بكل مجال بلدية الخرويخدم شفى ستم
ستشفائي إمصالح متخصصة و هناك مركز  9و ، 1945ماي  8القديم، و الثانية بحي 

 .بماسينيسا

  : تجهيزات دينية و روحية. 4.4

 ةــمسيحيإسالمية و أخرى  المساجد و  مقبرة  10تحتوي مدينة الخروب على 
 . 1955أوت  20بحي 

   تتركز في مركز المدينة: تجهيزات إدارية  . 5.4

قنية، مصلحة األشغال العمومية، تتمثل في مقر البلدية، مقر الدائرة، المصلحة الت
  . البنك، مصلحة الضرائب، البريد و المواصالت، المحكمة

  :أمنيةتجهيزات . 6.4

تتوفر المدينة على مقر الحماية المدنية، درك وطني، حرس بلدي، شرطة، نزل 
 .الشرطة، و سجن
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  :رياضية تجهيزات ثقافية و .7.4

 .لعب رياضي، ممركز ثقافي، دار الشباب، قاعة سينما

  :تجارية تجهيزات. 8.4

يعتبر اإلستخدام التجاري من أهم اإلستخدامات بالمدينة، و أكثرها إنتشارا إذ تحتوي 
 113محل نشط، و سوق أسبوعي، و سوقين مغطيين أحدهما بحي )7( 1418المدينة على 

ا يفتح طوال مسكن و اآلخر بمركز المدينة باإلضافة إلى إثنين من األروقة الجزائرية أحدهم
ماي و هو تابع للقطاع الخاص، كما  8مسكن و الثاني يوجد بحي  1600السنة يوجد بحي 

 .2م 1280مسكن مساحته  900يوجد مركز تجاري بحي 

داخل المدينة إضافة كل هذه التجهيزات ترمي بالنفايات مما يزيد من كمية النفايات المنتجة 
  .إلى المنزلية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                 
م األرض، عيون فاطمة، لوصيف صورية، لعكروم هاجر، مدينة الخروب الهياكل التجارية و دورها في ديناميكية المجال، معهد علو -  7

 .39، ص 2001جامعة قسنطينة، 
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  :خالصة الفصل الثــاني 

تمتاز مدينة الخروب بموقع جغرافي هام، فهي تمثل نقطة عبور بين الشمال والجنوب 

  .و كذلك الشرق و الغرب من خالل شبكة كثيفة من المواصالت

تتميز مدينة الخروب باالنبساط وعدم وجود عوائق طبيعية، ذات انحدارات متوسطة إلى 

يسودها مناخ شبه جاف، جاف وحار صيفا، بارد وممطر . ضعيفة و تركيب جيولوجي مالئم

  .سنويا/ مم 500شتاءا، أين يبلغ متوسط التساقط في المنطقة بـ 

شهدت في السنوات األخيرة تزايد في عدد السكان نتيجة لتفريغ الفائض السكاني 

ي رقعتها القسنطيني مما أدى إلى زيادة في البرامج اإلسكانية وبالتالي الزيادة في اتساع ف

  .الحضرية و تحويلها من منطقة ريفية إلى منطقة حضرية

. تمتاز بتنوع في الحظيرة السكنية بين تحصيصات و سكن فردي و سكن جماعي    

مع ظهور العديد من المرافق و التجهيزات لخدمة السكان منها تجهيزات إدارية، تعليمية، 

  .صحية، تجارية

تج عنه تزايد في كمية النفايات المنتجة التي أصبحت نتيجة لهذا التسارع في النمو ن  

  .تطرح مشكل في كيفية التخلص منها
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الدراســـة التحليليــة للنفايات : الثالــثالفصل 

  المنزلية في مدينــة الخروب
  

  .النفايــات المنزليــة في مدينة الخروب: المبحث األول   

الهيئة المكلفــة بتسيير النفايــات المنزليــة : المبحث الثاني   

  و ما شابهها

مراكـــز التصريــف للنفايــات : المبحث الثالث   

  .الحضريــة الصلبــة بمدينة الخروب

 



  

  :مدينة الخروبفي النفايات المنزلية : المبحث األول

  :المقدمــة 

تعد النفايات المنزلية مشكلة كبيرة خاصة في المدن الكبرى التي تشهد توسع عمراني 
كبير نتيجة لزيادة مستمرة للسكان، مما يجعل الزيادة بحجم الفضالت ووزنها التي نتجت 

مطردة، وتختلف طريقة جمع هذه النفايات و طريقة عن الحياة اليومية من المنازل زيادة 
إحراجها من المنازل و كذاك اختالف سلوك المواطن اتجاه هذه العملية إللقاء الضوء على 

استمارة استبيان  500مشكلة النفايات بمدينة الخروب بصورة أكثر وضوحا، قمنا بتوزيع 
  :للوقوف على النقاط التاليةثم توزيعها بطريقة مدروسة على جميع القطاعات الحضرية 

  :كمية و نوعية النفابات المنتجة في مدينة الخروب .1

  :ترتبط النفايات المنزلية و ما شابهها في مدينة الخروب بـ
التركيب ، الكثافة السكانية، مستوى استهالك البضائع، المستوى المعيشي للسكان -

 .اختالف فصول السنة، المناخ، السكاني

  :سكان من النفايات المنزلية في اليوممتوسط ما ينتجه ال .1.1

 0.48لقد أظهرت نتائج اإلستمارة أن متوسط ما ينتجه كل ساكن يقدر بـ 

 ).16(يوم الموضحة في الخريطة رقم /ساكن/كغ

   الخروب مدينة في المنتجة النفايات كمية): 25( رقم جدول
جمالى عدد السكانإ الوزن الكلي سكانعدد ال وزن يوم/ساكن/الوزن كغ  القطاع

2674 6220 0,43 116,5 270 1
13016,27 24559 0,53 413 768 2
3598,56 8568 0,42 126 295 3
5309,5 10619 0,5 224 440 4
5626,43 13723 0,41 163 393 5
1737,1 2995 0,58 99 169 6
2201,55 5645 0,39 112 281 7
5588,5 11177 0,5 205 410 8
667,2 1390 0,48 23 47 9

 المجموع 3073 1481,5 0,47 84896 40419,11
  .2008 مارس ميداني تحقيق :المصدر
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الشمالية كن المتواجدة في الجهة الشرقية ويتمثل في المسا) 6(قطاع رقم : الفئة األولى -
) هـ/ن55(للمدينة أين سيطر نمط السكن الفردي الحديث، رغم انخفاض الكثافة السكاني 

يرجع ) يوم/ساكن/كلغ0.58(، يصل متوسط الفرد من القمامة )نسمة4168(حجم سكاني وب
ذلك إلى المستوى المعيشي المرتفع للسكان أين نجد أغلب السكان يشتغلون في التجارة مما 
ينعكس على سلوك األفراد المتعلق باستهالك المواد الغذائية المعلبة سواء كانت محفوظة في 

أو الزجاج في أحجام و أوزان متباينة مما يترتب على ذلك الزيادة في علب من البالستيك 
  .كمية النفايات المنتجة

المتمثل في السكن االجتماعي يشمل أكبر حيز سكني ) 2(قطاع رقم : الفئة الثانية -
هـ، يصل متوسط ناتج /نسمة240,4نسمة و كثافة سكانية كبيرة 25423بحجم سكاني يبلغ 

يوم، تمثل الطبقة المتوسطة الدخل و المستوى المعيشي، حيث أن /ساكن/كلغ0.53الفرد بها 
  .أغلب السكان يشتغلون في الوظيف العمومي

الجماعي فئة تجمع بين نمط السكن الفردي وهذه ال) 9.8.4(قطاع : الفئة الثالثة -
 يوم، يمتاز بمستوى معيشي فوق المتوسط أين غالبية/ساكن/كلغ 0.50بمتوسط ناتج قمامة 

  .الخ...السكان يشتغلون في التجارة و هيئات التدريس بالجامعة، العدالة 
ات المنزلية ـيبلغ متوسط ناتج الفرد من النفاي) 7.5.1.3(قطاع : الفئة الرابعة -

يوم، و هو أقل من متوسط ناتج المدينة لكونها تمتاز بكثافة سكانية /ساكن/كلغ 0.43
 .متوسطة
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  :  كمية النفايات المنتجة في مدينة الخروب. 2.1

سب عدد السكان كل منها نظرا توزيع كمية النفايات المنتجة بين القطاعات حيختلف 
يوم فإن اختالف توزيع /ساكن/كلغ0.48ناتج الفرد من القمامة في المدينة إلى أن متوسط 

  ). 17(في الخريطة رقم السكان بين كل منهما يتبعه اختالف في ناتج القمامة المبينة
طن  13:على أكبر كمية من ناتج القمامة المقدرة بـ) 2(نالحظ استحوذ القطاع رقم 

نسمة يليه  25423طن في اليوم بحجم سكاني يقدر بـ 40باليوم من إجمالي ناتج المدينة 
نسمة  13723 ،نسمة 11317يوم تقريبا بعدد سكاني /طن 5بـ )8.5.4(كل من القطاع رقم

طن في اليوم ألنها تمثل منطقة  0.6بـ) 9(أقل كمية سجلت في القطاع رقم  .نسمة 9446و
 .نسمة  1390للنشاطات بحجم سكان  ضعيف يقدر بـ
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 :نوعية النفايات بمدينة الخروب .3.1

عضوية  موادتتكون عادة من المواد المتخلفة عن االستعماالت اليومية لألسرة والتي تشمل 
 ،ها إضافة إلى المــواد البالستيكيــةالخبز و غير ،من فضالت الخضر و الفواكه

  .الخ....المعادن الجلود، ،الكارتون ،الورق ،الزجاج
  ه المكونات يختلف وزنها من جملة ناتج النفاية من قطاع إلى آخر داخل المدينة الواحدة ذه

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

نالحظ .ف في التركيب النوعي للنفايات في مدينة الخروباإلختال )3(رقم الشكليوضح 
 %42-%32ارتفاع نسبة المواد العضوية عبر كافة القطاعات الحضرية إذ تتراوح ما بين 

وبالتالي فهي ال تخضع إلى األنماط السكنية أو المستوى المعيشي للسكان بل إلى سلوك 
لمعتمدة على العجائن، البقول، والحبوب ة  للمواد الغذائية اـاألفراد وعادتهم االستهالكي
المتوسط والراقي على  نجده في السكن  المنخفض، %33-17ـبالبالستيك في المرتبة الثانية 

التوالي ويرجع دلك إلى ارتفاع مخلفات البالستيك في المدينة بوجه عام والمتمثلة في أغلفة 
  أما المعادن فترتفع نسبة  .ورق والكارتونالمواد الغذائية والمواد الكميائية وغيرها، ثم يأتي ال
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مخلفاتها لدى األسر المرتفعة الدخل من خالل استهالك المعلبات الغذائية المصنوعة من 
  .تقريبا %11بـ )9.2(المعدن بدرجة كبيرة وهدا ما نالحظه جليا في القطاع رقم

ع، فمنها ما يتواجد بكمية فهي تختلف باختالف القطا)  خشب، زجاج، نسيج (أما باقي المواد 
  .معتبرة و مرة أخرى بكميات ضئيلة أو منعدمة

إن التباين في مكونات النفاية الناتجة عن القطاعات الحضرية في مدينة الخروب يخضع إلى 
  .المستوى االقتصادي و اإلجتماعي للسكان

  المستوى االقتصادي للسكان في مدينة الخروب. 2

  :وبمهنة سكان مدينة الخر. 1.2

الهدف من دراسة المهنة هو معرفة المستوى االقتصادي للسكان و الذي يؤثر بدوره على 
  .خصائص النفاية المنزلية كما و نوعا

  ). حسب تبيان االستمارة (لقد تم تقسيم المهن في مدينة الخروب إلى خمسة أصناف عامة 
  (1).القطاعات المهنية :)26(جدول رقم 

  اإلطارات السامية
يف العمومي، اإلطارات اإلدارية، أساتذة التعليم العالي، مدراء ظالو إطارات
ارات ـو المؤسسات االقتصادية، إطارات اإلعالم و الثقافة، إط الشركات

  .مالية، ضباط الجيش

أساتذة التعليم االبتدائي، المتوسط و الثانوي، الممرضين التقنيين، عون خبرة،   اإلطارات المتوسطة
  .ئمةعون إداري، األ

  )أصحاب العيادات(التجار، المستثمرين الفالحيين، األطباء   األحرار و التجار

عمال التجارة، عمال القطاع، مساعدي الصحة، الشرطي، عسكري بسيط   العمال زو الموظفين
  .، حراس)جندي(

عامل مؤهل في الصناعة و الحرف، سائق، عامل بالفالحة، عامل غير   العمال
  .مؤهل

  
  
  
  
  
  

                                                 
  .ب، دروس السنة أولى ما بعد التدرجلكحل عبد الوها. د - (1)
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يمكننا أن نستخلص النسبة المئوية لجميع الوظائف و المهن ) 26(من خالل الجدول رقم 
   .المنتشرة عبر مدينة الخروب

  
  
  

 الخروب مدينة سكان مهنة): 27( رقم جدول

   2008 مارس ميداني تحقيق :المصدر

من السكان ينشطون في التجارة، يليهما الموظفون واإلطارات  %23.29تبين أن 
و في األخير  %6.81يأتي بعد ذلك الحرفيين بـ  %12.5، %15.15المتوسطة بـ 

  .انمن إجمالي السك %4.35اإلطارات السامية بـ 
هذا و) 9.8.6.1(ت اط التجاري يبرز بقوة في القطاعاأما على مستوى القطاعات نجد النش

ما يدل على إرتفاع المستوى االقتصادي و المعيشي بها، مما ينعكس على كمية النفايات 
  المنتجة
و هي ذات  )8.7.4.3.2.1(اإلطارات المتوسطة و الموظفين تظهر في القطاعات  -

  .مستوى اقتصادي متوسط
  

متقاعد غير مصرح المجموع  القطاع طار ساميإ طار متوسطإ تاجر موظف حرفي

100 31,57 2,63 2,63 10,52 31,57 13,15 7,89 1 

100 37,16 1,35 6,75 22,29 17,56 12,83 2,02 2 

100 34,88 0 18,6 16,27 13,95 16,27 0 3 

100 21,42 8,57 8,5 10 30 18,57 2,85 4 

100 68,18 0 7,57 4,54 9,09 10,6 0 5 

100 11,11 2,22 0 17,77 57,77 6,66 4,44 6 

100 29,41 0 5,88 29,41 23,52 5,88 5,88 7 

100 41,02 1,28 3,84 12,82 26,92 12,82 1,28 8 

100 0 0 16,66 0 83,33 0 0 9 

المجموع 4,35 12,5 23,29 15,15 6,81 2,08 35,79 100
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لمستوى االقتصادي و المعيشي العاليين توجد بأكبر نسبة اإلطارات السامية ذات ا -

  .)7.1(في القطاعين 
الحرفيين توجد بنسب ضعيفة مقارنة بجميع الوظائف األخرى و هي ذات مستوى  -

  .اقتصادي دون المتوسط
 :وسائل رمي النفايات. 3

فقد باعتبار أن البلدية هي الهيئة المكلفة بالمحافظة على صحة و نظافة المدينة 
 .وضعت في متناول السكان حاويات مختلفة للتخلص من نفاياتها

 النفايات رمي وسائل): 28( رقم جدول

المجموع % صناديق % مزابل عشوائية  %أمام المنازل
 الحاويات

% المتحركةالبالستيكية 
 القطاع % المجمع

100 0 0 7,5 92,5 0 1 
100 0 0 0 33,9 66,1 2 
100 0 0 0 5,76 94,23 3 
100 9,38 0 0 26,6 64,1 4 
100 0 0 0 1,35 89,65 5 
100 0 0 57,69 42,31 0 6 
100 2,08 0 65,25 37,5 4,16 7 
100 0 0 44,1 52,9 2,94 8 
100 0 100 0 0 0 9 
المجموع 49,6 32,81 14,82 1,38 1,38 100

   2008 مارس ميداني تحقيق :المصدر

  (Dépotoir)المجمع  .4

المالحظ أن هذه الوسيلة  %64بنسبة ) 5.4.3.2(ف سكان قطاع رقم تستعمل من طر
هي األكثر انتشارا تتميز بقدرة استيعاب كبيرة لذلك قامت البلدية بتعميمها عبر جميع أحياء 

  .السكن الجماعي
  :الحاويات البالستيكية المتحركة .5

ة ـسب، أي بن1هي الوسيلة األكثر استعماال خاصة في مركز المدينة قطاع رقم 
، بسبب قلة عددها مما يلجئ السكان بإخراج )8.7.6(، و بنسبة أقل في القطاعات 92%

  .نفاياتهم أمام المنازل بما أن الجمع يتم من باب إلى باب في هذه القطاعات
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  (Caisson)الصناديق  .6

 .التي تعرف بمنطقة النشاطات %100 ، بنسبة9هي تتواجد في القطاع رقم 

  :اوياتمسافة تواجد الح .7

إن التوزيع المالئم للحاويات يجب أن يكون على أبعاد مناسبة و قريبة من الوحدات 
السكانية لتسهيل عملية استخدامها من قبل السكان و حسب المصالح التقنية لبلدية الخروب 

مناسبة إللقاء نفاياتهم و عليه يمكن تحديد مدى بعد أو قرب م 25-10تعتبر المسافة ما بين 
من الحاويات تعتبر قريبة  %30تبين أن ) 29(من خالل الجدول رقم ، ت من السكانالحاويا

من الحاويات توجد على مسافة بعيد عن السكان، و بالتالي  %60من السكان و أكثر من 
  .فهي سبب في لجوء السكان إلى خلق مزابل عشوائية

 
  الحاويات تواجد مسافة): 29( رقم جدول

  
  

  
 

   2008 مارس ميداني تحقيق :المصدر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

%غير مصرح المجموع %+100 %99-70 %69-50 %49-25  القطاع ٪" 10اقل من %24-10
100 30 0,00 7,5 17,5 12,5 20 23,81 1 
100 10,22 29,76 0,73 6,57 32,85 30,66 4,76 2 
100 7,69 15,48 21,15 23,08 7,67 13,46 4,76 3 
100 25,37 22,62 1,49 7,46 14,93 22,39 0,00 4 
100 4,05 13,10 4,05 25,68 18,92 27,03 19,05 5 
100 46,15 3,57 3,85 0 3,85 23,08 14,29 6 
100 31,6 5,95 5,26 13,2 13,2 21,1 4,76 7 
100 44,62 8,33 1,54 7,69 4,62 21,54 28,57 8 
100 0 1,19 14,29 14,29 0 57,14 0,00 9 
المجموع 4,15 24,51 17,19 12,45 4,74 16,60 20,36 100
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 :آراء السكان إزاء تواجد الحاويات .8
 الحاويات تواجد أماكن إزاء السكان أراء): 30( رقم جدول

 2008 مارس ميداني حقيقت :المصدر   

  
من سكان مدينة الخروب يرغبون في   %39نالحظ أن ) 30(رقم الجدول من خالل 

بسبب الروائح  %42ار الحشرات، و ــــتغيير أماكن وجود الحاويات بسبب انتش
  .بسبب الفئران %0.29بسبب الحرق، و  %0.72الكريهة، و
  
  :تردد جمع النفايات  .9

ايات المنزلية في مدينة الخروب تتميز بزيادة نسبة المواد بصفة عامة نالحظ أن النف
العضوية القابلة للتحلل و إذا تركت لفترة طويلة دون جمعها تصبح مالذا و مأوى للحيوانات 

  ).كالب، قطط، فئران، بقر(
  
  
  
  
  
  
  
  

المجموع %غير مصرح %الفئران  %الحشرات والروائح %الحشرات %الروائح  القطاع
100 3,57 0 0 58,93 37,5 1
100 5,41 0,54 1,08 44,32 48,65 2
100 27,78 0 0 33,33 38,89 3
100 18,28 0 1,08 41,94 38,71 4
100 20,75 0 0 42,45 36,79 5
100 36,67 0 0 36,67 26,67 6
100 9,09 0 1,82 45,45 43,64 7
100 38,96 0 0 36,36 24,68 8
100 0 8,33 8,33 25 58,33 9
المجموع 39,65 42,27 0,72 0,29 17,5 100
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 للنفايات السكان إخراج تردد): 31( رقم جدول

 قطاعال %يوم %يومين %ثالث أيام %اكثر المجموع

100 0 0 5,12 94,87 1

100 0 0 11,81 88,18 2

100 0 7,69 86,53 5,76 3

100 0 0 5,97 94,02 4

100 0 0 8,1 91,89 5

100 0 0 23,07 76,92 6

100 0 0 13,15 86,84 7

100 0 0 22,05 77,94 8

100 0 0 14,28 85,71 9

 المجموع 79,31 19,87 0,8 0 100
   2008 مارس ميداني تحقيق :المصدر

 

 من السكان يتم جمع نفاياتهم كل يوم %79من خالل تحليل الجدول اتضح لنا أن 
كل ثالثة أيام و هذا ما يوافق تقريبا تردد أيام الجمع  %8يتم الجمع كل يومين و  19%

  .المحددة من طرف الهيئات المكلفة بعميلة الجمع
  سلوك المواطن اتجاه النفايات المنزلية .10

المواطن بصفته المنتج الرئيسي للنفايات دورا مهما في مدى نجاح األسلوب  يلعب
الذي يتم به التخلص من القمامة، فهو يعد عنصر أساسي في التسيير المحكم للنفايات، ألن 
جهود الهيئات المكلفة بالجمع ال تكفي وحدها إذا كان هناك انخفاض أو غياب للوعي بين 

ى نظافة المحيط عندما ال يلتزم الفرد بوضع نفاياته في متناول السكان، مما ينعكس سلبا عل
المصالح الخاصة بالجمع و عدم استعماله للحاويات المخصصة لرمي النفايات و يعمل على 

اط سوداء ـــتخريبها و إلقاء النفايات في الطريق أو رميها من الشبابيك متسببا في خلق نق
لضرر الذي يلحقه بصحته و محيطه، في مقابل ذلك غير مدركا بمدى ا)  مزابل عشوائية (

يقوم بنقد و لوم األجهزة المعنية بالنظافة العامة و المطالبة بالمزيد من الجهود دون أدنى 
  .مساهمة منه
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  :للوقوف على ذلك ميدانيا في مدينة الخروب تطرح التساؤالت التالية

ددة من طرف البلدية إلخراج هل يلتزموا مواطنو مدينة الخروب بالمواعيد المح -
 نفاياتهم؟

 هل يقوموا سكان مدينة الخروب بإخراج نفاياتهم كل يوم أو أكثر؟ -

 هل يستخدم السكان األكياس البالستيكية أو وسيلة أخرى عند إلقاء نفاياتهم؟ -

  :نتائج االستمارة بينت
            :االلتزام أو عدم االلتزام بتوقيت الزمن. 1.10 

ت مدينة الخروب ساعات إخراج السكان لقد حدد   
نفاياتهم المنزلية و إلقائها في الحاويات الموفرة كل يوم 

حا إلى السابعة صباحا صبا ابتداءا من الساعة السادسة 
التخلص منها خارج المدينة من قبل المصالح ثم جمعها و

 .المعنية

  
 
  

 اإللتزام أو عدم اإللتزام بتوقيت الرمي): 32(جدول رقم 

 القطاع %نعم %ال المجموع
100 93 7,5 1
100 47 53 2
100 36,5 63,5 3
100 36 64 4
100 28,4 71,6 5
100 42,3 57,7 6
100 21,1 78,9 7
100 49 51 8
100 57 43 9

 المجموع 56,51 43,48 100

                  
            2008 مارس ميداني تحقيق :المصدر                         

 

من إنج: المصدر

 الساعات المحددة الجمع): 5(صورة رقم 
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من إجمالي سكان مدينة  %56.51: أن) 32(لقد أوضحت النتائج المبينة في الجدول رقم 
ال  %43.48والخروب يلتزمون بالمواقيت المحددة من قبل مصالح الجمع إلخراج النفايات 

 .يلتزمون بالتوقيت المحدد

إخراج النفايات  إن سبب االرتفاع الكبير في نسبة المواطنين الغير ملتزمين بتوقيت
نقص الوعي لديهم حول أهمية هذه المواقيت و األضرار الصحية األولى إلى  راجع بالدرجة

و البيئية المترتبة على ذلك، و أن هذه المواقيت تتناسب ودور مصالح الجمع مما يبقي 
الحاويات مملوءة بالنفايات أو الفضالت طوال اليوم أين تصبح وسطا ممتازا لجذب 

  .و الحيوانات الضالة و انبعاث الروائح الكريهة و تشويه محيط المجمع السكاني الحشرات
  :وسيلة إخراج النفايات المنزلية .2.10

  .السطل و األكياس البالستيكية: حسب الجدول توجد وسيلتين إلخراج النفايات هي
السكان من  %80، و%19أقلية من السكان يستعملون وسيلة السطل إلخراج نفاياتهم بنسبة 

يفضلون إعادة استخدام األكياس البالستيكية التي يتم بواسطتها إقتناء حاجياتهم اليومية من 
بالتالي اصة بالجمع نظرا الرتفاع ثمنها واألسواق و المحالت التجارية بدال من األكياس الخ

  .فإن استعمالها يمثل عبئا على كثير من األسر 
 المنزلية تالنفايا إخراج وسيلة): 33( رقم جدول

 القطاع %كيس بالستيكى % سطل المجموع
100 0 100 1
100 17 83 2
100 17,3 82,7 3
100 39 61 4
100 12,2 87,8 5
100 19,2 80,8 6
100 26,3 73,7 7
100 21 79 8
100 14,28 85,71 9
 المجموع 80,76 19,24 100

  2008 مارس ميداني تحقيق :المصدر           
  
  
  
  
  
  
  
 

  الدراســـة التحليليــة للنفايات المنزلية في مدينــة الخروب                               الفصل الثالــث



132 
 

  :تردد إخراج السكان للنفايات . 3.10
 الخروب مدينة في النفايات جمع تردد): 34( رقم جدول

%المجموع  القطاع %يوم %يومين %ثالث أيام
100 0 15 85 1
100 7,9 21 71 2
100 0 25 75 3
100 10,45 16,42 73,13 4
100 1,35 18,91 79,72 5
100 33,33 58,33 8,33 6
100 13 29 58 7
100 5,88 20,6 73,5 8
100 14,28 28,57 57,14 9
 المجموع 71,75 21,64 6,59 100

  2008 مارس ميداني تحقيق :المصدر            
 

اتضح أن الغالبية العظمى لسكان مدينة الخروب ) 34(من خالل الجدول رقم 
دورة الجمع التي تقوم بها  هذا يتوافق و %71.75يخرجون نفاياتهم المنزلية كل يوم بنسبة 

كل ثالثة أيام مما  %6من السكان يخرجون نفاياتهم كل يومين و  %21مصالح النظافة، 
يترتب عليه بقاء كمية كبيرة من النفايات وسط المنازل فتصبح بيئة جيدة لجذب الحشرات 
ية ونمو كثير من الميكروبات، كما تخلق مشكلة بالنسبة لمصالح الجمع بحيث تصبح كم

سعة الشاحنة مما يضطر مصالح الجمع للتخلي على كمية تفوق النفايات المحتمل نقلها 
 .معتبرة من النفايات
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  :الهيئة المكلفة بتسيير النفايات المنزلية و ما شابهها: المبحث الثاني

 :المقدمـــة

ريق ثالث بصفة عامة يتم تسيير النفايات المنزلية و ما شابهها في الجزائر عن ط
  .قطاعات

  ) البلدية (القطاع العام العمومي . 1

أن مسؤولية تسيير النفايات المنزلية و ما شابهها تقع على  "أقر المشرع الجزائري 
عاتق البلدية أين يجب أن تنظم في إقليمها خدمة عمومية غايتها تلبية الحاجات الجماعية 

     . )1("  شابهها و نقلها و معالجتها لمواطنيها في مجال جمع النفايات المنزلية و ما
سيير جزء من النفايات المنزلية كما يمكن لبلديتين أو أكثر أن تتجمع لإلشتراك في ت 

 15المؤرخ في  378-84المرسوم رقم  03ما شابهها أو كلها، و هذا ما أكده في المادة و
ي هذا الفصل عبر ينظم المجلس الشعبي البلدي حسب الشروط الواردة ف " 1984ديسمبر 

ترابه بنفسه أو باالشتراك أو بواسطة هيئات بلدية مشتركة أو مالئمة مصلحة جمع النفايات 
  ". ة، المواد الغائطيةـالنفايات الصناعية، النفايات اإلشعاعي: التي تتطلب تنظيم خاص

إن الدراسات أثبتت بأن التسيير المباشر للنفايات المنزلية أظهر عجزه في مختلف 
، )العتاد(ول العالم و هو غير مجدي في الجزائر بسبب نقص اإلمكانيات البشرية و المادية د

سوء التنظيم، نقص المعرفة و اإلعالم، و منه كانت ضرورة التخلي على التسيير المباشر 
للنفايات المنزلية و تحويله إلى االستثمار الخاص وفق دفتر الشروط الذي يحدد الواجبات 

لكن ال تؤثر مساهمة القطاع  .ى المؤسسات المكلفة بجمع النفايات االلتزام بهاالتي يجب عل
الخاص بالمفهوم القانوني على مسؤولية السلطات العمومية عن إنجاز إلتزاماتها القانونية 

  .للمحافظة على نظافة المحيط
  
  

                                                 
  .2001ديسمبر  15من قانون  32المادة  - 1
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  :القطاع الخاص. 2

ما ير كل النفايات المنزلية وتسي )2(يمكن البلدية أن تستند حسب دفتر شروط نموذجي "
شابهاها أو جزء منها، و كذلك النفايات الضخمة و النفايات الخاصة الناتجة بكميات قليلة عن 
األشغال المنزلية، إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون العام أو القانون 

  ". الخاص
واص ينشطون حاليا، في مجال إعادة و استرجاع النفايات هناك بعض الفاعلين الخ

  .L’ANSEJكما تم إنشاء مؤسسات صغيرة في مجال 
  )3( :القطاع الخاص الغير قانوني. 3

متكون من عائالت و أفراد و مؤسسات غير قانونية، هذه المؤسسات رغم صغر 
  .حجمها فهي تستخدم يد عاملة كثيفة

ة للجمع زبالون عبر مناطق محددتمارس عملية جمع و فرز النفايات من طرف ال
، كما أن هذه العملية ) متجولون (في المزابل العشوائية أين يتم بيعها لمشترون متنقلون أو

أصبحت تمارس كذلك من طرف األطفال، المواد األكثر تجميعا الورق، البالستيك، الحديد، 
  الخ ...النحاس

زلية الصلبة في هذا اإلطار قامت بلدية الخروب بإبرام اتفاقيات للتسيير النفايات المن
  :مع ثالث مصالح هي كالتالي 

  .المؤسسة المحلية العمومية للنظافة و التطهير -
 .المؤسسة الخاصة بلفاسي كمال -

 .المؤسسة الخاصة بن سويكي و نيني  -

  
  
  

                                                 
 .2001من قانون  33المادة  - 2

3- Brahim Djemaci. les flux de déchets ménagers en algérie : état des lieux et analyse prospective. Mémoire 
de Master II2007. p17. 
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 :المؤسسة المحلية العمومية للنظافة و التطهير لبلدية الخروب  .1
Etablissement local public d’assainissement de la commune d’el khroub.(E.P.C.A.)  

تفاقية مع المؤسسة المحلية العمومية للنظافة و التطهير سنة إأبرمت  بلدية الخروب    
للتكفل بالمحافظة  .دج في السنة وهي قابلة للتجديد كل سنة 360.000بقيمة  1989

  .على نظافة و صحة كامل تراب البلدية
  ).الملحـــق نظرألالطالع على محتوى االتفاقية ( 
  .تعريف بالمؤسسة المحلية العمومية للنظافة و التطهير 1.1 

أنشئت المؤسسة المحلية العمومية للنظافة و التطهير لبلدية الخروب بموجب القرار 
جانفي  1، و كان بداية تشغيله في 1988مارس  08 المؤرخ في  314.  88الوالئي رقم 

1989 . 

هكتار تقريبا  1د بالخروب على مساحة تقدر بـ تقع هذه المؤسسة بحي بن بولعي
، كنس ونقل منزلية، أين تعمل جاهدة على جمعتتمتع باستقاللية مالية لتسيير النفايات ال

تتهيكل  ، وبلدية الخروب تقريباالنفايات المنزلية و ما شابهها على مستوى تراب كل 
  : المؤسسة العمومية للنظافة و التطهير كالتالي 

  .التنظيم اإلداري للمؤسسة العمومية المحلية للنظافة و التطهير): 4(شكل رقم
  
  

    
  
  
  
  
  
 
  

المدير

أمانـــــــة 
المديرية

 مشروع 
  حامة بوزيان

المصلحة التقنية 
الكهربائية

مصلحــــــة 
النظافـــة

مصلحة الموارد 
المالية

 فـــــــــرع
  األمــــن 

 فرع جمع النفايات المنزلية
 و ما شابهها

فــــــــــرع 
 الكنس
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  : مهام و دور المؤسسة العمومية للنظافة و التطهير 2.1 
 .جمع النفايات المنزلية و ما شابهها -

 .كنس الشوارع و الطرق العمومية -

 .اإلنارة العمومية -

 .األشغال العمومية -

 .ة الباعوضمكافح -

 378.  88من المرسوم رقم  19دفن جثث الحيوانات الميتة و ذلك وفقا لمادة  -
 .1984ديسمبر  15الموافق لـ 

يتولى المجلس الشعبي البلدي رفع أي جثة حيوان توجد في الطريق العمومي الواقع « 
 .»داخل المناطق السكنية الكائنة في ترابه و قربها 

  .إلسمنت بالحامةالمشاركة في تنظيف معمل ا -
 : عمال المؤسسة العمومية للنظافة و التطهير.3.1

 .عمال إداريين مترسمين 9يشتغل بها : عمال اإلدارة  -

عامل لكنس  35عامل لجمع النفايات المنزلية و  48تضم : عمال النظافة -
 .الطرقات

 :عامل موزعين كالتالي 38بالحظيرة يعمل : عمال حظيرة العتاد -

 .ت الثقيلةسائق للشاحنا 17 

 .سائق للجرارات 06 

 .ميكانيكي 06 

 ).حراسة المؤسسة و العتاد ( عامل للحراسة  09 

 :حظيرة المؤسسة العمومية للنظافة و التطهير . 4.1

 .بها ورشة لتصليح و صيانة العتاد -

 .مخزن لقطع الغيار للشاحنات و اآلالت -

 .خزان للوقود -
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 .طوراتخزان مائي لغسل و تنظيف الشاحنات و المق -

 .بها حمامات إلستحمام العمال عند اإلنتهاء من العمل -

 . ، مع العلم تجرى فحوصات طبية دورية للعمالنسجل غياب عيادة طبية -

معدات الحظيرة تتوزع على كافة مساحة الحظيرة دون أي حواجز أو أسقف  -
ع لحمايتها من التغيرات الجوية ما عدا تلك الخاصة باإلدارة و هي تمتاز بالتنو

 .أغلبها صالح لإلستعمالو

 معدات حظيرة المؤسسة المحلية للنظافة و التطهير ) 35(جدول رقم 
  غير صالحة  معطلة  صالحة العدد نوع اآللة

 120  K   04  03  01  00  
 66 K     02  02  00  00  
 260 B   01  01  00  00  

  00  03  03  06  شاحنة ضاغطة
  00  00  02  02  امبلي رول
  00  00  01  01  ورةطمتناوبة المق

  00  05  06  11  جرار مع عربة

  00  00  03  03  )طن 3.5(مقطورة 

  00  00  03  03  )طن 2.5(مقطورة 

  00  00  10  10  )طن 10(مقطورة 
  00  01  01  02  مكنسة آلية
  06  00  02  08  دراجة آلية
  00  01  01  02  بلدوزر
  00  00  01  01  دمبر

  00  00  01  02  مجرفة
  00  01  00  01  رافعة

 معالجة الطالبة +  E.P.C.A: المصدر        

نالحظ أن التنوع في اإلستعمال وسائل الجمع و أن ) 35(من خالل الجدول رقم 
  يا، القالبات اآللية أغلبيتها وسائل مالئمة لعملية الجمع كالشاحنات الضاغطة أوتوماتيك
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، المعطلة % 67.7متناوبة المقطورات و أن معظمها صالح لإلستعمال بنسبة المصندقة و
 .ونقص قطع الغيار%  10و الغير صالحة لإلستعمال بنسبة %  20.3بنسبة 

  . و بالتالي فإن المؤسسة ال تعاني من عجز كبير في وسائل الجمع
  :عمليـة الجمع .2

   :وسائل ما قبل الجمع. 1.2

 ،لة لعملية ما قبل الجمع، المجمعتمتاز مدينة الخروب بالتنوع في الوسائل المستعم
، إلى األكياس البالستيكية و السطل، إضافة حاويات بالستيكية متحركة صناديق، مقطورات

  .و لقد سخرت هذه الوسائل لتسهيل عملية الجمع و المحافظة على نظافة المدينة
  :األكياس البالستيكية .1.1.2

األكياس البالستيكية المخصصة للجمع 
ل هذا النوع  90و  50يتراوح حجمها ما بين 

ألكياس يستعمل بنسبة قليلة بين السكان من ا
سواء كان فردي أو جماعي بسبب تكلفته 
العالية أما النوع الشائع حاليا بين السكان هو 

األكياس الناتجة عن عملية إعادة إستعمال 
  .، التي من عيوبها أنها سهلة التمزقالتسوق
 

  :السطـــل   .2.1.2

عدن، كإعادة البالستيك أو المذو أشكال و أحجام مختلفة إما أن تكون مصنوعة من 
مباشرة في  نمط السكن الفردي أين يتم تفريغه، يستعمل في كل من الإستعمال وعاء الدهن

سواء في المجمع أو الحاويات البالستيكية  في نمط السكن الجماعي يتم تفريغهالشاحنة و 
  .المتحركة
  
 
 
 

األآياس المستعملة للجمع ): 6(صورة رقم 

 الطالبـــــــة: المصدر
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  :الحاويات البالستيكية المتحركة  .3.1.2

ذه الوسيلة في السنوات ه لقد بدأ إستعمال
ي عبارة عن حاويات ذات سعة ، و هاألخيرة

نة أين ، تنتشر بصفة كبيرة في مركز المديل 120
، كما توجد في نمط يتم الجمع من باب إلى باب

ت لكن بصفة السكن الجماعي إضافة إلى المجمعا
، ولقد لقيت الهيئات المكلفة بالجمع مشكلة في أقل

قة بصفة ، كما أنها تتعرض للسرض السكان أن تكون أمام منازلهمرفكيفية توزيعها بسبب 
، كما يتم إشعال النيران بها مما يؤدي إلى إتالفها و هي مستمرة من طرف المواطنين
 :  تتوزع عبر األحياء كما يلي 

  مواضع الحاويات البالستيكية المتحركة في مدينة الخروب): 36(جدول رقم 

 بالستيكية المتحركةعدد الحاويات ال المواضيع

 56 مركز المدينة

 18 مسكن 1600

 06 مسكن 1200

 06 مسكن 500

 10 مسكن 900

 10 حي بلعريبي

 02 محيط مركز التكوين المهني

 05 مركز الدائرة

 02 منطقة النشاطات

  معالجة الطالبة +  E.P.C.A: المصدر        
  
  
  

 تيكة المتحرآةالحاويات البالس):7(صورة رقم 
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  (Dépotoire):  المجمع .4.1.2
لفــة ال مختـــات ذات أشكــــسكن الجماعي و هي حاويتوجد في مناطق ال

بها باب ) م3 2(مبنية من الطوب و اإلسمنت ذات سعة ) ، نصف دائرة مربع، مستطيل( 
، و هي تتوزع عبر هم عبرهانفاياتبلقاء السكان إلة يرئيسي مع وجود فتوحات جانبية للتهو

  . )18(األحياء حسب الخريطة رقم 
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 مختلف أشكال المجمع): 8(صورة رقم 

 إنجاز الطالبة: المصدر
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 :المقطورات  .5.1.2

طن يتم  10على  2.5عة من ن حاويات مصنوعة من المعدن ذات سهي عبارة ع
أوت،  20مسكن، حي  450و المناطق البعيدة كحي  إستخدامها على مستوى بعض األحياء

 .، صالح الدراجي أين يتم جمعها كل يومجيني سيدار

ها على قامت بكرائ) E.P.C.A(المؤسسة  طن فإن 10أما المقطورات الكبيرة ذات حجم 
دج للشهر و يتم 2500بقيمة ) ، المؤسسات الصناعية كالحي الجامعي، المذبح( المؤسسات 

يوما  15دج لكل دورة و يتم تردد الجمع مرة في األسبوع أو كل  200.000جمعها بمبلغ 
  .توزيع المقطورات عبر بلدية الخروب) 37(موضحة في الجدول رقم 
  توزيع المقطورات عبر بلدية الخروب :)37(رقم  جدول

 تردد الجمع عدد المقطورات الموضع

 مرات في األسبوع 3 01 المذبح

 مرات في األسبوع 3 01 ثكنة الجيش

 مرات في األسبوع 2 01 مؤسسة الرياض

 مرة في األسبوع 01 مخبر البيطرة

 مرة في األسبوع 01 مجمع نفطال

 مرات في األسبوع 2 02 )مطعمه(مركز التكوين المهني 

 مرة في األسبوع 01 وحدة عود الكبريت

 مرات في األسبوع 2 01 وحدة السيجارة

 مرة في األسبوع 01 حي شيلياء

 مرة في األسبوع 02 صالح دراجي

 مرة في األسبوع 01 تحصيص مسينيسا

 في األسبوع  2 – 1 01 مؤسسة براون

 في األسبوع  2 – 1 01 )عمار الصيني (قاعة عيش 

 م3 10مقطورة ذات سعة  16 المجمــوع 

   E.P.C.A: المصدر        
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 :  لمدينة الخروب جمع النفايات المنزليــة  -3

ر المواد المطروحة من قبل السكان، أو األعمال،  نعني بجمع النفايـات هي إحضـا
 .، أو من نقاط الجمعأو النشاطات اإلقتصادية

جمع النفايات المنزلية بإنتظام ب) E.P.C.A(عمومية للنظافة و التطهير تتولى المؤسسة ال
، على بقاء المناطق السكنية نظيفة بصفة دائمة و نقلها إلى أماكن المعالجة بكيفية تحافظو

، و كل قطاع جمع خصصت له قطاعات حضرية 8مدينة الخروب إلى لتحقيق ذلك قسمت 
  :  لموضحة في الجدول التاليا عمال الجمع، نوع الشاحنة الجمع عدد

  قطاعات الجمع للمؤسسة المحلية للنظافة و التطهير ):38(الجدول رقم 
 نوع الشاحنة المستعملة للجمع عدد عمال الجمع مجموع نقاط الجمع قطاع الجمع

 ضاغطة أوتوماتيكيةشاحنة  04 24  1039

 )120K(ضاغطة شاحنة  04 14  1013

 BT.blanche ضاغطةة شاحن 03 22)1( 1039-1600

 )66K( ضاغطةشاحنة   03 14 ) 2( 1600

 ) B260(ضاغطة شاحنة  04 08 900 – 450

 )66K( ضاغطةشاحنة  03 12 1955أوت  20

 )120K(ضاغطة شاحنة  03 11 بوهالي

 )120K(ضاغطة شاحنة  04 19 مركز المدينة

 معالجة الطالبة +  E.P.C.A: المصدر        

نقطة جمع  24يمثل أكبر قطاعات الجمع بـ  1039ل الجدول أن قطاع تبين من خال 
طن يليه كل من  10لذا خصصت له شاحنة ضاغطــة أوتوماتيكية ذات سعة 

نقطة جمع أين  19 – 18و قطاع مركز المدينة بـ  )1( 1600 – 1039قطاعــي
نوع و الثانية من ) BT.blanche(خصصت لهما شاحنتين ضاغطتين األولى من نوع 

)120K ( 1600، 1013طن، ثم يأتي كل من القطاعين  7ذات سعة)بمجموع نقاط جمع  )2
مسكن  900- 450أما باقي القطاعات فهي بنسبة أقل بإستثناء القطاع الحضري . نقطة 14

  الدراســـة التحليليــة للنفايات المنزلية في مدينــة الخروب                               الفصل الثالــث



144 
 

 500، مسكن 900، مسكن 450فهو يشمل ثالثة قطاعات حضرية كاملة متمثلة في حي 
  .) CNEP(مسكن 

  .يتراوح ما بين ثالثة إلى أربع عمال حسب شساعة القطاع عدد عمال الجمع
المالحظ أن طريقة جمع النفايات في مدينة الخروب متداخلة و متشابكة بين القطاعات بحيث 

مثال قطاع . يمكن لشاحنة واحدة أن تقوم بجمع نفايات قطعيين أو أكثر بسبب قربها ببعضها
  .لخإ... ، 418، 1600، 1039يجمع جزء من  1039

  ).9(وسائل الجمع موضحة في الصورة رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

BT.blanche B260120K 

 66K متناوبة المقطورات

 دامبر

 

 جرار زراعي بعربة

 

ةــــــــــــــــة ضاغطــــــــــــشاحنـــ
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مع النفايات تتم عملية الجمع في ظروف حسنة فقد وضعت المؤسسة نظام لج يو لك
 .من أجل المحافظة على نظافة المدينة

  : أوقات الجمع  .1.3

تم  1990نة س  EPCAمنذ إبرام بلدية الخروب إتفاقية لجمع النفايات مع مؤسسة
ثم تغير  2009صباحا حتى سنة  10صباحا إلى  6إعتماد وقت جمع النفايات من الساعة 

 .ليال إلى الساعة منتصف الليل الساعة التاسعةساعات الجمع من 

  : دورة الجمع .2.3
يتم جمع النفايات المنزلية مرة واحدة في اليوم أين يستغرق زمن جمع النفايات 

، ما عدا مركز المدينة أين تكون هناك في الدورة الواحدةساعات  4 – 3ن المنزلية م
 :وران يوم السبت، و ثالث دى في الصباح و الثانية في المساءدورتين األول

  .مساءا 9 –مساءا  6: الدورة األولى •
 .صباحا 9 –صباحا  7: الدورة الثانية •

 .الواحدة بعد الظهر إلى الثانية زواال: الدورة الثالثة •

 7طاعات خصص لها دورتين متتاليتين كل يوم سبت إبتداءا من الساعة أما باقي الق
 .مساءا إلى الواحدة صباحا

  : تتردد الجمع  .3.3
يتم جمع النفايات المنزلية في مدينة الخروب يوميا ما عدا يوم الجمعة أين يتم جمع 

 .فقط نفايات مركز المدينة

  :مسار الجمع   4.3.

قطاعات  8م مدينة الخروب إلى لتطهير بتقسيقامت المؤسسة المحلية للنظافة و ا
، الذي ال يخضع ألي دراسة )19(جمع، كل قطاع جمع حدد له مسار للجمع، خريطة رقم 

 :يدانية لعمال الجمع مما ترتب عنهعلمية بل يعتمد على المعرفة الم

ضعف الخدمة ، ضياع كمية كبيرة للوقود، ساعات 4 – 3طول فترة الجمع من 
اإلفراط في إستخدام العتاد أين تكون هناك عدة دورات جمع مسبقة مما ، ناالمقدمة للسك

  .يؤدي إلى إتالف العتاد
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لنفايات الناتجة عن ، فإن المؤسسة تقوم بجمع االنفايات المنزليةإضافة إلى جمع 
 :المؤسسات مثل

  :ائية شفالنفايات اإلست  -4

الخروب تقدر  )محمد بوضياف ( لجامعي ا مستشفىالإن كمية النفايات التي ينتجها 
  .أسبوع وهي تشمل نوعين من النفايات/كلغ 900بـ 
، األدوية الفاسدة أو أي مادة ملوثة أو وسط تنمو فيه ايات التشريح و األزبال المتعفنةنف -

أسبوع يتم حرقها داخل الموقد بالمستشفى /غكل 200الجراثيم من الجبس و تبلغ كميتها بـ 
  .ساعة/كلغ20بـ  تقدر سطةمتوال سعته 

أسبوع يتم التخلص منها مع النفايات الحضرية /كلغ 500نفايات المطاعم تقدر بـ  -
ن طرف المؤسسة الوطنية الصلبة لمدينة الخروب أين تم جمعها مرتين في األسبوع م

 .النظافة بموجب إتفاقيةللتطهير و

 :  المذبح العمومي لمدينة الخروب  -5

السوق  بجوار 1955أوت  20مدينة الخروب في حي يقع المذبح العمومي ل
ح من طرف ، يسير هذا المذبم2 592يتربع على مساحة قدرها . 1937األسبوعي، أنشأ سنة 
  .سنوات قابلة للتجديد 3للخواص لمدة ه جارالبلدية التي تقوم بإستأ

  .عمال المذبح العمومي لمدينة الخروب
 .المسير هو المستأجر  -

 .رةطاأطباء بي 3  -  

 .تقني سامي بيطري  -

 . عمال مؤقتين 5عامل مرسم و  30عامل منهم  35 -

 .عمال النظافة 4 -

كالطحال، ( لحرق األعضاء المريضــــة  )Incinirateur(يحتوي المذبح على مرمد 
  . نكما يتوفر على ميزا .)إلخ ... الكبد، 
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مة لنا من قبل المذبح كمية النفايات المنتجة من قبل المذبح حسب آخر المعطيات المقد

  : التالي ) 39(و هي موضحة في الجدول رقم  2007البلدي كانت خاصة بشهر فيفري 
 2007جدول كمية النفايات المقدرة لشهر فيفري ): 39(جدول رقم

 رأس/إجمالي النفايات كلغ كمية النفايات لكل رأس العدد نوع األذبحة

 كلغ 3400.8 كلغ7.8 436 األبقار

 1192 كلغ2 596 األغنام

 / / 02 جمال

 / / 01 أحصنة

  .معالجة الطالبة+  2008المذبح البلدي : المصدر 

لية و ما يقوم عمال المذبح بتفريغ كمية النفايات المتمثلة خاصة في بقايا األحشاء الداخ
، أين يتم جمعها من قبل المؤسسة طن 10ذات سعة  ة، في مقطورتحتويه من بقايا الطعام

  .ية للنظافة و التطهير التي تربطها إتفاقية مع المذبح مرتين في األسبوعالعموم
  ):الهامدة ( نفايات المضايقـة  -6

ة التي أصبحت تشوه محيطها يقتعاني مدينة الخروب من مشكلة النفايات المضا
، ، الطوب، خزف، قرميدكاألجر( العمراني و الناتجة خاصة عن أشغال البناء و الترميم 

، بحيث تقدر ضافة إلى أغصان األشجار المقطوعةإ) إلخ ... ، صاء، الخرسانةأتربة و ح
  .طن في اليوم 9مضايقة المنتجة بـ كمية النفايات ال

  
  
  
  
  
  

  

 مصادر النفايات الهامدة):10(صورة رقم
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جمعها من خالل لعامال  12خصصت لها المؤسسة العمومية للنظافـة و التطهيـر  
نقلها إلى مفرغة النفايات يتم ) طن 2.5( دورات في اليوم بواسطة جرار بمقطورة  4 – 3

 3م60.000= م x8مx50م150دو قدرة إستيعاب   بشيلياء بصالح الدراجيقة يالمضا
أين يتم إلقاء النفايات الهامدة . سنة تقريبا30وبالتالي يمكن أن تستقبل النفايات الهامدة لمدة 

و هذا من أجل دج للشاحنة و مجانا للشاحنات الخفيفة،  100بها بمبلغ مالي رمزي يقدر بـ 
  .تجنب اإلنتشار العشوائي لهذا النوع من النفايات

  
  
  
  
  
  
  
  

  : )4(نفايات السوق األسبوعي -7

 6.3يقع سوق الخروب بوسط المدينة و هو عبارة عن مساحة غير مغطات تقدر بـ 
خاص بعرض  يوم الخميس. ي يقام عشية الخميس و يوم الجمعةو هو سوق أسبوع. هكتار

إلخ ... قطع غيار السيارات . أحدية، أثاث، أدوات كهرومنزلية، ة، لباسالبضائع األجنبي
 .يوم الجمعة إضافة إلى عرض كل ما سبق يتم بيع و شراء الماشيةو

  .يتم جمع نفاياته عن طريق المؤسسة العمومية للنظافة و التطهير عند نهاية كل سوق
  
  
  
  

                                                 
  .لزهراء أومدور، فاطمة امصدر سابق - 4

 

  مفرغة النفايات الهامدة بشيليا): 11(صورة رقم 
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  : عملية الكنس  -8

في مدينة الخروب تقوم المؤسسة نزلية و ما شبهها إضافة إلى عملية جمع النفايات الم

إلخ أين يتم ... العمومية المحلية للنظافة و التطهير بكنس الشوارع و الطرقات و األسواق 

عامل و إستعمال مجموعة من الوسائل تتمثل في المجارف، المناقل، المكانس،  33تسخير 

احد، كل عامل يقوم بكنس مسافة أين يتم كنس الشوارع بشكل خطي في إتجاه و. المماشط

يوم كحد /كلم O.M.S 3كلم و هي تعد طويلة مقارنة بما حددته المنظمة العالمية للصحة  5

أقصى، و بالتالي يعد جهد كبير لعمال الكنس بسبب النقص الكبير التي تعاني منه البلدية في 

  .عدد العمال

ن آليتين و هي غير مستعملة يتم الكنس بطريقة يدوية رغم أن المؤسسة تملك مكنستي

نتيجة إلى الخصائص العامة للطرقات و األرصفة التي ال تخلوا من التحدبات و التعرجات 

  .مما يؤدي إلى إتالف المكنسة، و ال يتم إستعمالها إال في المناسبات الكبرى

  :تنظيم عملية الكنس. 1.8

منطقة : خروب إلى منطقتينقامت المؤسسة المحلية للنظافة و التطهير بتقسيم مدينة ال

  :و الموضح في الجدول التالي. شمالية و منطقة جنوبية و كل منطقة يرئسها رئيس فرقة
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  ريةيع عمال الكنس عبر القطاعات الحضتوز): 40(جدول رقم

  عدد عمال الكنس قطاع الكنس

  المنطقة
  الجنوبية

1200  4 
250  1 

1600  
  1600 -6:  يتوزعون كما يلي8

                        1 – 500  
                        1 - 418  

  المنطقة
  الشمالية

 2 الطريق الوطني
 مركز المدينة

  
  1 -مركز المدينة القديم :      يتوزعون كما يلي8

  1 -طنجة                        
  1 – 45ماي   8                       
  1 –حي بن بو العيد                        
  1 -الحي العسكري                       
  1 –السوق المغطى                       
  1 –حي بن المنيعي                       
  1 -بوهالي العيد                             

 1 مسكن 450
 4 مسكن 900
 CNEP 1مسكن 500
  .البةمعالجة الط+  E.P.C.A: المصدر

تبين من الجدول أن توزيع عمال الكنس يختلف من قطاع إلى آخر حسب شساعة 
عمال كنس لكونه يعد من  8خصص له  1600حيث نجد قطاع . المنطقة و سرعة إتساخها

كذلك مركز المدينة . أكبر القطاعات من حيث المساحة و الحجم السكاني لمدينة الخروب
يجة مختلف النشاطات المتمركزة به تجارة، إدارة، باعتباره يمثل نقطة جذب للسكان نت

عمال كنس، أما باقي القطاعات  4مسكن بـ  900و  1200ثم يليه كل من قطاعي . سكن
  .عامل كنس 2إلى  1يوجد بها من 
  تردد عملية الكنس. 1.1.8

زواال  1صباحا إلى  6يتم كنس الشوارع مرة واحدة في اليوم إبتداءا من الساعة 
و يوم اإلثنين و األربعاء خصص لكنس ، يتم كنسه مرتين في األسبوع كز المدينةمر ماعدا 

  ).41(المبينة في الجدول رقم األحياء  

  الدراســـة التحليليــة للنفايات المنزلية في مدينــة الخروب                               الفصل الثالــث



152 
 

مسكن والطريق  1600بالنسبة ليوم الجمعة يتم كنس مركز المدينة، الشارع الرئيسي 
  .الوطني فقط

  األحياء المعنية بالجمع مرتين في األسبوع): 41(جدول رقم
  عدد عمال الكنس قطاع الكنس

  8 حي الوفاء
  4 45أوت20

  3 مسكن238
  2 زغيدة الطاهر

  1 كوبربا
  I-II 2 منطقة النشاطات

  .معالجة الطالبة+  E.P.C.A: المصدر  

كما تقوم المؤسسة العمومية بكنس السوق األسبوعي لمدينة الخروب كل يوم أحد 
  .عامل كنس 15بتخصيص 

جز الذي تعانيه المؤسسة في نظرا للع
العمال و المعدات فإنها ال تستطيع جمع كل 
النفايات المنزلية المطروحة بالمدينة، مما أدى 

عبر ) نقاط سودا(إلى إنتشار مزابل عشوائية 
كافة أحياء المدينة و الموضحة في الخريطة رقم 

، و على ضفاف الوديان مما أدى إلى )20(
لمدينة، إضافة لما تسببه من أضرار تشويه المظهر العمراني ل

على صحة المواطن نتيجة الروائح الكريهة و إنتشار الحشرات، لدى فإن المؤسسة تقوم 
  .عامال ألجل محاربة هذه المزابل 20يوما تقريبا بتسخير  15بحمالت تطوعية كل 

  
  
  

 مزبلة عشوائية): 12(الصورة رقم 

 إنجاز الطالبة: المصدر
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  .القطــــاع الخاص .2

ة المحلية للنظافة و التطهير لم نظرا لشاسعة مجال مدينة الخروب فان المؤسس      
تستطيع تغطية كافة المجال وعليه أوكلت مهمة التخلص من النفايات المنزلية الصلبة 

إلى القطاع الخاص المتمثل في كل من ) ماسينيسا( للضاحية الشرقية لمدينة الخروب 
 مؤسسة بلفاسي كمال و مؤسسة بن سويكي و ننــي، و ذلك في إطار تشجيع المؤسسات

  ).ENSEJ(الصغيرة 
  .مؤسسة بلفاسي كمال -1

قام الفرع البلدي لقطاع ماسينيسا بإبرام اتفاقية مع مؤسسة بلفاسي كمال لمدة 
دج في الشهر، قابلة  280.000بقيمة  2008شهرا قابلة للتجديد ابتداءا من سبتمبر 12

الشوارع ألربعة أين أوكلت له مهمة جمع النفايات المنزلية الصلبة و كنس . للتجديد كل سنة
  :قطاعات جمع المبينة في الجدول التالي

  قطاعات الجمع لمؤسسة بلفاسي كمال): 42(جدول رقم 

  قطاع الجمع
كمية 
  كلغ/النفايات

زمن المستغرق 
  للجمع

عدد عمال 
  الجمع

نوع العتاد 
  المستعمل

  د30سا 2 5675  )ب.منطقة أ(  1حي رقم

5   

شاحنة 
ضاغطة 
  أوتوماتيكية

  )3م7( 

  سا2  2628  ماسينيساص  الحياة و تحصي
  د45  1314 الرياض،  سيدي عمر تحصيص

  د10 100  تحصيص الشروق
  د25سا 5 9717  المجمـــوع

  . 2009الفرع البلدي لقطاع ماسينيسا، : المصدر 
  

استعمال بتقوم بجمع النفايات المنزلية  يمن خالل الجدول تبين أن مؤسسة بلفاس
تقوم بدورتين للجمع . ال للجمععم 5، وتسخير )3م7(ضاغطة ذات سعة  ةشاحنة أوتوماتكي

الرياض، الشروق،  ،ماسينيسا، الحياة( صيص في اليوم الدورة األولى تخص كل من تح
، ابتداء  من الساعة الرابعة إلى السابعة مساءا  أين تستغرق مدة الجمع )سيدي عمر

سمارة لتفريغ النفايات ثم تعود امية لعين تقريبا ثالث ساعات ثم تتجه إلى المفرغة العمو

  الدراســـة التحليليــة للنفايات المنزلية في مدينــة الخروب                               الفصل الثالــث



155 
 

من حي رقم واحد، ابتداء من الساعة الثامنة مساءا إلى غاية )  ب.أمنطقة ( لجمع كل من
  .الحادية عشر ليال

  ) .  146ص ) 19(مسار الجمع موضح في الخريطة رقم (
ايات أما في فصل الصيف تقوم بثالث دورات جمع في اليوم نظرا لزيادة كمية النف

  ).الخ ...،اسبات، خضر فواكهأفراح، من( المنتجة في هذا الموسم 
يوم /كلغ 9717تقدر كمية النفايات المجمعة في اليوم من طرف مؤسسة بلفاسي بـ 

  .د 25ساو5طن في ليوم في مدة زمنية تقدر بـ  9.7 أي ما يعادل 
  .وسائل ما قبل الجمع .1-1

وسائل ما قبل الجمع الموفرة من طرف  أتناء عملية الجمع تتعقب مؤسسة بلفاسي عدة
  .141ص ) 18(و الموضحة في الخريطة رقم ) Dépotoire(مجمع  21، متمثلة في لديةالب

منها توجد في كل من تحصيص  26حاوية بالستكية متحركة،  38حاويات معدنية و  03
  .حاوية على مستوى تحصيص سيدى عمر و الرياض 12ماسينيسا و الحياة و

  .ة الكنــسعملي. 2.1

ؤسسة بلفاسي كمال بكنس الطرقات افة الى عملية جمع النفايات المنزلية تقوم مإض
مستعملة طريقة الكنس اليدوي باستعمال وسائل . شوارع وكذلك بين األحياء السكنيةالو

عمال كنس 10وقد خصص لذلك . ، والمجارففي الناقالت، المكانس، المماشطمختلقة متمثلة 
  :طاعات الحضرية كالتاليموزعين عبر الق

  
  
  
  
  
  
  
  

  الدراســـة التحليليــة للنفايات المنزلية في مدينــة الخروب                               الفصل الثالــث



156 
 

  
  قطاعات الكنس الخاصة بمؤسسة بلفاسي كمال: )43(جدول رقم 

  أوقات للكنس  عدد عمال الكنس قطاع الكنس

  12صباحا إلى سا 8الساعة  05 )ب.منطقة أ( 1حي رقم 
 12صباحا إلى سا 8الساعة  01  تحصيص الحياة

 12صباحا إلى سا 8الساعة  01 تحصيص الرياض

 12صباحا إلى سا 8الساعة  01 حصيص الشروقت

 12صباحا إلى سا 8الساعة  01 تحصيص سيدي عمر

 12صباحا إلى سا 8الساعة  01  ضريح ماسينيسا

  ساعات 04  10  المجموع
  2009الفرع البلدي لقطاع ماسينيسا، : المصدر 

من تستحوذ على اكبر عدد  1 من حي رقم) ب .أ( ما يالحظ من الجدول أن المنطقة 
عمال الكنس نظرا لشاسعة المنطقة و سرعة اتساخها يعود ذلك لكون المنطقة تظم األحياء 

افة إلى تركز بعض إضالسكنية ذات النمط الجماعي أين تكون الكثافة السكانية عالية بها 
  .الخ...، محالت تجارية التجاريالنشطات التجارية بها مثل السوق، المركز 

طق فقد خصص عامل لكل قطاع لكونها سكنات فردية أين أما بالنسبة لباقي المنا
  .يساهم السكان في تنظيف المناطق المجاورة لسكناتهم

ي الحاويات فعند نهاية عملية الكنس يتم التخلص من النفايات المجمعة في المجمع أو 
  .البالستكية

  .مؤسسة بن سويكي و نيني  -2

ة مع مؤسسة بن سويكي و نيني تم قام الفرع البلدي لقطاع ماسينيسا بإبرام اتفاقي
كل  شهرا قابل للتجديد12لمدة  دج 300.000 عطائهما خمس قطاعات جمع بمبلغإبموجبها 

  .2008من سبتمبر  اابتداء سنة
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  قطاعات الجمع الخاصة بمؤسسة بن سويكي: )44(جدول رقم 

  

  قطاع الجمع
كمية
  كلغ/النفابات

زمن المستغرق لعملية 
  الجمع

عدد عمال 
  الجمع

نوع العتاد 
  المستعمل

  د30سا1  3040 ) د.منطقة ج (1رقمحي

5  
شاحنة ضاغطة 

أوتوماتيكية 
  )3م10(

 د10  240  مسكن ترقوي120
  د30سا2  2000 تحصيص المنار والمنى

 د20  480  مسكن تطوري100
  د30سا1  2240  مسكن تطوري536

 سا6  8000  المجموع
  .2009ماسينيسا،  الفرع البلدي قطاع: المصدر

  

اتضح من خالل الجدول أن مؤسسة بن سويكي ونيني تقوم بجمع النفايات بواسطة 
وهي تقوم بدورة . عمال جمع 05بتسخير ) 3م10(ت سعة شاحنة أوتوماتكية ضاغطة ذا

أين تستغرق ) 146 ص) 19(مسار الجمع موضح في الخريطة رقم  (واحة للجمع في اليوم 
يوم أي ما يعادل /كلغ 8000وتقدر كمية النفايات المجمعة بـ  ساعات 6عملية الجمع 

  .يوم/طن8
  )141ص) 18(مجمع موضحة في الخريطة رقم  13فيما يخص وسائل ما قبل الجمع هناك 

منها في كل من تحصيص المنار  26حاوية بالستكية متحركة،  40حاويات معدنية و  3
  .على مستوى قطاع تطوري ماسينيسا 13والمنى، 
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  :عملية الكنس .1.2

  قطاعات الكنس الخاصة بمؤسسة بن سويكي): 45(جدول رقم
 عدد عمال الكنس قطاع الكنس

  2 )د.منطقة ج(1رقمحي
  1 مسكن ترقوي120

  2 تحصيص المنار والمنى
  1 مسكن تطوري100
  2 مسكن تطوري536

  8 المجموع
  .2009دي قطاع ماسينيسا، الفرع البل: المصدر                              

  

قطاعات حضرية،  5عامل كنس يتوزعون على  8من خالل الجدول نالحظ أن هناك 
ط السكن مباعتباره يشمل ن 1عامل كنس لكل من منطقة ج و د لحي رقم  2أين خصص 

أما باقي القطاعات فقد تم . مسكن تطوعي 536الجماعي، تحصيص المنى و المنار، و 
  .اعتخصيص عامل لكل قط

مكنسة، ممشط، مجرف، و تكون عملية الكنس يوميا  ،كل عامل كنس مزود بناقلة
سا أين يتم التخلص من النفايات المكنوسة في 12سا إلى 8ماعدا يوم الجمعة إبتداءا من  

 . مجمع أو حاويات بالستيكية متحركة
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  : الخروب  مراكز التصريف للنفايات الحضرية الصلبة لمدينة: المبحث الثالث 

  المقدمـــة

مراكز تصريف  3لقد شهدت مدينة الخروب للتخلص من نفاياتها الصلبة الحضرية 
والذي  CETفي انتظار تشغيل مركز الدفن التقني ، )21(الموضحة في الخريطة رقم عمومية 

  .2009ستكون بداية استغالله ابتداءا من جوان 
  : )Zaouia)5 –الزاوية  "ة التصريف العمومي للنفايات المنزليمركز . 1

، 1999م وبدأ استغالله سنة 1998لقد أنشئ مركز التصريف العمومي الزاوية سنة 
  .هكتار 10، تقدر مساحته بـ  كلم7يبعد عن الخروب بـ 

تم غلقه من طرف مصالح البلدية استجابة لرغبة السكان نظرا لما كان يسببه من أضرار 
  .هة نتيجة الستغالله الغير منظمكانتشار األدخنة والروائح الكري

  :  )6(" الهرية "مركز  التصريف العمومي للنفايات المنزلية  .2

في منطقة "  الهرية "المؤدي إلى قسنطينة تقع مزبلة  111على الطريق الوطني رقم 
ة ابن ـــالتي تتواجد في محيط فالحي، تبعد المزبلة عن مقر البلدي" القشقاش "تسمى 

تقع المزبلة في منحدر محاط بأراضي  كلم،20م وعن مقر بلدية الخروب بـ كل5باديس بـ 
  .زراعية

تم تفريغ النفايات  .كلم من شمال المزبلة1,5سكان األرياف األكثر قربا يتواجدون على بعد 
  . 2001بها إبتداءا من سنة 

  " :  الهرية "وصف مزبلة  .1.2

  .هكتار 5المساحة المخصصة لالستغالل هي  -
  .هكتار 4لمساحة المستعملة حوالي ا -
  .غياب السياج على مستوى المزبلة والذي تم إنجازه في إطار إنجازه مركز الدفن التقني -
  .غياب الحراسة بالرغم من وجود حجابة في مدخل المزبلة -
  .وجود شاحنة لرص النفايات -

                                                 
 .45المخطط التوجيهي لتسيير النفايات  الحضرية الصلبة للمجمع القسنطيني، ص  - 2،  5
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  .م3العلو المتوسط للنفايات  -

  " :  الهرية "لة اآلثار المترتبة عن مزب .2.2

  .نتيجة لعدم تغطية النفايات أدى إلى انتشار الروائح الكريهة -
  .تكاثر البعوض والكالب الشاردة -
  .االشتعال الدائم للنيران في المزبلة -
  .التركز العالي للملوثات في األرض كالمعادن الثقيلة، وانبعاث الغازات في الهواء -
  .رض وهذا ما يهدد األسمطة المائيةإلى األ)  l'exiviat (تسرب  -

  " :  عين سمارة "مركز التصريف العمومي للنفايات  . 3

بجبل ) حضنة إبراهيم ( تقع المفرغة العمومية لعين سمارة في أعلى محجرة خاصة 
  .101م من الطريق الوالئي  5كلم من بلدية عين سمارة و  4أوال سالم، على بعد 

م تستقبل نفايات كل من بلدية عين سمارة، بلدية الخروب، 1992بدأ إستغالل المفرغة سنة 
بدأ تفريغ نفايات مدينة . األسواق العمومية للخضر و الفواكه لقسنطينة و وحدة إنتاج صيدال

  .2005الخروب بها إبتداءا من سنة 
  : وصف المزبلــة. 1.3

لى حواف مغلقة جزئيا، وجود حاجبة، تفرغ النفايات دون أي تنظيم و مباشرة ع
هكتار، تقدر كمية النفايات  2هكتار، المساحة المستغلة  4تقدر مساحة المزبلة بـ. الطريق

سنوات  5وصلت المفرغـة إلى حد التشبع خالل مدة . اليوم/طن 60المفرغة في المزبلة بـ 
م تم إعادة فتح المفرغــة بمساحـة تقدر 2004م، و في شهر ماي 1997أين تم غلقها سنة 

  ". إبن باديس " كتار في إنتظار فتح الدفن التقني للنفايات ه 7بـ 
تعتبر كل هذه المفارغ العمومية مزابل غير مراقبة أين يتم إلقاء النفايات بها بطريقة 

  .عشوائية و دون أي معالجة، مما أصبحت تشكل خطرا على البيئة و المحيط و اإلنسان
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  :مة عن المفرعات العشوائية مختلف التأثيرات الناج) 46(الجدول رقم 

  
  

 طرق التقليل
  التطور الممكن 

 بعد الغلق
 التأثير الطبيعـة

  التلوث      

 األضرار

جمع و معالجة 
biogaz  بطرق

  .خاصة

أخطار متواصلة حتى 
استقرار النفايات 

 ).سنة 50 - 30(

 biogaz  إنتاج 

الناتج عن تحلل 
 .النفايات

خسائر صحية 
لألشخاص المتواجدين 

المزبلة و القاطنين ب
 .بالقرب منها

 اإلنفجارات

جمع و معالجة 
العصارة بوسائل 

 .خاصة

أخطار متواصلة حتى 
 .إستقرار النفايات

جريان العصارة في 
الشبكة الهيدروغرافية 

في غياب وسائل 
 .الجمع

ث المآخذ المائية يتلو
 .السطحية

تلوث المياه 

 السطحية

كتيمية طبيعة 
األرض أو كتمية 

)PEHD.(  

أخطار متواصلة حتى 
 .استقرار النفايات

تسرب العصارة داخل 
باطن األرض و هذا 
  نتيجة غياب كتيمية

 .و وسائل الجمع 

تلوث مآخذ المياه 
 ).آبار،الحفر(الجوفية 

تلوث المياه 

 الجوفية

  تسير جيد للمزبلة
التغطية متواصلة  

 .دائمة بالتراب

 .خطر لحظي

إنبعاث غاز ناتج عن 
  .اياتتحلل النف

إنبعاث الدخان الناتج 
 .عن حرق النفايات

، أمراض مزمنة
 .الربو

 تلوث الهواء

إستغالل جيد، 
تغطية بالتراب، 

تنظيم و التكفل بـ 
Chiffonniers. 

 .خطر لحظي

إتصال مباشر 
بالنفايات في حالة 
 .غياب التغطية

أضرار جلدية، 
أضرار ناتجة عن 
 .الشم و التنشق

عدوى مباشرة

تراب، تغطية بال
دفق تالتحكم ب

العصارة و جمع 
Biogaz 

توقف الخسائر عند 
 .الغلق

  ممارسة الحرق
، Chiffonnageو  

اإلنبعاثات الناتجة عن 
  .تخمر النفايات

أضرار ناتجة عن 
 .التنشق، ربو، حروق

 الحرائق
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  ):تابع ( مختلف التأثيرات الناجمة عن المفرعات العشوائية  ) 46(الجدول رقم 
  

 .ية بالترابالتغط
توقف الخسائر عند 

 .الغلق

تواجد و تخمر 
النفايات، غياب 

 .التغطية

أضرار ناتجة عن 
ني نوعية دالشم، ت

الحياة في المناطق 
 .المجاورة للمزبلة

 الروائح

توقف الخسائر عند   .التغطية بالتراب
  .الغلق

بط بتوفر إنجداب مرت
  .الطعام

تلوث غير مباشر، ناقل 
  .لألمراض

  حيوانات

إستعمال 
، )صامتة(شاحنات

غلق مضاد 
  . الصوت

توقف الخسائر عند 
  .الغلق

نشاط داخل المزبلة 
  ).النقل، اإلستغالل(

أضرار سمعية، تدني 
نوعية الحياة في 
المناطق المجاورة 

  .للمزبلة

  الضوضاء

التشجير التغطية 
النهائية بطريقة 

من صالحة 
  .الزرع

توقف في حالة إعادة 
  .إدراج المنظر

ر الموقع، مظه
إتستغالل المزبلة، 
  .إختيار سيئ للموقع

تشوه جمالي، تدني 
نوعية الحياة في 
المناطق المجاورة 

  .للمزبلة

  رؤية الموقع

توقف في حالة تغطية   .تغطية النفايات
  .النفايات

ر النفايات نتيجة بعثت
غياب التغطية و سوء 

  .اإلستغالل

ية، تدني لأضرار جما
نوعية الحياة في 

ق المجاورة المناط
  .للمزبلة

  ايرطت
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  " :  بوغرب "مركز الدفن التقني  .4

المتعلق بتسيير ومراقبة والقضاء  2001ديسمبر  12المؤرخ في  01/19طبقا للقانون 
على النفايات فإن مركز الدفن التقني يعمل على أن يكون كبديل للمزابل العمومية الشائعة 

فظة على البيئة مع مراعاة الشروط الدقيقة الستغالل مركز وذلك من أجل الوقاية والمحا
  .وذلك للقضاء على أي خطر متوقع من شأنه أن ينقص من مدة استغالله CETالدفن التقني 

  : اختيار مركز الدفن التقني للتجمع القسنطيني  .1.4

لجنة  إن اختيار موقع مالئم لمركز الدفن التقني ليس بالمهمة السهلة وعليه تم تنصيب
زيغود يوسف، عين  (متكون من العديد من الشخصيات على إثرها تم ترشيح أكثر من موقع 

التابع لبدلية ابن "  بوغرب "ليتم في النهاية اختيار والمصادقة على موقع )  الباي، ابن باديس
  .باديس

   :البلديات المعنية بمركز الدفن التقني . 2.4
الهرية، ابن باديس، عين عبيد وأوالد  الخروب، عين سمارة، قسنطينة،: هي 

  .رحمون
حامة بوزيان، بالنسبة لكل من بلدية   .باقي البلديات فقد برمجت مراكز دفن تقنية أخرى أما

ي و يسمى ــي ثانــيتم إنشاء مركز دفن تقنسديدوش مراد، بني حميدان، زيغود يوسف، 
  .بزيغود يوسف )الدوغرة ( بـ 

سيتم إنشاء مفرغة مراقبة في منطقة كاف بني حمزة بمسعود  مسعود بوجريو و إبن زياد
  . بوجريو

  " :  بوغرب "الدراسة الطبيعية لمركز الدفن التقني  .3.4

  : الموقع  . 1.3.4

كلم هي ذات طابع 40في بلدية ابن باديس التي تقع شرق مدينة قسنطينة على بعد  CETيقع 
في محيط فالحي " القشقاش "مركز الدفن  رعوي زراعي، تعرف المنطقة التي سيقام عليها

هكتار يتم الوصول إلى  50كلم عن مقر بلدية ابن باديس على مساحة قدرها 5يبعد بـ 
  .%10- 3تمتاز بإنحدار .المتجه نحو قسنطينة 111الموقع عن طريق الطريق الوالئي رقم 
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  : الدراسة الجيولوجية. 2.3.4

يمة، غرب موقع القشقاش أراضي نوميدية يتواجد في المنطقة دات صخور رملية قد
مكونة من الحصى و الطين، جنوب، كلس كتلي لجبل أم سطاس، شرق و جنوب غرب، 

  .كلس كريتاسي، أقصى شمال غرب نجد تشكيالت مكونة من المارن و الكونغلوميرا 
  .أما تكوينات الزمن الرابع تتمثل في الترسبات النهرية

  :ةالدراسة الهيدروغرافي. 3.3.4

و إلى الحوض الجزئي  إلى الحوض التجميعي لكبير الرمال CETينتمي موقع 
  .للحوض التجميعي لواد بومرزوق الذي يمتاز بشبكة هيدروغرافية متطورة نوعا ما 

يشكل خطر التلويث كل من واد نحاس و واد الطرف التي يمكن أن يؤديا   CETموقع 
  .إلى تلويث واد بومرزوق

  :مناخية لدراسة الا. 4.3.4

تنتمي المنطقة المقترحة لمركز الدفن التقني إلى نطاق المناخ النصف الجاف، هذا 
  .النطاق يمتاز بضعف التساقط و تزداد فيه أيام الجليد

  .مم 600- 500إلى خط تساوي األمطار ) قشقاش ( تنتمي منطقة الدراسة : التساقط -     
، )casier( في تموضع المفرغة إلنشاء الخليةتعد الرياح عامل مناخ أساسي : الرياح -     

لدفن النفايات، و ذلك بتحديد اتجاه الرياح المسيطرة من أجل تفادي تطاير النفايات الخفيفة 
  .وتعتبر الغازات، و األدخنة و الروائح الكريهة

إن الرياح سائدة ذات اتجاه شامل غرب، ثم تليها الرياح الجنوبية أما بالنسبة للرياح 
  .سيروكو توجد في الناحية الشمالية لوالية قسنطينة. فة و الساخنةالجا

  : الوسائل المادية والبشرية  . 4.4

  :   عامل  28هناك : الوسائل البشرية . 1.4.4
  ). تقني سامي أو مهندس (مسؤول، رئيس التشغيل  -
 ).تقني سامي ( مسؤول عن عمال المصنع  -

 .ياتعونين مكلفين بمراقبة نوعية وسير النفا -
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 ). األجور (محاسب مكلف بمراقبة ومتابعة الوزن، ودفع المستحقات  -

 .عمال مختصين في اإلعالم اآللي، مشرفين على مراقبة األوزان 03 -

 .حراس 06 -

 .عمال مكلفين بالصيانة 04 -

 .سائقين شاحنات 06 -

 .عامل مختص في الغسل والتشحيم -

 .للوزن الثقيل) 02(سائقين  -

 .فيفللوزن الخ) 02(سائقين  -

  : الوسائل المادية .  2.4.4

ة وضغط ورص ـــمجهزتين بدراع الرفع مكونة من أعمدة التسوي) 02(آلتين -
 .) Pieds de mouton( النفايات 

 .) Chargeurs sur chenille( مشحونتين بسالسل ) 02(ألتين  -

 .) Rétrochargeuse( )  لشحن تراب التغطية (ناقلة ذات عجالت  -

 ). لنقل تراب التغطية (  C260طراز ) طن 10) (02(شاحنتين  -

، وتنقل عمال  الحتياطات االستغالل لنقل الوسائل (شاحنة ذات قسم قيادة مزدوج  -
 ). اإلدارة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

الوسائل ): 13(صورة رقم
المستعملة إلستغالل مرآز 

 "بوغرب " الدفن التقني 
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  ). طن 30إلى  25: الحمولة المسموح بها  (جسر األوزان  -
  :خالل الفترة الخماسية CETدفنها في  قرركمية النفايات الم. 5.4

    خالل الفترة الخماسيةCET دفنها في مقرركمية النفايات ال): 47(ل رقم جدو
  سنة 20المجموع   2024-2020  2019-2015 2014-2010 2009-2005  الفترة الخماسية

  3259501  977769  860001  756419  665312  قسنطينة
  535859  164952  142290  122740  105877  الخروب

  133963  41237  35571  30686  26469  عين سمارة
  123203  37926  32714  28220  24343  أوالد رحمون

  156579  48200  41576  35865  30938  عين عبيد
  82816  25493  21990  18969  16364  ابن باديس
  4291921  1295577  113142  992899  869303  المجموع

  
  : سنة  20متوسط الكمية السنوية لمدة     

  .السنة/طن 214596 -
 .اليوم/طن 588 -

  : CETالمساحة الالزمة لدفن النفايات في . 6.4

سنة بشرط أن يشغل بطريقة  20بمدة  CETلقد قدر العمر التقريبي لالستغالل لـ 
من  )compacteur à pied de mouton(صحيحة، فاستعمال طريقة الرص الميكانيكي الثقيل مثل 

كما أن التقليص من . ياتأجل التقليل من حجم النفايات التي ستدفن وكذلك تغطية النفا
  .المساحة الالزمة للدفن مرتبطة بسمك طبقات النفايات ونسبة الرص المحققة

لكل فترة خماسية تتغير حسب  CETبمركز الدفن " م"إن قيمة المساحة الالزمة 
على المدى المتوسط دون  0.8المحصل عليها بعد عملية الرص وتقدر بـ " ك"الكثافة 

  .مستعملة لتغطيتهاحساب سمك الطبقات ال
) دون سمك التراب الالزم للتغطية(م 10لطبقات النفايات هو " ع"االرتفاع المتوسط 

  )ع×ك(ك = م : ساب المساحة وفق العملية التاليةوعليه يتم ح
 ).2م(المساحة = م 
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  .سنة 20المدة ) طن(الوزن = ك 
  .الكثافة= ك 
  .االرتفاع= ع 

  : ة ـــمالحظ

م، الطبقة األخيرة 0,15-0,10ات الوسطية المستعملة للتغطية بين يترواح سمك الطبق -
  .م1سمك 

 ) casier(الخلية م بالنسبة لعمق 13متوسط االرتفاع في نهاية االستغالل سيصل إلى  -

  :المساحة الالزمة للدفن عبر الفترة الخماسية . 7.4

  عبر الفترة الخماسية المساحة الالزمة للدفن): 48(جدول رقم
  سنة 20المجموع   2024-2020  2019-2015 2014-2010 2009-2005  الخماسيةالفترة

المساحة الالزمة 
  )هكتار(

8,32  9,50  10,85  12,40  41  

هكتار، وستكون هناك  50هكتار من مجموع  41المساحة الالزمة للدفن ستكون 
VRD سنة 20، عمارات ومواقف للسيارات وذلك لمدة.  
  : ة ــمالحظ

التي ) التثمين(لفرضية على أساس الغياب التام لمحطات التقويم لقد وضعت هذه ا
  .تنقص من حجم النفايات الموجهة للدفن

 بالتالي)  محطة للتسميد، مركز للفرز، مفرغات (في حالة وجود محطات التدوير 
  .سنوات 3إلى  إمكانية تمديد مدة استغالل الخلية
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  )casier( الخلية 10: مكونات المشروع " :  بوغرب "تهيئة مركز الدفن التقني .5
  مساحة حفر الدفن): 49(جدول رقم                  

  )2م(المساحة )casier(الخليةرقم

01  10521.26  
02  19301.77  
03  19078.40  
04  21540.94  
05  25184.20  
06  16245.69  
07  44614.30  
08  28550.22  
09  51349.06  
10  42690.77  

6.  Lagune :    
  Laguneمساحة ): 50(جدول رقم 
  )م(متوسط العمق  )2م(مساحة Laguneرقم 

01  180126  3.00  
02 181543  3.00  
03  189260  3.00  
04  92500  3.00  
05  700.00 3.20  
06  700.00 3.40  
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  : الجــدار . 7

ص م يضم الجزء الخا4830محاطة بجدار طوله "  بوغرب "مركز الدفن التقني 

باإلدارة وكل ما هو محيط بالمركز بما في ذلك المفرغة العشوائية القديمة، توجد به بوابة 

  ).طن 7(تسمح بمرور شاحنتين من الوزن الثقيل ) م7(للدخول 

  .   لألوزان جسرتوجد حجابة،  CETفي مدخل 

 يحتاج إلى عدة موافق، مكاتب، مخازن، أماكن لتغيير المالبس، CETكما أن المركز -

  .دورات للمياه، مرآب للصيانة وتوفق السيارات والشاحنات

الدخول إلى منطقة االستغالل تكون عبر طرق معبدة بالزفت، أما الطرق الداخلية المؤدية  -

  ).Tufمنقولة من الواد أو (بمواد جد مرصوصة  الخلية تكونإلى 

  " : بوغرب"طريقة استغالل مركز الدفن التقني . 8 

غير نفوذه  خليةا على إنشاء ــتهيئة مركز الدفن المستقبلي ترتكز أساس: الخليةإنشاء  -

)casier étanchés (تسمح بملئه تدريجيا.  

عويضية من أجل الحفاظ حسب مخطط يحدد كيفية استغالله وكذلك المقاييس الت الخليةتمأل 

طبقة من الطين  قاع من كل األعشاب ثم توضعاليتم تنظيف  الخليةقبل البدء بمأل على البيئة 

 ) la géomenbrane( بـ   سم، ثم تغطى بغشاء غير نفوذ يعرف75جيدا بسمك  ةمرصوص

بكثافة عالية أو بكثافة بسيطة  .) Polyéthylène( هي أغشية تصنع عادة من مادة 

)PVC,VFPE,PEHD  .( يتم تثبيت بواسطة)la géomenbrane(  بواسطة كومة من التراب ليتم

  .ابعد ذلك تفريشه
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  :  la géomenbraneإيجابيات استعمال . 1.8

زمة في إطار بناء مشاريع الهندسة المدنية ذات تقدم عرضا واسعا في إمكانيات الال -
  .طابع بيئوي

 .مادة عازلة معترف بها عالميا -

التطابق الكميائي المرتفع مع الكثير من  -
 .الملوثات ذات مقاومة كبيرة ضد التقلبات الجوية

 .وسرعة التركيبسهولة  -

 .مقاومة كبيرة ضد الضغط الميكانيكي -

  .الصيانة ذات تكاليف منخفظة -

:Le Géotextile 2.8 .  

لتفادي التقوب أثناء وضع  Le Géotextileبواسطة  )La Géomenbrane(تحمي 
  .النفايات ومرور اآلالت

:Le Géodrain 3.8.  

يتميز بخاصية  )Le Géotextile( )PVC, VFPE, PEHD(تتطابق مكوناته مع 

  .)Lixiviat(إمكانية وضع أنابيب تصريف 
  :  Bio-gazو  Lixiviatتصريف العصارة . 4.8

  : Lixiviatتعريف  . 1.4.8

تكون من مهي العصارة الناتجة عن السائل المتبقي ال
   .سيالن الماء عبر النفايات هذا الماء مشبع بملوثات عضوية، معدنية

 DBO5(بعصير النفاية وهو سائل مشبع بملوثات عضوية  )Lixiviat( كما تسمى
  ).ل/غ5بمعدل  DCO(ملوثات كيمائية ) ل/غ2.5يقدر بمعدل 

SO4(كما أن الملوث الكيميائي يتصف بالملوحة 
-, CL-, MG++, Ca++, K+, Na+.(  

  

 

 la géomenbrane): 14(صورة رقم 

 

 Le Géodrain ):15(صورة رقم 

 لبيئةمديرية ا: المصدر

 

 مديرية البيئة: المصدر

 مديرية البيئة: المصدر
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  : Lixiviat معالجة العصارة  . 2.4.8

يح لتحول فيما بعد إلى محطة مخزنة في حوض تخزين مياه الترش Lixiviatمبدئيا 
  .تصفية المياه، عندها تتم المعالجة

  : Lagunagesمعالجة العصارة عن طريق  . 1.2.4.8

 وذلك لبساطتها وقلة تكاليفها مقارنة بطرق) Lagunage(ينصح باستخدام تقنية 
المهوى هو تصفية بيولوجية لألجزاء  )Lagunage(.أخرى

غير ) Lagune(لقذرة، عمق العضوية الموجودة في المياه ا
  .م، مع التهوية االصطناعية3-2.5من  المهوى

المدروس اختيرت " بوغرب" CETفي حالة 
Lagune  م1.5طبيعية مع حوضين عمق.  
  : المحملة عبر النفايات Lixiviat كمية . 3.4.8

اليوم نسبة رطوبة /طن 430أي  3م157000سنة هو  20معدل الحجم السنوي خالل 
عند وصولها إلى مركز التعريف الصحي، لكنها تتناقص  %50المنزلية تقدر بـ  النفايات

  .%20بنسبة  )Lixiviat(بفعل عملية التبخر والتخمر لتأخذ شكل 
  

     QL = 430 x 0.20 = 86m3/j ∼ On majors à 100m3/j 
  

  Lixiviatكمية         اليوم                                                                
  :  اإلجمالية للماء المراد تصفيته الكمية  -

     Qt = Qr + QL = 100 + 100 = 200m3/j 
  

  اإلجماليةالكمية    كمية ماء السيالن       Lixiviatكمية                                   
  
 
  

  LAGUNE ):16(الصورة رقم

 مديرية البيئة: المصدر
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أفريل يمكن اعتبار  ر ورا إال بين شهري ديسمبتبباعتبار تساقط األمطار ال يكون مع
المتوسط  ، )temps de séjour(أشهر ومرتفع في الفترة الجافة  5ضعيف خالل  التساقط

أيام فإن  10متوسط بـ ) temps de séjour(يكون متغير من الشتاء إلى الصيف، إذا أخذنا 
 x 10 / 1,5m = 1300m2 200         : مساحة كل من الحوض تتكون كالتالي 

  .م40× م 40: الحوض األول أبعاد  -
  .م40× م 40: أبعاد الحوض الثاني  -
  .الحوض الثالث للتخزين يكون أقل أهمية ألنه يستقبل المياه الصافية -

  . 3م800م أو حجم 2× م 20× م 20يمكن تكهن أبعاد 
  .هـ 0,4، أي ما يقدر بـ 2م3600=  400) + 40×40(×  2: أو مساحة كلية

)by-pass( وض في أعلى ح)lagune(  يسمح بتوجيه مياه األمطار في حالة األوابل مباشرة
  .الطبيعي المخرجإلى حوض التخزين أو إلى 

رش  )intérieurs( الداخلية لبعض النباتات الخضراء لريالحوض الثالث يستعمل  -
ل الغبار وإطفاء الحرائق، أما إذا أردنا استغال تطاير  الممرات الداخلية من أجل التقليل من

  .المياه للزراعة يجب أن يخضع إلى تحاليل دورية
5.8 .BIO-GAZ :  

              )casier( الخليةتتعرض النفايات الموضوعة على شكل طبقات في أعمق 
  .)bio-gaz(والذي يصحبه انبعاث غازات  )anaerobi(إلى التخمر الالهوائي 

ذي يتكون من غاز الميثان وال )casier( لخليةيتركز في عمق ا )bio-gaz(إن غاز 
)CH4(  والذي يؤدي إلى حوادث خطيرة في حالة تسربه في الطبيعة قد يتسبب في موت

  .العديد الكائنات الحيوانية والنباتية
  : Bio-gazالتخلص من . 1.5.8

أين توضع  ) Torchéres( بمساعدة عدة مشاعل  ) bio-gaz( يتم تصريف غاز 
  .م50-40، المسافة بين مشعل وآخر بـ وبالمثقداخل أنبوب من اإلسمنت 

  .) CET( فوق  ) CH4( من الواجب مراقبة انبعاث غاز الميثان  -
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انفجارات إذا زادت نسبته  في حوادث و ) CET( يتسبب غاز الميثان الموجود داخل  -
  .في الهواء 5%
  .)CH4(يجب اتخاذ مقاييس المراقبة المنتظمة في حالة وجود روائح  -

  "إبن باديس " فة إستثمار مركز الدفن التقني كل. 9

  التكلفة التقديرية إلستثمار مركز الدفن): 51(جدول رقم              
  HTغ ـــالمبل ةــالوجهــ

  الهياكـــــل

 428,00 959 300 1  الخلية 10

06 lagunes  40 488 808,20 
 970,00 805 39  إدارة

 370,00 810 40  جــدار

 676,02 064 422  كلمجموع الهيا

  تجهيــــزات

2 compacteurs – bouteurs70 000 000,00 
2 bouteurs sur chenilles40 000 000,00 

 000,00 000 18 ناقلة ذات سالسل

 000,00 200 1 شاحنة ذات قسم مزدوج

 C260 8 000 000,00شاحنة  2

 000,00 000 1  شاحنة خفيفة

 000,00 000 2 )سة المدنيةإضافة الهند( جسر األوزان 

 000,00 300  مكاتب و أثاث 

 000,00 500 140 مجموع التجهيزات

 HT 1 562 264 576,20المجموع العام 

TVA 17%265 635 977,96 
Total TTC1 822 900 550,16 
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  :خالصة الفصل الثالث

أن كمية ونوعية  من خالل الدراسة الميدانية لواقع النفايات في مدينة الخروب تبين

النفايات المنتجة في المدينة تختلف من قطاع حضري إلى أخر و من نمط السكن الفردي  

  .للسكان يإلى السكن الجماعي، كذلك حسب المستوى االقتصاد

كما تبين أن أغلبية السكان يتخلصون من نفاياتهم في أكياس بالستكية غير معدة للجمع،       

  . قبل الجمع المتمثلة في المجمع التي تعد وسيلة غير فعالة وجود الكبير لحاويات ما

أوكلت عملية جمع النفايات إلى كل من القطاع العام و الخاص ، أين يتم جمع نفايات مدينة  

الخروب من طرف القطاع العام و هي مؤسسة عمومية مهيكلة ، تعاني حظيرتها من نقص 

  ) .غيار اظافة إلى نقص في عدد العمال الشاحنات ، حاويات ، قطع( في وسائل الجمع 

أما القطاع الخاص نسجل مشاركة محتشمة تقتصر على قطاع ماسينيسا و هي عبارة عن 

مؤسسة خاصة غير مهيكلــة ، تتوفر على وسائل خاصة بعملية الجمع و عدد كاف من 

  .العمال ، تخضع إلى مراقبة مستمرة من طرف البلدية على عكس القطاع العام

ادة على دلك نقص الوعي لدى غالبية السكان حول حجم األضــرار التي يمكن أن زي 

تلحقها النفايات بالمحيط و صحة السكان ، و أهمية ودور سلوكات المواطن عندما ال يلتزم 

  .  بوضع النفايات في متناول هيئات الخاصة بالجمع مما يؤدى إلى ظهور مزابل عشوائية

" الهرية " لص منها دون أي معالجة مسبقة في المزبلة العمومية كما أن النفايات يتم التخ

التي وصلت إلى حد التشبع في انتظار استغالل " عين سمارة " أوال، تم المزبلة العمومية 

الدي يعد حال للقضاء على مشكلة النفايات على مستوى والية "بوغرب " مركز الدفن التقني 

  .قسنطينة
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 ة و تسيير ــة المستدامـــالتنمي: الفصل الرابع

ة الصلبة في ــالمنزليــات النفاي

  .ة الخروبــمدين

  
  .دانــارب بعض البلـــتج: المبحث األول

ات ــال تسيير النفايــات في مجــإقتراح: المبحث الثاني

  ة الخروبـــة في مدينـــالمنزلي

 



  تجـارب بعـض الـدول: المبحث األول

  المقدمـــة 

لقد تزايد اهتمام العالم في اآلونة األخيرة بموضوع النفايات الحضرية الصلبة، حيث أن 
بيئة و إلحاق األضرار باإلنسان تراكم هذه النفايات، دون معالجة يؤدي إلى تلوث ال

  .ممتلكاتهو
لنفايات الحضرية الصلبة لإلستفادة سوف نتطرق إلى تجارب بعض الدول في تسيير ا

  .من خبرتها
  .)1(التجربــة التونسية .1

ة قـدرها  ـــمليون نسمة يتوزعون على مساح 10,2يبلغ عدد سكان تونس حوالي 
  .سكان ريفيون %35من السكان حضر،  %65بلدية،  264والية،  24، تضم 2كلم/ألف 165

  : النفايات المنتجة سنويا كالتالي بينت الدراسات التي أنجزت حول النفايات بأن كمية
  ).الشخص/اليوم/كلغ0.5(سنة /مليون طن 22 :نفايات منزلية -
 .سنة/طن150.000: نفايات صناعية -

 .طن من نفايات7000سنة أين /طن18.000: نفايات المعالجة -

 .سنة/طن52.000: نفايات التغليف -

 .وحدة 500.000: بطاريات فاسدة -

 .وحدة 2.000.000: إطارات فاسدة -

  . اإلستراتيجية الوطنية لتسيير النفايات   .1.1

تركزت السياسة الوطنية للحكومة التونسية فيما يخص النفايات الصلبة على 
المتعلق  1996جوان  10المؤرخ في  1996- 96اإلجراءات المتضمنة في القانون رقم 

                                                 
ات الصـلبة فـي دول المشـرق    النفايالمشروع اإلقليمي إلدارة  ، مبيتاب ، تسيير النفايات الحضرية في تونس  ،المهندس قطاط علي - 1
  .2007الجزائر، فيفري  ،المغرب العربيو
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المؤرخ  1102-97بالنفايات ومراقبة تسييرها والتخلص منها، وعلى المرسوم التنفيذي رقم 
  .المحدد لطرق استرجاع وتسيير مواد التغليف المستعملة 1997جوان  2في 

قامت الحكومة التونسية من خالل وزارة البيئة وتهيئة اإلقليم بتطبيق برنامج وطني 
وأوكل إلى الوكالة الوطنية لحماية ) Pronagdes(لتسيير النفايات الصلبة الذي أطلق عليه اسم 

  .عدة أعمال نموذجية متعلقة بجمع، فرز والتخلص من النفايات الصلبةالبيئة القيام ب
  :)Pronagdes(من أهم العناصر التي سعى إلى تحقيقها البرنامج الوطني 

  عنصر تسيير النفايات المنزلية وما شابهها      .  2.1

  .إنشاء مراكز دفن تقنية، ومراكز تحويل في المرحلة األولى -
  مفرغة 400ل المفرغات الفوضوية التي يقدر عددها بـ إغالق وإعادة تأهي -
  )إلخ ... جمع، فرز، معالجة، تقويم( وضع نظام متعامل لتسيير النفايات  -
  ). أخذ بعين االعتبار تركيب النفايات( تطوير فروع جديدة للمعالجة، استرجاع، تقويم  -
  تسيير النفايات الخطرة  .  3.1

  .ةوضع قائمة للنفايات الخطر -
  .مراقبة ظروف تخزين ونقل النفايات الخطرة -
  .إنجاز وحدة مركزية لمعالجة النفايات الخطرة لكل التراب التونسي -
  ).شمال، وسط، جنوب ( مراكز تحويل ذات الصيغة اإلقليمية  3إنشاء  -
  .ترقية استعمال التكنولوجيات النظيفة بهدف تخفيض إنتاج النفايات من المصدر -

  : ر النفايات الخاصة تسيي. 4.1

رسم خطة لتسيير كل نوع من أنواع النفايات الخاصة وبالخصوص تلك الصادرة عـن   -
  .النشاطات الصحية، المذابح، والطين الناتج عن الحفر وعن محطات المعالجة األولية

التخلص من النفايات الوبائية عن طريق المعالجة الحرارية على مسـتوى المؤسسـات    -
  ).لمرامد المركزية للمؤسسات الصحية ا( الصحية 
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  تسيير النفايات القابلة للركسلة أو التقويم  . 5.1

  .عدم دفن النفايات القابلة لالسترجاع في المراكز الصحية للدفن -
  .اشتراك القطاع الخاص في ميدان استرجاع وتثمين النفايات -
  .جاع النفاياتضمان موارد مالية وضريبية إلنشاء وحدات الجمع الستر -

    ).Pronagdes(األهداف المحققة من تطبيق البرنامج الوطني .  6.1

البيئة وتهيئة اإلقلـيم  الحكومة التونسية، التزمت وزارة  بهدف تجسيد أهداف سياسية
  :رنامج عقدي لالستثمار تضمن إنجازبتطبيق ب

ة ــباإلضاف، 1999منها وهو تشتغل منذ سنة  5مزبلة منظمة تم إنجاز  26من بين  -
  .المبرمجة 31مراكز تحويل من بين  4إلى 

أما عـدد البلـديات   . تونس، منوبة، بن اعروس، جندوبة و سليانة: المعنية هيالواليات 
  .بلدية 34المعنية هي 

تقريبـا مـن مجمـوع     %40سـنة أي  /طن750.000: كمية النفايات التي تم دفنها -

 .النفايات

 ).2(مراكز فرز أنجز منها  إثنــان  8 -

 .وحدات جمع ترقيمي أنجز منها واحدة في إطار التعاون بين ألمانيا وتونس 5 -

 .وحدة مركزية لمعالجة النفايات الخطرة والصناعية -

 .شمال، وسط وجنوب) نفايات خطرة صناعية ( مراكز لتخزين وتحويل  3 -

 .لحرق النفايات الصحية) فرن ( تجهيز كل مزبلة بمرمدة  -
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  .   2التجربة المصرية .2

سنويا في حين تقدر كمية /مليون طن 60تقدر كمية النفايات المنتجة في مصر حوالي 
ة ــسنويا، أما الكمية المتبقي/مليون طن 15النفايات في المناطق الحضرية والريفية حوالي 

تتضمن النفايات الزراعية، والبناء والهدم، النفايات الصناعية، الحمأة الناتجة عـن  )  45%( 
  .ة المياهمعالج

  .الهيئات المكلفة بإدارة النفايات الصلبة الحضرية في مصر    .2.1

  : إن خدمة إدارة وتسيير النفايات في مصر تقوم بها أطراف ثالثة هي 
  .البلديات . 1.1.2

  .مسؤولية عن تنظيف الشوارع وتخديم حاويات نفايات البلدية -
  ).السماد ( تشغل المكبات ومصانع الكومبست  -

  ) .جامعوا القمامة ( الزبالين  .2.1.2

مع المنازل بشكل منفرد لجمع نفاياتهم مقابل "  التعاقد "وهو نظام تقليدي يعتمد على 
يقوم الزبالون بفرز نفاياتهم وتباع المواد القابلة . جنيه مصري شهريا 5-1أجر يتراوح بين 

  .أو مرة كل يوميا ن خدمة الجمع من باب لباب يومللتدوير إلى مقاول محلي وهم يقدمو
هناك أيضا بضعة شركات خاصة تقدم خدمات إدارة النفايات الصلبة وخاصـة فـي   

  .المدن الكبرى وهي تعمل بعقود محدودة من حيث المدة والمناطق المخدومة
النفايات التي تجمع من قبل القطاع الخاص تسلم إما إلى تجمعات الزبالين أو مباشرة 

  .ياتإلى مكبات التخلص من النفا
  .)NGOS(بعض المنظمات الغير حكومية   .2.2

التي تؤدي خدمات محدودة في مجال إدارة النفايات الصلبة إال أن غالبية الحاالت لم 
  .تكن تجارب ناجحة ولم تستكمل الخدمات

  

                                                 
 .مصر يإلستراتجية إدارة النفايات ف التحضير ، ميتاب ،نفس المصدر السابق -  2
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إن النفايات الحضرية الصلبة في مصر تشكل مخاطر على صحة اإلنسـان والبيئـة   
  : بسبب 

من أبرز معالم المشكلة في مصر، ألن حصة يسيرة من النفايات  وهو: الجمع غير الكفء -

يتم تجميعها بشكل مالئم، معظم األحيان تحرق النفايات عندما تتراكم بشكل كبير في الشوارع 
  .أو في الساحات الخالية

  .أين تلقى النفايات في مراكز غير نظامية ومفتوحة: نقص مراكز التصريف الصحية -

لم تولي الحكومة المصرية اهتماما إلدارة النفايات إال في خريـف  رغم هذه المشاكل 
، حيث بدأ تلوث شديد للهواء في القاهرة الكبرى أين يقع جزء من اللوم على الحـرق  1999
؛ من هنا وضعت الحكومة المصـرية إسـتراتيجية   للنفايات المتراكمة حول المدينة المفتوح

خصخصة واالستغالل التجاري للخدمات بهدف تطبيـق  لتسيير النفايات الصلبة استنادا إلى ال
  .ممارسات بيئية صحيحة

كانت األهداف األساسية لإلستراتيجية هي تطوير المؤسساتي إلدارة النفايات الصـلبة  

بحيث يصبح قادرا على تأمين الجمع والنقل والتخلص النهائي وتأمين مورد ذاتي ومسـتدام  
  .لهذا النظام

مـن جمـع،   )  إقليمي، دولي (لنفايات الصلبة كاملة للقطاع الخاص توكيل خدمة إدارة ا -1
نقل، معالجة والتخلص النهائي، كما يشمل كل أنماط النفايات  كالنفايات البلديـة والصـحية   

 . والصناعية الغير خطرة

إصدار مرسوم عن مجلس الوزراء يسمح بتحصيل أجور جمع النفايـات الصـلبة عـن     -2
  .جنيه مصري 12-1والغاز تتراوح بين  طريق فواتير الكهرباء

التخفيض الضريبي لمدة خمس سنوات على األقل إضافة إلى اإلعفاء الجمركـي علـى    -3
 .المعدات المستخدمة لتسيير النفايات
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لقد تم فعال خصخصت إدارة النفايات في مصر وكانت محافظـة اإلسـكندرية هـي    
مدة التعاقد ( الجيزة وفي السويس وأسوان  األولى، وثالث مناطق من القاهرة، ومنطقتين في

  ).سنة  15
محافظة تبعت خطى اإلسكندرية الجتناب مشاكلها المستعصية إزاء النفايات  17هناك 

  .الصلبة
  :التجربة الفرنسية .3

  مقدمــة

نظرا لتزايد اإلهتمام األوروبي للمشاكل البيئية ظهرت بذلك أولويات جديدة حددت 
وروبي و تبنتها فرنسا بغرض وضع سياسة وقائية بطريقة عقالنية على مستوى اإلتحاد األ

، التقليل من )قويم النفايات الغير الصالحة إلعادة الت( للتقليل من كمية النفايات المنتجة 
ذلك تزايد االهتمام بالمواد القابلة للتقويم و التدوير بهدف الوصول إلى تدوير كأضرارها، و 
من نفايات البناء و الهدم لسنة % 70ات الصلبة الحضرية و من النفاي% 50على األقل 

  .م2020

  :نوعية النفايات في فرنسا -1

  :أين 2004مليون طن سنة  849قدرات كمية النفايات المنتجة في فرنسا بـ  
 %40: النفايات العضوية -

 %40): البناء و األشغال العمومية (  BTPنفايات  -

 %11: نفايات المؤسسات -

 %1: ات الخطرةنفايات الصناع -

 %4: النفايات المنزلية -

 %2: نفايات االستشفائية -
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 :النفايات المنزلية و ما شابهها -2

سنة، /ية النفايات المنزلية المنتجة لكل ساكنكمسجل تزايد كبير في  1960منذ سنة 
  .2002كلغ سنة 359كلغ إلى 175بحيث تضاعف الكمية المنتجة خالل أربعين سنة من 

 2005ة بلغت سنة ـــح العموميــــمنزلية المجمعة من طرف المصالالنفايات ال -
 .السنة /كلغ لكل ساكن 396مليون طن أي  24.8بـ 

 .مليون طن 4.5نفايات المؤسسات المجمعة مع النفايات المنزلية، قدرت بـ نسبة  -

تمثل ... ) ة، ايقراء، المضـالنفايات الخض( أنواع أخرى من النفايات المجمعــة  -
 .السنة/ساكن/كلغ 181مليون أي  11.3

 2005، قدرت سنة "ة و ما شابههــا ـبالنفايات المنزلي" هذه األوزان تكون ما نسميه 
 .مليون طن 36.1بـ 

ل أكثر ثمن الحجم، مواد التغليف تم %50وزن و المن  %30نفايات مواد التغليف تمثل  -
 . د أخرىمكونة من موا %70من محتوى حاويات النفايات، و  %30من 

  :الهيئات المكلفة بعملية الجمع -3

مصالح البلدية هي الهيئة المكلفة بجمع النفايات المنزلية، يوجد طريقتين أساسيتين 
  :لتسيير النفايات 

لضمان ) وسائل مادية و بشرية ( البلدية لديها مصلحتها الخاصة : )La régie(المسير  -
 .عملية الجمع

البلدية تتعاقد مع المؤسسات خاصة : )Le prestataire de service( الخدمات المرفقية -
 .متخصصة في المجال التخلص من النفايات

   :الطريقة التي تساعدها، آخذة بعين االعتبار عدة عوامل كل بلدية يمكن أن تختار
 .نوعية الخدمة العمومية -

ترات بصفة عامة الجمع يتم من باب إلى باب، أين يتم استعمال أكياس، حاويات، على ف
  .متغيرة
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 :مخطط التخلص من النفايات المنزلية و ما شابهها - 4

، يجب على كل محافظة أن يكون لديها مخطط للتخلص 1992جويلية  13إن قانون 
لتسير  (Thématique)و الذي يحدد مجموعة )  PDEDMA(من النفايات المنزلية و ما شابهها 

  .قع المحافظةالنفايات، الوقاية و المعالجة، إبتداءا من وا
  :هذا المخطط يتوقع التهيئة على المدى القصير، المتوسط، و الطويل فيما يخص كل من 

 .كمية النفايات التي يمكن التخلص منها -

النفايات التي يمكن تقويمها عن طريق إعادة االستعمال، ( طريقة معالجة النفايات  -
لطاقة، تلك التي يمكن حرقها دون االسترجاع، الحصول على مواد قابلة إلعادة التشغيل، و ا

 ).استرجاع الطاقة  أو تهديمها 

حلول للتخلص من نفايات مواد التغليف و توضيح مختلف المقاييس التي يجب  -
اتخاذها من أجل الوصول إلى األهداف الوطنية المتعلقة بتقوييم نفايات مواد التغليف 

 .واسترجاع مواد التغليف

نفايات و التجهيزات التي يجب إنشاؤها من أجل إحصاء تجهيزات التخلص من ال -
 .الوصول إلى األهداف المرجوة

 طرق معالجة النفايات  -5

  :اإلسترجاع. 1.5
إن الفترة التي تعتبر األكثر تميز و تقدم هي فترة الفرز من أجل اإلسترجاع، الذي  

ة بإستثناء و التي لم تكن موجودة في السنوات السابق 1980عرف ارتفاعا في نهاية سنوات 
هذا التقدم راجع بالدرجة األولى إلى عملية . الزجاج، الذي استفاد من عملية جمع انتقائي

، فعمليا هي المؤسسة الوحيدة المعتمدة حول هذا الموضوع )Eco emballage(مواد التغليف 
  .إلى وقت قريب

  .2008سنة  %50و ينتظر أن تصل  %42إلى  %16و منه نسبة التقويم ارتفع من 
استرجاع نفايات ير خمن الجمع في األ %19بالنسبة لتقويم المواد، تمثل اليوم حوالي 

  .كثر تجانسااأل هو المؤسسات، بصفة عامة
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  .من نفايات المؤسسات تم استرجاعها  % 68، 2004في سنة 
  : رقــالح. 2.5

أودون يشمل النفايات المجمعة من طرف المصالح العمومية، الحرق يكون باسترجاع 
  .باسترجاع الطاقة
   .%69 تمثل ،يحتل أيضا مكانة فائقة و مازال مراقبة ارتفع أكثر، مزابلفي  الوضع 

 .من مجموع النفايات %6يمثل نسبة ضعيفة : التسميد .3.5

 :تقويم النفايات  .4.5

 

  ) 2004( تقويم النفايات ): 52(جدول رقم 

  استرجاع المواد األولية الثانوية

  %43: الحديد
  %58:رتونورق كا
  %7:البالستيك
  %36:الزجاج

  %35: المعادن الغير حديدية
  % 68أيمليون طن 84 )غير الخطيرة(استرجاع نفايات المؤسسات

  استرجاع و تقويم مواد التغليف
 مليون طن 12.4

  %50مليون طن يتم استرجاعها أي 6.3
 مليون طن 173  إنتاج السماد

  ملية الحرقاسترجاع الطاقة نتيجة ع
 GWH 3908 من الكهرباء  
 GWH 10085 حرارة  
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 :2006طريقة معالجة النفايات سنة  -6

  : شملت مايلي
 .%43: كمية النفايات الموجهة للحرق ارتفعت -

 .% 6التسميد  -

 .%80التخزين و الحرق يمثالن أكثر من  -

 ). 1977( فرن حرق  134يوجد أكثر من  -

 .محطة للتخزين 312 -

 .Déchèteriesغة مفر 3454 -

 .كيفية استغالل الجزائر لهده التجارب  -4

لما لهذه التجارب من فعالية و مردودية في هذه الدول ، يمكن للجزائر االستفادة من هذه 
  : الخبرة وتطبيقها ميدانيا وفق إمكانياتها كـ

رجاع إمكانية القيام بعملية االسترجاع مثل فرنسا خاصة وأن الجزائر لديها قدرة إست-
 .سنة ، يتم إسترجاعها بطرق غير قانونية من طرف األفراد/طن 760.000النفايات تقدر بـ 

إمكانية  إشراك المواطنين في عملية الفرز إبتداءا من منازلهم بالنسبة للسكن الفردى و -
األحياء بالنسبة للسكن الجماعي عن طريق توفير حاويات خاصة لفرز كل نوع من النفايات 

 .لالسترجاع القابلة

-Ecoإشراك الخواص في عملية االسترجاع و التثمين كما هو معمول به في فرنسا -

Emballages et Adelphe.  

تحصيل أجور جمع النفايات الصلبة عن طريق رسوم في فواتير الغاز و الكهرباء كما  -
 .هو معمول به في مصر، لتدعيم ميزانية تسيير النفايات وتحسين الخدمات
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  توصيات في مجال تسيير النفايات المنزلية في مدينة الخروب : المبحث الثاني

  :ــــةالمقدم

لية بعد تشخيص لحالة النفايات في مدينة الخروب تبين أن كمية النفايات المنز
: خر لكونها تخضع لعدة عوامل أساسيةوخصائصها تختلف من قطاع جمع  إلى آ

  .الخ ... ، المستوي االقتصادي سكانيةالكثافة ال
مشاكل ناتجة عن سوء التسيير  يواجه عدةإن التخلص من النفايات الحضرية  

غياب الوعي لدى المواطنين ،  .لكبير في الوسائل المادية و البشريةنقص اال، لها
  .كذلك لجان األحياء والجمعيات البيئية

يتم التخلص منها في  أين إنعدام الوسائل التقنية لمعالجة النفايات لالستفادة منها
 مة يمراقبة  دون معالجة مما يتسبب في خلق مشاكل بيئية جسمفارغ عمومية غير 

  .الخ...  المحيط الهواء، الماء، تشويه كتلوث
ة بهدف التقليل من كمي الحلول و التوصياتوجب علينا وضع بعض  ىلد

في إطار واإلنقاص من أضرارها على المحيط البيئي وصحة المواطنين نفايات ال
  .التنمية المستدامة

 : تكوين اإلطارات -1

من خالل المعاينة الميدانية واالتصال المباشر باإلطارات المكلفة بإدارة و تسيير 
، تبين عدم وجود أشخاص مختصين في مجال البيئة بصفة يات بمدينة الخروبالنفا
 .مما أدى إلى سوء تنظيم عملية جمع النفايات بصفة خاصة  عامة

لدى نقترح وجوب خضوع هذه العينة من اإلطارات إلى دورات تكوينية خاصة 
في مراكز التكوين  .وأن الدولة الجزائرية فتحت فرع خاص بتسيير النفايات الحضرية

  .في هذا الميدان أو إجراء تربصات بالخارج لالستفادة من الخبرة األجنبية  المهني
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 :تنظيم عملية الجمع

يجب على الهيئات المكلفة بعملية الجمع وضع مخطط مسبق لتنظيم          
 .لتجنب الطريقة العشوائية الحاليةبطريقة علمية مدروس  عملية الجمع

أين الحظنا هناك مناطق يمسها الجمع و أخرى محرومة لدى يجب تحديد مسار 
كل  ة ، ألن المالحظ مبدئيا إن مسار الجمع يتغير حسب رؤيةبطريقة علمي الجمع 

ع ــــالمنتجة وإنقاص من طول مسافة الجم الغير ولتفادي المسارات. مسؤول 
كذلك الخفض من تكلفة عملية الجمع  ،ساعات في الدورة الواحدة 4-3من  التي تدوم

  .ؤدي إلى عطبه ستهالك الكبير للوقود و االستعمال المفرط للعتاد مما ياالفي 
 :المادية والبشريةتدعيم الوسائل   -2

على البلدية تدعيم المؤسسة العمومية المحلية للنظافة  :الوسائل المادية -
صة بجمع يرة يوجد بها وسائل تقليدية غير خاظالتطهير بوسائل جمع حديثة ألن الحو

نات ، الشاحنات المكشوفة أما باقي الشاحجرارات ذات عربات : النفايات مثل
 .المختصة فهي قديمة  تتعرض للعطل باستمرار 

كذلك ضرورة توفير قطع الغيار لهذه الشاحنات فالمؤسسة تعاني من نقص  -
مدينة ميليوز  من كبير في قطع الغيار خاصة الشاحنات الضاغطة التي هي هيبة

 .مدينة الخروب و ذلك في إطار اتفاقية توأمة المبرمجة بين المدينتينإلى بفرنسا 
خلق  ، بسبب نقص قطع الغيار وهذا مامما جعلها تتوقف عن العمل ألشهر

لى عفي عملية الجمع وهذا بدوره يؤثر سلبا  اإلظطرابللمؤسسة نوع من التذبذب و
  .نظافة المحيط بصفة عامة 
تم يع الشاحنات التي ية لجميكمية كافبر قطع الغيار باستمرار يلذلك يستوجب توف
  .لمؤسسة التعطالت المتكررة لهذه الوسائل اقتنائها حتى تتجنب ا
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تعاني المؤسسة المحلية للنظافة و التطهير من عجز كبير في  :الوسائل البشرية -
  ددت ــن المنظمة العالمية للصحة حأنس أو الجمع حيث ـاليد العاملة سواء الخاصة بالك

  وىـد سجـنال لكن  ،املـع 522 نسمة أي ما يعـادل 1000عـامل لكل  3-4
مما يتطلب تدعيمها في هذا  عامل على األقل، 111بعجز يقدر عامال أي  366 
  .الجانب 

تقوم بها ورات الجمع فالدورة الواحدة التي وجوب الزيادة في عدد د : دورات الجمع-
حاليا المؤسسة المحلية للنظافة والتطهير هي غير كافية لجمع النفايات و تجنب 

  .قة لعملية الجمع المسب الجزئية الدورات
  :الوسائل ما قبل الجمع  -5

من أهم اقتراحات التي نراها ضرورية هي إمكانية توفير :  أكياس الجمع -
األكياس الخاصة بجمع النفايات المنزلية بأثمان في متناول جميع المواطنين حتى 

 عتبارها وسيلة متحضرة وناجعة فيتنائها دون استثناء ، باقا يتمكن الجميع من
  .نفايات وانتشار الروائح الكريهة ال  رثالمحافظة على عدم تبع

باعتبارها وسيلة أنجع :  تكثيف من استعمال الحاويات البالستكية المتحركة  -
في جمع النفايات لكونها حاويات مغلقة ، يجب أن تضع على مسافة قريبة من المكان 

  .سكانيأمتار ، بعدد و سعة تتماشى و الحجم ال 10ال تقل عن 
مساكن و بعدد أكبر  03فمثال في نمط السكن الفردي يمكن وضع حاوية لكل   

  .في نمط السكن الجماعي
نالحظ االنتشار الكبير للمجمع سواء كانت مبنية من  :  (Dépotoir) المجمع -     

 الشروع في الطوب أو الحديد في جميع أحياء المدينة تقريبا ، من األحسن
النفايات  جمعألنها تعتبر وسيلة غير فعالة في تدريجيا ات تهديم هذه المجمع
 .جابيتها فهي تساهم في تلويث البيئة اوسلبيتها أكبر من 
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لجلب الحيوانات و انتشار الروائح الكريهة ، تلويث الهواء من  امناسب اكما تعد مكان 
ن الحرق الدائم بها مما يعرض صحة المواطنين إلى الضرر خاصة السكاخالل 

                 .غير الئق الحتوائها الدائم على النفايات منظرا ربين منها ، كما أعطت للمدينة االق

مع الحجم السكاني وكمية  ل تتناسب1200وتعويضها بحاويات بالستيكية ذات سعة 
  :النفايات المنتجة داخل كل قطاع والمبينة وفق الجدول التالي 

  ل عبر القطاعات الحضرية1200عدد الحاويات ذات سعة ) 53(رقم  جدول

  المبلغ اإلجمـــالي دج عدد الحاويات االزمة  رقم القطاع

  دج 925.000 37 )1039- 1600-1013(

  دج 250.000  10  )1200-250(

)450-900-  500cnep- 

 )جيني سيدار

  دج 375.000 15

  دج 425.000 17 ماسينيسا) 1(حي رقم 

  دج 1.975.000  79  المجمـــــوع

  من إنجاز الطالبة  : المصدر      

 2000،  و1993ضرورة  تطبيق محتوى قانون المالية لسنة :  فرض رسوم. 6 -
الموضحة في الجدول  الخاص بفرض رسوم على المستعملين و مولدي النفايات

 إضافية ماليةهذه الضريبة المحلية تسمح للبلديات  للحصول على موارد  ).54(رقم
رفع النفايات ، نقلها ، أجور العمال (ألن تكلفتها مابين لتمويل خدمات تسيير النفايات 

تفوق بكثير ) إلخ...، كلفة المعدات و الوسائل المستعملة للجمع ، وقود ، قطع غيار
في مدينة الخروب  :  مثال  . الميزانية المخصصة للجماعات المحلية إلدارة النفايات 

 متوسط جمع قطاع الواحد في الشهريكلف 

  .دج 299.410.02 )رئيس فرقة، شاحنة عمال، سائق  3(  
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  2000تعريفة الرسوم على النفايات المنزلية لسنة ) : 54(جدول رقم 

  )جد(قيمة الرسم بالدينار الجزائري                                                                             

  حسب المحل التجاري حسب المنزل سكان البلدية

  700 350 ساكن50.000حتى 

  700 500 ساكن50.000أكثر من 

  .159ص  2003وزارة البيئة و تهيئة االقليم ، تسيير النفايات : المصدر  

        

تملك مدينة الخروب قدرة هائلة السترجاع النفايات  :  استرجاع النفايات. 7 -
طن سنويا ، تعتبر خسارة كبيرة  3255ما يعادل   %13  قدر بـالمنزلية ت

بطريقة غير قانونية سواء من طرف عمال الجمع  هاللبلدية بحيث يتم استرجاع
 من طرف بعض المواطنين على مستوى نقاط الجمع عبر مختلف نقاط الجمع أو

  .أو في المفارغ العمومية 
ضع حد نهائي لهذه التصرفات لدى فإن وضع نظام الجمع االنتقائي يسمح بو

الغير قانونية ومن جهة تكون عملية جمع النفايات منظمة إبتداءا من مصدر إنتاجها 
  .حتى وصولها إلى مركز الفرز ) المنازل والمتاجر(

هذه العملية تتطلب حاويات خاصة بالمواد المراد استرجعها كاستعمال حاويات 
  .للمواد األخرىذات لون أزرق للمواد العضوية و األخضر 

رغم أن تكلفتها عالية جدا إلى أنها طريقة  فعالة من الناحية االقتصادية و 
  .االجتماعية والبيئية

لمعرفة كلفة عملية االسترجاع أخدنا التجربة الفرنسية كمثال ألن الجزائر تتبع نفس   
  .السياسة لتسيير النفايات
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طن بالنسبة السترجاع /آورو )1(60 - 25بـ  2004قدر متوسط الجمع االنتقائي سنة 
طن لمجموع /آورو 250-25طن للنفايات المنزلية ، /آورو 100-40الزجاج ، 

  .استرجاع النفايات المنزلية الجافة
المواد الناتجة عن عملية الفرز االنتقائي يجب أن تخضع لفرز :  تكلفة الفرز -

 .قبل توجيهه إلى عملية التقويم) جيد(حقيقي 

  .طن/ اورو 180-120ل، الوسائل ،التسيير يتراوح مابين تكلفة العما
-50.000إن ثمن المفرغة هو استثمار مكلف جدا يتراوح مابين : ثمن التخزين -

 العمال خاصة : طن أين يجب إضافة مصاريف تشغيلها/آورو 400.000
  .ومصاريف التسيير

 .تكلفة اإلعالم والتحسيـس -

إشهار، إعالنات ، ( جمع االنتقائيإن عملية اإلعالم و التحسيس بعملية ال
آورو  عند مرحلة ما قبل االنطالق  5- 1،5مكلفة أيضا إذ تقدر بـ ) منشورات 

آورو عند مرحلة االنطالق، كما يجب أن تتبع بحمالت تذكير و  10- 5وبـ 
  .تشجيع وهي تعادل تقريبا كلفة مرحلة ما قبل الجمع

و البدء في إنجاز مشاريع " رب بوغ" اإلسراع في إستغالل مركز الدفن التقني -
الدفن التقني المبرمجة بالوالية ، من أجل إستئصال المزابل العشوائية و إعادة 

 تأهيلها 

مستعملة في الكثير من الدول المتقدمة  وهي  : وضع نظام الجمع التجميعي. 8 -
عبارة عن مفرغة بها عدة حاويات بالستيكية تستقبل مختلف أنواع النفايات ، 

زجاج ، بالستيك ، مواد ( كل حاوية مخصصة لنوع معين من النفايات  بحيث
   .تسمح للمواطن برمي نفاياته حسب كل نوع ) عضوية 

  
(1)jean-Michel Balet,Aide-mémoire, Gestion des déchets, 2 édition,Dunod,Paris,2008 ,p77-78-79. 
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رة النفايات من خالل فتح خاصة وأن والية قسنطينة ستشهد مرحلة جديدة في إدا
ببلدية ابن باديس ، كما برمجت مراكز لفرز النفايات ، " بوغرب " مركز دفن تقني 

لدى يجب من أالن تعويد المواطن على ضرورة التخلص من نفاياتهم داخل هذه 
  .الحاويات 

تشجيع القطاع الخاص لالستثمار في نشاط الجمع ، االسترجاع و تثمين النفايات  -
 .مكن إعادة استرجاعهاالتي ي

فتح المجال أمام االستثمار االجنبي من أجل المنافسة في تحسين نوعية الخدمة  -
 .المقدمة للجمع وكذلك التخلص من النفايات

االعفاء الجمركي على الوسائل المعدة لمجال تسيير النفايات من أجل تشجيع  -
 .االستثمار في هذا المجال

مدينة الخروب من مشكلة انتشار الكبير للنفايات الهامدة تعاني  :النفايات الهامدة  ‐9.
بين األحياء السكنية ، خاصة في التحصيصات وعلى مشارف المدينة مما أصبحت 

لدى  يستوجب عليهم اتخاذ اإلجراءات  ،مصدر قلق للمسؤولين على البلدية تشكل 
اصة الضرورية للحد من هذه الظاهرة خاصة وأن مدينة الخروب بها مفرغة خ

  .بالنفايات الهامدة بالقرب من البعراوية 
في أشغال  هلنفايات الهامدة الستغاللااسترجاع إنشاء مركزنقترح  و منه

  .ومأل الحفر طبقة أساسية في تغطية الطرق فهي  ، الطرقات 
 : التحسيس والتوعية . 10 -

اح في إنج اكبير الها دور وسيلة عالمية إن عملية التحسيس والتوعية       
أن تتخذ كل التدابير الضرورية  لدى يجب على بلدية الخروب. ملية جمع النفاياتع

لتحسيس المواطنين بأهمية هذه العملية في المحافظة على نظافة المحيط والبيئة 
 : ع بعض الطرق المعروفة عالميا اوصحة المواطنين وذلك من خالل إتب

 ة و تسيير النفاياتتخصيص برامج تربوية بالمدارس في حماية البيئ‐

  

  التنميـــة المستدامــة و تسيير   النفايــات المنزليــة الصلبة في مدينــة الخروب       الفصل الرابع



193 

  .حول موضوع ) محلية أو دولية ( كتنظيم أيام أو ملتقيات  -
  .حول أهمية جمع النفايات) اليومية ( اإلعالن في الصحف و الجرائد  -
  . باإلداعةتنظيم ندوات حول الموضوع  -
  . تفعيل لجان األحياء والجمعيات المحلية   -
  . حماية البيئةتوزيع منشورات أو بيانات تتعلق ب -

  :خالصة القصــل الرابع 

عاني مدينة الخروب كسائر المدن الجزائرية من نقص في تسيير النفايات و الناتج ت       

النقص افة إلى ـرة لدى المشرفين على هذا القطاع،  إضخاصة عن نقص الكفاءة و الخبـ

إنجاح عملية التخلص من  ، والغياب التام لدور المواطنين في الكبير في العتاد و العمال

، كما تناولنا بعض األولى نفاياتهم من أجل المحافظة على نظافة المحيط و صحتهم بالدرجة  

ن معالجة النفايات الحضرية الصلبة لالستفادة من خبرتهم اديالتجارب الدولية في م

دانا حول الموضوع و إمكانية تجسيدها مي والتوصيات والخــروج منها ببعض االقتراحات

كالقيام بعملية االسترجاع والتقويم، اشراك القطاع الخاص في ادارة النفايات،  في الجزائر

 .التكوين، التحسيس والتوعية، االسراع في استغالل مركز الدفن التقني
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  الخاتمة العامة
 



                                     
 

 :الخاتمة العامة

منذ سنوات أصبحت النفايات المنزلية و ماشابهها من االهتمامات األولية في       
العالم بأسره،  نتيجـة تضـاعف كميتها المنتجـة بسبب التحضر الكبـير للمجتمعات،  

  تزايد
تتكفل البلدية أو هيئات خاصة بجمع .غليفالمجتمعات االستهالكية وتزايد في مواد الت 

  . و معالجة هده النفايات
منذ الثمانينات نالحظ تزايد اهتمام الدولة الجزائرية بالمشاكل البيئية المرتبطة      

بالنفايات المنزلية و ما شابهها ، رغم الجهود الكبيرة التي تبدلها الدولة في معالجة 
ال تعرف في بلدنا مشاكل كبيرة نتيجة التزايد السكاني النفايات الحضرية إال أنها ال تز

الكبير ، والتطور االقتصادي المستمر مما ترتب عنه تزايد المشتريات أي استهالك 
السلع والبضائع فنتج عنه تزايد في كمية النفايات المنتجة  التي انعكست سلبا على البيئة 

لبلدية المخول لها مهمة التخلص الحضرية نتيجة التسيير السيئ لها من طرف مصالح ا
  .من النفايات المنزلية و ما شابهها

على هذا األساس نجد تناول موضوع النفايات المنزلية و ما شابهها يتطلب معالجة      
  .علمية و البحث عن التقنية السليمة التي تحافظ على سالمة البيئة 

قع تسيير النفايات من هذا المنطلق جاءت الدراسة على شكل تشخيص لوا     
الحضرية الصلبة المنزلية بالجزائر بصفة عامة و مدينة الخروب بصفة خاصة ، شرح 

، مختلف الهيئات المعنية بتسيير ....المفاهيم البيئية كمفهوم النفايات ، أنواع النفايات ،
ي النفايات الحضرية ، القوانين و السياسة التي وضعتها الجزائر للتخلص من النفايات ف

  .(PROGDEM)إطار التنمية المستدامة 
إن دراستنا لموضوع النفايات المنزلية و مشابهها في مدينة الخروب سمح لنا بالخروج 

  .بعدد من النتائج
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إن تسيير النفايات الحضرية المنزلية في مدينة الخروب ال يختلف عن سائر المدن 
مؤسسة محلية عمومية و الجزائرية ، أين أوكلت مهمة جمع ونقل النفايات إلى 

  مؤسسات  خاصة 
رغم الجهود  الكبيرة التي تبدلها هاته المؤسسات للتخلص من النفايات الحضرية 
إلى إننا نسجل بعض النقائص والمشاكل نتيجة نقص في الوسائل المادية و البشرية 
اد إضافة إلى عدم االعتماد على دراسة علمية مسبقة لتنظيم عملية الجمع ، و االعتم

ساعات و  4-3الجمع من  على المعرفة الميدانية لعمال الجمع مما نتج عنه طول مسار
بالتالي ضياع للوقود ، وجهد كبير لعمال الجمع و االستعمال المفرط للعتاد مما يتسبب 

ضف إلى ذلك نوعية وسائل ما قبل الجمع  غير عملية،  . في العطل المستمر  له 
كالمجمع بكونها حاويات مفتوحة  خلقت مشاكل بيئية كانتشار الروائح الكريهة نتيجة 

من تركيبة النفايات ، و مكان لجلب الحيوانات  %70المواد العضوية التي تشكل تخمر 
  .وقيام المواطنين بإشعال النيران بها مما يتسبب في انتشار الغازات و األدخنة الملوثة 

إن غياب الوعي لدى المواطنين و عدم مساهمتهم للحفاظ على نظافة المدينة 
اء النفايات داخل الحاويات الخاصة بعملية ما قبل كعدم احترام أوقات الجمع ، عدم إلق

الجمع أين يتم إلقائها بجانبها أو اللجوء إلى إنشاء مزابل عشوائية مما يمثل عبئا جديد 
  .لعمال الجمع إلعادة جمعها 

عدم امتالك بلدية الخروب إلى مصنع أو مراكز لمعالجة النفايات المنزلية بحيث 
معالجة مسبقة في مزابل عمومية التي أصبحت المكان  يتم إلقاء نفاياتهم دون أية

المفضل لعدد كبير من المقاولين الغير قانونين السترجاع المواد منها عن طريق عمال 
الجمع أو األطفال الصغار ،  مما يصعب معرفة القدرة الحقيقية للجزائر لكمية النفايات 

  . الممكن إسترجاعها
تزايد في كمية النفايات المنزلية المنتجة في مدينة  إن نتائج الدراسة أبرزت ، أن ال

الخروب يرجع بالدرجة األولى إلى النمو الديمغراقي الكبير الذي شهدته المنطقة ، نسبة 
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التحضر ، مستوى دخل السكان ، العادات االستهالكية للسكان خاصة في شهر رمضان 
  .وكذلك المناخ يلعب دورا في نوعية االستهالك

ع النفايات الحضرية في الجزائر يعد حديثا و بدلك فهو مجاال واسعا إن موضو
للبحوث العلمية و البحث عن التقنيات التي يمكن أن تنقص من كمية النفايات ، وتطبيق 
سياسة بيئية فعالة ، كما يمكن البحث في مجال تأتير  فعالية المخطط الوطني لتسيير 

د االنتهاء  من إنجاز مراكز الدفن التقنية خاصة بع. (PROGDEM)النفايات المنزلية 
، ومدى فعاليتها في التقليل من كمية النفايات و معالجتها و بالتالي التقليل من  86الـ 

  .أضرارها على البيئة
أخيرا إن تسيير النفايات المنزلية في الجزائر يبقى من بين أولويات الحكومة 

  .وصول إلى تحقيق مدينة مستدامةالجزائرية من أجل تحسين حياة المواطن و ال
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  :خـــصالمل

  
تعاني مدينة الخروب ككل المدن الجزائرية من مشاكل التلوث البيئي خاصة تلك الناتجة         

  :سباب من بينهــاعن تراكم النفايات الحضرية المنزلية و ما شابهها نتيجة لعدة أ
يرة النمو الناتجة عن تفريغ الفائض السكاني لقسنطينــة، توطن العديد من تتسارع في و

بية، ارتفاع المستوى المعيشي للسكان و غياب الوعي العام ذطة االقتصادية جعلها أكثر جااألنش
ضعف تسيير البلدية و لدى المواطن بالمخاطر الناجمة عن تدهور شروط نظافة المحيط، سوء

كبير كل هذا أدى إلى تراكم  . ت المختصةاءاإمكاناتها التقنية والمادية و البشرية و انعدام الكف
  .فايات الحضرية عبر األحياء مما أدى إلى تدهور البيئة الحضريةللن

رغم أن ، مسبقةتم إعتماد المزابل العمومية دون معالجة النفايات  هذه لتخلص منو ل
النفايات تعد منجما من المواد القابلة للتثمين على الصعيدين البيئي و االجتماعي إذا استغلت 

  .بطريقة عقالنية
ة حاولنا وضع جملة من التوصيات و التوجيهات للوصول إلى  تسيير أمام هذه الوضعي

 متكامل للنفايات المنزلية و ما شابهها و تسخير ما يلزم من أجل تحسين صحة المواطن
  .كالتحسيس و التوعية و إستعمال مركز الدفن التقني و الوصول إلى تحقيق تنمية مستدامة

  
  
  

  :المفرادات االستدالليــــــة
  مفرغة عموميــة -تسييــر –الجمع  –تنمية مستدامــــة  –يات المنزلية النفا

  .مدينة الخروب –الحرق  –االسترجاع  –مركز دفن تقني  – 
  
  
  
  



  



Abstract 
 

Like all cities of Algeria, the city of El Khroub suffers from pollution 

problems, especially that due to the accumulation of household waste and 

assimilated, for various reasons such as: making  

The increase in population growth due to the evacuation of 

additional population of the city of Constantine and the active economic 

development, which made it attractive.  

The increased level of life, and lack of awareness of risks due to 

deteriorating cleanliness of the environment, mismanagement of the town, 

low technical, economic, human, it available, and lack of skills. All this 

generates a large accumulation of waste in the neighborhood, which has 

led to degradation of the urban environment.  

The elimination of waste is in landfills without any treatment, 

although these wastes represent a source of recyclable material on the 

economic, social and environmental. 

Given this situation, we try to give a series of recommendations and 

guidelines for achieving integrated management of household waste and 

give everything and needed to improve the health of citizens, their 

awareness and use  

From landfills to achieve sustainable development. 
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