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   :التــــسيري املـستدام للنفايات املـرتليةواقع 

   ةحالة املؤسسة العمومية الوالئية لتسيري مراكز الردم التقين بورقلدراسة 

The reality of sustainable management of household waste: A case study of Public 
Enterprise for the Management of Technical landfill Centres of the wilaya of  

Ouargla "EPWG CET" 
  

  

  

  

  

    
                                                                                                                                                                                   

  : ملخص 

الية ورقلة، بسبب تفاقم هذه اإلشكالية و ما أفرزته من ظواهر سلبية نتج دف هذه الدراسة إىل التعرف على واقع تسيري النفايات على مستوى و          
مما حتم ضرورة عصرنة القطاع  ،التسيري غري العقالين للنفايات والذي أدى إىل املساس اخلطري بالصحة العمومية نتيجةعنها تلوث املياه السطحية واجلوفية، 

املؤسسة العمومية الوالئيـة  واليت مت تسليط الضوء عليها ضمن هذا املقال، من خالل دراسة حالة  ،للنفاياتبالتوجه حنو استخدام أساليب التسيري املستدام 
" ، حيث مت قياس ودراسة تطور كمية النفايات املعاجلة وفقا لبعض األساليب احلديثة ، وهي أسلوب  بورقلةEPWG CET"1لتسيري مراكز الردم التقين 

على مستوى مركز الردم التقين بورقلة التابع للمؤسسة حمل الدراسة، ومن خالل حتليل النتائج  مت التوصل  إىل " ين  للنفايات املرتليةو الردم التق     التدوير 
ديات التابعة هلـا،  البل  أن  املؤسسة تقوم بفرز النفايات من أجل إعادة تدويرها، كما تطبق أسلوب الردم التقين يف معاجلة النفايات املرتلية اليت تستقبلها من

 . بعض أنواع النفايات القابلة للرسكلة) تدوير(األمر الذي ميكنها من رفع كفاءة إدارة هذا النوع من النفايات من خالل تدنئة التكاليف، و رسكلة 
  

  .التسيري املستدام، النفايات املرتلية، مركز الردم التقين، التسميد، إعادة التدوير : يةالكلمات املفتاح

  
Abstract: 
The aim of this study is to identify the reality of waste management in the Wilaya of Ouargla, due to the 
aggravation of this problem and its negative phenomena that result in surface water and groundwater 
contamination as a result of irrational management of waste, which led in turn to serious prejudice to public 
health, necessitating the need to modernize the sector to go towards the use of sustainable management 
methods of waste, which have been highlighted on in this paper,  by studying the case of EPWG CET 
Ouargla, where we measured and examine the evolution of the amount of waste treatment, according to 
some modern methods: recycling and technical landfill of the households waste in Ouargla technical landfill 
centre. The study reveals that the enterprise  is sorting the  waste for recycling, and applies the  technical 
landfill method  to treat the household waste of the municipalities, which it can raise the efficiency of the 
management of this type of waste by minimizing the cost, and recycling some recoverable waste types for 
recycling.   
Key words: sustainable management, household waste, Landfill Technical Center, composting, recycling. 

 

   :متهيد 
تفــاقـمت مشكـــلة البيئــة احلضريـة باجلزائر بظهور النفـايـات بـاختـــالف أنـواعهــــا   
وتــراكمهـا يف الـوسـط احلضري، بـدون أدنـى معاجلــة ممـا ترتبت عنهـا أضرار متعــددة اجلـوانب، وقـد   

تنمية املستـدامـة كبـديـل مناسب ازدادت اهتمامات الــدولـة مبـوضوع البيئـة السيمـا بعـد بـروز مفهــوم ال
ملعـاجلـة إشكـاليـة التـدهـور البيئـي، مـن خــالل تــراكـم النفـايـات الصلبــة وذلـك بـإصدارهــا    
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زليــة وإزالتهـــا، مـن هـنـا استـدعـت الضـرورة التفكـيـر فـي املتعلــق بتسييــر النفــايـات املنــ
حــل مشكــل النفــايـات املطــروح، مـن خـــالل إعـطــاء نظــــم إدارة وتثميــن هـــذه     
النفـــايات بطـــرق تـــالئم التطـورات احلــديثة للبـــالد مـن أجــــل احملافظـــة علـــى 

تـم إنشـاء مــؤسسـة الـــردم التقنـي بـواليـة ورقلـــــة، الـيت تعمـــل     البيئـــة،  من أجل ذلك
وعليه ومن هـذا   ،علــى االستفـــادة والتخلـــص مـن النفــــايات بطـــرق تقنيـــة وحـديثــة

؟ وما تأثري ذلك على رفع كفاءة فيما تتمثل األساليب املستدامة املتبعة يف تسيري النفايات املرتلية  :اليةالت شكاليةاالاملنطلق ميكن صياغة 
  ؟ تسيري مراكز الردم التقين بورقلةإدارة النفايات على مستوى املؤسسة العمومية الوالئية ل

  :اإلطار النظري -أوال

، سيري املستدام للنفايات املرتليةاملفاهيم األساسية حول ماهية التلإلجابة على اإلشكالية املطروحة سنقوم أوال بتقدمي بعض 
  .وكذا أهم أساليبه احلديثة واليت تكتسي أمهية بالغة على الصعيدين البيئي واالقتصادي

 :سيري املستدام للنفايات املرتليةالت. 1
للنفايات الصلبة احلضرية مبا فيها املرتلية علـى   )املتكامل(املستدام  لتسيريا AFED2""والتنمية املنتدى العريب للبيئة  يعرف

يعين التعامل مع املخلفات على أا موارد تستوجب االسترجاع من خالل سلسلة من احللقات املترابطة املتكاملة، يتضـمن  : " أنه 
لة ختفيض املخلفات كما ونوعـا  حيث ميكن يف هذه املرح( تبدأ هذه املراحل بالتولد من املصدر) دورة احلياة كاملة( مراحل متتالية 

، يليه التخزين الداخلي مث اجلمع من املصادر املختلفة والنقل إىل مواقع مناسبة للتخزين املرحلي أو املعاجلـة، مث إمكانيـة   )وخطورة 
اعـادة  : ري منهاسيوتتعدد أساليب وطرق هذا الت، 3"تدوير واسترجاع املواد القابلة لالسترجاع مث التخلص النهائي بطرق آمنة بيئيا 

) 01(والشكل رقـم  . ) الطمر الصحي(،التسميد املتعلق بالنفايات العضوية، احلرق اآلمن، الردم التقين )الرسكلة(تدوير النفايات 
  .يوضح مراحل  التسيري املستدام للنفايات املرتلية بدءا من عملية إنتاج النفايات إىل غاية معاجلتها

  :  النفايات القابلة لالسترجاع  )رسكلة(تدوير  إعادة . 2

 وسـائل  مـن   وسيلة بأي منها التخلص إىل طريقها يف أا املفروض ما، نفاية من االستفادة إمكانية مدى"   ا ويقصد
 يف اخلامات من بدال تدويرها املعاد املواد استعمال نتيجة عليها احلصول ميكن اليت البيئية الفوائد تلخيصو ميكن  ،4املعروفة التخلص
  .5)01(رقم  اجلدول

  :  )Le compostage(تسميد النفايات العضوية   .3 

 طرف من العضوية النفايات خالهلا حتويل يتم اهلوائية، البكترييا بفعل هوائي ختمر و بيولوجية عملية" : ويعرف على أنه     
 منظور ومن ،Compost  "6الطبيعي  املغذية وتسمى السماد باملوادغنية  سوداء تربة إىل األرض يف املوجودة الصغرية احلية الكائنات
 علـى  للحصول ومواصفات  معايريمت وضع  املطلوب للغرض و مالئمته املنتج جبودة راضياً لعلمه املستهلك وليكون العامة، الصحة
  : تتمثل فيما يلي اجلودة عايل مساد

 التربة ظروف يف حىت النباتات الثقيلة يف للمعادن امتصاصاً أو رشحاً يسبب ال ، الكافية اجلودة ذو السماد يكون أن جيب -
 ؛احلامضية

 ؛للسماد املتكررة االستعماالت بعد حىت التربة يف الثقيلة املعادن تراكمات جتنب -
  .األرض الستخدام املستقبلية اخليارات ضمان -

  : )الترميد(احلرق اآلمن  .4 

 متحركة، أو ثابتة تقنية وحدة أو جتهيز كل " :على أنه  حيث يعرف قابلة للتثمني، الغري ويتعلق بالنفايات الصلبة احلضرية        
 التعريف هذا يشمل ،7 "احلرق عملية طريق عن املنتجة للحرارة استرجاع بدون أو باسترجاع للنفايات، احلرارية للمعاجلة خمصصة

 منشات وأنظمته، ذاته املوقع يف للنفايات األولية واملعاجلة االستقبال، التخزين الترميد، منشآت من املكونة واموعة املوقع من كل
 التسجيل وأنظمة الترميد بعمليات اخلاصة التحكم وأنظمة التجهيزات املدخنة، الصرف، مياه احلرق، غازات البقايا، ختزين أو املعاجلة
  . الترميدوشروط  بظروف اخلاصة واملراقبة
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   :أنواع عمليات احلرق اآلمن.1.4

  :8طريقتني مها بني ومنيز
 ، ةنسبة الرطوب( ميزاا حسب مكيفة خاصة أفران يف النفايات حرق يف تتمثل الطريقة هذه: الطاقة استرجاع دون احلرق -

 و الفحـم  نفايات يف ممثلة تتركها املواد اليت خالل من الطريقة هذه من االستفادة ونستطيعإخل،  ... احلرارية االستطاعة
 أو املفرغة حنو توجه إما احملترقة، هي النفايات وزن من  30%إىل  25 من و احلجم من % 10حوايل متثل اليت احلديد
 ؛منها جزء ستعاد

 مـن  املنبعثة،احلرارة  املنبعثة احلرارة السترجاع جهاز نضيف لكن و السابق اإلجراء نفس :  الطاقة استرجاع مع احلرق -
 أجل من  الطاقة هذه ،تستخدم أنابيب املسخنات عرب الدخان مرور طريق عن ، كبخار استرجاعها ميكن القمامة احتراق
  .أخرى و استعماالت الكهرباء إنتاج و احلضري التسخني

  :للنفايات )الصحيالطمر (التقين الردممفهوم   .5
 حتـدث  اليت اجلانبية املخاطر من ممكن قدر اكرب جتنب ضمنه يتم معاصر علمي بأسلوب  للنفايات الصلبة دفن عملية هي      

 التقين من الدفن عملية وتعترب، 9العامة بالصحة واإلضرار والتربة واملاء اهلواء تلوث مثل ،لنفاياتا هذه من التقليدي التخلص نتيجة
 يوصـى  كمـا أنـه  ،الكبرية  املساحة ذات للدول مالئمة طريقة فهي الثالث العامل دول يف السيما واستخداما عملية الطرق أكثر

 ، احلضرية منها و الصناعية الصلبة النفايات أنواع لكافة نسمة، وهي مناسبة 150000 انهسكا عدد يفوق اليت املدن يف باستعماهلا
وهناك خصائص ضرورية ينبغي أخذها بعـني   ،اإلجناز اقتصاديا وسهلة مكلفة غري طريقة وتعترب واخلطرة اخلاصة النفايات وكذلك

 من النفايات، دفن طريقة ؛النواحي مجيع من التقين الدفن موقع دراسة :10االعتبار عند اختيار هذا األسلوب، نوجزها يف النقاط اآلتية
 حتلل عن النامجة للغازات السليمة اإلدارة ؛النفايات حتلل عن الناجتة للعصارة السليمة اإلدارة ؛للنفايات اليومية والتغطية الكبس حيث

 االنتهاء بعد املدفن إغالق ألسلوب خطة وضع  ؛للنفايات اليومية السجالت وعمل وتأهيلهم، العاملني لتدريب خطة وضع ؛النفايات
 .األرض واستخدام منه،

للنفايات الصلبة هو األسلوب الذي  بإمكانه أن جيعل من النفايـات   ستداممن خالل التعاريف السابقة يتضح جليا أن التسيري امل
ساهم يف دعم االقتصاد الوطين، وتأمني فرص عمل، واحلد من استرياد بعض أنواع املواد اخلام ومكافحـة  ميكنها أن ت ،لثروةلمصدرا 

  :التلوث، ولتحقيق ذلك فهو يعتمد على ما يلي
 ؛املشاركة الواسعة والفعالة من اتمع ككلاحلد من إنتاج النفايات ويتطلب ذلك  -
 ؛اجلمع املنفصل للنفايات، حيث يتم فرز النفايات حسب نوعيتها -
 ؛من خالل عمليات التدوير إعادة االستفادة من النفايات -
 ؛أو غري ذلك الردم التقينأو اآلمن املعاجلة والتخلص من النفايات اليت ال ميكن االستفادة منها بطرق احلرق  -
 ؛ة للوصول إىل بيئة نظيفة مستدامةالبحث والتطوير إلجياد طرق وتقنيات جديد -
 .التدريب باستمرار لرفع كفاءة العاملني يف اإلدارة املتكاملة للنفايات  -

   :الدراسات السابقةبعض . 6

  :)2006، زرواط( دراسة .6.1
، حيث هدفت إىل " دراسة حالة اجلزائر -تسيري النفايات وأثرها على التوازن االقتصادي والبيئي إشكالية "بعنوان  دراسة

 هذا املشكل ريأثية تترتب عنها من تلوث بيئي مبختلف أنواعه ودرجاته، وكيف ماقياس النفايات بصفة عامة و تسيري  إشكاليةحتليل 
 ت نفايار الثالتقييم االقتصادي ألمن خالل  قيام الباحثة ب على احلياة االقتصادية،البيئية واالجتماعية نتيجة عدم تسيريها بطريقة علمية،

دراسة أثر تقييم التكاليف البيئية على اجلانب االقتصادي واحملاسـيب يف   إىل باإلضافة الصناعية على البيئة والصحة البشرية،العادية و
وقد توصلت هذه الدراسة إىل وجـود   ، طرق التقييم املباشر والغري مباشر لتكاليف التدهور البيئي باستخدام امليزانية العامة للدولة، 

  .11العامة للدولة امليزانية على تؤثر كما ،)للمشروع بحالر صايف(على حماسبة التكاليف البيئية التكاليف تقديراتل كبري تأثري
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  :)2009،أمحد (سة درا .2.6
اىل هدفت هذه الدراسة  ،" العربية املدن يف الصلبة البلدية النفايات لتدوير واالقتصادية البيئية املنافع "املوسومة بعنوان و    

 ضمن وذلك ، العربية املدن يف)  الصلبة البلدية النفايات  (املرتلية النفايات لتدوير املمكنة واالقتصادية البيئية املنافع على الضوءتسليط 
 املوارد وصون ، الوطين االقتصاد ، ودعم البيئي الوسط وحتسني ، العامة الصحة محاية يف تسهم النفايات إلدارة متكاملة خطة

 احلديثة الطرق بعضبالتطرق لالعريب، الوطن املرتلية يف النفايات لقطاع الراهن واقعالوهذا من خالل قيام الباجث بدراسة ، الطبيعية
 بإجراء مقارنة كما قام الباحث ،  املستدامة التنمية أهداف وحتقق ، العربية البيئية املتطلبات مع تنسجم واليت النفايات تدوير يف املتاحة
 من الطاقة استرجاع والثانية ) (Compostageالعضوي السماد إنتاجتشمل األوىل  للتدوير رئيستني طريقتني بني واقتصادية بيئية

 ملحا، مطلبا يعترب العربية املدن يف النفايات قطاع  تطوير أن  وقد توصلت هذه الدراسة إىل، )Biogazالبيوغاز (املرتلية  النفايات
  .12أسلوب تدوير النفايات مبختلف أنواعهاعلى من خالل االعتماد  يتحسن أن البيئي للوضع أريد إذا قصوى أولويةو وذ

   :)  Roch Edgard Gbinlo ,2010(دراسة .3.6
من جهة  تسيري النفايات املرتلية وعدم كفاية موارد التمويلسوء العالقة بني  إجيادهذه الدراسة ،  من خالل حاول الباحث 

وقيـاس   ذجـة نمه بمقيا من خالل  ،)دولة البننيلالعاصمة االقتصادية  " (كوتونو" مبدينة يف قطاع النفايات  وكذا كفاءة التنظيم 
 13عرب أسرة  )304(عينة مكونة من  مت توزيعه على استبيان االعتماد على ب ،)رفع النفايات دفع ضرائب(متوسط االستعداد للدفع 

إدارة  حتسني جودة خدمات  رفع النفايات واستعداد األسر لدفع ضرائب وجود عالقة قوية بني  أوضحت نتائج الدراسة ، وقدحي 
 ،فرنك أفريقي شـهريا  2135 حوايل  النفاياترفع  ، حيث توصل اىل أن متوسط استعداد األسر لدفع ضرائب  النفايات املرتلية

  .13"كوتونو" مبدينة مقابل حتسني جودة اخلدمات يف قطاع النفايات 

  :)2014، صليحة.ح( دراسة .6.4
وقد هدفت هذه الدراسة  ،"دراسة حالة اجلزائر –تسيري النفايات الصلبة وعالقة تدويرها بالتنمية املستدامة  "وهي بعنوان 

دور أسلوب تدوير النفايات كأحد األساليب اهلامة للتسيري املستدام للنفايات الصلبة يف حتقيق التنمية املستدامة،حيث قامت  إبرازاىل 
،كما ) اجلزائر العاصمة، قسنطينة، املسيلة(يات الصلبة على مستوى عينة من واليات الوطن متثلت يف الباحثة بدراسة واقع تسيري النفا

، مؤسسة بالستيميتال، مؤسسـة  Emisمؤسسة (تناولت واقع وأفاق تدوير النفايات الصلبة على مستوى بعض املؤسسات الوطنية 
 بني سببيةوقد توصلت هذه الدراسة إىل وجود عالقة ، بعض احللوللمشاكل اليت واجهت ذلك واقتراح تطرقها لمع ) تونيك صناعة

كون هذا األسلوب يساهم يف احلد من نسبة التلوث  التنمية املستدامة يف املؤسسات حمل الدراسة،وبني حتقيق أسلوب تدوير النفايات 
اإلنتـاج،   إلعادة إدخال هذه النفايات ضمن دورةواسترتاف املوارد الطبيعية، ويقلل من نسب استخدام الطاقة واملواد األولية نتيجة 

،مما يسهم يف للقائمني بعملية التدوير ة التكاليف، إىل جانب خلق مناصب شغل جديدة تعرف بالشغل األخضروبالتايل يعمل على تدني
  .  14 خفض معدالت البطالة

  :يدايناإلطار امل -ثانيا

املؤسسـة  أساليب التسيري املستدام للنفايات املرتلية علـى مسـتوى   من خالل اجلانب امليداين سيتم الكشف عن واقع تطبيق        
 .بورقلة، وقياس كميات النفايات املعاجلة على مستوى مركز الردم التقين بورقلة العمومية الوالئية لتسيري مراكز الردم التقين

مت االعتماد على أسلوب دراسة احلالة، وعلـى املنـهج الوصـفي     املطروح، اإلشكال على واإلجابة الدراسة، هذه أهداف لتحقيق
ت يف اإلطار النظري للدراسة جمموعة من الكتب والرسائل العلمية، استخدم، حيث املطروحاإلجابة على السؤال التحليلي يف سبيل 

حالـة املؤسسـة   اخلاص بدراسة  مت االعتماد يف اجلانب امليداين، كما احملكمةباإلضافة إىل األحباث والدراسات املنشورة يف االت 
من خالل مقابلة العديد من على أداة املقابلة واملالحظة  يف اجنازه  بورقلة EPWG CETالعمومية الوالئية لتسيري مراكز الردم التقين 

الدراسة ومراكز الردم التقين حمل  املؤسسةعاينة ممن خالل  يف حني استخدمت أداة املالحظة ،رؤوساء املصاحل واألقسام و  املسؤولني
أساليب التسيري املستدام للنفايات علـى مسـتوى    من أجل مجع البيانات واملعلومات الالزمة للكشف عن واقع تطبيق  ،التابعة هلا

   .املؤسسة حمل الدراسة
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مركز : وهي بورقلة ومراكز الردم التقين التابعة هلا املؤسسة العمومية الوالئية لتسيري مراكز الردم التقينمتثل جمتمع الدراسة يف 
مركز تقرت ومركز ( ال أن املركزين األخريين إركز الردم التقين حباسي مسعود ، الردم التقين بورقلة، مركز الردم التقين بتقرت وم

لذلك مت ، 18/12/2011من   ابتداءا مركز الردم  التقين بورقلة فقد بدأ نشاطه االستغاليل مازاال قيد االجناز، أم) حاسي مسعود
 لتسيريل الواليات اليت استفادت من الربنامج الوطين اقتصرت الدراسة على إحدى، و تركيز الدراسة التحليلية على مركز التقين بورقلة

املؤسسة العمومية الوالئية ، و بالضبط على دراسة حالة وهي والية ورقلةPROGDEM"" 15 املرتلية وما شاها  للنفايات املتكامل
أهم  إبراز، و من جهة أخرى بغية وللحصول على نتائج دقيقة من جهة بورقلة ، للتحكم أكثر يف املوضوع لتسيري مراكز الردم التقين

اليت من شأا أن تفعل كل من أسلوب الردم التقين للنفايات  اآلليات ماشاها والبحث يف احللول و مشاكل تسيري النفايات املرتلية  و
  .16وكذا أسلوب التدوير، للتقليل من أعباء وتكاليف معاجلة هذه النفايات

الفتـرة الزمنيـة املمتـدة بـني        املؤسسة حمل الدراسةدراسة واقع التسيري املستدام للنفايات املرتلية على مستوى يف سبيل     
نظرا لوجود عدة أنواع من النفايات الصلبة احلضرية وتعدد مصادرها، اقتصر ، و ]2014غاية  إىل) بداية نشاط املركز ( 2011[

باعتبارها املسبب الرئيسي ملشكلة التلوث البيئي نتيجة ألحجامها اهلائلة املتولدة يوميا  17حبثنا على دراسة النفايات املرتلية و ماشاها
ختلفة سواء على مستوى املنازل أو األسواق أو احملـالت  التجاريـة أو املؤسسـات أو اإلدارات واهليئـات     من أنشطة األفراد امل

  .وغريها...احلكومية

  :التعريف باملؤسسة حمل الدراسة. 1
اقتصادية حديثـة   ، مؤسسة) (EPWG CET  DE OUARGLAلوالية ورقلة مراكز الردم التقين مؤسسة تسيري  تعترب

، وحتت إشراف السيد وايل والية ورقلـة مت   2008نوفمرب  08: إنشاؤها طبقا للقرار الوزاري املشترك املؤرخ يف وقد مت  النشأة،
كما مت ) 14/01/2009: املؤرخ يف  08:طبقا للقرار الوالئي رقم(جملس اإلدارة للمؤسسة : تنصيب 2009فيفري  10بتاريخ  

، وهي مؤسسة ذات طابع اقتصادي وجتاري يتمثل )11/02/2009 :املؤرخ يف 214: طبقا للقرار الوالئي رقم (تنصيب مدير هلا 
  .18نشاطها الرئيسي يف التخلص واالستفادة من النفايات بطرق تقنية وحديثة وبأقل ضرر ممكن  على صحة اإلنسان والبيئة

، ميكن تلخيصـها يف النقـاط   واالقتصادية للنفاياتعدة تضمن املعاجلة البيئية، الصحية  تسعى املؤسسة إىل حتقيق أهداف      
  : 19التالية

  ؛الـوقـايـة والتقليـص مـن إنتـاج وضـرر النفـايـات من املصدر -
    ؛تنظيـم و فـرز النفـايات ومجعهـا و نقـلها ومعاجلتهـا -
أو بكـل طريقـة متكن من احلصـول علـى مـواد قابلــة    تثمني النفـايـات بإعادة استعماهلـا ،أو رسكـلتها -

  ؛احلصول علـى طاقـة باستعمـال تلك النفـايات أوإلعـادة االستعمـال 
  ؛املعاجلـة البيئية العقـالنية للنفايـات -
املواطنني باألخطـار النـامجـة عـن النفايات وآثـارهـا على الصحة والبيئة وكذلك التدابيـر  حتسيس إعــالم و -

  .املتخـذة للـوقايـة من هـذه األخطـار واحلـد منهـا
وقد مت  تـم اختيـار ثـالث مراكـز لبـدايـة عمليـة الـردم التقين للنفـايات علـى مستوى والية ورقلة، و قد      

حيث تـم حصر املـراكـز ، إضافـة إلـى معايـري تقنية أخـرىاختيارها  بنـاءا على معيـار أكـرب التجمعـات السكانية 
  :ي التجمعـات السكانيـة التـاليـةفـ

ويبعد  ،مبنطقة بامنديل يقع هذا املـركز يف الشمال الغريب إلقليم بلدية ورقلة :مـركز الـردم التقـين مـع ورقـلة  -
هكتار ، وقدمت اختيار املركز بناءا على معيار تغطيـة أكـرب    20كم ويتربع على مساحة 08عن وسط املدينة حبـوايل 

و بعده عنها، إضافة إىل معايري تقنية أخرى، وقد مت إجناز املشروع حتت إشراف مديرية البيئة يف عدة   التجمعات السكانية 
، كما )الضغط( طن بعد عملية الرص 46647.57تقدر طاقة استيعـاب أحواض املركز بــــــــ  حصص،

مـركز الــردم   نإسابقا ف كما أشرنا، و 20سنة 20: بـــــــ ) عمره االفتراضي(حتدد مدة إستغالل املركز 
،سيدي خويلـــد  عني البيضاء ـات ،يسورقلــــة ، الرو: ــل من بلديةيضم كـ التقـين مـع ورقـلة
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 04يـشتمل املـركز على ، حيث 21دج 102270600.90:  و حاسي بن عبداهللا ،وقد بلغـت تكلفة إجنــازه
، وبقدرات استيعاب خمتلفـة   22متر مربع 39 220: قابلة للتوسعة وتـقدر مساحتها بــــــ) أحواض(أدراج 
 ؛يوضح قدرات استيعاب أحواض مركز الردم التقين مع ورقلة )02 ( رقم اجلدول

، وهو خمصص لتغطية جتمع تقرت، 1998متت برجمت هذا املركز منذ سنة  :الـردم التقـين مـع تقرتمـركـز  -
تأخرا كبريا نتيجة لعـدة   اجناز هذا املشروع شهد ، إال أنّ)تقرت، الرتلة، الزاوية العابدية، تبسبست(الذي يضم بلديات 
ومع هذا التـأخر  ، تعثر منح دراسة املشروع، تغيري التسمية ألكثر من مرة، تغيري األرضية املختارة : 23أسباب نذكر منها 

تزداد معاناة سكان مدينة تقرت بصفة عامة والسكان القريبني من املفرغة العمومية املتواجدة بالقرب من الطريق الوطين رقم 
الرابط بني تقرت والوادي جراء الغازات النامجة عن حرق النفايات املختلفة املرتلية والطبية يف الفترة املسـائية والـيت    16

مما يسبب حجب الرؤية يف بعض  16تسبب سحابة غازية يف اهلواء واليت  يالحظها يوميا كل عابري الطريق الوطين رقم 
 ؛كائنات احلية األخرى اىل التلوث خصوصا ثروة النخيلاألحيان، باإلضافة إىل تعريض املارة وال

هذا املركز ممول من طرف ميزانية بلدية حاسي مسعود، إال أن اجناز  :حاسي مسعود  الـردم التقـين مـع مـركـز -
تعثر منح الدراسة ، تغيري األرضية املختارة، تغيري التسمية : 24هذا املشروع عرف تأخرا كبريا نتيجة لعدة أسباب نذكر أمهها

  .االجناز يف مرات عديدة، ومؤخرا منحت الدراسة ملكتب دراسات وهي يف طور
العمومية الوالئية لتسيري مراكـز  املؤسسة ت املسخرة للتخلص من النفايات، املادية والبشرية واليت متتلكها اإلمكانياتظهر 

  . )03 (رقم اجلدول هي موضحة يف  الردم التقين بورقلة، وفقا لثالث مستويات، و
  : ميزانية املؤسسة  -2-1

العمومية الوالئية لتسيري مراكز الردم التقين بورقلة كغريها من ميزانيات املؤسسات االقتصادية، جانيب املؤسسة تضم ميزانية 
 :تقسم نفقات املؤسسة إىل قسمني، النفقات واإليرادات

اليت تقتنيها املؤسسة خالل فترة نشاطها ويكون استغالهلا لفترة طويلـة   األصولوتتمثل يف : قسم خاص بنفقات االستثمار -
 ؛)وغريها...تناء مولد كهربائي، عتاد الورشةكاق(معدات النقل وعتاد االتصال وأدوات االستغالل والتدخل: مثل 

             مشـتريات وقـود    أدوات مكتبيـة، (ويضم خمتلف املواد األولية اليت متتلكها املؤسسة مـن  : قسم خاص بنفقات التسيري -
، باإلضـافة إىل اخلـدمات اخلارجيـة    )وغريها...و زيوت،ألبسة العمال، مواد التنظيف وعجالت السيارات والشاحنات

كالصيانة والترميمات ومصاريف اإلجيار اليت تتحملها املؤسسة من أجل نقل املاء والوقود والرمل املسـتخدم يف تغطيـة   
اض مركز الردم التقين، فضال عن مصاريف التأمني والضمان االجتماعي وأجور العمال والطباعة القمامة على مستوى أحو

لتسيري مراكز الـردم   العمومية الوالئيةاملؤسسة يوضح نفقات )  04(رقم  اجلدولوالضرائب والرسوم امللزمة بدفعها، و 
  .2013التقين بورقلة لسنة 

حتصل املؤسسة على إيرادات مالية نتيجة قيامها بنشاطها الرئيسي واملتمثل يف ردم النفايات يف مركز الطمـر   باملقابل،    
ونشاط استرجاع و رسكلة النفايات من جهة، ونشاطها الثانوي املتعلق برفع ونقل القمامة من جهة أخرى، وبذلك فهي تقسم اىل 

 :قسمني أساسيني 
علق بإيرادات نشاط الردم واملتمثلة يف الرسوم اليت تدفعها الشاحنات الداخلة ملركز الردم من وتت: إيرادات النشاط الرئيسي  -

، وهذه الرسوم مرتبطة بوزن النفايات احملمولة،  وكذلك ) اخل ...شاحنات البلدية، اجلامعة،اخلواص( أجل تفريغ نفاياا 
  ؛لمواد القابلة للرسكلة للمقاولنيسسة مقابل بيعها لإيرادات نشاط االسترجاع و الرسكلة و املتمثة يف أرباح املؤ

اليت تدفعها القطاعـات   25TEOMوتتمثل يف رسوم رفع النفايات املرتلية ) : رفع ونقل القمامة(إيرادات النشاط الثانوي  -
باإلضافة إىل ما سبق فان املؤسسة تعتمد أيضا على إيرادات االستغالل  واهليئات املستفيدة من رفع نفاياا لفائدة املؤسسة،

لسنة  املؤسسةيوضح ايرادت  )05(رقم  اجلدولو  وغريها،...، تعويضات التأمني CTA""26املختلفة من إيرادات التشغيل 
2013.   
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ـ  2013سـنة   املمنوحـة للمؤسسـة مـن واليـة ورقلـة  قـدرت       باإلعانـات وفيما يتعلق  - :  بـــــــ
اموع الكلي لإليـرادات  : يساوي 2013وبذلك يكون جمموع التحصيل للمؤسسة يف سنة  دج15000.000,00

 .دج36.013.441,21:و يساوي ) دج(15000.000,00إعانات الوالية )+دج  21.013.441.21(احملصلة 

 دج36.013.441,21=2013اذن جمموع التحصيل للسنة املالية   

 دج53.180.761,76=31/12/2012علما أن الرصيد املتبقي يف البنك يف   
 دج 89.194.202,97=31/12/2013وعليه يكون جمموع ايرادات اخلزينة اىل غاية   

 دج 79.516.978,29=31/12/2013مع العلم أن جمموع نفقات اخلزينة اىل غاية    
 .دج 9.677.224,68=31/12/2013وعليه يكون الرصيد املتبقي اىل غاية   
 الديون  إمجايل/ مبلغ التحصيل للسنة املالية= نسبة حتصيل الديون  ن إوفيما يتعلق بتحصيل ديون املؤسسة ف -  

                       =)21.013.441.21/85.561.753,28(    .100=24,56 % 
هذه الديون مصدرها أساسا اهليئات اخلارجية اليت تتعامل معها املؤسسة سواء تلك اليت تقوم بردم نفاياا أو رفع ونقـل    
، لذلك فكما نالحظ أنه يف حال قيام املؤسسـة  املواد القابلة للرسكلةمن املؤسسة  املركز وكذا املقاولني الذين يشترون إىلقمامتها 

ن ذلك سيمكنها من حتقيق فوائض مالية معتربة متكنها من تنمية العمل على رفع نسبة حتصيل الديون، فإقبلية بضمن استراتيجياا املست
  .قدراا وتوسيع أنشطتها

    :قلةعلى مستوى مركز الردم التقين بو مراحل التسيري املستدام  للنفايات -2-2
ا النوع من هلذماشاها وفقا لألساليب احلديثة  للتسيري املستدام  النفايات املرتلية و اليت متر ا املعاجلةتكتسي معرفة مراحل     

على عكس التسيري ، تظهر الفرق الكبري بينها وبني التسيري التقليدي الذي جعل النفايات ثروة ضائعة ومهدورة إذ، النفايات أمهية بالغة
مركز الردم الـتقين  أن  إىل اإلشارةنود  قبل التطرق اىل هذه املراحلوخللق الثروة، إىل مصدر الذي حيوهلا مبراحله املختلفة املستدام 

ورقلـة، الرويسـات،عني البيضاء،سـيدي    (النفايات النامجة عن البلديات اخلمـس  يستقبل ، بامنديل مبنطقةلوالية ورقلة والواقع 
اليت يتم نقلها عن طريق البلدية أو أصحاب االمتياز اخلاص مبا يف ذلك مؤسسة الردم التقين، إال أن نزولنا  )خويلد،حاسي بن عبداهللا

يف حني غياب للبلديات املتبقية ، ويعود سبب ذلك ) الرويسات  بلدية ورقلة و( امليداين أظهر لنا التزام بلدتني فقط بالتفريغ يف املركز 
واليت تؤثر سلبا على )  تكاليف النقل(إىل بعد مركز الردم التقين ما يكلفها أعباء إضافية  -البلديات املسؤولني يف هذهرأي  حسب  -

 . ميزانية البلدية

  : 27تتمثل يف اآليت عند دخول الشاحنات احململة بالنفايات للمركز متر بعدة مراحل من أجل معاجلتها
يقوم عون االستقبال ملركز الردم التقين بالسماح أو عدم السماح للشاحنة بالدخول إىل املركز  :مركـز احلراسـة دخول  -

ه من املسؤولني و املشار إليها يف لوحة التعليمات املتواجدة عند مدخل املركز، واليت ــعلى حسب التعليمات املوجهة إلي
الة السماح للشاحنة احململة بالنفايات بالدخول يقوم عون األمن يف ح، و ت املقبولة وغري املقبولة للدخولتضم قائمة للنفايا

 ؛بتوجيهها إىل مركز املراقبة عند اجلسر الوازن

يتم على مستوى  هذا املركز، املراقبة العينية األوىل للحمولـة للتأكـد من تطابق مواصفاا مـع   : مركز املراقبةعبور  -
،أين )احلوض(املكان املخصص للتفريغ و  ؛لعون االستقبال ليقوم سائق الشاحنة بتقدمي الوثائق الالزمة معايري قبول النفايات،

يتم التفريغ املباشر للنفايات عند مدخل احلوض، مث تعود الشاحنة أدراجها ليتم اخذ وزا وهي فارغة على اجلسر الـوازن  
لحصول على وزن احلمولة املفرغة، بعدها تسلم له بطاقة املعلومات ،حيث يقوم التقين املراقب بأخذ الفارق بني الوزنني ل

 ؛ورخصة السياقة اخلاصة به ليغادر خارج املركز

تقوم الشاحنة بتفريغ احلمولة مباشرة عند مدخل احلوض، حلماية وضمان عـدم غـرق   ): الطمر(داخل أحواض الردم  -
 ؛وهذا ما يسمى بالتفريغ املباشر على األرض الذي يستعمل غالبا يف بداية االستغالل الشاحنة يف النفايات،

         يتم يدويا داخل احلوض وذلك باالستعانة بأدوات مثـل ملقـاط   و  الفرز األول، وهي على نوعني :مرحلة فرز النفايات  -
: الفرز الثاين، أما )الردم(للرسكلة اليت توجه للطمر ة و مكشطة، حيث يتم فصل املواد القابلة للرسكلة عن املواد غري القابل
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، مث  ىسكلة حبيث يتم وضع كل نوع على حـد يتم يدويا داخل مستودع الفرز، ويكون ذلك بـفصل املواد القابلة للر
ليتـم بعـدهـا  توجيهها للبيـع   جتمع وتضغط  كل مادة موجهة للرسكلة فوق بعضها البعض لكي تأخذ مساحة أقل،

الـــورق، البالستيك  على أنواعه  املعادن، الزجــــاج بأنواعه :  كمـادة أوليــة، وتتمثل املواد  املفروزة يف 
 ؛امللون وغري ملون

للرسكلـة مبجرد االنتهاء من عملية الفرز األويل ومحل املـواد القابلـة   :النفايات داخل احلوض وعملية الرصجتميع  -
 بطبقـة الذي يكون معزول ) احلوض(خارج احلوض، تقوم آلة بـــــنقل وجتميع النفايات املتبقية حنو عمق الدرج 

، مث  اجلوفيـة  امليـاه  إىل  Lixiviatالعصارة تسرب ملنع Géomembrane من نوعالسميك  البالستيك  من عازلة
لتقوم بعملية الضغط والرص أي الزيادة من كثافة النفايات يف املتـر املكعـب الواحـد،     ـيـتتدخل آلة أخـرى تدع

النفايات بدون الرص تكون كثافتها : النفـايـات حبيث  بـإزالـة الفـراغـات املـوجـودة بيـن أكـوام هـذه
 وعنـدما  .3م/طن 01إىل  0.8:  النفايات بعد عملية الرص تكون كثافتها بني ؛ 3م/طن 0.4إىل  3م/طن 0.3:  بني 

 الطبقة توضع هذه وعلى املضغوطة النفايات على رصها يتم األتربة من بطبقة تغطى سم 70حوايل النفايات مسك يصبح
 ؛م 50-30 حوايل الطبقات ارتفاع يصل حىت وهكذا الطريقة بنفس ونعاجلها النفايات من ثانية طبقة

احلوض بطبقـة  ) غلق(بعد امتالء احلوض باملواد غري القابلة للرسكلة يتم تغطية  :النهائية لألرض وغرس النباتات التغطية -
مسيكة من التربة الصاحلة للزراعة، ويهيئ الستقبال املزروعات من النباتات املعمرة لتشكل مساحة خضراء تدرج ضـمن  

ستدام للنفايات من خالل جتسيد مبدأ ، وهو ما حيقق اهلدف األساسي للتسيري امل)اخل...حدائق ، منتزهات(الطبيعية املناظر 
  .التسيري العقالين للنفايات، وذلك بتحويل النفايات إىل مصدر هام للثروة 

والسـيما   ،النفايات إدارةيف رفع كفاءة املرتلية  للنفاياتسبق، مدى مسامهة أساليب التسيري املستدام  يظهر جليا من خالل ما
عن طريق  ة تكاليف معاجلة النفاياتا يف تدنيمأسلويب الردم التقين والتدوير املطبقني على مستوى املؤسسة، وذلك من خالل مسامهته

من نشاط الردم التقين واملتمثلة يف الرسوم اليت حتصل عليهـا   إيراداتعلى  هذه األخرية، حيث حتصل مالية للمؤسسة إيراداتتوفري 
ي املنوط باملؤسسة واملتمثلـة يف رسـوم رفـع    والنشاط الثان إيرادات، فضال عن ها لنفايات البلديات التابعة هلاقباهلا وردمنظري است

ؤسسة يف تفعيل أسلوب رفع النفايات، كما تساهم امل خدمةاهليئات واملؤسسات املستفيدة من  اليت تدفعها TEOMالنفايات املرتلية 
قيامها بفرز النفايات وبيعها للمقاولني وهو ما حيقق فوائض مالية للمؤسسة، متكنها من تنمية قـدراا و  تدوير النفايات، من خالل 

من خالل تطوير أسلوب التسميد  -ألا تعترب مؤسسة حديثة النشأة -توسيع نشاطها  إىلكما تسعى املؤسسة يف آفاقها  إمكانياا،
البيوغاز  إلنتاجتسعى  كماويوفر كلفة استرياده بالعملة الصعبة، العضوي ز سوق السماد يعز ، مماالناتج عن تدوير النفايات العضوية

، هذا من الناحية ، وبذلك توفر أحد أهم مصادر الطاقة املتجددة والنظيفةيف أحواضها للنفايات املدفونة ةالغازيالناتج عن االنبعاثات 
تسـاهم يف  ) للنفايات التدوير والردم التقين( فان املؤسسة من خالل هذين األسلوبني  االقتصادية ، أما من الناحية البيئية والصحية،

مل املؤسسة ات اليت يتم إخالؤها حنو املزابل، مما يقلل من تلويثها للبيئة، وبالتايل من األمراض الصحية، بل تعالتقليل من حجم النفاي
 مساحات خضراء وحدائق عمومية ، وهـو مـا   إىلحواض ردم النفايات على حتويل مكبات وأ استغالهلاكمرحلة ائية من مراحل 

على السياحة واالقتصاد احمللي، وبذلك فان املؤسسة تعمل على جتسيد مبدأ التسيري العقالين للنفايات، من خالل حتويلها  إجياباينعكس 
  .يف الوالية يكرس حتقيق تنمية حملية مستدامة مصدر هام خللق الثروة، مما إىل

  :النتائج ومناقشتها -ثالثا

وقدل إىل مجلة من النتائج من خالل هذه الدراسة مت التوص ، اإلحصاء أدوات على بعض ا،استعنا يف حتليل معطيا 
ملعاجلة  2007 إصدار MS EXELبرنامج   إىل باإلضافة التفسريات، واستنباط اإلحصائية واجلداول األرقام لالستدالل ببعض

  :كاآليتفكانت النتائج  ،اجلداول
استقبل مركز الردم التقين بورقلة  منذ بداية نشاطه إىل  :كمية النفايات املستقبلة على مستوى مركز الردم التقين بورقلةتطور  -1

، إليها اإلشارةكمية معتربة من النفايات، اال أا اقتصرت على بلدييت ورقلة والرويسات لألسباب اليت سبق  31/12/2014غاية 
فرق واضح يف كمية النفايات املستقبلة على مستوى املركز  دووجبينت النتائج ، كما ح كمية هذه النفاياتوضي )06(واجلدول رقم 
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 44,43: حيث تقدر بـــ  (بني بلدية ورقلة وبلدية الرويسات، ويرجع سبب ذلك إىل ارتفاع الكثافة السكانية يف بلدية ورقلة 
، وهو ما يعكسه االختالف الواضح يف عدد القطاعات بني البلديتني، )²كلم/ نسمة 8,43( مقارنة ببلدية الرويسات  )²كلم/ نسمة

ى إىل ارتفاع كمية النفايـات  قطاعات، مما أد 9إىل  الرويسات قطاع، يف حني تقسم  بلدية 21حيث تقسم بلدية ورقلة إىل حوايل
  ؛بلدية الرويساتعن تلك املنتجة يف  املنتجة من قبل السكان يف بلدية ورقلة

كمية النفايات القابلة للرسكلة، والـيت مت بيعهـا    نأظهرت نتائج الدراسة أ :)املرسكلة (  كمية  النفايات  املسترجعةتطور  -2
من إمجايل النفايات املستقبلة علـى   %0.33أي بنسبة ) طن 302.14يعادل تقريبا  كغ ما302139.5(للمقاولني ضئيلة جدا 

       اجلدول رقم  يف مستوى املركز وهذا راجع لنقص عمليات تدوير واسترجاع النفايات على مستوى الوالية، ولألسف كما هو مالحظ
حتفيـز   األمر الذي ينعكس سلبا على ،ط ، واملتمثلة يف مادة البالستيكطلب املقاولني كان مركز على مادة واحدة فقفإن   )07 (

عمال املركز على فرز النفايات السيما يف ظل صعوبة العملية وأثارها اخلطرية على صحتهم بسبب انعدام آالت الفرز املخصصة هلذا 
  ؛الغرض

كمية النفايات املستقبلة فرق كبري بني  ودوجبينت نتائج الدراسة، عدم  :يف احلوض) املطمورة(تطور كمية  النفايات  املدفونة  -3
، وهو ما تعكسـه  النفايات على مستوى والية ورقلة تدوير إعادةبسبب نقص  عمليات  ))08(رقم اجلدول  (وحجمها قبل الرص

د فرق واضح بني حجم ووجكما أظهرت النتائج ،، )النفايات إمجايلمن  %0.33(الكميات القليلة املباعة من املواد القابلة للرسكلة 
الردم ( وحجمها  بعد الرص يف احلوض وهو ما يربز أمهية عملية الطمر )  احلجم الكلي للنفايات الداخلة للمركز( النفايات املستقبلة

يف التقليل من حجم النفايات اليت يتم إخالؤها حنو املزابل املراقبة و مراكـز الـردم   اليب التسيري املستدام للنفايات كأحد أس) التقين
  ؛هو ما ينـــــــــعكس إيـــجابا  على البيئة والصحة العموميةالتقين، و

واملتمثل يف مجع ونقل النفايات  )09(رقم اجلدول  حهيوض كما النشاط الثانوي املنوط باملؤسسة إن :مجع ونقل النفايات املرتلية -4
من سنة  ابتدءا ذا النشاطمت القيام  فقد ماشاها، املرتلية واملرتلية اىل مركز التقين باعتباره املكان املخصص لرمي ومعاجلة النفايات 

 وبالضـبط يف   2011سبق وأشرنا أن بداية النشاط االستغاليل للمؤسسـة كـان يف أواخـر سـنة      ذلك ألنه كما(  2012
، )على النشاط الرئيسي للمؤسسة فقـط   "يوم  14" لذلك اقتصر نشاط املؤسسة  خالل هذه الفترة القصرية   ،18/12/2011

، بسبب )طن  2626.15( 2013لتتطور بعدها خالل ) طن 1929.5(بأس ا من النفايات  وقد بدأ هذا النشاط بكميات ال
الل عامي أن هذا النشاط اقتصر خ إال املرتلية، االستهالك وبالتايل زيادة حجم النفايات أدى اىل زيادة مستويات الزيادة السكانية  مما

بلدية الرتلة، : متثلت يف  2014على بلدية ورقلة فقط، ليتم تعميم النشاط على بلديات أخرى تابعة للوالية خالل  2013و 2012
، حيث تضاعفت كمياا بأكثر من 2014تطور معترب يف حجم النفايات املرفوعة خالل  إىلأدى  بلدية احلجرية، بلدية انقوسة، مما

تنميـة    إىلألن هذا النشـاط يـؤدي    ،على مداخيل املؤسسة إجيابا، مما أثر )طن 26410.55( 2013سنة مرات مقارنة ب 10
القدرات املالية للمؤسسة، ويعترب أكثر حيوية يف التأثري على احمليط اخلارجي للمؤسسة وذلك من خالل املسامهة يف احلفـاظ علـى   

  .واحلفاظ على نظافة احمليط والبيئة  من جهة أخرى النظافة العمومية دف محاية الصحة العامة من جهة،
  :على ما سبق ميكن تقدمي مجلة من التوصيات كاآليت اًبناء

 مـع  مءتتال املرتلية النفايات تسيري جمال يف وطنية إستراتيجية على بناءا والتنظيمي النظام التشريعي وتعزيز مراجعة ضرورة -
 رمـي  أو الـتقين  الردم مراكز يف املطبقة التقنية بالتعليمات تعين التطبيقية اليت النصوص خاصة املستدامة، مبادئ التنمية

 .النفايات
دمات املقدمـة  ينبغي على اجلماعات احمللية عقلنة التكاليف اخلاصة جبمع ومعاجلة النفايات، وخلق نوع من التوافق بني اخل -

  ؛والضرائب املفروضة
 اخلرسانة  املسلحة مادة  من خالل إضافة  تالآلا تهيئة املوقف اخلاص بالسيارات وضرورة قيام مركز الردم التقين بورقلة ب -

 ؛الطريق باملوقفلتسوية 
العمل على غرس الثقافة البيئية لدى األفراد، من خالل مساعدم على التخلي عن نفايام بطريقة مالئمة، وذلك عن طريق  -

  .الفرز االنتقائي من أجل تطوير أسلوب تثمني النفاياتيعهم على جتش فصل النفايات اخلطرة من املصدر، و
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   :خالصة

من خالل استعراضنا هلذا املوضوع، يظهر جليا مدى أمهية التسيري املستدام للنفايات املرتلية كآلية حلل إشكالية تسيري النفايات،        
دراستها من الناحية البيئية، االجتماعية، واالقتصادية، مع وكأسلوب متكامل يغطي كافة ااالت واملراحل املتعلقة بإدارة النفايات و

 اختيار احللول املناسبة لتحقيق متطلبات التنمية املستدامة، وذلك من خالل آليات املعاجلة القبلية للنفايات اليت توفرها مراكز الـردم 
الذي يؤدي إىل حتقيق آثار اجيابية مثل احلد وغريها، مما يسمح بتخفيض حجمها بشكل ملحوظ، األمر ...التقين من رسكلة وتسميد،

من استهالك املواد الطبيعية اخلام، من خالل استعمال املواد املعاد تدويرها، إطالة عمر املفارغ، توفري مناصب شغل ومواد طاقويـة  
  .جديدة، انطالقا من الغاز احليوي الناتج عن حتلل النفايات يف مراكز الردم التقين

  
  اجلداول واألشكال البيانيةملحق 

مراحل  التسيري املستدام للنفايات املرتلية) : 01(رقم  الشكل

  
  

  النفايات) رسكلة ( الناجتة عن عملية إعادة تدوير  البيئية الفوائد : )01 (اجلدول رقم 

  %الزجاج  %الورق  %الفوالذ  %األملنيوم   البيئية الفائدة
 الطاقة خفض

 اهلواء تلوث خفض
 املاء تلوث خفض

 التعدين نفايات خفض
  املياه استعمال خفض

90- 98 
95  
97  
-  
-  

47- 74  
85  
76  
97  
40  

23- 74  
74  
35  
-  

58  

4- 32  
20  
-  

80  
50  

 اجلزائر، جامعة دكتوراه ، سالةدراسة حالة اجلزائر، ر -فايات وأثرها على التوازن االقتصادي والبيئي، إشكالية تسيري الن الزهراء فاطمة زرواط: املصدر
  .90: ، ص2006اجلزائر العاصمة، 

  
  أحواض مركز الردم التقين مع ورقلة : )02 (اجلدول رقم 

ذكره، العمومية الوالئية لتسيري مراكز الردم التقين بورقلة، إشكالية النفايات املرتلية يف الوالية واحللول املقترحة لتسيريها، مرجع سبق املؤسسة : املصدر
  .06:ص

  )سنة(مدة االستغالل   العـمــــق م  قدرة استيعاب طن  األدراج

  5  5  16399.69  األول
  5  10  30247,88  الثاين
  5 /  /  الثالث
  5 /  /  الرابع

  20 /  46647.57  اموع
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  اإلمكانيات املادية والبشرية ملؤسسة الردم التقين بورقلة : )03 (اجلدول رقم 

  اإلمكانيات البشرية  اإلمكانيات املادية  اإلمكانيات

على مستوى املؤسسة العمومية الوالئية 

  لتسيري مراكز الردم التقين بورقلة

  عامل 14  سيارات مصلحة 03-

  

  

  )02(سيارة مصلحة  -
  )01( ألة الشحن بعجالت -
  )01(ألة ضغط  -
 )01(جرار فالحي -
  )01(طن 5مقطورة جمرورة -
  )02( مولد كهربائي -
  )01(ل 1000صهريج جمرور للماء-
  )01(ل1000صهريج جمرور للوقود -
 )01(اجلســـر الــــوازن  -
  )03(شـــاحنــات ضاغطة   -

  عامل 28

 01سيارة مصلحة  -  28على مستوى النشاط الثانوي
  09شاحنة رصاصة  -

  عامل20

  عامل 62  27  المجموع
Source: EPWG CET DE OUARGLA, Rapport annuel d'activité d'entreprise, Ouargla,2013,P36  

  
  2013نفقات املؤسسة  لسنة :  )04 (اجلدول رقم 

 املبلغ نفقات االستثمار املبلغ نفقات التسيري

 1.076.868.00 مشتريات املعدات والتجهيزات واألشغال
معدات وأدوات خاصة 
 251.820.00  باالستغالل والتدخل

 3.480.213.28 املواد األولية
 Logicielبرنامج اإلعالم اآليل

decomptabilité 182.520.00 

 127.407.15 معدات املكتب 3.872.232.00 اإلجيارات

 34848.00 عتاد االتصال 2.400.786.13 الضرائب والرسوم املدفوعة املماثلة لألجور
خارج الضرائب عن (الضرائب والرسوم  األخرى 

 / العتاد املتحرك اخلقيق 98.262.00 )النتائج

 والرسوم غري املسترجعة على رقم األعمالالضرائب 
TAP 1.354.886.23 3.652.085.73 معدات النقل 

 26.399.999.99 العتاد املتحرك شاحنات رصااصة IBS 1.721.481.00 الضرائب على النتائج ومامياثلها
 / يئات وتركيبات أخرى 493.272.30 املشتريات غري املخزنة من املواد والتوريدات

 908.276.12 التأمني أقساط

 

 311.947.17 مصاريف الربيد واالتصاالت السلكية والالسلكية
 AGIOS 22.570.86األعباء املالية األخرى 

 45.376.00 اإلشهار ،التوثيق واملستجدات
 7.430.423.31 االشتراكات املدفوعة للهيئات االجتماعية

 22.002.793.59 أجور املستخدمني
 1.706.090.36 االجتماعية األخرىاالعباء 

 243.063.00 أجور الوسطاء واألتعاب
 1.624.323.37 الصيانة والتصليحات والرعاية

 30.648.680.87 جمموع نفقات االستثمار 48.868.297.42 جمموع نفقات التسيري
 79.516.978,29 اموع العام للنفقات

  .09:، ص2013، ورقلة  2013لتسيري مراكز الردم التقين بورقلة، تقرير نشاط املؤسسة نفقات  العمومية الوالئيةؤسسة امل: املصدر
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   2013إيرادات املؤسسة لسنة:  )05 (اجلدول رقم 
  

  .بورقلة EPWG CETمن إعداد الباحثني باالعتماد على تقارير مؤسسة الردم التقين : املصدر 
  

  31/12/2014كمية النفايات املستقبلة على مستوى مركز الردم التقين لورقلة  اىل غاية :  )06 (اجلدول رقم 

 التعيني النشاط
 اإليرادات

الديـون بتاريخ  التحصيل
الديون السابقة يف  31/12/2013

31/12/2012 
الديون اجلديدة لسنة 

31/12/2013 

  
نشاط ردم 

 النفايات

 46.797.105.27 0.00 25.157.625.99 21.639.479.48 بلدية ورقلة
 4.095.819.62 0.00 2.055.897.18 2.039.922.44 بلدية الرويسات
 1.341.74 600.915.93 592.617.36 9.640.31 جامعة ورقلة
 0.00 209.159.01 209.159.01 0.00 اخلواص

 50.894.266.63 810.074.94 28.015.299.54 23.689.042.03 )01( اجلزئي  اموع

نشاط رفع ونقل 

 القمامة
  27.338.364.24 4.161.456.00 بلدية ورقلة

 17.894.260.80 13.605.559.44 

 0.00 1.556.100.00 982.800.00 573.300.00 إقامة سامل بن يونس
 13.605.559.44 19.450.360.80 28.321.164.24 4.734.756.00 )02( اجلزئي  اموع

نشاط إسترجاع 

 النفايات
 0.00 220473.00 220473.00 0.00 مؤسسة جعيدير

 18.486.00 139991.45 158477.45 0.00 مؤسسة تــــــدر
 18.486.00 360.464.45 378.950.45 0.00 03( اجلزئي  اموع

إيرادات 

االستغالل 

 املختلفة

 0.00 133.835.65 133.835.65 0.00 تعويضات التأمني
 CTA 0.00 254.363.63 254.363.63 0.00إيرادات التشغيل

 0.00 4.341.74 4.341.74 0.00 إيرادات أخرى التسيري
 0.00 0.00 0.00 0.00 مسامهات إجتماعية

 0.00 392.541.02 392.541.02 0.00 )04( اجلزئي  اموع
 64.518.312.07 21.013.441.21 57.107.955.25 28.423.798.03 )04+03++02+01( اموع الكلي

 الشهــر  السنة

  بلديــــة الرويســـــات  بلديــــة ورقلــــــة

كمية   املعدل اليومي  )بالطن(جمموع الكميات 

  )بالطن(النفايات

املعدل 

  اليومي

املعدل   )بالطن(كمية النفايات

  اليومي
2011    933.160 66.65 126.580  9.04  1059.741 75.69 
 56.840 1762.421 5.22 162.040 51.62 1600.381  جانفي  2012

 78.920 2210.040 6.44 180.560 72.48 2029.480  فيفري
 66.240 2054.002 6.51 202.080 59.73 1851.922  مارس

 70.030 2101.266 5.72 171.892 64.31 1929.374  أفريــل
 80.530 2496.520 4.99 154.780 75.54 2341.740  مــــاي
 78.274 2348.500 8.374 251.220 69.90 2097.280  جـوان
 69.120 2142.830 7.24 224.540 61.88 1918.290  جويلية
 63.830 1979.063 6.75 209.400 57.08 1769.663  أوت
 77.974 2339.360 6.134 184.020 71.84 2155.340  سبتمرب
 79.900 2353.266 5.47 169.860 74.43 2183.406  أكتوبر
 71.980 2159.610  6.04 181.360 65.94 1978.250  نوفمرب
 56.670 1757.234 4.54 141.010 52.13 1616.224  ديسمرب

2013  
  
  
  
  

  71.20  2207.360  5.47  169.720  65.73  2037.640  جانفي

  79.04  2213.170  7.60  212.820  71.44  2000.350  فيفري

  77.62  2406.390  7.25  224.840  70.37  2181.550  مارس

  84.07  2522.110  6.63  198.840  77.44  2323.270  أفريــل

  70.61  2188.870  6.01  186.390  64.60  2002.480  مــــاي

  108.60  3258.050  8.85  265.500  99.75  2992.550  جـوان
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  .بورقلة EPWG CETمن إعداد الباحثني باالعتماد على تقارير مؤسسة الردم التقين : املصدر 
  

    2013على مستوى مركز الردم التقين بورقلة لسنة  التمثيل البياين للتوزيع الشهري لكمية النفايات املستقبلة ) : 02(رقم  الشكل

  

  
  

  .بورقلة EPWG CETمن إعداد الباحثني باالعتماد على تقارير مؤسسة الردم التقين : املصدر 
  

  

 املسترجعة على مستوى مركز الردم التقين بورقلة كمية املواد القابلة للرسكلة: )07 (اجلدول رقم

 )دج(سعر البيع  (%)نسبة املواد )كغ(كمية املواد  املواد القابلة للرسكلة السنة
2011 00 00 00 00 

 63765,00 20.08 10900  األملنيوم 2012

 PEHD 18000 33.16 273780,00بالستيك 

 136129,5 42.87 23270 فيلم بالستيكي

  PET 00 00 00بالستيك 

 98280,00 3.86 2100 النحاس

  00 00 00 احلديد

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

بلدية ورقلة

بلدية الرويسات

 80.94  2509.140 5.28 163.890  65.75  2345.250  جويلية

 54.41 1686.730 4.40 136.520 50.00 1550.210  أوت

 66.50 1995.260 4.24 127.340 62.26 1867.920  سبتمرب

 84.07 2864.150 6.34 196.670 86.04 2667.480  أكتوبر

 70.61 2473.410 4.48 164.590 76.96 2308.080  نوفمرب

 75.76 2348.650 5.68 176.220 70.07 2172.430  ديسمرب
  81,06  2.512,86  6,30  176,62  75,36  2.336,24  جانفي  2014

  86,25  2.415,12  6,72  188,22  79,53  2.226,90  فيفري
  98,50  3.053,76  7,32  227,12  91,18  2.826,64  مارس

  105,78  3.173,54  7,08  212,54  98,70  2.961,00  أفريــل
  103,06  3.194,86  5,79  179,70  97,26  3.015,16  مــــاي
  99,38  2.981,62  4,64  139,36  94,74 2.842,26  جـوان
  87,40  2.709,65  5,00  155,18  82,40  2554,47  جويلية
  75,71  2.347,45  4,28  132,86  71,43  2214,59  أوت
  88,67  2.660,21  5,29  158,98  80,68 2501,23  سبتمرب
 96,41  2.988,72 5,36  166,46 91,04  2.822,26  أكتوبر
 99,09  2.972,68 5,66  169,96 93,42  2.802,72  نوفمرب
 96,84  3.002,04 4,10  127,36  92,73  2.874,68  ديسمرب

  80.58  89445.912  5.96 6614.042  74.62  82831.87    اموع
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 571954,5 %100 54270  2012جمموع 
 

 

 13.923.00 6.85 2380  األملنيوم 2013

 PEHD 24620 70.95 328.489,20بالستيك 

 28.782.00 14.17 4920  فيلم بالستيكي

 PET 2240 6.45 4569.60بالستيك 

 14.040.00 0.86 300  النحاس

 280,80 0.69 240 احلديد

 390084.60 %100 34700  2013جمموع 

  7282,08 0.36 778  األملنيوم 2014
 PEHD  39599 18.57 347685,97بالستيك 

 3510 0.17 375  فيلم بالستيكي
 PET 172417,50  80.88 936690,36بالستيك 

  00 00 00  النحاس
 00 00  00 احلديد

  1295168.41 %100  213169.5   2014جمموع 
  2257207.51  %100  302139.5   اموع الكلي

  .بورقلة EPWG CETمن إعداد الباحثني باالعتماد على تقارير مؤسسة الردم التقين : املصدر 
  

  كمية املواد القابلة للرسكلة املسترجعة على مستوى مركز الردم التقين بورقلة:  )08 (اجلدول رقم 
كمية النفايات   السنة

  )طن(املستقبلة

حجم النفايات بعد الرص   )3م(حجم النفايات قبل الرص 

  )3م(
2011  1059,74  1059,74  741,81 

2012  25704.112  25649.84  17954.88  

2013  28.673,29 28638,59 20047,01 

2014  34012.51 33799.36 23659.55 

 62403.25 89147.53 89445.912 اموع

  .بورقلة EPWG CETمن إعداد الباحثني باالعتماد على تقارير مؤسسة الردم التقين : املصدر 
 

  )الكميات بالطن(  كمية النفايات اليت مت رفعها ونقلها اىل مركز الردم التقين بورقلة:  )09 (اجلدول رقم 

  
  
  
  
  
  
  

  .بورقلة EPWG CETمن إعداد الباحثني باالعتماد على تقارير مؤسسة الردم التقين : املصدر 
  

  : املراجع واهلوامش املعتمدة

  
 

1-     EPWG CET    : ETABLISSEMENT PUBLIC DE WILAYA DE LA GESTION DES CENTRES 
D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE  . 
2 - AFED : Arab Forum for Environment and Development 
 

  2014  2013  2012  2011  البلــديــــــة

 21548.55  2626.15 1929.5 0  بلدية ورقلة
 2520  0  0  0  بلدية الرتلــة
 1582  0  0  0  بلدية احلجرية
 760  0  0  0  بلدية أنقوسة

 26410.55  2626.15 1929.5 0 امــــــوع
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: ، ص2008، املنشورات التقنية،لبنان )حتديات املستقبل: البيئة العربية (   2008تقرير املنتدى العريب للبيئة والتنمية  ، ،AFEDاملنتدى العريب للبيئة والتنمية  -  3

114.  
  .51:، ص1997  القاهرة والتوزيع، للنشر العربية الدار النفايات، تدوير تكنولوجيا اجلواد، عبد الوهاب عبد أمحد -  4
اجلزائر العاصمة  اجلزائر، جامعة دكتوراه ، سالةدراسة حالة اجلزائر، ر - فايات وأثرها على التوازن االقتصادي والبيئيإشكالية تسيري الن ، الزهراء فاطمة زرواطي -  5 

  .90: ، ص2006
  85 .ص، 2001 اجلزائر الصلبة، احلضرية النفايات معاجلة و تسيري حول إعالمي دليل :البيئة و اإلقليم يئةته وزارة -  6

7- Miquel Gérard, Recyclage et valorisation des déchets ménagers. Rapport N 415,Office d’Evaluation des 
Choix Scientifiques et Techniques, Paris/ France 1999,p:127. 
8- Hamid chaouchi . les modalités techniques potentielles de traitement . séminaire international sur la 
gestion intégrée des déchet solides , Alger 2000,145. 

  .210ص ،2000 عمان والتوزيع، للنشر الشرق دار ،3 ط البيئية، العلوم إىل املدخل :الفرحان حيىي الغرايبة، سامح -  9
 ،  1999 السعودية  العربية امللكة/سعود  امللك ، جامعة104، العددالعربية املدينة جملة ،"الصلبة البلدية النفايات من التخلص عمليات تطوير " زاهد، حممد وليد -   10
  .25:ص
دراسة حالة اجلزائر، رسالة دكتوراه ، جامعة اجلزائر، اجلزائر  العاصمة،  -زرواط فاطمة الزهراء ، إشكالية تسيري النفايات وأثرها على التوازن االقتصادي والبيئي -   11

2006.  
  fund.org-asfari@kuwaitالكويت،  ،العربية املدن يف الصلبة البلدية النفايات لتدوير واالقتصادية البيئية املنافع ،أصفري فيصل أمحد  -  12 
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