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المجلة : 

ة لجعل المسألة   تبذل الجزائر جهوًدا كب�ي

اتيجًيا، وذلك سواء  البيئية شاغاًل اس�ت

ي صياغتها السياسية أو االجتماعية أو 
�ف

االقتصادية... 

ما هي نظرتكم لمختلف مواضع هذه 

ي مجال مهم كتسي�ي النفايات 
السياسة �ف

لية والمشابهة لها؟  ف الم�ف

ة بن حرات :  وفيسورة نص�ي ال�ب

ي سياستنا 
يعت�ب تسي�ي النفايات عن�ا أساسيا �ف

 . ف البيئية، فهو يؤثر عىل الحياة اليومية للمواطن�ي

إن هذا التسي�ي له تركيبة معقدة، والسبب راجع 

ك العديد من الجهات الفاعلة، وكذا  إىل أنه يرسش

ة  العديد من الأنشطة، كما أن له عالقة مبا�ش

بإنشاء وتوزيع الفضاءات المتعلقة به.

اتيجية يتطلب  إن تسي�ي النفايات مسألة اس�ت

رادات، إرادة السلطات  تجسيدها تجانسا لكل الإ

ا  ف وأخ�ي ف القتصادي�ي العمومية، إرادة الفاعل�ي

. هذا من جانب، من  ف والأهم، إرادة المواطن�ي

جانب آخر، علينا أل نغفل عن نقطة أساسية، 

لية  ف أ للنفايات الم�ف وهي أن آثار التسي�ي الس�ي

والمشابهة لها، له عواقب اجتماعية �يعة 

ي الأخذ 
ورة الإ�اع �ف ي �ف

ول يقبل أي تماطل �ف

بزمام الأمور.

مكانيات  »نجاعة وأهمية االإ

لتولي تسيير النفايات المنزلية 

والمشابهة لها، كما هو الحال 

بالنسبة لقضايا أخرى تتعلق 

بقطاعنا، تعكس رؤية لسياسة 

بيئية مسؤولة ومدروسة...« 

لية  ف  مما ل شك فيه هو أن تسي�ي النفايات الم�ف

والمشابهة لها هي أك�ش أشكال الحوكمة البيئية 

ي يكون لنتائجها 
ي المدينة الحديثة، ال�ت

إلزاما �ف

عوائد مرضية عىل المدى القريب والمتوسط 

ا، أعت�ب أن نجاعة وأهمية  والبعيد. أخ�ي

لية  ف مكانيات لتوىلي تسي�ي النفايات الم�ف الإ

والمشابهة لها، كما هو الحال بالنسبة لقضايا 

أخرى تتعلق بقطاعنا، تعكس رؤية لسياسة 

بيئية مسؤولة ومدروسة تسعى جاهدة لكسب 

الرهانات البيئية المستقبلية.

ر قطاع إعادة التدوير، عىل غرار  ت�ف

القطاعات االقتصادية االئخرى، من الوضع 

الصحي المرتبط بوباء كورونا المتجدد، كيف 

تتوقعون مستقبل هذا القطاع عىل محك 

مسار انتعاش اقتصادي نتمناه قريبا؟

ة، أدى ظهور نشاط إعادة  ي السنوات الأخ�ي
�ف

التدوير، وإن كان خجوًل، إىل رفع مستوى 

الوعي بالمقدرات القتصادية لهذا القطاع. وقد 

ف خواص  صار هذا النشاط مفتوحا لمتعامل�ي

ي تفعيل اقتصاد 
لهم القدرة عىل المساهمة �ف

دائري يسمح بتسي�ي رشيد وأمثل للنفايات. هذه 

ي لم تعد تعت�ب كعنا� متبقية 
النفايات ال�ت

يجب التخلص منها، بل هي مورد اقتصادي 

وماىلي وجب تثمينه ودمجه ضمن حلقة 

ي مسار اقتصادي 
اقتصادية يمكن إدماجها �ف

قابل للنمو والبقاء. إننا نتحدث عن قطاع خرج 

وة ومناصب الشغل. إل  إىل الوجود خالق لل�ش

 Covid19 ي سببها وباء
أن الأزمة الصحية ال�ت

عطلت مجرى هذا القطاع عىل غرار الأنشطة 

ة الركود هذه، متعبة  القتصادية الأخرى. فف�ت

ي المستقبل 
للجميع، ونأمل أننا سنتجاوزها �ف

القريب.

ضافة إىل ذلك، فإن هذا النشاط له مقدرات  بالإ

ي المواد 
ة بالنظر إىل التنوع الكب�ي �ف نمو كب�ي

المثمنة. اليوم، تقدر القيمة السوقية للنفايات 

طارات  ي شعب البالستيك PET، والإ
الخاصة �ف

المستعملة، والزيوت المستعملة، والبطاريات 

ونية  لك�ت المستعملة، ونفايات المعدات الإ

والكهربائية بحواىلي 30 مليار دج سنويًا. وتبقى 

هذه القيمة تقريبية، لأننا ل نمتلك جميع 

البيانات والسبب راجع لكون السوق الموازية 

تستحوذ عىل بعض الأنشطة داخل القطاع.. 

»اليوم، تقدر القيمة السوقية 

للنفايات الخاصة في شعب 

طارات  البالستيك PET، واالإ

المستعملة، والزيوت 

المستعملة، والبطاريات 

المستعملة، ونفايات المعدات 

لكترونية والكهربائية بحوالي  االإ

30 مليار دج سنوًيا.«

حوار مع البروفيسور
نصيرة بن حراث،
وزيرة البيئة

"تسيير
النفايات
في قلب

سياستنا 
البيئية"

تسيير النفايات المنزلية 
والمشابهة لها هي من أهم 
االأنشطة في مجال التسيير 
البيئي، لما لنقائصها من 
مفعول سريع وطويل االأمد 
على المواطنين وعلى الصحة 
الحضرية. وتزداد االأهمية البيئية 
واالجتماعية لهذا المجال عندما 
نعتبر حقيقة ولوجه النطاق 
الصناعي، إذ أصبح قطاعا بإمكانه 
خلق الثروة ومناصب الشغل، 
فارضا بذلك مبدئا أصبح اليوم 
بديهيا، مفاده أن النفايات هي 
أيضا مورد من الموارد. في هذا 
الحوار، تتناول السيدة وزيرة 
البيئة هذا المسألة كما تتطرق 
لموضوع وباء كورونا ومواضيع 
أخرى تخص التحديات التي 
يوجهاها قطاع البيئة.
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ف بما نسميه "الدائرة  االقتصاد الدائري ره�ي

ي ال تكتمل إال باكتمال الحلقة. ما 
الفاضلة" ال�ت

ي وضعها قطاع البيئة لتحقيق 
هي الخطط ال�ت

عملية تنفيذ فرز النفايات من المصدر؟

تحدثت أعاله عن معالجة قضية تسي�ي النفايات 

ي للمدينة. 
ي التسي�ي البي�أ

وعن مدى أهميتها �ف

ي من المنبع، من هذا 
ويبقى الفرز النتقا�أ

وريا يتطلب تكاثف موارد  المنظور، أمرا �ف

عدة قطاعات وزارية، بالإضافة إىل مشاركة 

ف خاصة  . بإمكاننا وضع قوان�ي ي
المجتمع المد�ف

ف التطبيق لنجعل الجميع  ي ح�ي
بالفرز النتقا�أ

يمتثل بها، إل أن تلك المبادرة قد تذهب سدا 

إذا ما لم يتم وضع سلسلة لتسي�ي النفايات 

تتناسب مع طبيعة التحدي، يتم تنظيمها 

وتنفيذها وتدعيمها بجميع الوسائل المالية 

ية واللوجستية بدًءا من جمع النفايات  والبرسش

ي 
إىل نقلها وتثمينها. إن ادراج الفرز النتقا�أ

عىل مختلف المستويات: المنازل، الجماعات 

ف مختلف  المحلية وكدى المصانع سيسمح بتثم�ي

أنواع النفايات قصد إدراجها كمادة أولية ضمن 

حلقة القتصاد الدائري. 

ي يأخذ مكانته 
أقول : أجل، اليوم الفرز النتقا�أ

ي الوعي الجماعي والفردي، ولهذا 
تدريجًيا �ف

وط تحقيقه لجعله  يجب علينا توف�ي كل �ش

ناجًحا غًدا. فهو يستدعي إعداد مخطط إعالمي 

وتوعوي مكثف، وكذا مقاربة بيداغوجية فعالة 

ف   عىل المدى الطويل تستهدف جميع الفاعل�ي

ف  ي المجال. فقد أخذنا هذا النشاط بع�ي
�ف

ي خريطة الطريق الخاصة بالقطاع، 
العتبار �ف

وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية 

 والعديد من المديريات القطاعية، 

وسوف نطلق بعض المشاريع التجريبية بدًءا 

من سبتم�ب المقبل عىل مستوى المدارس 

البتدائية والمتوسطات والثانويات والجامعات 

ي العامة والمجمعات الفندقية 
دارات والمبا�ف والإ

والشواطئ والحدائق والأماكن العامة وعىل 

مستوى بعض الأحياء.

»أجل، اليوم الفرز االنتقائي 

يأخذ مكانته تدريجًيا في الوعي 

الجماعي والفردي، ولهذا يجب 

علينا توفير كل شروط تحقيقه 

لجعله ناجًحا غًدا.«

ي استفاد منها قطاع البيئة 
ما هي الدروس ال�ت

وس كورونا  من خالل تجربة مكافحة ف�ي

المتجدد؟

ي تحدث مرة 
إن التجارب الفريدة من نوعها ال�ت

ي حياة الفرد، لطالما تكون حاملة 
ف �ف أو مرت�ي

أ المسؤولية  ف لهم ع�ب ة لفاعل�ي لدروس كب�ي

ة بمجال من حياة  عن قطاع له عالقة مبا�ش

، وبشكل خاص بالنسبة لنا نحن  ف المواطن�ي

المسؤولون عن الحفاظ عىل البيئة وحمايتها.

خالل هذه الظروف الخاصة المتعلقة بمجابهة 

جائحة كورونا اليومية، سعينا للقيام بمهامنا 
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مكان. صحيح، لم  عىل أحسن وجه وقدر الإ

تكن البداية خالية من الصعوبات ولكننا، مضينا 

قدًما بعد ذلك وبخطى أك�ش ثباتا.

اتيجية   بمجرد أن بدأ الوباء، قمنا بتنفيذ اس�ت

ي 
تقوم عىل رفع مستوى الوعي والعمل التضام�ف

ي الميدان.
�ف

كان أول درس فرض نفسه خالل هذه الأزمة 

والذي أصبح واضًحا بالنسبة لنا، هو التضامن 

ف لتجاوز  مع جميع القطاعات وكذا المواطن�ي

المحن.

لقد ارتكز اهتمامنا عىل سبيل الأولوية 

ي تستقبل ضحايا 
 بالمستشفيات ال�ت

ويد عمال الصحة بوسائل  ف Covid-19، ب�ت

نتاج  ومعدات التطه�ي والتعقيم. وبسبب الإ

الضخم لنفايات النشاطات العالجية ذات 

خطر العدوى (DASRI)، فقد دعمنا ورافقنا 

المؤسسات الستشفائية من أجل معالجة 

�يعة وفعالة لهذا الصنف من النفايات، 

كما قمنا بمرافقة ودعم الجماعات المحلية 

لية وما شابهها. فقد  ف ي تسي�ي النفايات الم�ف
�ف

ف عن جمع النفايات  ف المسؤول�ي زودنا الموظف�ي

لية، بوسائل الحماية الكافية ح�ت ل يكونوا  ف الم�ف

ف جدد للمرض. هم أنفسهم ضحايا وناقل�ي

قمنا كذلك، بمساعدة الحركة الجمعوية، 

دارات  بحمالت تنظيف وتطه�ي لالأماكن والإ

العامة ودور الرحمة ودور الطفولة ودور 

العجزة، إلخ.

ي الذي استفدنا منه من خالل 
الدرس الثا�ف

هذه الجائحة هو مراجعة الأولويات الخاصة 

اتيجية قطاعنا وقد ساعدنا ذلك عىل  بإس�ت

تحديد أولويات نشاطاتنا وكذا إرساء قيمنا بشكل 

ي ترتكز الآن وبشكل حازم عىل 
أك�ش صالبة، وال�ت

ي سبيل توف�ي بيئة 
نسان وعىل حماية البيئة �ف الإ

صحية للجميع اليوم وغًدا.

، والذي ل يمكن ح�ه  أما الدرس الثالث والأخ�ي

ي قطاعنا فقط، لأنه يشمل مجال أوسع، فهو 
�ف

إنسانيتنا وتواضعنا وعدم قدرتنا عىل التحرك 

وس ذو الحجم المجهري الذي  ضد هذا الف�ي

أخلط جميع الأوراق وغ�ي نمط حياتنا وح�ت 

مناخ الأرض كلها. لقد تغ�ي العالم من حولنا، 

اجع القتصاد العالمي وللحجر الصحي  وكان ل�ت

عواقب حتمية عىل البيئة، حيث تم انخفاض 

مستوى التلوث وتأث�ي الحتباس الحراري بشكل 

ي جميع أنحاء العالم. فهذه النتائج 
كب�ي �ف

ات  الغ�ي مسبوقة كان لها تأث�ي كب�ي عىل التغ�ي

المناخية. فأصبح الناس قادرين عىل قياس نطاق 

أفعالهم وآثارها السلبية عىل البيئة.

ي مرئًيا وملموًسا كذلك، 
لقد أصبح الغ�ي المر�أ

ي كل مكان. 
والطبيعة تتنفس من جديد بادية �ف

فهي تستفيد من هذه الهدنة (المؤقتة) 

، كما تسمح للتنوع  وتعيد هذه المنفعة للبرسش

البيولوجي بالزدهار بجميع أبعاده.

ي التجاه السليم 
الهدف اليوم هو العمل �ف

وتغي�ي سلوكياتنا المتعلقة بأنماط إنتاجنا 

واستهالكنا مستقبال."

»الدرس الثالث واالأخير، والذي 

ال يمكن حصره في قطاعنا فقط، 

الأنه يشمل مجاال أوسع، فهو 

إنسانيتنا وتواضعنا وعدم قدرتنا 

على التحرك ضد هذا الفيروس 

ذو الحجم المجهري الذي أخلط 

جميع االأوراق وغير نمط حياتنا 

وحتى مناخ االأرض كلها.«

من المؤكد أن ترسيخ ثقافة بيئية بمختلف 

ي 
أبعادها لدى المواطن يتم ضمن إطار زم�ف

 طويل االئمد. 

ي تعتمدها وزارة البيئة 
ما هي االجراءات ال�ت

 لهذا الغرض، مع العلم أن هناك العديد 

من القطاعات تع�ف بها كذلك؟

بالفعل، هناك قطاعات أخرى معنية بالنهج 

ي الذي يهدف إىل ترقية 
العام للتعليم البي�أ

ي بالدنا. صحيح 
ثقافة المواطنة البيئية �ف

ي قطاع البيئة والهيئة 
أننا السلطة المهنية �ف

اتيجيات والمخططات  التنظيمية لتطوير الس�ت

الوطنية والحرص عىل تطبيقها من قبلنا ومن 

قبل القطاعات الأخرى. فالثقافة والتعليم 

ي كل هذه 
ف �ف ان محورين أساسي�ي ي يعت�ب

البي�أ

الملفات.

نحن ندرك أن ترسيخ ثقافة بيئية مسؤولة هو 

مسعى طويل الأمد يجدر تنفيذه عىل عدة 

مستويات. لقد رسمنا خريطة طريق تدمج 

ي جميع الأطوار الدراسية، 
ي �ف

التعليم البي�أ

ي بالتعاون مع 
وتعمل عىل نرسش الوعي البي�أ

ي لإطالق العنان لكل المبادرات 
المجتمع المد�ف

 البيئية، فردية كانت أم جماعية. 

نحن نعتمد أيًضا عىل الدور المهم لوسائل 

ي ميدان الثقافة 
ف �ف عالم، ومختلف الفاعل�ي الإ

ي نقل ونرسش الرسالة البيئية. 
 والرياضة �ف

ف  كما سنعطي الأولوية لدعم المتعامل�ي

ف العام والخاص  ي القطاع�ي
ف �ف  القتصادي�ي

 من أجل النتقال نحو سبل ايكولوجية 

لممارسة نشاطهم.

»نحن نعتمد أيًضا على الدور 

عالم،   المهم لوسائل االإ

ومختلف الفاعلين في ميدان 

الثقافة والرياضة في نقل ونشر 

الرسالة البيئية.«

ي نريد تفعيلها تستدعي تآزر 
إن الديناميكية ال�ت

جهود جميع الأطراف لتحقيق أهداف مؤكدة 

وملموسة ومحددة بوضوح.









إلقائه
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إعادة تأهيل مكب النفايات بواد السمار إل فضاء عمومي لالستجمام - الجزائر.
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األكياس البالستيكية الغير قابلة للتحلل الطبيعي

البدائل الواقعية 
 والتدابير

الالزمة

إن ترك االأكياس البالستيكية في البرية ضار للغاية بالنظام البيئي. تزداد المشكلة سوًءا عندما يتحول 
هذا البالستيك إلى بالستيك دقيق. وفقا لالأمم المتحدة، يتم استهالك حوالي 5000 مليار كيس من 
البالستيك في جميع أنحاء العالم كل عام، أو ما يقرب من 10 مليون في الدقيقة. وفًقا لحسابات 

المنظمة، »إذا تم ربطها مًعا، فيمكنها أن تدور حول الكوكب سبع مرات كل ساعة«.

بقلم أسما أمال
مديرة تطوير االقتصاد االأخ�ز
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هذه الأرقام مخيفة عندما تخضع لأبعاد 

مجتمعنا، خاصة وأن الجزء الأك�ب من السكان 

يتجاهل المخاطر الصحية المرتبطة بسوء إدارة 

هذا النوع من النفايات لأن نرسش الوعي حول هذا 

ي بعض 
الموضوع ل يزال غ�ي كاف، ح�ت أنه �ف

الأحيان غ�ي مناسب.

عادة التدوير، إل أن  عىل الرغم من أنها قابلة لإ

هذه المواد غ�ي قابلة للتحلل ولأنها خفيفة، 

ويد  ف فإن عملية جمعها معقدة. للحد من ال�ت

 ، بالأكياس البالستيكية غ�ي الموافقة للمعاي�ي

ي القرار الوزاري 
، متمثال �ف ي

تم إنشاء نظام قانو�ف

المؤرخ 10 يونيو 2014 الذي يحدد الخصائص 

التقنية لأكياس التبضع. بالإضافة إىل ذلك، فإن 

ًطا أساسًيا  ي تشكل �ش
تقليل كميات النفايات ال�ت

للنمو المستدام الأخ�ف والبدء من مبدأ أن 

ي سبيل 
السياسة المالية البيئية أداة أساسية �ف

يبة عىل الأكياس  تحقيق ذلك، فقد فرضت �ف

البالستيكية المستوردة و / أو المنتجة محلًيا 

بموجب المادة 53 من قانون المالية لعام 

يبة ب 10.5 دج  2004، يتم تحديد قيمة ال�ف

لكل كيلوغرام.

وقد تم تحديد طرق تطبيق أحكام هذه المادة 

ي المرسوم التنفيذي 
�ف

رقم 87-09 

اير  المؤرخ 17 ف�ب

2009 المتعلق 

يبة  بال�ف

عىل الأكياس 

البالستيكية 

المستوردة و / 

المنتجة محلياً.

يبة عىل أي منتج أو مستورد،  ترسي هذه ال�ف

وبموجب المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 

09-87، تُعرف الأكياس البالستيكية بأنها أي 

ف  عبوات بالستيكية مصنوعة من البوىلي إيثيل�ي

ف  المنخفض أو عاىلي الكثافة والبوىلي بروبيل�ي

والمستعملة لتعبئة وتغليف المنتجات 

الستهالكية.

ي من 
نتاج الوط�ف يبة عىل الإ تفرض هذه ال�ف

يبية وقت مغادرة المنتج  قبل السلطات ال�ف

ي المصنع إىل قنوات التسويق وتؤخذ 
النها�أ

يبة عىل المواد المستوردة من قبل خدمات  ال�ف

ي إىل 
ي وقت دخول المنتج النها�أ

إدارة الجمارك �ف

ي الوطنية.
الأرا�ف

يبة المذكورة لأول مرة  تم إعادة تقييم ال�ف

بموجب المادة 67 من القانون رقم 11-17 

المؤرخ 27 ديسم�ب 2017 بشأن قانون المالية 

لعام 2018 ليتم تحديدها بسعر 40 دج 

للكيلوغرام، ثم تم تعديلها بموجب المادة 53 

من القانون رقم 19-14 المؤرخ 11 ديسم�ب 

2019 بشأن قانون المالية لعام 2020 ورفعت 

إىل 200 دينار جزائري للكيلوغرام.

يبة قد تم تعديلها  عىل الرغم من أن هذه ال�ف

برفع قيمتها، إل أن تحقيق النتائج المتوقعة 

من خالل تقديمها لم يتم، وكميات الأكياس 

ة من جميع  ايد باستمرار، منترسش ف البالستيكية ت�ت

ي 
ي مدننا وحقولنا، مما يتسبب �ف

الألوان �ف

آثار ضارة عىل الصحة والبيئة وصورة البلد 

ويعطي انطباًعا بحالة عدم السيطرة عىل 

لية. ف إدارة النفايات الم�ف

ما الذي يجب 
علينا تبنيه 
كإجراءات 
أمام هذا 

الوضع 
مع العلم 
أن الجزائر 

دولة منتجة ؟

ترقية وتشجيع صناعة إنتاج الأكياس القابلة 
للتحلل الحيوي أوكسو ؟ 

يجب تجنب هذه الأكياس القابلة للتحلل 

الحيوي أوكسو، والمعروفة أيًضا باسم 

»الأكسدة القابلة للتجزئة«. فبالإضافة إىل سعر 

بيعها المفرط، فهي مصنوعة من البالستيك 

ول) مع  التقليدي (بوليمر مصنوع من الب�ت

إضافة مادة مضافة (مؤكسدة) تتحلل تحت تأث�ي 

الظروف المناخية، وخاصة الحرارة.

تحت تأث�ي هذه الظروف المناخية، تتحلل هذه 

ة من البالستيك غ�ي  الأكياس إىل شظايا صغ�ي

ة  ار خط�ي ي أ�ف
القابل للتحلل، مما يتسبب �ف

ي تسببها الأكياس 
غ�ي مرئية، أك�ب من تلك ال�ت

نسان والحيوان  العادية، مما يهدد صحة الإ

والحياة، وخاصة الحياة البحرية.

هل ننتقل إىل الحظر المبا�ش 
اد الأكياس  عىل إنتاج واست�ي

البالستيكية الغ�ي قابلة 
للتحلل الطبيعي؟

 ، ف  حسب روجر هاراب�ي

ي  ي ال�ب
ي �ف

المحلل البي�أ

، فإن الحظر  ي سي �ب

المفروض عىل 

التغليف البالستي�ي 

»قد ي�ف بالبيئة«: 

ي هذا؟ 
ماذا يع�ف

يمكن للضغط من 

نهاء  ف لإ طرف المستهلك�ي

التعبئة والتغليف البالستيكية 

ي بالدهم أن ي�ف 
ي المتاجر �ف

�ف

بالبيئة.

كات إىل مواد  تحت هذا الضغط، تتحول الرسش

تغليف أخرى قد تكون أك�ش خطورة عىل البيئة. 

الزجاجات، عىل سبيل المثال، أثقل بكث�ي من 

البالستيك وبالتاىلي فهي أك�ش تلويًثا من حيث 

النقل. والأمر ذاته بالنسبة لالأكياس الورقية 

ي تميل إىل إحداث انبعاثات كربونية أعىل من 
ال�ت

الأكياس البالستيكية وإعادة استخدامها يشكل 

أك�ش صعوبة.

بالنظر إىل كل هذه القيود، يجب اتخاذ تداب�ي 

قبل النتقال إىل فرض حظر صارم عىل الأكياس 

البالستيكية غ�ي القابلة للتحلل الطبيعي، خاصة 

. عىل المدى القص�ي
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اح  وبالتاىلي يمكن اق�ت

ائب  ي ال�ف
تداب�ي �ف

البيئية، مما 

شيد  يسمح ب�ت

استخدام 

الأكياس 

البالستيكية، 

ول سيما 

اعتماد 

إجراء يتعلق 

بالمراجعة 

الإجمالية 

يبة عىل  لل�ف

 الأكياس البالستيكية 

المنتجة محلًيا أو المستوردة، وذلك بهدف 

. ي
النتقال إىل البديل البي�أ

دخال التدريجي لالأكياس  هذا، مع تشجيع الإ

البالستيكية القابلة للتحلل لتحل محل الأكياس 

البالستيكية المصنوعة من مواد 

أحفورية شديدة التلوث.

»الزجاجات، على 
سبيل المثال، أثقل 
بكثير من البالستيك 

وبالتالي فهي أكثر 
تلويًثا من حيث 

النقل.«

ي 
ي الوقت نفسه، يجب تحديد موعد نها�أ

�ف

لتطبيق الحظر الصارم عىل هذه الأكياس غ�ي 

ف  القابلة للتحلل. هذا الأجل سيسمح للصناعي�ي

ضمان تحولهم الصناعي من خالل إدخال 

ي إنتاج الأكياس البالستيكية 
التقنيات والبتكارات �ف

القابلة للتحلل الحيوي، ول سيما من خالل 

استخدام المواد الخام المتاحة محلًيا، مما 

ي تقليل الفاتورة الواردات.
يساهم �ف

إن هذا الحظر يجب أل يؤثر عىل ثالثة أنواع 

من الأكياس البالستيكية: أكياس التجميد 

وأكياس القمامة والبالستيك المخصص للبيوت 

البالستيكية. ومن هنا الحاجة إىل تطوير معاي�ي 

التصنيع.

بالإضافة إىل ذلك، فإن إنشاء صندوق دعم 

كفيل بأن يشجع ويدعم التحول الصناعي 

وتطوير تقنيات إنتاج جديدة لهذا النوع من 

ي نهاية المطاف.
الستثمار �ف

ي يمكن 
لدعم جميع التداب�ي الملموسة ال�ت

ي اتجاه وقف 
للسلطات العمومية اتخاذها �ف

انتشار التلوث بواسطة الأكياس البالستيكية، 

وري العمل، عن طريق التواصل،  من ال�ف

المعلومات ونرسش الوعي، لتغي�ي سلوك الأ� 

، وكذلك سلوك المستثمرين من  ف والصناعي�ي

أجل حملهم عىل الستعداد والتكيف مع هذه 

ي 
ي يتمثل هدفها المعلن �ف

الثقافة الجديدة، ال�ت

تعزيز التخلص من الأكياس غ�ي القابلة للتحلل 

الطبيعي من بيئتنا.
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مكانة ودور النفايات في سوق الكربون

بعض العناصر
التمهيدية

بقلم كمال جموعي

ي تغ�ي المناخ 
مهندس استشاري �ز

والبيئة والتنمية المستدامة

إن انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن النفايات 

وز N2O)، و  (خاصة الميثان (CH4) وأكسيد الني�ت

ما يمكن أن تمثله من كميات هائلة، تجعل هذا 

نشاء  القطاع أحد الوحدات الرئيسية الأربع لإ

ي لنبعاثات غازات الدفيئة.
الجرد الوط�ف

هذا البعد، الذي أخذته اتفاقية الأمم المتحدة 

طارية بشأن تغ�ي المناخ عىل محمل الجد،  الإ

ي 
قد ترجم من خالل التطوير العلمي والتق�ف

لمنهجية جرد غازات الدفيئة لقطاع النفايات من 

 . IPCC ات المناخية قبل اللجنة الدولية للتغ�ي

كما أنها كانت وراء تطوير واعتماد العديد من 

ي قطاع النفايات 
منهجيات أنشطة المشاريع �ف

(ول سيما مكبات النفايات) لآلية التنمية النظيفة 

(CDM) من بروتوكول كيوتو.

وتوكول  فلنفتح هنا قوسا مهماً جًدا، لقد أنتج ال�ب

كميات مذهلة من أرصدة النبعاثات المعتمدة 

ي سوق الكربون العالمية. 
ي يمكن تداولها �ف

و ال�ت

ف  الأمر الذي سمح، منذ ظهوره، بتخفيض مالي�ي

ي البلدان 
ي أكسيد الكربون �ف

أ ثا�ف الأطنان من مكا�ف

النامية. وربما كان سيتم إنشاء كميات أك�ب من 

وتوكول كيوتو،  ف ل�ب ي السوق الأخري�ي
خالل آلي�ت

ف البلدان المتقدمة  وهما : التجار بالنبعاثات ب�ي

ك عىل مستوى دول أوروبا  والتنفيذ المش�ت

ة  قية، ح�ت و إن كانت هذه الآلية الأخ�ي الرسش

ي توليد ما تم استنكاره عىل أنه غ�ي منبعث 
سببا �ف

.(hot air) جزئًيا، أل وهو الهواء الساخن 

أثناء تصفح هذه المساهمة المتواضعة، 

قد يعارض البعض بالقول إن بروتوكول كيوتو 

لم يعد مطروًحا عىل الطاولة، وأن سوق 

الكربون الخاص به لم يكن مزدهًرا للغاية وأنه 

ح�ت تجاريًا فإن أسعار طن الكربون المعتمد 

تجاريًا منخفضة جًدا، وغ�ي مربحة عىل الإطالق، 

ي معظم الحالت. و قد يواصلون القول بأننا 
�ف

ي آليات سوق 
يجب أن نفكر بدلً من ذلك �ف

الكربون الجديدة لتفاقية باريس، و الواردة 

ي المادة 6، عىل الرغم من أن قواعد التنفيذ 
�ف

 الخاصة بها لم يتم اعتمادها إىل حد الآن. 

ي منتصف مرحلة انتقالية - 
أما الجواب فهو أننا �ف

ة عابرة إن شئت - من عملية تجارية  أو سمها ف�ت

إىل أخرى، ولكن مبادئها الرئيسية متشابهة عمليا، 

ي القواعد.
ي الآليات نفسها أو �ف

سواء �ف

 يعتبر توليد النفايات، بإدارته 
 السيئة أو المحدودة، أحد العوامل

نسان  الرئيسية التي تؤذي االإ
 والطبيعة والبيئة. تنتج النفايات

 غير المعالجة كميات كبيرة
 من غازات الدفيئة، مما يساهم

 بشكل مباشر في االحترار العالمي.
 أما إذا سيرت وعولجت بشكل جيد،

فقد تصبح مصدر دخل مفيد.
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ي أحدا، قد وّلد بحًثا  إن الواقع الذي ل يحا�ب

اف بل وح�ت تحويل، مالحقة  دؤوبًا عن الع�ت

داد أي طرائق، إجراءات، استثمارات،  واس�ت

منتجات واستنتاجات سوق الكربون المنبثقة 

عن بروتوكول كيوتو، أو ح�ت تلك المتولدة من 

أسواق تداول النبعاثات المجتمعية منها أو 

الوطنية ونقل كل ذلك نحو اتفاقية باريس. إذا 

كان هناك سبب للحديث عن المنافذ التجارية 

لوحدات الكربون لقطاع النفايات، فمن المهم 

معرفة مكان وكيفية حدوث ذلك.

دعونا نغلق القوس ونرجع إىل نفاياتنا والدور 

الذي يمكن أن تلعبه و / أو يجب أن تلعبه 

ي مكافحة آثار وعواقب تغ�ي 
ي المستقبل �ف

�ف

المناخ، سواء من حيث الجهود والفرص المتاحة 

ي مثل حال الجزائر، كما هو الحال 
للبلدان �ف

بالنسبة للعديد من البلدان الأخرى، يشكل 

قطاع النفايات أحد الأنشطة الرئيسية المذكورة 

ي 
ي المساهمات المحددة وطنيا (CDN)، وال�ت

�ف

ستمكن البالد، من خالل الجهود المبذولة 

للحد من انبعاثات غازات الدفيئة، من الوفاء 

اماتها الرسمية بموجب اتفاقية باريس  ف بال�ت

ي سيبدأ تنفيذها اعتباًرا من يناير 
للمناخ، وال�ت

2021. 2021؟ يبدو أننا هناك بالفعل !

 ، وري بالنسبة للمجتمع الدوىلي إذا كان من ال�ف

ي إطار الأمم المتحدة، البحث عن طرق 
و�ف

ووسائل للحد من انبعاثات غازات الدفيئة، فمن 

ي التفك�ي والعمل 
وري عىل المستوى الوط�ف ال�ف

من أجل اغتنام جميع الفرص التكنولوجية 

ي تمكننا من تحويل 
والقتصادية والتجارية ال�ت

هذه الغازات لمصدر دخل قومي.

 يجب أن يتضمن هذا بالطبع دراسات وتحليالت 

اتيجيات وخطط  للرؤى والسياسات والس�ت

العمل، مروراً بالقواعد القانونية والتنظيمية 

وإنشاء / تعزيز الآليات والمؤسسات المناسبة 

ي سوق الكربون العالمية 
لتحل محلها �ف

قليمية والثنائية ... والإ

و إنطالقا من كل ما سبق، فإنه يمكن القول 

ي مكافحة تغ�ي 
أن مكانة ودور قطاع النفايات �ف

المناخ أمر راسخ لم يعد هناك حاجة إىل إثباته.

فيما يخص المكان والدور، من حيث المساهمات 

أو الفرص، فإنه يمكن للتصور أن يكون واضًحا 

وري أيًضا معرفة، وخاصة تذكر  تماًما. فمن ال�ف

أن آثار تغ�ي المناخ يمكن أن يكون لها عواقب 

عداد  مهمة عىل قطاع النفايات الذي يتطلب الإ

ء، خاصة فيما يتعلق بالب�ف  ي
والتكيف قبل كل سش

التحتية ونظم إدارتها ومعالجتها.

ي 
ة لالهتمام، تم إعدادها �ف  تش�ي دراسة مث�ي

ي (EU)، إىل أن  عام 2015 لصالح التحاد الأورو�ب

ي ممارسات إدارة النفايات يمكن أن يولد 
التغي�ي �ف

ة، خاصة من حيث: فوائد مناخية كب�ي

- منع النفايات وإعادة التدوير.

- منع هدر المنتجات الغذائية.

تو�ي هذه الدراسة نفسها بأمثلة من الفرص 

البيئية والتكنولوجية والقتصادية والتجارية 

بهدف التفك�ي المعمق وعىل أساس العتبار 

ي سياق تغ�ي 
الصحيح، لمنع النفايات وإدارتها �ف

ي التوصية السادسة المدرجة 
المناخ. والنظر �ف

طار أدناه قد يخدم هذا التحليل الذي  ي الإ
�ف

ف يدينا. ما الذي يمكن أن نستخلصه من هذه  ب�ي

التوصية؟ كيف يمكن ربطها بإدماج واستخدام 

أنشطة ونتائج توليد وإدارة ومعالجة النفايات 

وفوائدها المحتملة للحد من انبعاثات غازات 

الدفيئة من ناحية، وتوليد الدخل المادي 

(الفرص القتصادية والتجارية) من ناحية أخرى؟ 

أما الجواب فهو أن جميع انبعاثات غازات 

الدفيئة المتولدة من قطاع النفايات، سواء كانت: 

دارة  من المنتجات والنشاط أو من أنظمة الإ

والمعالجة) مثل إعادة التدوير، وطمر النفايات، 

والحرق... (يجب أن يتم تقديرها بدقة؛ من 

الناحية الكمية والنوعية، وتقييمها اقتصاديًا 

ي خطط العمل 
ء دمجها �ف ي

وتجاريًا، وقبل كل سش

انية العمومية. أما إذا لم تدر دخالً،  ف والم�ي

امات  ف ي تكاليف وال�ت
فيمكن إدراج هذه الأنشطة �ف

ي لأي 
ف القطاعي والوط�ف التخفيف عىل المستوي�ي

ي المساعي العالمية 
فم دولًيا بالمشاركة �ف دولة تل�ت

للتخفيف من الغازات الدفيئة، سواء كانت 2 أو 

1.5 درجة مئوية.

ي عملية معقدة وصارمة مثل سوق 
للمشاركة �ف

الكربون، تنظمها طرائق وإجراءات مختلفة 

ومتنوعة، غالًبا ما يتم تحديدها عىل المستوى 

وري إعداد وتحصيل  ، فإنه ومن ال�ف الدوىلي

ية،  وط منها: الوسائل البرسش قائمة من الرسش

المعرفة التقنية، نظام للحصص ونظام 

للمراقبة و التقييم إلخ.

ًا، فإن البلدان المتقدمة بشكل أساسي  وأخ�ي

غالًبا ما تستخدم العديد من مثل هذه الآليات 

ير  أو الأدوات كوسيلة إضافية لتعويض أو ت�ب

ي يتمثل هدفها الرئي�ي 
النبعاثات الزائدة، وال�ت

ي الحفاظ عىل مسارات تنمية اجتماعية 
�ف

واقتصادية مربحة وإيجابية باستمرار.

التوصية 6

ي  طــار التنظيمــي الأورو�ب ي الإ
يجــب إيــالء اهتمــام خــاص لدمــج إدارة النفايــات �ف

ي  ي النظــام الأورو�ب
ــات �ف ــاخ و هــذا يكــون مــن خــالل دمــج النفاي لمكافحــة تغــ�ي المن

لتجــارة النبعاثــات (Emission Trading Scheme- ETS)، هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة 

أخــرى مــن خــالل تعزيــز » قــرار تقاســم الجهــود »( Effort Sharing Decision) لوضــع 

أهــداف طموحــة بمــا يكفــي للحــد مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة لقطــاع النفايــات.

نتــاج الكهربــاء (مــع  ي أي حصــة مجانيــة لإ ل يوفــر مخطــط تــداول النبعاثــات الأورو�ب

ي 
بعــض الســتثناءات). ومــع ذلــك، ل يتــم إدراج مرافــق اســتعادة الطاقــة للنفايــات �ف

. عــىل الرغــم مــن أن المفوضيــة الأوروبيــة  هــذا النظــام؛ ممــا يشــكل دعمــا غــ�ي مبــا�ش

عانــات الضــارة بالبيئــة، فــإن  طلبــت بشــكل متكــرر مــن الــدول الأعضــاء وقــف جميــع الإ

ة عنــه)  بويــة (الــذي تتحمــل المفوضيــة مســؤولية كبــ�ي نظــام خدمــات الختبــارات ال�ت

ي تنتــج الكهربــاء؛ رغــم أن 
ة لمنشــآت إدارة النفايــات الــ�ت عانــات غــ�ي المبــا�ش يســمح بالإ

ي تنتجهــا محرقــة لســتعادة الطاقــة 
انبعاثــات الكربــون الناتجــة عــن إدارة النفايــات الــ�ت

ي أكســيد الكربــون لــكل كيلــووات ســاعة، مــا يعــادل ضعــف 
ــا�ف هــي 600 غــرام مــن ث

ي محطــة كهربــاء تشــغل بالغــاز الحديــث.
كثافــة الكربــون �ف
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وبالتاىلي فهي ليست عملية تفتيش غ�ي معلنة، 

 . ي ي لغرض عقا�ب
ناهيك عن كونها إجراء تفتي�ش

عىل العكس من ذلك، فإن التدقيق هو عملية 

يتم وضعها بالتشاور والشفافية الكاملة مع 

المتعامل القتصادي، إما عىل أساس مخصص، 

ف أو نقطة معينة  ف عىل جانب مع�ي ك�ي من أجل ال�ت

من موقعه، ول سيما إدارة الخزان، معالجة 

ها، إما بشكل عام بغرض  المادة المرتشحة أو غ�ي

تقييم الموقع ككل.

إن الهدف البديهي من المراجعة ليس المراجعة 

ي 
نفسها. إن التدقيق هو أبعد ما يكون غرضا �ف

ي الواقع عملية تكرارية تعمل 
حد ذاته، بل هو �ف

ية  عىل تسليط الضوء عىل أوجه القصور التسي�ي

والستغاللية، لتحديد أسباب الخلل، وإعطاء 

الأولوية لستهداف والكشف عن الحالت الشاذة 

اح الإجراءات المناسبة لمعالجتها. ا اق�ت وأخ�ي

ي أطوار أي عملية استغاللية 
بهدف التحكم �ف

بصفة معينة، فإن التدقيق يتم وفًقا لمنهجية 

ي توف�ي 
خطية صارمة تبدأ بمرحلة إعداد متمثلة �ف

مسبق لمخططات المعلومات العامة للموقع 

ي هذه الحالة الدراسة الأولية، خطط 
والوثائق، �ف

إعادة التجميع، ت�يح الستغالل، وما إىل 

ذلك، قبل بدء المهمة المعنية بجلسة افتتاحية، 

 »CET« تليها مقابالت مع مسؤوىلي مركز الدفن

اً  وزيارة الموقع، ع�ب بنياته التحتية، لينتهي أخ�ي

باجتماع ختامي.

ي 
ل يمكن لمهمة التدقيق والمراجعة أن تجرى �ف

مدة تقل من ثالثة أيام من العمل المتواصل. 

يمكن بعد ذلك تمديد هذا الحد الأد�ف 

، مثل حجم الموقع  للمدة وفًقا لعدة معاي�ي

المراد تدقيقه، نوع طلب التدقيق المطلوب، 

المسافات المراد تغطيتها، وما إىل ذلك. 

ي نهاية المطاف أن يقرر مدة 
وعىل المدقق �ف

ي نهايته إنتاج ملخص 
التدقيق. والذي يتم �ف

عن الحالت الشاذة والذي يتكون بدوره، كما 

يوحي اسمه، من �د وتحديد نوع الشذوذ الذي 

تم تشخيصها، بالإضافة إىل وضع خطة عمل، 

ي هدفها وضع 
ومن ثم تسطر خطة عمل وال�ت

توصيات لالإجراءات التصحيحية و / أو التداب�ي 

الوقائية. يغطي التدقيق عدة جوانب تتعلق 

، يتم مراجعة  دارة الشاملة للموقع. وبالتاىلي بالإ

ي 
عن� التوثيق والمعلومات بنفس الطريقة ال�ت

يتم بها تدقيق حساسية البيئة؛ البنية التحتية 

اف  �ش واستغالل الموقع؛ إدارة الموقع؛ والإ

والمراقبة الذاتية.

يتابع التدقيق بالمالحظات الميدانية، باحثا عن 

نتاج. وإذا لزم الأمر، فإنه  أخطاء التصميم والإ

يستخدم الفحوصات والتحليالت لتأكيد نتائجه 

ي واجهته.
بناًء عىل النقائص ال�ت

فور تسليم نتائج المراجعة، تتوىل الوكالة 

الوطنية للنفايات AND مسؤولية مرافقة 

المؤسسة الصناعية والتجارية العامة المعنية 

فة عىل مركز دفن النفايات، وذلك لمدة  والمرسش

ي سيتم خاللها تقييم تنفيذ 
ة ال�ت عام واحد. الف�ت

التوصيات، مالحظة التطورات المرجوة، مراجعة 

أولويات معينة مقارنة بالأخرى كما تم تحديدها 

ي البداية، وإذا لزم الأمر، تصحيح خطة العمل.
�ف

ي توضع 
ة ال�ت وبالتاىلي فإن هذه الدراسة الخب�ي

ي 
ي خدمة مراكز دفن النفايات »CET« ، �ف

�ف

كة نفسها  ي بناء يخدم مصالح الرسش
إطار تعاو�ف

و المجتمع كذلك ، تجعل من الممكن منح 

الإجراءات اليومية داخل مراكز دفن النفايات 

لقاء نظرة داخلية أك�ش  كفاءة وقدرة مثىل لإ

استنارة عىل أنشطتها ، من أجل السماح بمعالجة 

الأسباب قبل الآثار ومن أجل جعل العمل 

ي يسود عىل الإجراء العالجي.
الوقا�أ

نتاج،  التدقيق و المراجعة هو إجراء بّناء يسمح بتحديد الخلل و العيوب و أخطاء التصميم واالإ
دارة، من أجل معالجتها و / أو اتخاذ تدابير وقائية للحد من تفاقم االأمور السلبية.  ضافة إلى مشاكل االإ باالإ

لهذا السبب يجب أن يفهم رؤساء المراكز التقنية لدفن النفايات -CET، أن هذه ليست عملية مراقبة 
بهدف فرض عقوبات محتملة، بل هي أداة تسيير تهدف أوال وقبل كل شيء إلى مرافقة عملية التحسين 

والتطوير الفعلي من بداية التصميم حتى نهاية عملية تسيير ومعالجة النفايات اليومية.

تحسين تسيير مراكز الردم التقني للنفايات 

على محك 
التدقيق والمراجعة

مدققو الوكالة الوطنية
ي مهمة عل مستوى

للنفايات �ز
موقع مركز لردم النفايات 
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الجدول 1: المعطيات الفنية

الجدول 2: المعطيات االقتصادية*

القيمة الوحدة الغاز الحيوي وإنتاج السماد الطبيعي

1
0.415
130
21

طن
طن
م3

ميغاجول/ م³

كمية النفايات العضوية المعالجة
السماد العضوي الناتج عند ٪65 مواد صلبة جافة

ناتج الغاز الحيوي 
القيمة الطاقوية للغاز الحيوي

القيمة الوحدة المكونات

7.591×106

61.897×106

14.723×106

4.952×106

-6,688×106

€/سنة
€

€/سنة
€/سنة
€/سنة

تكلفة تشغيل محطة توليد الطاقة للهاضم الحيوي
تكلفة االستثمار لمحطة توليد الطاقة للهاضم الحيوي

تكلفة السماد العضوي
تكلفة الكهرباء

التكلفة االإجمالية السنوية

 *)1 طن من السماد العضوي = 50 يورو و 1 كيلوواط ساعي من الكهرباء = 0.0465 يورو ،

 حيث 1 يورو = 132 دينار جزائري(

القيمة الوحدة المعاي�ي التقنية

53.25 ×106

30
106.5 ×106

كيلوواط ساعي/سنة
%

كيلوواط ساعي/سنة

ي هذا النظام
الكهرباء المستهلكة �ف

كفاءة المحرك
فائض الكهرباء

ي إنتاجه قد أصبح أمرا مهما 
ي الجزائر، فإن االستثمار �ف

وختاما وبالنظر إىل إمكانات الغاز الحيوي �ف

ي بلدنا.
ي ترقية التنمية المستدامة �ف

ة �ف وملحا من شأنه أن يساهم مساهمة كب�ي

المراجع

ي ونياما م. باور، »مقارنة فنية واقتصادية 
ي د. مور�ف - ج�ي

ي للنفايات البلدية القابلة 
وبيئية للتسميد والهضم الالهوا�ئ

للتحلل الحيوي« مجلة العلوم البيئية والصحة الجزء أ، 

.2006 ،879-865 :41

ي الجزائر، تقرير النتائج 
دارة النفايات �ف  الفرص التجارية لإ

15 يونيو 2018.

، سي مارشيس، »الغاز الحيوي والميثان  ف تش�ي - جي سي ف�ي

ي فرنسا: الحالة الراهنة. الجمعية التقنية للطاقة والبيئة . 
�ف

 )Gaz d’aujourd’hui ( مجلة الغاز اليوم 

إصدار رقم 5؛ ص. 2، يونيو 2010

الغاز الحيوي 
والتنمية 

المستدامة
ي تزايد مستمر بمرور الزمن. 

 إن كمية النفايات �ف

ي للنفايات ممتلئة وأن 
علما أن مراكز الردم التق�ف

ي للنفايات لم يعد أمرا 
إنشاء مراكز الردم التق�ف

محبذا، فإنه يجب علينا البحث عن طرق لحل هذه 

داد! المشكلة. وأحد أك�ث الحلول بديهية : االس�ت

ف االعتبار إنتاج  عىل سبيل المثال، إذا أخذنا بع�ي

ي والية الجزائر 
لية والمشابهة لها �ف ف النفايات الم�ف

ي تتجاوز 3000 طن / يوم، يمكننا القول 
فقط، وال�ت

أنه يمكننا بالنسبة لطن واحد من هذه النفايات، أن 

ننتج 130 م³ من الغاز الحيوي. باالإضافة إىل ذلك، 

ستوفر هذه العملية عن البالد 6.688 مليون يورو 

 سنويًا وتزيل 0.71 مليون طن 

من النفايات العضوية من العاصمة.
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بإمكان الذكاء االإصطناعي جعل 
التصميم االيكولوجي للمنتجات 

أسرع وقد يبسط أيضا تطوير 
نماذج عمل جديدة أكثر توفيرا 

للموارد ويسهل كذلك فرز 
النفايات حسب ما ورد في تقرير 

.)Davos( نشر في

يتم إطالق 62 ٪ من انبعاثات غازات الحتباس 

الحراري العالمية أثناء استخراج ومعالجة 

ي تتكون منها المنتجات 
المواد ال�ت

الستهالكية، أو أثناء تصنيعها. هذا ما تمت 

ي من يناير 
ي تقرير نرسش (النصف الثا�ف

مالحظته �ف

 (Davos) ي دافوس
) �ف 2019 -مالحظة النا�ش

 Circle) من قبل منظمة القتصاد الدائري

Economy) ، مشدًدا عىل مدى أهمية النتقال 

ي مكافحة تغ�ي المناخ .
إىل اقتصاد أك�ش دائرية �ف

ف أن ظهورها أصبح يعت�ب أك�ش  ي ح�ي
ولكن، و�ف

إلحاًحا من طرف الجهات الفاعلة المتعددة، فإن 

هذه النقلة تواجه الآن مجموعة من العقبات 

ي الأساس، تتطلب 
الفنية والقتصادية. فإنها �ف

ي دورة حياة المنتج بالكامل، 
إعادة التفك�ي �ف

تكييف البنية التحتية والخدمات اللوجستية 

الحالية، وتخيل عروض ونماذج تجارية جديدة.

ي ذلك الذكاء 
يمكن للتقنيات الحديثة، بما �ف

الصطناعي، ترسيع النتقال إىل القتصاد 

ي المنتدى 
الدائري، حسب تقرير صدر �ف

ي دافوس (Davos) ، من 
القتصادي العالمي �ف

 (Ellen MacArthur) ف ماك آرثر قبل مؤسسة إل�ي

مع جوجل(Google) و مكتب الدراسات 

ماكينساي (McKinsey). حيث يقدر هذا الأخ�ي 

ي قطاع الأغذية الزراعية وحده، يمكن أن 
أنه �ف

يصل نمو رقم الأعمال الناتج عن التقاطع 

ف الذكاء الصطناعي والقتصاد الدائري إىل  ب�ي

ي قطاع 
ي عام 2030. �ف

127 مليار دولر سنويًا �ف

مكانية ب  ونية، ستقدر هذه الإ لك�ت المنتجات الإ

90 مليار دولر.

ي أفضل، 
 تصميم بي�ئ

ي وقت أقل
�ف

أياً كان قطاع النشاط، فإن الذكاء الصطناعي 

، تطوير ثالث  ي هذا الأخ�ي
يمكنه أن يسهل، �ف

ة الأوىل فتتمثل  ف ركائز لالقتصاد الدائري. أما الرك�ي

ي للمنتجات الستهالكية، ولكن 
ي التصميم البي�أ

�ف

أيًضا لموادها ومكوناتها، من أجل تقليل آثار 

تبة عنها، دمج المزيد من المواد  التلوث الم�ت

ي إعادة 
جاع وجعلها أك�ش سهولة �ف القابلة لالس�ت

الستخدام أو إعادة التدوير. يمكن أن يساعد 

ي تحليل وصياغة 
الذكاء الصطناعي بالفعل �ف

ي يجب أخذها 
البيانات والخيارات المتعددة ال�ت

ي هذه المرحلة: خصائص المواد 
ف العتبار �ف بع�ي

، أصولها وقابليتها  المختلفة، توافرها المحىلي

تسريع اإلنتقال إلى اإلقتصاد الدائري

 الذكاء
 االصطناعي

كأداة
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للتدوير، فرص بناء منتجات قابلة للتفكيك 

أو استخدام الطباعة ثالثية الأبعاد لتصنيع 

العنا�...

»أو كما لخصها التقرير على 
أنها "آلية من التغذية المرتدة 

المستمرة حيث يقوم المصممون 
باختبار وتنقيح االقتراحات 

 الناتجة عن الذكاء االصطناعي 
و التي يمكن أن تؤدي إلى نتيجة 
تصميم أفضل في وقت أقصر"، 

ضافة إلى استعادة المواد  باالإ
بشكل أفضل.«

أو كما لخصها التقرير عىل أنها »آلية من التغذية 

المرتدة المستمرة حيث يقوم المصممون 

احات الناتجة عن الذكاء  باختبار وتنقيح الق�ت

ي يمكن أن تؤدي إىل نتيجة 
الصطناعي وال�ت

ي وقت أق�«، بالإضافة إىل 
تصميم أفضل �ف

استعادة المواد بشكل أفضل.

حلول للتغليف البالستيكي 

ف الأمثلة الموجودة بالفعل لهذا  ومن ب�ي

وع  الستخدام الحميد، تستشهد الدراسة بمرسش

لوكالة الفضاء الأوروبية، يسمى »التعدين 

الرسيع (Métallurgie accélérée)، حيث تم 

استخدام الذكاء الصطناعي لتطوير أشابات 

عالية الأداء، غ�ي سامة وأك�ش دواما، وذلك بشكل 

أ�ع وأقل هدرا للمواد.

الذكاء الصطناعي يمكن أيًضا أن »يساعد 

العلماء ومصممي المواد عىل تطوير حلول لـ 

ي ل يمكن إعادة 
٪30 من العبوات البالستيكية (ال�ت

ي تتطلب إعادة 
تدويرها، مالحظة المحرر) وال�ت

ف  التصميم والبتكار، أو يساعد كذلك المهندس�ي

ف تصميم  ف عىل تحس�ي ف المعماري�ي والمهندس�ي

ي عىل أساس مبادئ القتصاد الدائري. 
المبا�ف

ي الصناعات الغذائية، فسيسهل الذكاء 
أما �ف

الصطناعي تصميم وتوريد الأطعمة مانحا 

الأولوية للمنتجات الناتجة عن الزراعة التجديدية 

ي يمكن أن تكون بقاياها 
والزراعة المحلية، وال�ت

قابلة للتسميد بأمان، أو ح�ت إعادة استخدام 

الأطعمة القريبة من تاريخ انتهاء الصالحية أو 

بقايا الطعام.

 التسي�ي الذكي للمخزونات
لوقف التبذير 

يمكن للذكاء الصطناعي أيًضا »مضاعفة القوة 

التنافسية للنماذج القتصادية القائمة عىل 

القتصاد الدائري«. ويقول التقرير أنه »من 

ف البيانات الزمنية والتاريخية  خالل الجمع ب�ي

، فإن الذكاء الصطناعي  ف للمنتجات والمستخدم�ي

ي زيادة تداول المنتج، 
يمكنه أن يساعد �ف

استخدام الأصول من خالل التنبؤ الأفضل 

دارة  بالأسعار والطلب، الصيانة التنبؤية والإ

مكانات  الذكية للمخزونات«. ل تقت� هذه الإ

عىل النماذج المستوحاة من القتصاد أو 

الوظائف التعاونية، مثل مشاركة السيارة أو 

دراجات الخدمة الذاتية.

يستشهد التقرير أيًضا بمثال Stuffstr، وهي 

ي وتعيد بيع المالبس  كة أمريكية تش�ت �ش

المستعملة، وتستخدم الذكاء الصطناعي 

دادها وأسعار إعادة البيع،  ف اس�ت  لتحس�ي

اتيجياتها التسويقية. ف اس�ت ولكن أيًضا لتحس�ي

كما أن الذكاء الصطناعي يجعل من الممكن 

تحديد أفضل استخدام للسلع المستخدمة 

والمجمعة، وفًقا لظروفها، ول سيما الأجهزة 

ونية) إعادة الستخدام استعادة المكونات  لك�ت الإ

أو إعادة التدوير.

ي قطاع الأغذية الزراعية، يمكن أن يؤدي 
�ف

ي لبيانات الأرصاد الجوية أو البيانات 
التحليل الآ�ف

ف أداء الممارسات الزراعية  الميدانية إىل تحس�ي

ف يمكن استخدام تقنيات  ي ح�ي
يكولوجية، �ف الإ

ف الحصاد وفًقا  التعرف عىل الصور لتحس�ي

ي التوزيع، تعمل 
لـمرحلة نضوج النباتات. �ف

دارة الذكية للمخزون عىل تقليل التكاليف  الإ

والتبذير، دون التأث�ي عىل العرض. 

قرارات مستقلة فيما يخص الفرز

ي الب�ف 
وعليه، يمكن دمج الذكاء الصطناعي �ف

ف الفرز  عادة التدوير من أجل تحس�ي التحتية لإ

 وبالتاىلي جودة المواد الخام المعاد تدويرها.

كة  كما يتم استخدامه بالفعل من قبل الرسش

ي طورت روبوتًا 
الأمريكية ZenRobotics، وال�ت

ي 
قادًرا عىل قراءة وتحليل صور النفايات ال�ت

ا مدمجة مما يسمح  تم التقاطها بواسطة كام�ي

باتخاذ قرارات مستقلة فيما يتعلق بالفرز. ففي 

فرنسا مثال، تستخدم Veolia هذا الروبوت حالًيا 

لية. ومع ذلك، فإن  ف ي مركز فرز النفايات الم�ف
�ف

هذا التطبيق يبدو أك�ش مالءمة لفرز النفايات 

ونية وللصناعات الغذائية،  لك�ت الكهربائية والإ

حيث يتم استخدام الذكاء الصطناعي بالفعل 

من أجل توجيه المحاصيل النباتية نحو 

الستخدامات المختلفة وفًقا لمظهرها، أو ح�ت 

تحليل محتويات النفايات الحيوية من حيث 

قيمتها الغذائية وآثارها الملوثة، وذلك من أجل 

جاعها. ف عملية اس�ت تحس�ي

البيانات الخصوصية واالستثمارات

ي إدارة النظم 
ًا، ونظًرا لمساهماته �ف وأخ�ي

المعقدة، فإن الذكاء الصطناعي سيكون الأداة 

عادة رسم سالسل  المثىل، وبصفة شاملة، لإ

القيمة واللوجستيات، وذلك باتباع منطق قطاعي 

وري لتطوير القتصاد الدائري والذي ل  �ف

وع كهذا، يزيد التقرير.  يهمل تحديات مرسش

أحد أهم هذه التحديات يتعلق بإمكانية 

الوصول إىل العدد الكب�ي من المعطيات 

الموثوقة والالزمة، خاصة فيما يتعلق بخصائص 

المواد دون التعدي عن الحياة الخاصة 

ي أغلب 
لالأشخاص، كون هذه المعطيات �ف

الأحيان ملكية خاصة.

ة - وخاصة بالنسبة  كات الصغ�ي أما بالنسبة للرسش

، الذين قد يحتاجون إليها عىل  ف لصغار المزارع�ي

ف عائداتهم - فإن العقبة  وجه الخصوص لتحس�ي

الرئيسية يُخ�ش أن تكون مالية.

ي يتطلبها 
ل يقيم التقرير الستثمارات ال�ت

ي 
التطبيق المو� به للذكاء الصطناعي �ف

ي تتطلب 
القتصاد الدائري. لكن الأشكال ال�ت

اء معدات محددة ل تزال بعيدة عن متناول  �ش

المستثمرين الصغار.

ف  ف به كالريس ماني�ي   هذا ما تع�ت

يك الرئي�ي   (Clarisse Magnin)، الرسش

ي كتابة التقرير.
ي شاركت �ف

ي McKinsey، وال�ت
 �ف

لكن وبالمقابل، فإن أغلب خوارزميات تحليل 

 البيانات ل تزال بأسعار معقولة، ويبدو 

أن أسعارها تتجه إىل النخفاض مع العدد 

ف لها. إن استعمال  ايد من المستخدم�ي ف  الم�ت

هذه الخوارزميات لوحده قادر عىل إضافة 

ة ذاتها. »الكث�ي من القيمة«، عىل حد قول الخب�ي

ي
ي�ف  بقلم جولييتا غام�ب
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إعالم في خدمة البيئة

 في انتظار
صحافة متخصصة

بقلم حميد بالقسام
ي 

ي صاحب عمود �ز
صحفي بي�أ

ذاعة الجزائرية - القناة 3 االإ

 عىل سبيل المثال، فإن قطاع تكنولوجيا 

المعلومات والتصالت والذي يعد ظهوره حديثا 

ي المشهد الجزائري، كان مصحوبًا برسعة 
نسبيا �ف

ة بانتشار المنشورات (الإصدارات الورقية  كب�ي

والمواقع المتخصصة). إن السبب من وراء هذا 

التهافت عىل تكنولوجيا المعلومات والتصالت 

هو أنه قطاع ذو دللة تسويقية قوية. إنها 

»ساحة تجارية« واعدة للغاية يخصص لها 

ي قطاع 
ة. و�ف انيات كب�ي ف ف م�ي مختلف المتعامل�ي

انيات أشبه ما تكون  ف عالم، العالقة بالم�ي الإ

بمثابة عالقة »العسل و النحل«.

ي الجهة المعاكسة من ذلك، فإن البيئة، 
و�ف

ي تصدر عن 
كقطاع، ل تحظى بنفس الهالة ال�ت

تكنولوجيا المعلومات والتصالت. ولما هذا؟ 

ا معمقا.  ي الحقيقة تفك�ي
هذا السؤال يستحق �ف

فلنلقي إذا نظرة عىل أحد أك�ش الجوانب 

»وضوًحا« من حيث تصدرها لقائمة الأولويات 

عالم وبكل وسائطها  ي وسائل الإ
البيئية �ف

مجتمعة، أل وهي »النفايات«. تعد النفايات 

عالم، لدرجة أن  ي وسائل الإ
موضوعا متكررا �ف

اً ما تصف إدارة وتسي�ي النفايات  ة كث�ي هذه الأخ�ي

عىل أنها مسؤولية »ح�ية« لوزارة البيئة.

ي ثالثة 
فيما يتعلق بالنفايات، فالصحافة، �ف

ذاعة أو  أرباع المقالت المكتوبة، أو برامج الإ

الكبسولت السمعية والب�ية، ل تنقل إل 

ر  « الناتج عن »ال�ف شكاىلي الجزء »الإ

«: التلوث الب�ي،  ي الجان�ب

ر  الروائح الكريهة، ال�ف

بالمياه الجوفية، إلخ.

إن من الفصول 

ي هذه 
المهمة أيضا �ف

المسألة، فصل 

»السبق الصحفي«، 

فعىل الرغم من 

وجود تقارير منتظمة 

ي تلحق بالبيئة من النفايات. 
ار ال�ت عن الأ�ف

ي تتصدر عناوين الصحف 
و«التنبيهات« ال�ت

ي تعد أمرا جيدا للمبيعات، إل أنها 
اليومية وال�ت

ل تضمن خدمة ما بعد البيع، الأمر الذي يتنا�ف 

ي تفرضها عليه طبيعة 
مع فضولية الصحفي ال�ت

عمله.

ي يفرض أن 
ومن هذا، فإن المنطق المه�ف

يتبع السبق الصحفي (أو خدمة ما بعد 

البيع للجانب التجاري) استطالعات وتقارير 

ومقابالت لس�ب أغواره. إن هذا التوقف المفاجئ 

ي أطواره الأوىل يمكن تفس�ي 
للسبق الصحفي �ف

ف  حقيقته من خالل الغياب الصارخ للصحفي�ي

ف بالبيئة. هذا مع  ف أو المهتم�ي المتخصص�ي

تسجيل بعض المحاولت المعزولة.

 ،»Symbiose« ومن أمثلة تلك المحاولت مجلة

ي 
إحدى المجالت المتخصصة القليلة جًدا وال�ت

ي أعقاب قمة الأرض »ريو 92«، لكنها 
رأت النور �ف

لم تحقق التنمية المستدامة المتوقعة بسبب 

 . ي
»عدم الهتمام« السائد تجاه المجال البي�أ

عىل صعيد آخر، فشلت جمعية JADE (صحفيو 

ي تم إنشاؤها خالل نفس 
البيئة الجزائريون) ال�ت

خيص. ي الحصول عىل ال�ت
ة، �ف الف�ت

، فقد جرت بعض  ي
أما عىل الجانب المؤسسا�ت

المحاولت خالل التسعينات، حيث أنشأت 

وزارة البيئة فعليا »ناديًا صحفًيا« والذي أوكلت 

ف  مهمة تنشيطه (أك�ش من إدارته) لأحد الصحفي�ي

ي القضايا البيئية. 
ف الكبار �ف المشاه�ي والمختص�ي

ي الأوساط 
ين �ف الأمر الذي ل�ت ترحيبا وارتياحا كب�ي

ف  ف »الخ�ف والواع�ي المحدودة للغاية للصحفي�ي

لكن ومرة أخرى، كان »الربيع« أق� بكث�ي من 

حياة الفراشة.

« أن ما  فرسعان ما أدرك هذا »الصحفي الكب�ي

ي حقيقة الأمر هو إنشاء »ودادية 
ُطلب منه �ف

شاداة بالأنشطة الرسمية، وليس  همها الأول الإ

ي تهدف إىل إنشاء 
تقديم الدعم للمساعي ال�ت

إن معالجة قضية الصحافة 
المتخصصة ليس باالأمر السهل، الأنه 
عندما نتحدث عن »التخصص«، 
 فهذا يعني ضمناً أن قطاعاً كامالً 
 من االأنشطة مرتبط بها. بالتالي،
هذا يجر إلى الحديث عن سوق. 
هذه هي الطريقة التي يتحرك 
بموجبها العالم: التبادالت واالأسواق 
والعرض والطلب. هذا هو الوقود 
 الذي يشغل محرك أي قطاع
أو نشاط اقتصادي.
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 الصحافة المتخصصة بالبيئة. 

»فيما يتعلق بالنفايات، 
فالصحافة، في ثالثة أرباع 

المقاالت المكتوبة، أو برامج 
ذاعة أو الكبسوالت السمعية  االإ

والبصرية، ال تنقل إال الجزء 
شكالي" الناتج عن "الضرر  "االإ

الجانبي"«

مكان إجراء أي  ي ظل هذا الواقع، لم يكن بالإ
�ف

س�ب لالآراء يجعلنا ندرك مدى إهتمام كل طبقات 

المجتمع، بكل مستوياته، بمسألة النفايات. 

عالمي  ومن ناحية أخرى، شهد هذا الواقع الإ

إستقرار » جفاف إخباري« مخيف وبشكل دائم، 

ي جميع 
بكل ما يحمله هن تبعات وخيمة. بينما �ف

اء«  أنحاء العالم، تتمتع الصحافة »بقوة خ�ف

ي شجب المناقشات ومرافقتها 
حقيقية تتمثل �ف

والتأث�ي فيها، فإن الغياب شبه الكامل للصحافة 

ي الجزائر كان 
ي البيئة �ف

ف �ف ف المتخصص�ي والصحفي�ي

ولمدة طويلة عائقا إعالميا حقيقيا لهذا القطاع.

كم عدد الفتتاحيات والموجزات والتقارير 

ذاعية أو  والدراسات الستقصائية والنقاشات الإ

بالطوهات التلفزيون حول الحاجة إىل إنشاء 

تسهيالت ومزايا محددة لأصحاب المشاريع 

الموجهة لتسي�ي النفايات (الجمع، إعادة 

ي إطار 
داد وما إىل ذلك)، وهذا، �ف التدوير، الس�ت

الأنظمة القائمة (ANSEJ، CNAC، ANGEM)؟ 

والأمر نفسه لكل ما يتعلق بالقتصاد الأخ�ف 

ي غياب صحافة متخصصة 
والقتصاد الدائري. �ف

مهمتها إعالم ودعم كل من صانع القرار 

ي 
ي �ف

وع، وتع�ف بنرسش الوعي البي�أ وصاحب المرسش

جميع الأوساط، فإنه من الصعب تحديد النقص 

الموجود بالدقة الالزمة. إن الخسائر المتعددة 

تبة عن عدم إدارة  وفرص الربح المهدرة الم�ت

نفاياتنا أمر واقعي ومقلق. ومن هنا، فإنه من 

وري الإ�ار بشكل خاص عىل الجانب »  ال�ف

ي الضم�ي المتصل 
الحيازي » للنفايات والمتمثل �ف

ي كلمة نفاياتنا، لأن النفايات 
للملكية »نا » �ف

كة  ي الجزائر يجب اعتبارها رأس مال لرسش
المنتجة �ف

ي يجب قسمة أسهمها بإنصاف 
ذات أسهم وال�ت

ي الحقوق، 
: »متساوون �ف ف ف جميع المواطن�ي ب�ي

ي النفايات«.
ي الواجبات، متساوون �ف

متساوون �ف

ف  إن الغياب الفاحش للصحافة والصحفي�ي

ف  خا جزئًيا ب�ي ي البيئة أحدث �ش
ف �ف المتخصص�ي

الأوساط القتصادية والقتصاد الدائري.

والدليل عىل ذلك أنه من حيث إدارة النفايات 

واستعادتها، هناك محاولت وتجارب عديدة، 

لكنها غ�ي مهمة مقارنة بالمخزون الذي ل ينضب 

الذي يخفيه هذا القطاع. ومن المرجح أن تستمر 

الأمور عىل هذا النحو ولوقت طويل بسبب ما 

ي القطاع غ�ي الرسمي. ومع ذلك، 
يالحظ من تف�ش

عالم عىل وجه التحديد هو  فإن دور وسائل الإ

تعزيز المهن البيئية، وبدء النقاش حول الحاجة 

إىل إنشاء سالسل التدوير (الورق والزجاج 

ها). كما  والكرتون والبالستيك والألمنيوم وغ�ي

ي تفس�ي التقادم وعدم 
عالم �ف أن دور وسائل الإ

كفاية اللوائح المعمول بها، حيثما ينطبق ذلك. 

وهذا تحديدا، ما يجب أن تقوم به وسائل 

عالم من ترقية المهن البيئية، وبدء النقاشات  الإ

حول الحاجة إىل إنشاء وتحديد مجالت 

التخصص (الورق، الزجاج، الكرتون، البالستيك، 

عالم لها دور  الألمنيوم...). كما أن وسائل الإ

ف  ي إبراز قدم وعدم كفاية اللوائح والقوان�ي
مهم �ف

المعمول بها، حيثما وجد ذلك.

ي المعلومات 
ف �ف إن لم يكن المتخصص�ي

أنفسهم، فمن الذي يجب أن يكون مسؤول عن 

توعية الشباب العاطل عن العمل أنه من الممكن 

متابعة دورات تدريبية بخصوص استعادة 

عادة  النفايات، أو أن الألمنيوم هو مادة قابلة لإ

التدوير بال حدود؟

من يمكنه، أفضل من الصحفي، نرسش المعلومات 

ف DASRI (نفايات نشاط  ي تحدد الختالف ب�ي
ال�ت

ي يجب التخلص 
رعاية المخاطر المعدية) ال�ت

ي محرقة بدرجة حرارة عالية للحفاظ 
منها �ف

اب السعال  عىل كل من الصحة والبيئة، و�ش

ي فرن مصنع 
الذي ينبغي بدلً من ذلك حرقه �ف

الأسمنت لتوف�ي الغاز؟ فبعبارة أخرى، كيف 

، وأصحاب  ف ء تقنع المواطن�ي ي
ف وقبل كل سش تب�ي

ف محليا، وأرباب  ف المنتخب�ي المشاريع، والمسؤول�ي

الأعمال، والنواب، وما إىل ذلك، بأن النفايات 

وة والمدخرات،  قد تكون مصدًرا للوظائف وال�ش

بدل من مصدر للمشاكل؟ وأن الفرق 

اتيجية وأدوات  ي الس�ت
يكمن �ف

ي سيتم 
دعم القرار ال�ت

تنفيذها؟

ي ع� تغ�ي المناخ، 
�ف

والظواهر الجوية 

المتطرفة، وندرة الموارد 

المائية، البيولوجية، 

ي ع� ظهور تهديدات جديدة 
الأحفورية ...، �ف

للصحة، فإنه يجب علينا اتخاذ إجراءات عاجلة، 

وهو ما سينعكس عىل كيفية دعم نظام 

ي والذي نفسه قيد إعادة 
المعلومات الوط�ف

دراج  البناء، وقد تكون هذه فرصة جيدة لإ

. ي
عالمي الوط�ف ي المشهد الإ

المعلومات البيئية �ف

ي واقع الأمر يحتوي عىل 
ي �ف

عالم البي�أ إن الإ

تخصصات زيادة عىل كونه نفسه تخصصا 

إعالميا، فالصحفي الذي يعمل عىل ثالثية: 

المياه والطاقة والبيئة له اهتمامات مختلفة عن 

الصحفي الذي يعمل عىل التنوع البيولوجي 

البحري أو الذي يجعل شغفه الحفاظ عىل 

ي الأوساط الواحاتية.
ي �ف

اث الجي�ف ال�ت

»كيف تبين وقبل كل شيء تقنع 
المواطنين، وأصحاب المشاريع، 

والمسؤولين المنتخبين محليا، 
وأرباب االأعمال، والنواب، وما 

إلى ذلك، بأن النفايات قد 
تكون مصدًرا للوظائف والثروة 

والمدخرات...«

 think global and) فكر عالمًيا وت�ف محلًيا

act local)، إن هذا الشعار هو أساس أي عمل 

يخدم البيئة والتنمية المستدامة.

ي تواجه 
إن كون الجزائر أك�ب دولة أفريقية وال�ت

العديد من التحديات، يحتم عليها أن تتناغم، 

من حيث المعلومات المتعلقة بالبيئة والتنمية 

ي 
المستدامة. إن جزائر الغد تب�ف اليوم، و�ف

مجال البيئة، لم تكن الأمور يوما مستعجلة 

عليه وطارئة، مثلما هي 

الآن.
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من محاسبة الكربون إلى البصمة الكربونية والبيئية

نحو الحد من تأثير 
اإلنسان على المناخ

بقلم الدكتور حميدوش امحمد

محاسبة الكربون هي عملية حساب 

الكربون التي تهدف إلى التحكم في 

تأثير االأنشطة البشرية على المناخ 

وتقليله. يأخذ هذا التقييم نهجين 

للحساب، نهج مسحي يقّدر انبعاثات 

 غازات الدفيئة ويجعل 

 من الممكن إعداد تقارير الجرد الوطنية 

 أو نهج البصمة الكربونية الذي يجعل 

من الممكن حساب تأثير الكربون لشركة أو إقليم 

 أو على دورته الحياتية. تتميز هذه الحسابات 

في عمق البصمة البيئية بوحدات القياس الخاصة بها، 

االأولى باالأطنان من مكافئ الكربون والثانية بالهكتار لكل فرد. 

وبالتالي، يتم التعامل مع المحاسبة والبصمة على عدة 

مراحل، بدًءا من الفهم الدولي إلى المسح الوطني 

)الماكرو(، ثم البصمة في ظل مقياس مصغر 

.)micro( وللشركة أو المنتج )meso( للمنطقة
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%6،05

%3،63

%18،16
%2،93

%10،29

%3،94

%4،44

1,72%
%0,30

%23،21

%0،30

%10،42

%1،41
%7،16

%5،13

%0،91

إنتاج الكهرباء
و الحرارة 

%25،33

مشاعل مصانع الغاز وا نبعاثات المت�بة أخرى
النفايات ي النقل ال��

� السكنية
المبا�� � الخدماتية

المبا��
* Afat 1° النقل
Energie � السكنية

المبا��
* Afat 2°

� و الحراجة.
�̄ *Afat :  الزراعة، استخدام ا °را

ة µ¶ةإنبعاثات غ�� مبا µ¶إنبعاثات مبا

الصناعة
النقل
أخرى

الصناعة
� الخدماتية

المبا��

الشكل 1 : النسب المئوية للتوزيع العالمي 
� القطاعات ا�قتصادية �نبعاثات غازات الدفيئة ب��

إن انعدام مبدأ الحتباس الحراري من جو 

الأرض قد يؤدي إىل انخفاض درجة حرارة سطح 

الأرض إىل 18- درجة مئوية ، ول يمكن تصور 

الحياة عىل الأرض نتيجة لذلك. وبالتاىلي فإن 

تأث�ي الحتباس الحراري الطبيعي يحافظ عىل 

متوسط درجة الحرارة عىل سطح الأرض إىل ما 

يقارب ال 16 درجة مئوية. عقب قمة ريو لالأرض 

عام 1992، طلبت الأمم المتحدة من اللجنة 

اح منهجية  ات المناخية (IPCC) اق�ت الدولية للتغ�ي

لجرد انبعاثات غازات الدفيئة (انظر المبادئ 

التوجيهية لجرد غازات الدفيئة للجنة الدولية 

 ، ف ات المناخية). ومنه، تم الحتفاظ بنهج�ي للتغ�ي

الأول، يسمى »النهج القطاعي«، والذي يقيم 

ي أكسيد الكربون إنطالقا من استهالك 
انبعاثات ثا�ف

ف  ف فيه ب�ي الطاقة لستخدامات الطاقوية، ويُم�ي

ي 
، القطاع السك�ف ي

قطاعات ش�ت (قطاع المبا�ف

وقطاع الخدمات، الصناعة، النقل، الزراعة، إنتاج 

ول ...). أما الطريقة الثانية،  الكهرباء، تكرير الب�ت

والمسماة »المقاربة المرجعية«، فتستخدم أيًضا 

ي 
استهالك الطاقة إنطالقا من مفتاَح التوزيع وال�ت

تظل أقل دقة من الطريقة الأوىل.

ي واقع الأمر، 
إن ما يقوم هذا الجرد بقياسه، �ف

ي 
ه �ف ف ي زيادة ترك�ي

ي �ف
هو مساهمة الغاز المع�ف

الغالف الجوي. ولتسهيل مقارنة تأث�ي غازات 

ار العالمي، يتم  الدفيئة المختلفة عىل الح�ت

ي 
قياس انبعاثات كل واحد منها، بخالف ثا�ف

ي أكسيد 
أ أطنان ثا�ف أكسيد الكربون، بـ »مكا�ف

الكربون« اختصاًرا باسم T-eq ، محسوبة 

 (PRG) ار العالمي المحتمل باستخدام الح�ت

ي قيمها يتم تقديمها من طرف اللجنة 
وال�ت

.(IPCC) ات المناخية الدولية للتغ�ي

ار العالمي المحتمل  ومع ذلك، فإن قيمة الح�ت

(PRG) تختلف باختالف السنة الأفقية المختارة 

ات الغازات المختلفة. تم اختيار  لمقارنة تأث�ي

PRG لمدة 100 عام (عام الأفق) بموجب 

، يرجع  بروتوكول كيوتو كقيمة مرجعية. للتذك�ي

تأث�ي الحتباس الحراري إىل الغازات المكونة 

من ذرات مختلفة تمتص الأشعة تحت الحمراء 

ي أكسيد 
المنبعثة من سطح الأرض، مثل ثا�ف

وز  الكربون (CO2) والميثان (CH4) وأكسيد الني�ت

(N2O) والأوزون ( O3) والغازات المفلورة 

 ، SF6 و ، HFC و ، PFC و ، HCFC و ، CFC)

و NF3) وبخار الماء الذي يمكن تجاهله بالنظر 

ي الغالف الجوي (قص�ي 
ي �ف

ا�ف إىل عمره الف�ت

ية المنشأ  جًدا). تسمى غازات الدفيئة بالبرسش

ية. وتجدر  عندما تتأثر انبعاثاتها بالأنشطة البرسش

ي آفاق 
شارة إىل أن PRGs أو معامالت التكافؤ �ف الإ

ي تقارير IPCC؛ تعتمد 
مختلفة تتغ�ي قيمها �ف

ات غازات الدفيئة هذه  ف ات عىل ترك�ي هذه التغي�ي

ي 
ي الغالف الجوي، عىل دوراتها الطبيعية ال�ت

�ف

ة تنقية الغالف الجوي منها، وبالتاىلي  تحدد وت�ي

ار  ف الح�ت ي الهواء. يتم تمي�ي
ي �ف

ا�ف عمرها الف�ت

ي 
العالمي المحتمل (PRG) لغازات الدفيئة �ف

صيغها وفًقا لمصادرها (تتطابق الرموز f و b مع 

المصطلحات الأحفورية والبيولوجية) وقيمها 

ي أكسيد الكربون من مصدر 
(عىل سبيل المثال ثا�ف

أحفوري و من مصدر حيوي تطابق الرموز 

ار عالمي محتمل عند  CO2f و CO2b و باح�ت

ف أن الميثان من أصل  ي ح�ي
100 سنة تساوي 1، �ف

أحفوري CH4fو ذاك من مادة بيولوجية المنشأ 

اره العالمي المحتمل بالقيمة  CH4b فقدر اح�ت

ي تقرير عام 
ي تقرير عام 1995 ، ب 23 �ف

21 �ف

ي التقرير الرابع للجنة الدولية 
2001 ثم ب 25 �ف

ات المناخية لعام 2007 (AR4c) و ب 28  للتغ�ي

ي التقرير الخامس للجنة لعام 
و 30 عىل التواىلي �ف

.)(AR5) 2013

يساهم الكربون الأحفوري المنشأ، عىل المدى 

ي أكسيد الكربون 
ف ثا�ف ي زيادة ترك�ي

الطويل، �ف

ا عىل  ي الغالف الجوي مما يجعل له تأث�ي
�ف
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CH4 غاز الميثان 

وز أكسيد الني��

غازات مفلورة

CO2 - FAT و الحراجة 
 الزراعة، استخدام ا��را��

CO2 الوقود ا��حفوري والعمليات الصناعية 

%64,87،%65 

%15,97،%16

%6,19 ،%6

%2,00 ،%2

%10,98 ،%11

الشكل 2 : توزيع انبعاثات غازات الدفيئة
ية العالمية السنوية (2010) الب��

ي 
الرسم البيا�ز

رقم 1: تطور 
ي 

انبعاث ثا�ز
أكسيد الكربون 
بسبب االأنشطة 

ية الب�ش

تغ�ي المناخ. من ناحية أخرى، يعت�ب الكربون 

البيولوجي المنشأ بأنه غ�ي مؤثر إطالقا عىل 

تغ�ي المناخ، عىل الرغم من تحديده كميا 

ف به أن  ، من المع�ت بشكل منفصل. وبالتاىلي

الكربون من أصل الكتلة الحيوية (المواد القابلة 

لية  ف للتحلل البيولوجي، الكرتون، النفايات الم�ف

ي شكل 
ي يتم إعادة انبعاثها �ف

العضوية...) ال�ت

ي أكسيد الكربون أثناء معالجة النفايات ليس 
ثا�ف

له تأث�ي يذكر يؤثر عىل الحتباس الحراري، وإن 

كان فبشكل ضئيل جدا. بينما تؤخذ انبعاثات غاز 

ار العالمي المحتمل المرتفع)  الميثان (ذوالح�ت

ي جزئًيا 
المتولد عن التخزين النفايات الالهوا�أ

ف العتبار. وعليه، فإن محاسبة الكربون  ل بع�ي

ي تقدير تدفقات غازات الدفيئة ذات 
تتمثل �ف

ي والحيوي وذلك بعد تحويلها  المنشأ البرسش

ي أكسيد الكربون(eq-CO2) المع�ب 
أ ثا�ف إىل مكا�ف

عنه بالأطنان. وهكذا، فإن التحديد الكمي 

ف  ية المنشأ ب�ي لنبعاثات غازات الدفيئة البرسش

ف  ف ب�ي مختلف القطاعات يجعل من الممكن التمي�ي

ة (القطاعات  ة وغ�ي المبا�ش النبعاثات المبا�ش

المرتبطة باستهالكها للكهرباء والحرارة). وقدرت 

ة بحواىلي 12,25  النبعاثات العالمية غ�ي المبا�ش

 ،AR5 ي
ي أكسيد الكربون �ف

أ ثا�ف جيغا طن ممكا�ف

أوما يعادل الربع. وفيما يىلي التوزيع العالمي 

ية المنشأ  لإجماىلي انبعاثات غازات الدفيئة البرسش

ي عام 2010، والمقدر بـ 49 
ع�ب القطاعات �ف

ي أكسيد الكربون/سنة. 
أ ثا�ف جيغا طن ممكا�ف

ات  (المصدر : تقرير اللجنة الدولية للتغ�ي

المناخية.IPCC 2015 ص Afat * .9 : الزراعة، 

ي والحراجة).
استخدام الأرا�ف

ة انبعاثات غازات  تمثل النبعاثات المبا�ش

اق  الدفيئة الناتجة ماديًا عن طريق : اح�ت

الوقود، انبعاثات العمليات الصناعية، ترسبات 

ة هي  الغازات المفلورة. وهذه النبعاثات المبا�ش

ي قوائم الجرد الوطنية 
ف العتبار �ف ي تؤخذ بع�ي

ال�ت

وفقاً للمبادئ التوجيهية لتفاقية الأمم المتحدة 

ي 
طارية بشأن تغ�ي المناخ. و من هنا، يظهر �ف الإ

 (IPCC) ات المناخية تقرير اللجنة الدولية للتغ�ي

ي أكسيد الكربون هو أك�ب 
لعام 2014 أن ثا�ف

ية المنشأ أثرا عىل المناخ،  غازات الدفيئة البرسش

ي الشكل1. (المصدر : تقرير 
كما هو موضح �ف

ات المناخية, 2015 , ص7) اللجنة الدولية للتغ�ي

ف الشكل 2 أعاله أن النسبة المئوية  ويب�ي

ي أكسيد الكربون مقارنة بجميع 
لنبعاثات ثا�ف

ية  انبعاثات غازات الدفيئة بسبب الأنشطة البرسش

تبلغ حواىلي ٪65 ، الأمر الذي يرجح قائمة الجرد. 

ضافة إىل ذلك، فقد شهدت هذه النبعاثات  بالإ

ي تطوًرا  ي أكسيد الكربون ذات المنشأ البرسش
لثا�ف

ي رقم 1 
ي الرسم البيا�ف خطًيا كما هو موضح ف�ي

أسفله. (المصدر: المؤلف).

ي 
ي أكسيد الكربون متواجد �ف

، فإن ثا�ف للتذك�ي

الغالف الجوي بكميات نزرة (٪0.04 من كتلة 

الغالف الجوي). وعىل الرغم من هذا المحتوى 

ي الغالف الجوي، إل أنه يتمتع 
المنخفض �ف

بقدرة عىل امتصاص الأشعة تحت الحمراء 

المنبعثة من نظام الأرض، وبالتاىلي فإنه يساهم 

ي تأث�ي الحتباس الحراري الطبيعي 
بشكل كب�ي �ف

ي تأث�ي الحتباس الحراري بعد 
ي غاز يساهم �ف

(ثا�ف

 بخار الماء).

ي من المجلة).
ي العدد الثا�ف

(يتبع �ف
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