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اإلفتتاحية

السيد كريم ومان
المدير العام للوكالة

الوطنية للنفايات

 عندما يكون أسوأ 
المنتجات موردًا

 أصبحت النفايات، تلك األغراض 
البالية التي يكون مآلها الرمي 

اجلماعي دون التمييز بني طبيعتها 
وال نوعها، أغراضا ألفناها اليوم، ملا 
تشغله من بعد لم نكن نلمسه أو 

أنه بعد لم نعطه إيّاها من قبل. في 
احلقيقة، املورد ليس هو اللفظة التي 
كنا سنصف بها ما لطاملا اعتبرناه، 
قبل بضع سنوات فقط، اجلزء احملرج 

من مستهلكاتنا اليومية وذلك 
اجلزء غير املرغوب فيه من أنشطتنا 

البشرية، الذي ينتهي به املطاف 
في كيس عند حافة الرصيف  قبل 

الوصول إلى مكب النفايات. 

مع أن النفايات حتدثنا اليوم عن الفرز 
وإعادة التدوير والتثمني والطاقة 
اخلضراء والعديد من االحتماالت 

األخرى التي متكن الطاقات البشرية 
من اإلبداع واالبتكار في ضوء 

الطفرات التكنولوجية.

إننا ننتقل من حيث اآلفاق، من 
مفهوم وتصور إلى نقيضيهما، 

بحيث أنه عوض احلديث عن النفقات، 
فإذا بنا نتحدث عن الربحية، وعوض 
احلديث عن التلوث، أصبحنا نتحدث 

عن االستدامة، وعوض احلديث عن 
إدارة النفايات، أصبحنا نتحدث عن 

تثمني املوارد، وعوض احلديث عن 
مكبات النفايات، ها نحن نتحدث عن 

االقتصاد الدائري والصناعة وخلق 
الثروة ومناصب العمل.

هذه اإلمكانات االقتصادية  التي 
تعتبر قيد اإلنشاء، ال جتعل أنظارنا 

حتيد عن الدوافع األولية التي 
ألهمتها، أال وهي ضرورة احلفاظ على 

البيئة احلضرية والبيئة ببساطة، 
من انتشار النفايات والظروف غير 
الصحية واإلزعاج والتلوث الناجم 

عن كل ذلك. 

بل بالعكس، فإن هذه اإلمكانات 
الهائلة للحلول االقتصادية 

والتكنولوجية التي يقوم بها العديد 
من الفاعلني سواء في القطاع العام 

أو اخلاص، وكذا منظمي العمل 
اجلماعي وأصدقاء البيئة اآلخرين، هي 

التي ستجعل إجناز مشروع مدينة 
نظيفة في سبيل حياة أفضل، 

أسهل بكثير. 

بفضل هذه التطورات احملرزة وبقدر ما 
تفتحه من آفاق للجزائر، أصبح بلدنا 

فاعال مهماً على املستويني العربي 
واإلفريقي فيما يتعلق بسياسة إدارة 

النفايات.

عسانا نلهم ونُستلهم لتلقي أفضل 
ما في جعبة اآلخر وإعطاء أفضل ما 

لدينا، ألننا نعيش واقعاً يكون فيه 
أسوأ املنتوجات -النفايات- موردا.

WasteIsResource/ النفايات ثروة

مدير النشر

كرمي ومان

مسؤول التحرير

سارة تازروت

 مبشاركة السيدات 
و السادة

أحمد ملحة
عدوان بالقاسم

إ. ر. إيتني 
أسماء صكري

مراد زرهوني
صفوت حميدات

ف. ب. كايسان
فاطمة زهرة بارصا

فليفتي حورية
عبداهلل ناصور

علي عوابد 

نشرية فصلية
للوكالة الوطنية للنفايات
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من أجل التوفيق بين الضرورات 
البيئية واالقتصادية

أرست الدولة اجلزائرية ترسانة 
تشريعية وتنظيمية من شأنها 

تعزيز إدارة أمثل للنفايات احلضرية، 
في إطار انتهاج سياسة املسؤولية 

البيئية. ذلك أن إدارة النفايات في 
اجملتمعات احمللية كانت منذ البداية 

مبثابة إجراء ذو أولوية بالنسبة لوزارة 
البيئة، التي كان يتوجب إحاطتها 

بعناية وعن كثب.

جرى جتسيد هذه السياسة من خالل 
مشاريع هيكلة كبرى واستثمارات 

تسمح بتحسني اإلطار املعيشي 
للمواطن، واحلفاظ على بيئته، وكذا 

التراث البيئي لألجيال القادمة.

من هذا املنظور، حدد القطاع 
خطوة أساسية )جوهرية(، اتضحت 

معاملها بفضل البرنامج الوطني 
PROG- )إلدارة النفايات البلدية 

DEM( باإلضافة إلى خطة وطنية 
 ،)PNAGDES( إلدارة النفايات اخلاصة

باعتبارهما أداتي تخطيط ودعم 
القرار، تتناوالن بصورة رئيسية، 

إدارة النفايات والسيطرة عليها 
والتخلص منها بطرق وتقنيات 

حديثة، متكنت اجلزائر بفضلهما 
من القضاء على أكثر من 2000 

مفرغة فوضوية موجودة على تراب 
الوطن، مبا في ذلك 20 مفرغة مت 

تصنيفها على أنها مدافن قمامة 
كبيرة، على غرار مفرغة واد السمار 

في اجلزائر العاصمة. كما مت بناء 
191 مرفًقا ملعاجلة النفايات املنزلية 

وما شابهها، منها 101 مركزًا 

للردم التقني للنفايات و 90 مدفن 
قمامة خاضعا للرقابة ومجهزا بـ 

22 مركزًا للفرز و 36 محطة ملعاجلة 
الرشاحات.

مت تخصيص بنية حتتية لضمان 
إدارة أكثر من 13 مليون طن من 

النفايات املنزلية وما شابهها من 
النفايات املتولدة سنويًا، بحيث أن 

أكثر من ٪80 منها عبارة عن نفايات 
قابلة لالسترداد، تشكل إمكانات 

استثمارية خالقة للثروة ومناصب 
العمل.

في احلقيقة، وّجه كل من التحدي 
الدميوغرافي والتركز احلضري وظهور 

عصر جديد من االستهالك وكذا 
اإلدارة احلالية للنفايات التي شرعت 

في حتديد معاملها، التفكير نحو 
منط جديد إلدارة النفايات احلضرية، 

يتماشى وتلك التحديات.

تشهد كميات النفايات املنتجة زيادة 
بالغة كل عام وتسفر لنا التوقعات 

املستقبلية، بحلول عام 2030، 
عن حوالي 35/38 مليون طن من 

كميات النفايات التي سيتم إنتاجها 
في ظرف عام واحد. األمر الذي ال 

يقتضي، في هذا األفق، إيجاد وسائل 
اإلدارة املثلى لهذه الكميات فحسب، 
ولكن أيًضا تصّور اآلليات التنظيمية 
والتقنية التي تعمل بشكل متضافر 

من أجل كبح جماح اإلنتاج املفرط 
للنفايات.

ينبغي ملسألة تكاليف إدارة النفايات 
املنزلية للمجتمعات إيجاد حلول 

مالية دائمة، من خالل حتسني إدارة 
اإلمكانات القابلة إلعادة التدوير، 

مبا في ذلك اآلليات الضريبية التي 
تعتمد على النشاط االقتصادي في 

مجال إعادة تدوير النفايات وتثمينها. 

السيدة دليلة بوجمعة
وزيرة البيئة
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تساهم مناهج التحسني في تقليل 
التكاليف من حيث تنظيم التجميع 
وتخصيصه ملستقبل صناعي وجتاري 
وزراعي، ولكن يجب تصور حل يحث 

األسر على االنخراط واملشاركة بقوة 
في عملية إدارة النفايات من خالل 
الفرز االنتقائي وإجراءات أخرى تنم 

عن مسؤولية املواطن البيئية.

رغم كل شيء، وفي انتظار تناغم 
التصورات حول حتديات اإلدارة 

الفعالة للنفايات املنزلية بشكل 
كامل ونهائي، يتوجب علينا التفكير 

في كل ما ميكن فعله، من املنظور 
املفاهيمي قبليا ومن املنظور 

الصناعي بعديا ، ما يسمح لنا بأن 
نصبح في الوقت نفسه أقل إنتاًجا 
للنفايات وأكثر كفاءة فيما يخص 

إعادة التدوير وتثمني هذا املورد. 
مورد ميكن إعادة مترير جزء منه على 

مستوى شبكة التجار بشكل أو 
بآخر، ولكن دائًما بهدف تلبية حاجة 

وليس خللقها.

هذا يعني أن قطاعنا قد دخل 
بالفعل في مرحلة جديدة، مرحلة 

حتديات جديدة متلي نهًجا نوعًيا 
ومرحلة خالقة للثروة، ُصممت في 
إطار منطقي ذو نطاق استراتيجي 

يدعو إلى تناغم وتآزر البرامج 
واخلطط والسياسات القطاعية 

في مجال إدارة النفايات، من منظور 
تشاركي ومستدام.

مت تطوير، ضمن هذا اإلطار، 
استراتيجية وطنية إلدارة متكاملة 

للنفايات إلى غاية عام 2035، تهدف 
أساسا إلى تطوير االقتصاد الدائري، 

وتقليل إنتاج النفايات ودعم االنتقال 
بخطط تنفيذية وطنية وأدوات 

مراقبة وتقييم فعالة.

تقوم هذه االستراتيجية على أهداف 
محددة ومرقمة نذكرها كالتالي: 
)1( تقليل إنتاج النفايات بنسبة 

٪10 فيما يخص النفايات املنزلية 
وما شابهها، وبنسبة ٪05 ألنواع 

النفايات األخرى ؛ )2( إنشاء آلية فرز 
انتقائي بطريقة تدريجية ؛ )3( تقليل 

معاجلة النفايات عن طريق الردم 
التقني بنسبة ٪40 ؛ )4( إدراج مبدأ 

تغرمي امللوِّث، من أجل تنظيم الهيئات 

الفرعية التي ترتبط بها إدارة 
النفايات، ومن ثم حتسني خدماتها 

؛ )5( وضع آليات حتفيزية لتطوير 
الشراكة بني القطاعني العام واخلاص 
)PPP( ، مما يسمح بخلق ما يعادل 40 

ألف فرصة عمل مباشرة وأكثر من 
200 ألف فرصة عمل غير مباشرة 

على املدى القصير واملتوسط، 
مع العلم أن القيمة االقتصادية 

من اخمللفات املنزلية تُقدر لوحدها 
بحوالي 94 مليار دينار سنويا.

الهدف من ذلك هو العبور التدريجي 
نحو منوذج فكري آخر يقوم على 
املواطنة البيئية، وترسيخ تبني 

الصناعة للمسؤولية البيئية من 
خالل مراعاة جميع هذه احلقائق 

املفاهيمية القاعدية، واإلدارة املثلى 
ملوارد النفايات من خالل اقتصاد دائري 
قوي من حيث التحديث التكنولوجي 

والدراية الفنية، التي تسمح 
بتقليص كميات النفايات التي 

يجب أن ينتهي بها املطاف في مركز 
الردم التقني حتى آخر رمق، طيلة 
عملية اإلدارة ومشاركة املواطنني 

وتعبئتهم.  

يجب فهم كل هذه التوصيات على 
أنها تعني العبور التدريجي من 

منوذج االقتصادي اخلطي الذي يعمل 
وفًقا للمراحل الثالث: إنتاج، رمي، 

استهالك، نحو منوذج جاهز ومعمول 
به وهو االقتصاد الدائري )ما يُسمى 

باالقتصاد األخضر( الذي يسمح 
بالنمو االقتصادي املستدام، أي النمو 
االقتصادي الذي ال يعتمد على إنتاج 

النفايات ، بل على تثمينها، وبالتالي 
إعطاء األولوية لإلدارة الفعالة ملواردنا 

الطبيعية بدالً من االستهالك 
الشامل.

منوذج اإلدارة الذكي هذا  وذو األداء 
العالي هو منوذج يعتمد على جهد 

إبداعي مستمر، حيث يظهر االقتران 
اإليجابي بني اإلدارة والتقنيات 
املبتكرة في كثير من األحيان، 
إمكانات هائلة على الصعيد 
االقتصادي، من حيث خفض 

التكاليف وخلق الثروة وفرص العمل.

من البديهي أنه ال يزال يتعني 
القيام بالكثير من العمل فيما 

يتعلق بتهيئة بيئة شاملة مالئمة 
لالقتصاد الدائري، لكن خطوات 

السير نحو الهدف قيد التنفيذ كما 
أنه سبق إخضاع التدابير التي تعتمد 

على اإلدارة العامة إلى سياسة 
تشغيلية. أما فيما يخص اجملاالت 
الصناعية والتجارية فهي تعتمد 
أكثر على وعي املواطن الذي يجب 
أن يقال عنه بأنه في طور التنامي 
والتبلور، كما كان احلال في الدول 

الصناعية.

األمر متروك اآلن للمواطنني الذين 
مت حصر دورهم لفترة طويلة في 

االستهالك، لكي يقحموا أنفسهم 
كمستهلكني حقيقيني مسؤولني 

بيئًيا مؤثرين على الرأي العام، 
ولكي يفرضوا، على املدى الطويل، 

إمكانية تعقب املنتجات واملعلومات 
املتعلقة بتأثيرها البيئي لُتصبح، 
باإلضافة إلى جودة املنتج نفسه 

واستخداماته، حوافزا أو مثبطات 
الشراء، وبالتالي إحدى العوامل 

التي تؤثر على العروض التجارية 
للشركات ومنط اإلنتاج الصناعي.

في جميع األحوال، فإن مناذج اإلنتاج 
وتسويق املنتجات واالستهالك، 

آيلة عاجالً أم آجالً إلى طريق الزوال، 
وتتطلب من جميع اجملتمعات، 

املتقدمة منها أو السائرة في طريق 
النمو على حد السواء، االستعداد 

حلقبة إعادة تدوير النفايات املدمجة 
في االقتصاد الدائري، الذي يعتبر في 
حد ذاته شريكا لثقافة استهالكية 

سلمية صديقة للبيئة.

تم تطوير، ضمن· هذا 
اإلطار، استراتيجية وطنية 
إلدارة متكاملة للنفايات 

إلى غاية عام 2035، 
تهدف أساسا إلى تطوير 
االقتصاد الدائري، وتقليل 

إنتاج النفايات ودعم 
االنتقال بخطط تنفيذية 
وطنية وأدوات مراقبة 

وتقييم فعالة.



تسيير

إدارة النفايات كمشروع
ألي فوائد وما هي النتائج؟

لم يعد هناك أي شك في أن االلتزام 
بتحقيق نتائج في إدارة النفايات، وال 

سيما مع تسارع أمناط االستهالك 
بشكل كبير وحصتها من القيود، 

وخاصة فيما يتصل بالتغليف 
والتغليف املفرط على وجه اخلصوص 

)لم نعد بحاجة إلى إثبات تأثير 
التجارة اإللكترونية، فهي تشهد 

منوا متزايدا، وخاصة في سياق الوباء 
حاليا(.

سيؤدي التسيير في شكل مشروع 
ألي مبادرة إلدارة النفايات إلى زيادة 

محسوسة في معدل النجاح 
والتنفيذ واالستخدام، وذلك بفضل 

اجلانب االستباقي والتخطيطي 
للعملية. وعلى الرغم من أن 

الشكوك تكون عالية خالل فترة 
ما قبل املشروع، إال أنه في هذه 

املرحلة لألسف سيتم اتخاذ غالبية 
القرارات املهمة املتعلقة باملشروع. 

ويتطلب التسيير في شكل مشروع 
اتباع طريقة صارمة لتخطيط إدارة 
النفايات برؤية 360 درجة وهذا قبل 

بدء املشروع املعني، وإذا كان على مدير 
املشروع التركيز فقط على النقاط 
األكثر أهمية، فسوف أشير انتباهه 

إلى التركيز على ما يلي:

تسيير أصحاب املصلحة	 

حتديد محيط املشروع بوضوح	 

توقع اخملاطر	 

تسيير أصحاب المصلحة

يجدر بنا التذكير بأن أصحاب 
املصلحة في املشروع هم "األشخاص 

أو اجملموعات أو املنظمات التي من 
احملتمل أن تؤثر في املشروع أو تتأثر به 

...". وهذا يعني أن هؤالء هم جميع 
الفاعلني الذين لهم تأثير على مسار 

املشروع. 

وميكن أن يكون عدد أصحاب املصلحة 
هؤالء كبير، فمن الضروري بل إنه 

أمر حيوي للمشروع حتديدهم من 
أجل معرفة متطلباتهم/توقعاتهم/

احتياجاتهم/ رغباتهم املتعلقة 
باملشروع على وجه اخلصوص، وبالتالي 

"إرضاء الزبون". 

إن عدم األخذ بعني االعتبار، أو عدم 
االستماع إلى أصحاب املصلحة أو 

عدم احترامهم ميكن أن يضر بفرص 
جناح املشروع )أدعوكم لقراءة مقال 

https://rakm- على مدونتي حول هذا
conseil.com/2020/08/19/parties-

prenantes-dites-vous/(. عالوة على 
ذلك، فإن هذا االتصال مع أصحاب 

املصلحة يجعل من املمكن بدء حوار 
وإجراؤه حول إدارة النفايات من أجل 

االستعداد ملشاركتهم الالحقة.

 ويتم قياس درجة جناح املشروع أوالً 
من خالل حتقيق األهداف الواضحة 

التي حددته منذ انطالقه، ولكن 
بشكل خاص في سياق املشاريع 

العامة البلدية، ويبقى املتغير األكثر 
أهمية هو مستوى رضا أصحاب 

املصلحة في املشروع. إن املشاريع 
التي يتم إطالقها إما تفشل أو حتقق 
أهدافها جزئًيا فقط، ألن صناع القرار 

واملدراء عادة ما يفشلون في تلبية 
توقعات السكان وفي احلصول على 

دعمهم.

وينتج عن ذلك أعمال مقاومة في 
كل مرحلة من مراحل املشروع، مثل 

الرفض أو عدم االهتمام أثناء تصميم 
املشروع أو عرقلة األشغال أو سوء 

االستخدام أو التدهور بعد التسليم. 

إذن، كيف ميكننا التأكد من أن 
املشاريع التي بدأت جتيب على هذه 

األسئلة خالل إدارتها، وأنه مبجرد 
اكتمالها يستخدمها السكان 
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السيد مراد زرهوني

 مدرب كوتش ومستشار
في إدارة المشاريع والمناسبات



بشكل كامل وبارتياح لصالح الكفاءة 
في اإلنفاق العام؟

من خالل االنتباه إلى تقبلهم 
االجتماعي!

هناك 3أبعاد رئيسية لالستجابة 
االجتماعية يجب على املدراء 

مراعاتها:

نداءات املنفعة للحاجة )تشير 	 
إلى شخصية ونوعية الشيء 

الذي يخدم شيًئا آخر( ؛

سهولة االستخدام تستدعي 	 
الوسائل أو التصرفات املادية 

والفكرية.

نية االستخدام تتعلق بالتصور 	 
السائد لدى املستخدمني 

املستقبليني لهذه العروض: 
سواء كانوا يعتزمون 

استخدامها أم ال.

تحديد محيط المشروع 
بوضوح

ستمكن هذه العملية )حتديد نطاق 
املشروع( من اختيار املتطلبات 

النهائية، من بني املتطلبات احملددة، 
والنمذجة واملصادقة عليها بالتعاون 
مع أصحاب املصلحة، ومن ثم تطوير 

وصف مفصل للمشروع. ويصف 
نطاق املشروع بالتفصيل اململ 

مخرجات املشروع. ويسمح بفهم عام 
ومشترك للمحيط من قبل أصحاب 

املصلحة. كما أنه يحتوي على 
استثناءات حصرية تساعد في إدارة 
توقعات ورغبات أصحاب املصلحة. 
ويتيح هذا الفهم الشامل لفريق 

املشروع إجراء تخطيط أكثر تفصيالً، 
وتوجيه عملهم أثناء التنفيذ، ويوفر 

مرجعا أساسيا للتقييم ما إذا 
كانت طلبات التغييرات أو املتطلبات 
اإلضافية مدرجة في نطاق املشروع 

أم ال. 
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وعادة ما يطلب أحد أصحاب املصلحة 
في املشروع "تغييرًا طفيًفا" أو 

"إضافة ثانوية" للمحيط. وفي الواقع، 
يكون هذا التغيير صغير جدًا لدرجة 
أن مدير املشروع ال يعتقد أن امليزانية 

أو الوقت سيتأثران. وهذا ما يعد خطأ! 
ألن كل مشروع هو توازن دقيق بني 

عناصر "القيد الثالثي": الهدف واألجل 
والتكلفة، فتغيير أحد هذه العوامل 
يؤثر أيًضا تلقائًيا على أحد العاملني 
اآلخرين )أو كليهما(: فمثال إذا تغير 

الهدف، مت تأجيل املواعيد النهائية أو 
زيادة تكلفة مشروعك.

توقع المخاطر

‘إدارة اخملاطر' هي كل ما يخص حتديد 
اخملاطر وتقديرها والتوقع االستباقي ملا 
ميكن أن يحدث بشكل خاطئ ورد فعل 
مدير املشروع، في حالة حدوثه، ولذلك 
من الضروري وضع خطة إلدارة اخملاطر 

من املراحل األولى النطالق املشروع. 
فهذا ميكن من حتديد ومنع واحلد من 

هذه اخملاطر من خالل توقع عالجها 
من خالل تنفيذ اإلجراءات الوقائية 

والتصحيحية.
وعندما يتم حتديد نطاق املشروع 

بشكل سيئ، يكمن اخلطر في أنه 
يجب أخذ امليزات اجلديدة في عني 

االعتبار أثناء سير املشروع وأن املواعيد 
النهائية والتكاليف تزيد بشكل ال 

ميكن السيطرة عليه. ونعني باخملاطر 
تلك املرتبطة بالتنفيذ السليم 

للمشروع واخملاطر املتعلقة بالنفايات 
نفسها في مرحلة التشغيل.

وفي اخلتام، نقول إن تنوع النفايات 
التي يجب معاجلتها، وتعدد أصحاب 

املصلحة، وتوقعات املستخدمني، 
ونقص املعرفة والنضج في الفرز 

األولي )في جميع القطاعات(، وغيرها 
من اخلصوصيات، كل هذا يجعلنا 

نوصي بشدة بأخذ الوقت الالزم لفهم 
وحتديد احلاجة من خالل إدارة املشروع 

والتخطيط الدقيق قبل إطالق أي 
مشروع متعلق بإدارة املشروع، سواء 

كان مرتبًطا مبنع إنتاج النفايات وتعزيز 
إعادة استغالل وإعادة استخدام 

األشياء أو املواد وإعادة التدوير من 
املواد أو استرداد النفايات أو كحل أخير 

التخلص منها.

 كما ال ينبغي أن ننسى أن إحدى 
الصعوبات الكبرى في املشاريع العامة 

هي توصيف معايير النجاح، بحيث 
ليس من السهل دائًما تقليص تصور 

العمل العام للسكان إلى معايير 
محددة ومعروفة وقابلة للقياس 

ومستقرة.

كل هذا …… لذلك )الحظوا مقدار التغليف الالزم لبيع اخلتم(!
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تحديات و آفاق

أصبحت النفايات التي يريد كل 
مواطن وموظف وحتى الصناعي 

التخلص منها بأي ثمن املورد الذي 
ينبغي استغالله وذلك إلمكاناتها 

االقتصادية، إذ أن االهتمام مبوارد 
النفايات له آثار اقتصادية واجتماعية 

وبيئية متنوعة. وفعال، حتتل حماية 
البيئة مكانا بارزا في السياسات 

العامة للدول، فالتحدي الذي يواجهنا 
هنا هو استدامة مصادر التوريد باملواد 

اخلام واحلفاظ عليها لألجيال املقبلة.

وفي الواقع، كانت عمليات استعادة 
املواد وإعادة التدوير شبه منعدمة 

في بالدنا، ولكنها شرعت في التطور 
ببطء لتصل إلى تقدم بلغ 40% 

بني عامي 2014 و2019. فقد اهتم 
العاملون األوائل أكثر باملنتجات 

التي يسهل استردادها والتي تتمتع 
بصناعة ذاتية التنظيم. وهذا كان له 
تأثير مضاعف على أصحاب املشاريع 

الناشئة الذين استثمروا في امليدان 
واستوعبوا قوة عاملة كبيرة. 

وبهدف التأكيد على صحة هذه 
املعلومات، عملت الوكالة الوطنية 

للنفايات في املقام األول على التحديد 

الكمي لفئات النفايات املنتجة عند 
املصدر، انطالقا من أعلى سلسلة 

القيمة إلى أسفلها، وهذا من 
أجل حتديد احلقول التي يتعني على 

القائمني على إعادة التدوير باستردادها 
واستغاللها.

وتسمح هذه األشغال بوضع رؤية 
واضحة لقنوات االسترداد التي 

تعتبر دعامة أساسية لقطاع إدارة 
النفايات بفضل مساهمتها في 

عملية االنتقال إلى اقتصاد دائري. 
ويتم توليد ما يقرب من %30 من 

النفايات اجلافة القابلة إلعادة 
التدوير، ومعظمها من البالستيك 

بنسبة %17 أو ما يقرب من 2 مليون 
طن سنوياً؛ إذ يستخدم في الكثير 

من القطاعات، وال سيما تغليف 
املنتجات االستهالكية اليومية ذات 
االستخدام الواحد التي كثيرا ما ال 

تستخدم إال مرة واحدة ولفترة زمنية 
محدودة جدا.

وفيما يتعلق باالسترداد، فإن العمل 
احمللي الذي تقوم به الوكالة الوطنية 
للنفايات لدى املعاملني االقتصاديني 

املسجلني في قاعدة بياناتها، قد 

أتاح تقييم قيمة معدل إعادة التدوير 
املستمد من البيانات املتعلقة 

بكميات النفايات التي مت تعبئتها أو 
معاجلتها أو إعادة تدويرها. كما ينبغي 
أال نتغاضى أن هذا احلقل يساعد أيضاً 
في تخفيف كميات النفايات املدفونة 

  )CET( في مدافن النفايات التقنية
واخملزنة في مقالب النفايات الصحية، 
واحلفاظ على األراضي التي تشغلها 

هذه املرافق.

وفي األخير، يبلغ معدل االسترداد 
احملسوب نسبة %9.83، في جميع 

القنوات؛ وهو رقم يبقى منخفضاً 
نسبياً باملقارنة مع 13.1 مليون طن 

من النفايات املنزلية وما مياثلها 
املتولدة في عام 2019 والتي ميكن أن 

تتجاوز 20 ميغاطن في عام 2035. 
ومن املتوقع أن يشهد معدل إعادة 

تدوير النفايات واستردادها زيادة 
معتبرة من خالل تطبيق سلسلة 

من اآلليات مثل إنشاء القنوات ونشر 
مكبات الفرز االنتقائي ودعم قادة 
املشاريع الشباب. وهذا هو هدف 
االستراتيجية املتكاملة اجلديدة 
إلدارة النفايات بحلول عام 2035.
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النفايات موارد يعوزها االستغالل
نحو إعادة التدوير متكاملة اقتصاديا 

السيدة فاطمة زهرة بارصا
مديرة اإلدارة المتكاملة للنفايات 
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السيد عدوان بالقاسم
أستاذ في جامعة باتنة 1

زوم على الطاقات الخضراء

الغاز الحيوي المستخرج من مراكز الردم التقني
 طاقة خضراء في حاجة

إلى اهتمام أكبر

يعد طمر النفايات في مراكز الردم 
التقني من التقنيات املتداولة عامليا 
إلى جانب احلرق، واجلزائر ليست بدعا 

من الدول، فقد شيدت عشرات املراكز 
وأغلقت بالتالي عشرات املكبات 

الفوضوية ولعل أكبرها مكب واد 
السمار الذي حتول إلى منتزه جميل...

لكن، مراكز الردم التقني هذه، ليست 
حال كليا ملشكلة النفايات، فهي تنتج 

غازات دفيئة، أهمها غاز امليثان وغاز 
 )CO2, CH4( ثاني أكسيد الكربون

، من خالل التخمر الالهوائي للمواد 
العضوية املتضمنة في النفايات 

املنزلية والشبيهة لها، وتنتج أيضا 
كميات كبيرة من عصير تلك النفايات 

)lixiviat( ، وهي مياه عالية التلوث، 
تشكل خطرا على التربة وكذا املياه 
اجلوفية إن لم يتم معاجلتها بشكل 

صحيح...

الغاز الحيوي المستخرج 
من مراكز الردم التقني 

للنفايات

في العدد األول من مجلتنا هذه، مت 
التطرق من طرف األستاذين يوسف 

كحيلة وكرمي ومان إلى موضوع 
معاجلة النفايات بتقنية الهضم 

الالهوائي، في هذا املقال، سوف نركز 
أكثر على الغاز احليوي املنتج في 

مكبات مراكز الردم التقني للنفايات، 
وأهمية استغالله طاقويا...

يقصد بالغاز احليوي ذلك املزيج من 
غاز امليثان وغاز ثاني أكسيد الكربون 

بنسب تقارب ال 50 باملائة لكل 
منهما...

لعل القارئ الكرمي يتساءل ما أهمية 
هذا الغاز احليوي في بلد بترولي وغازي 

بامتياز، فهو، أي الغاز احليوي، ال ميثل 
إال نسبة صغيرة من استهالكنا 

الطاقوي تكاد تكون مهملة، فلماذا 
نستثمر فيه؟؟ ولعل مثل هذا 

ر االستثمار في  التساؤل هو ما أخَّ
اجلزائر في هذا امليدان احليوي والذي 

سبقتنا إليه كثير من الدول...

أقول مجيبا عن التساؤل اآلنف الذكر، 
ومبرزا ألهمية هذا الوقود احليوي...

اجلواب له شقني..

الشق األول:

 هو الشق األمني-البيئي، فهذا الغاز 
إن لم نفعل شيئا ملعاجلته فهو 

سينبعث ال محالة في اجلو مشكال 
خطرا كبيرا على محيط املكب وكذا 

العاملني فيه )وهناك أمثلة عديدة 
عن حرائق وانفجارات وقعت في مراكز 
الردم التقني نتيجة تراكم غاز امليثان 
املنبعث من باطن املكب(، إضافة إلى 
أن غاز امليثان الذي يشكل حوالي 50 
باملائة من الغاز احليوي هو غاز دفيئ 

يعادل في قدرته 21 مرة غاز ثاني 
أكسيد الكربون.
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الشق الثاني:

 وهو اجلانب الطاقوي، و مع أن كميات 
الغاز احليوي املنتجة، ال ميكن أن 

تغطي إال جزءا يسيرا من احتياجاتنا 
الطاقوية، لكنه يستطيع أن يوفر 

الطاقة الكهربائية الالزمة ملركز الردم 
التقني و كذا املاء الساخن لتدفئة 
املقرات، و كذا متويل عدد معتبر من 

املنازل القريبة من املكب بالكهرباء و 
املاء الساخن... ورمبا يكون هذا شيء 
من التعويض لهم على ما يعانونه 
من قربهم من املكب...هذا اضافة 
أن الغاز احليوي مستقبال سيكون 

رافدا طاقويا مهما مع باقي الروافد 
الطاقوية املتجددة..

 اجلدير بالذكر في موضوع الغاز احليوي 
من مراكز الردم، أنها إلى جانب كونه 
مصدرا طاقويا أخضرا فإن اإلستثمار 

األكبر و الذي يكلف املاليير قد مت 
فعليا من طرف البلديات املشرفة 
على املكب، و لم يبق من استثمار 

إلستخراج الغاز إال حفر آبار الغاز و 
ربط شبكة استخراج الغاز منها و 

كذا محطة تنقية و حتويل هذا الغاز 
 station(( إلى طاقة كهربائية و حرارية

.de cogéneration

بقي اآلن أن نعطي بعض األرقام، 
ليتعرف القارئ الكرمي على حجم 

الطاقة املهدرة حاليا و حجم 
الطاقة التي سنجنيها في حال بدأنا 

اإلستثمار في تثمني الغاز احليوي 
من املكبات وكذا حجم الضرر الذي 

نلحقه مبحيطنا من خالل الغازات 
الدفيئة في حال لم نفعل شيئا 

ملعاجلة وتثمني هذا الغاز ...

فاجلزائر حسب دراسة لـ AND تنتج 
حوالي 13 مليون طن سنويا من 
النفايات و مبا أن فرز النفايات في 

اجلزائر مازال بعيدا عما هو مطلوب، 
و هذا موضوع آخر يحتاج إلى دراسة 
مستقلة، فإن نسبة املادة العضوية 
في النفايات املطمورة يفوق ال 50% 

و هذا يجعلها مصدرا ممتازا إلنتاج 
الغاز احليوي. فمن هذه الكميات 

نستطيع إنتاج 1.3 مليار م3/سنويا من 
الغاز احليوي سنويا إذا اعتبرنا نسبة 

استرجاع حوالي 50 باملائة، وطبعا هذه 
األرقام تقديرية فقط، لكن تعطي 

فكرة واضحة عن الكميات املهدرة من 
الطاقة وكذلك حجم الغازات الدفيئة 
املنبعثة في احمليط واجلو في حالة عدم 
معاجلتها و تثمينها فهي كميات تقدر 
بامليغاواط ساعي سنويا و ليس بالواط 

أو الكيلوواط ...

خامتة

بقي اآلن أن نبدأ خطوة أولى ناجحة 
تتبعها خطوات، و ذلك بإجناز محطة 
 )une station pilote(منوذجية صغيرة

، تبرز أهمية مثل هذه املشاريع و 
اإلستثمارات. تكون هذه احملطة 

منوذجا تقتدي به باقي مراكز الردم 
التقني، و هكذا نكون قد حققنا عدة 
أهداف برمية واحدة، نحمي محيطنا، 

نسترجع طاقة ثمينة، إضافة إلى 
إمكانية بيع أرصدتنا من الكربون 

)crédits carbone( لتمويل جزء من 
هذا االستثمار.

املراجع

مجلة waste is resource رقم1 . 1
جويلبية – أوت –سبتمبر 2020

2 .Estimation of landfill gas genera-“
 tion from municipal solid waste in

 Indian cities” .D. DasB. J. Kumar
 Maihi, S. Pal and T. Jash, Energy

Procedia 90)2016( 50-56

3 . Electricity generation from landfill“
 gas in Turkey”. Nezih K. Salihoglu.
Journal of the air&wqste manage-

ment association. 31/05/2018

رسم توضيحي ملنظومة 
استخراج الغاز احليوي من املكب 

وكذا التثمني الطاقوي له
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 احمد ملحة

مهندس وخبير في الفالحة

وقفة فالحية

تدوير المخلفات الزراعية 
 استدامة الموارد وأثرها

البيئي اإليجابي

اخمللفات الزراعية هي ”منتجات 
ثانوية داخل منظومة اإلنتاج الزراعي 
التي يجب تعظيم االستفادة منها 

بتحويلها إلي أسمدة عضوية أو 
أعالف أو غذاء لإلنسان أو طاقة 

نظيفة أوتصنيعها لتحقيق الزراعة 
األفقية النظيفة وحماية البيئة من 

التلوث وحتسني املنتجات الزراعية 
وتوفير فرص عمالة بالقطاعالفالحي 

وبالتالي حتسني الوضع االقتصادي 
والبيئي ورفع املستوي الصحي 

واالجتماعي بالريف

إعادة تدوير مخلفات احملاصيل الزراعية 
واالستفادة منها واعادة استخدامها 

يزيد من الکفاءة االقتصادية النتاج 
تلک احملاصيل ملساهمتها في حتسني 

دخل املزارع وزيادة اجمالي الدخل 
الفالحي عامة

وميكن تقسيم اخمللفات الزراعية إلى :  

أوال: اخمللفات احلقلية  
مخلفات حقلية من أصل . 1

نباتي )مخلفات محاصيل (

وهي جميع اخمللفات التي تنتج أثناء 
حصاد أو جمع أو ضم احملاصيل 

احلقلية أو أثناء إعدادها للتسويق 
ومعظم هذه اخمللفات تنتج علي 

مستوى احلقل ولدى الفالحني وميثل 
هذا النوع من اخمللفات الكم األكبر من 

اخمللفات الزراعية علي اإلطالق ، ومن 
هذه اخمللفات ”قش األرز، وأتبان القمح 
و الشعير والفول والعدس والبرسيم 

واحلمص، وحطب الذرة  ، وعروش 
نباتات احملاصيل البستانية واخلضر

مخلفات حقلية من أصل . 2
حيواني )مخلفات حيوانية (

وهي عبارة عن فضالت احليوانات 

والدواجن خالل تواجدها باملزارع أو 
محطات اإلنتاج  وتشمل  فضالت 

احليوانات )روث احليوان( ، وفرشة 
الدواجن

وتتميز هذه اخمللفات بارتفاع محتواها 
من البروتني اخلام حيث تصل نسبته 

إلي حوالي%20 وإن كان أكثر من 
نصف العناصر املوجودة باخمللفات مواد 

غير بروتينية مما يحد من استخدام 
هذه اخمللفات في أعالف الدواجن وإن 

كان ميكن استخدامها في أعالف 
اجملترات.

ثانيا: مخلفات التصنيع الزراعي

وهى كل ما ينتج بصورة عرضية أو 
ثانوية أثناء عمليات حفظ أوتصنيع 
احملاصيل الزراعية لألغراض اخملتلفة 

 سواء كانت هذه احملاصيل نباتية 
 أو حيوانية وتشمل هذه اخمللفات 
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أنواع عديدة منها:

مخلفات التصنيع الزراعي . 1
نباتية املصدر مثل مخلفات 
املعاصر ومصانع استخالص 
الزيوت، ومخلفات املطاحن ، 

مخلفات صناعة السكر والنشا 
والطماطم

مخلفات التصنيع الزراعي . 2
حيوانية املصدر وتشمل 

مخلفات اجملازر ، والعظام، 
والقرون واحلوافر مسحوق 

اللحوم، والريش، ومخلفات 
مصانع األلبان ومنتجاتها 

، ومخلفات حفظ وتصنيع 
األسماك مثل مسحوق السمك   

 مخلفات مختلطة وهي عبارة . 3
عن مخلفات مختلفة ومتنوعة 

ناجتة من املطاعم وأسواق 
اجلملة، وهذه اخمللفات حتتوي على 

قيم غذائية وتخضع لعوامل 
كثيرة.

 طرق االستفادة من 
المخلفات الزراعية

يوجد العديد من مجاالت االستفادة 
من اخمللفات الزراعية ومن هذه اجملاالت :

أوال: مجال إنتاج األعالف غير 
التقليدية

يعتبر نقص املوارد العلفيه من 
املعوقات الرئيسية لتنمية اإلنتاج 

احليواني الذي يعتبر أحد املصادر 
األساسية للدخل القومي في 

اجلزائر، من هذا املنطلق فقد تركزت 
جهود البحث العلمي إليجاد مصادر 
علفيه جديدة ورفع القيمة الغذائية 

للمخلفات املز رعية الفقيرة في 
قيمتها الغذائية، وللتغلب علي هذه 

املشكلة  أمكن للبحث العلمي 
تعظيم االستفادة من اخمللفات الزراعية 

بخلطها ببعض املركبات األزوتية غير 
البروتينية ثم استخدامها في تغذية 
احليوان كأحد البدائل العامة للتغذية 

التقليدية، ولقد نتج عن هذا األسلوب 
فوائد أخري باإلضافة إلي توفير هذه 

األعالف والتي أطلق عليها األعالف غير 
التقليدية حيث يساهم ذلك في تقليل 

تلوث البيئة بهذه اخمللفات، وبالتالي 
حماية اإلنسان واحليوان والنبات من 
كثير من األمراض التي تنقلها هذه 

اخمللفات ،حيث  يوجد العديد من 
التكنولوجيات التي ميكن من خاللها 
حتويل اخمللفات النباتية إلي أعالف غير 
تقليدية بعد إضافة العناصر املغذية 

لها. 

ثانيا: مجال إنتاج السماد العضوي 
)الكومبوست(.

كان االجتاه نحو استخدام األسمدة 
العضوية ضرورة للحد من استيراد 

األسمدة الكيماوية خاصة 
الفوسفاتية والبوتاسية وما يكبده 
للدولة من عملة صعبة واألهم من 

ذلك تقليل اآلثار السلبية الناجتة عن 
كثرة استخدام األسمدة الكيماوية 
حيث أثبتت الدراسات ضررها البالغ 

علي صحة اإلنسان باإلضافة إلي قلة 
تكلفة األسمدة العضوية نتيجة 

إنتاجها من اخمللفات.

ويتكون السماد العضوي الصناعي 
من البقايا النباتية كاأللياف 

واألحطاب والعروش وسيقان وأوراق 
املوز واحلشائش وغيرها وبتأثير 

الكائنات احلية الدقيقة املنتشرة 
في كل مكان وفقا لظروف خاصة 

مثل التهوية الكافية، والرطوبة 
املناسبة، ووجود النيتروجني والفسفور 

باملقادير املناسبة وفقا لنوعية 
اخمللفات ويتميز هذا السماد بأنه 

يشبه السماد البلدي املتحلل وارتفاع 
العناصر السمادية به وخلوه من بذور 

احلشائش.
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ثالثا: مجال إنتاج البيوجاز وسماده

تعتمد تكنولوجيا البيوجاز علي 
التخمر الالهوائي للمخلفات الصلبة 

والسائلة وتقوم علي معاجلة مخلفات 
الصرف الصحي ومخلفات املزرعة 

النباتية واحليوانية والقمامة بطريقة 
اقتصادية وآمنة صحيا إلنتاج غاز 

امليثان ،والبيوجاز خليط من غاز امليثان 
وثاني أكسيد الكربون مع مجموعة 

من الغازات األخرى ، والبيوجاز غاز 
غير سام عدمي اللون وله رائحة وميكن 
استخدامه بشكل مباشر في أعمال 

الطهي،  أما سماد البيوجاز فإنه 
يتخلق بعد إنتاج الغاز وهو غني في 

محتواه من املادة العضوية والعناصر 
السمادية الكبرى والصغرى كما 
يحتوي علي الهرمونات النباتية 

والفيتامينات ، ويكون أيضا خاليا من 
امليكروبات واليرقات والبويضات وبذور 

احلشائش ،كما يستخدم كمصدر 

لغلف احليوان والطيور املنزلية 
الحتوائه علي نسبة عالية من املواد 

البروتينية ،ويتكون سماد البيوجاز 
من طبقتني أحدهما سائلة واألخرى 

صلبه، وينتج البيوجاز من اخمللفات 
احليوانية مثل روث املاشية وسماد 

الدواجن وروث األغنام واملاعز، واجلمال 
ومخلفات الطيور، وكذلك من اخمللفات 

النباتية مثل حطب الذرة والقطن 
وقش االرز وعروش اخلضر ومخلفات 
الصوب والثمار التالفة، وكذلك من 

مخلفات الصرف الصحي والقمامة 
ومخلفات املطابخ ومخلفات اجملازر 

واحلشائش. 

أهداف تدوير مخلفات 
المحاصيل الزراعية

-1 تخفيض معدالت التلوث البيئى 
الناشئ عن حرق البقايا النباتية 

وتصاعد غاز ثانى أكسيد الكربون 

أول أكسيد الكربون وغازات أخرى مما 
يتسبب فى ظاهرة االحتباس احلرارى 

وبالتالى زيادة ارتفاع دراجات احلرارة 
على سطح األرض

 -2 تخفيض معدالت استخدام 
األسمدة الصناعية – الكيماوية 
مثل اليوريا وغيرها وذلك اإلجتاه 

إلى الزراعات العضوية واخلالية من 
املبيدات الكيماوية. 

-3 زيادة دخل الفالح نتيجة لزيادة 
إنتاجية األراضى وتخفيض معدالت 

استخدام األسمدة املعدنية 
والصناعية وكذلك إنخفاض معدالت 

استخدام املبيدات الكيماوية

-4 زيادة إنتاجية وخصوبة األراضى 
نتيجة استخدام األسمدة العضوية 

الغنية باملواد العضوية واآلزوتية 
والدوبالية مع تقليل حاالت ومعدالت 

جتريف األراضى. 
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توفير فرص عمل للشباب من 
اخلريجني إلقامة املشروعات 

والصناعات الصغيرة على البقايا 
النباتية -5  احلفاظ على البيئة من 
التلوث الناشئ عن تراكم اخمللفات 

والبقايا النباتية واحليوانية واملنزلية. 

أثر تدوير المخلفات 
الزراعية في البيئة

التخلص اآلمن والصحي من 	 
اخمللفات واالستفادة منها 

اقتصادياً.

  التخلص من احلشرات وأطوارها 	 
التي تعيش على اخمللفات

 التخلص من اإلشعاعات 	 
الناجتة من حتلل عناصر املركبات 

العضوية

 احملافظة على التركيب البنائي 	 

للتربة من التدهور والتلوث 
بسبب إنشاء حفر دفن النفايات

 احملافظة على الهواء من التلوث، 	 
نتيجة النبعاث الغازات السامة 

الناجتة عن دفن وحرق اخمللفات

  التخلص اآلمن والصحي لبقايا 	 
املبيدات احلشرية والفطرية

  احملافظة على عدم إتالف مخزون 	 
املياه اجلوفية من التلوث

دور اإلرشاد الفالحي في 
االستفادة من المخلفات 

الزراعية

ميكن لإلرشاد الفالحي أن يساهم 
في توعية الفالحني بالتكنولوجيات 

اخلاصة مبعاجلة اخمللفات الزراعية 
وتغيير السلوكيات السلبية 

اخلاصة بهذا اجملال، وذلك من خالل 

توعية الفالحني بأهمية االستخدام 
األمثل للمخلفات الزراعية وكيفية 
االستفادة منها، وكيفية استغالل 

أماكن تخزين اخمللفات في احلقل 
لتقليل الفاقد من األراضي الزراعية، 

أيضا توعية الزراع باألضرار البيئية 
الناجتة عن وجود وسوء استخدام 

اخمللفات الفالحية سواء بحرق هذه 
اخمللفات أو إلقائها بجانب الترع 

واملصارف، كذلك نشر الوعي بني 
الفالحني بكيفية حتويل اخمللفات 

الفالحية  إلي أعالف غير تقليدية أو 
أسمدة عضوية أو استخدامها في 

إنتاج وحدات.
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إ. ر. إيتين  ف. ب. كايسان

خبير أول في إدارة البيئة والنفايات

تنمية مستدامة

PADSEL-NOA برنامج
نموذج مبتكر للتنمية المحلية

يهدف برنامج دعم الّتنمية 
املستدامة والنّشاطات االجتماعّية 

 ،)PADSEL NOA( بشمال وغرب اجلزائر
املُمّول باالشتراك بني االحتاد األوروبي 

واحلكومة اجلزائرية، إلى تقليل الفوارق 
االجتماعية واالقتصادية من خالل 

التنمية احمللية واملتكاملة واملستدامة 
لـ 24 بلدية في واليات سعيدة وتيارت 

وتيسمسيلت في الهضاب العليا 
الغربية وعني الدفلة والشلف واملدية 

في شمال وسط اجلزائر.

يستعدف البرنامج في كنف البلديات 
النساء في املناطق الريفية والشباب 
العاطلون عن العمل واألشخاص ذوو 

اإلعاقة. والهدف من ذلك هو إخراج 

السكان األكثر عروضة للبطالة 
والفقر من منطق املساعدة لقيادتهم 

تدريجياً إلى االنتقال نحو منطق 
التنمية االقتصادية. للقيام بذلك، 

يُسهل برنامج PADSEL-NOA تنويع 
األنشطة املدرة للدخل في القطاعات 
احمللية املواتية للنمو االقتصادي احمللي 

وتوفير فرص العمل.

يُعد قطاع النفايات على وجه 
التحديد أحد القطاعات احمللية التي 

حتظى بفرص خللق وظائف مستدامة 
في متناول األشخاص املعرضني 

للخطر واحملرومني، والتي ال تتطلب 
تعليم مسبق. باإلضافة إلى ذلك، 

يعتبر هذا القطاع من أولويات برنامج 

احلكومة ويقع في قلب القضايا 
البيئية التي يتعني على السلطات 
العمومية مواجهتها يومياً. إن بروز 

الفرص االقتصادية في هذه البلديات 
الصغيرة والفقيرة والنائية )من 976 

إلى 27000 نسمة مبتوسط 9000 
نسمة(، يساهم أيًضا في السياسة 

اجلديدة املسطرة إلنعاش مناطق 
الظل. كما تشكل هذه اجلوانب 

البيئية أولوية من نشاطات االحتاد 
األوروبي.

مت إطالق خريطة ُمحددة لوضع إدارة 
النفايات املنزلية وما شابهها في 

23 بلدية. النتائج معروضة في املربع 
أدناه.  



 PADSEL-NOA اإلحصائيات البلدية لبرنامج
حتظى بلديتني مبخطط إلدارة النفايات البلدية )8٪(.	 

غياب مخطط مشترك بني البلديات إلدارة النفايات.	 

5 مكبات نفايات مراقبة وحتت إشراف السلطات 	 
 .)21٪(

20 بلدية )٪86( لها مكب واحد غير قانوني أو أكثر. 	 

في اجملموع 35 مكبات غير قانونية، حيث أعرب 17 	 
رئيس يلدية عن رغبتهم في التخلص منها. توجد 

حالياً 5 برامج للقيام بدلك فقطـ، وهي في طور 
التخطيط أو قيد التنفيذ.

تدير كل البلديات )٪100( نفاياتها بنظام االستغالل 	 
املباشر. 

172 وظيفة مقسمة بني االعوان من جامعي النفايات 	 
البلديني العاملني بعقود محددة املدة وسائقي 

املعدات العاملني مبوجب عقود دائمة، أي مبعدل أقل 
من عون جامع واحد مقابل كل 1000 نسمة )0،83 

شخص/1000 نسمة(. 

٪79 من البلديات حتظى باحلد أدنى من وسائل النقل 	 
املتخصصة )متوسط 0،69 مركبة/1000 نسمة(. 
هنالك 5 بلديات فقط غير مجهزة وفًقا للمعايير 

العاملية التي توصي مبركبة واحدة لـكل 4000 نسمة.

تفرض 22 بلدية )٪96( ضريبة جمع النفايات املنزلية 	 
وتطبق 14 بلدية احلد األدنى للمعدل املنصوص عليه 

في قانون املالية.

ال توجد بلدية في الوقت احلالي متارس الفرز وال 	 
استعادة النفايات ورسكلتها.  وبالتالي، فإن الفرز 

النوعي )التصنيف( للنفايات املنزلية وما شابهها غير 
معروف.

البيانات احلجمية املقدرة من قبل تقنيي البلديات غير 	 
متجانسة )من 1 غرام لكل ساكن ويومياً إلى 1225 

غراًما لكل شخص/ )متوسط املناطق الريفية للوكالة 
الوطنية للنفايات هو 650 غرام/لكل ساكن يومياً.

توجد اخملُلفات العضوية بكميات كبيرة للغاية، مما 	 
يجعل من املمكن تصور استرداد مباشر على مستوى 

البلديات من خالل إنشاء وحدات إنتاج السماد 
الطبيعي.

بالنسبة لنفايات البالستيك والكرطون، ال تتجاوز 	 
األنشطة املدرة للدخل احملتملة التي سيتم تطويرها 

 PADSEL-NOA للفئات املستهدفة ببرنامج
ومبساهتها، أنشطة التجميع والفرز بأي حال من 

األحوال.

ولذلك فإن إشراك القطاع اخلاص ضروري لتمكني 	 
واستدامة األنشطة املدرة للدخل، وال سيما إلعادة 

شراء النفايات املصنفة.

والقطاع اخلاص ممثل بشكل جيد على مستوى 	 
الواليات الست.

بالنسبة للنفايات البالستيكية، في ظل ظروف 	 
السوق احلالية، )سعرها 25 ديناراً للكيلوغرام والنقل 

تقوم به الشركات اخلاصة(، ستسمح األنشطة املدرة 
للدخل )دون اجلمع( بفضل إعادة بيع املواد البالستيكية 

السائبة، بالتمويل الذاتي ليد عاملة تتراوح من 3 إلى 
76 شخًصا في كل بلدية، حيث يتلقون األجر األدنى 

املضمون في اجلزائر؛

بالنسبة لنفايات الورق والكرتون، فإن ظروف السوق 	 
احلالية أقل مالءمة مقارنًة بالبالستيك )سعرها 4 

دنانير جزائرية/ كلغ وتكلفة النقل تغطيتها األنشطة 
املدرة للدخل(.
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السيدة فليفتي حورية

رئيسة قسم الحمالت التوعوية

كيف تبني السلوك البيئي 

الفضاء الذي يتواجد به الشخص 
هو الذي يحدد سلوكه املكتسب، 

هي فرضية قابلة للتأكيد أو النفي 
على حسب عدة عوامل تتداخل في 

صقل هذا السلوك املكتسب من قبل 
الفرد أو رمبا يخص هذا فقط طريقة 

اكتسابه في مرحلة معينة من 
مراحل منو شخصية الفرد، أو باألحرى 

االثنني معا.

الطفل سوي السلوك أو، مبعنى آخر، 
متبني لسلوك مييزه أو ميكنه من 
التكيف وسط عائلته، مجموعة 

انتمائه أو مجتمعه، قد يرتبط مبدى 
اكتسابه هذه السلوكيات خالل 

اجتيازه كل مراحل منو شخصيته 
وبالتالي مروره عبر جل مؤسسات 

التنشئة االجتماعية، بداية باألسرة، 
الوحدة، االجتماعية األولى، عن طريق 

التفاعل العائلي احلاصل بداخلها 
والدور املهم الذي يلعبه في تكوين 

الشخصية وتوجيه السلوك، انتقاال 
إلى دور املؤسسات التعليمية، كرياض 

األطفال، والتي ميكن النظر إليها 
تلك النظرة التربوية التي تتفق مع 

خصائص املرحلة العمرية التي مير 
بها الطفل منذ سن الثالثة )03( و 

حتى إلتحاقه باملدرسة. من جهتها 
تلعب هذه املدرسة دورها في توجيهه 
واكتسابه السلوكيات املوافقة لقيم 

وعادات اجملتمع الذي ينتمي إليه، كما 
تنمو لديه األحاسيس واإلدراك املعنوي 

فيبدأ بإنشاء عالقات مع اآلخرين.

ويظهر هذا جليا في تكوين املالمح 

األولى لشخصيته، ناهيك عن الدور 
الذي تقوم به وسائل اإلعالم بكل ما 

تتضمنه من معلومات مسموعة، 
مرئية أو مقروءة، نذكر منها، على 

سبيل املثال ال احلصر، كال من اإلذاعة 
والتلفزيون، السينما و املسرح، 

اجملالت... إلى آخره، والتي أثبتت دورها 
الفعال في إرساء القواعد اخللقية 

واملساهمة في اكساب معايير 
السلوك السوية، باإلضافة إلى دور 

املؤسسات الرياضية والدينية، أو 
مبعنى آخر، دور العبادة.

ال ميكننا التطرق إلى موضوع 
السلوك، وباألخص العوامل سالفة 

الذكر، دون التنويه ولو قليال بدور 
املدرسة السلوكية في علم النفس 

والتي ترتكز على مفاهيم ومسلمات 
متعلقة بعملية التعلم وحل 

املشكالت، مبدأها األساسي أن 
معظم سلوك اإلنسان متعلم وأن 
الفرد يتعلم السلوك السوي كما 
يتعلم غير السوي ومن هنا ميكن 

تعديله على حسب عالقة الربط بني 
 stimulus and( املثير واالستجابة

ال يمكننا التطرق إلى 
موضوع السلوك، وباألخص 

العوامل سالفة الذكر، 
دون التنويه ولو قليال بدور 
المدرسة السلوكية في 
علم النفس والتي ترتكز 
على مفاهيم ومسلمات 
متعلقة بعملية التعلم 

وحل المشكالت.

تفاعالت اجتماعية
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response(، فإذا كانت سليمة، كان 
السلوك سويا وإذا كانت غير سليمة 

كان السلوك كذلك.

تستعمل كذلك هذه النظرية في 
اإلرشاد والتوجيه، ومن مت باالستطاعة 

تبنيها و تطبيقها لتعديل السلوك 
البيئي للفرد. فبعد اكتسابه أي 

سلوك كان، في واحدة من املراحل 
سالفة الذكر، ينتقل إلى تبني الفرد 

له وجتسيده على أرض الواقع في 
ممارساته اليومية. ما الذي ميكن 

أن يساهم أو يعمل على دعمه أو 
العكس ؟ وهل هذا مرتبط بعوامل من 
شأنها املساعدة في تثبيته و/أو تعزيزه 

وأخرى في اطفائه ؟

ما الذي سيحافظ على تثبيت هذا، 
وهل التبني لهذا السلوك يكون 

مستمرا أو مرتبطا بعاملي الشدة 
واملدة اللذين يرسخاه في ذهن الفرد ؟

األولى مرتبطة مبدى الوعي املكتسب 
من قبل الفرد نفسه أو املقربني له 

أو احلمالت التوعوية املدعمة بشتى 
أنواعها والتي تعمل كداعم للفكرة 
أو السلوك. عنصر إضافي يعتبر جد 
مهم وهو الضوابط أو القيود. فعلى 

سبيل املثال، ليس بإمكان الفرد 
التصرف دون مسؤولية في منزله 

أو املسجد، بحكم طهارة وقداسة 

املكان، كذلك في مقر عمله بدافع 
إبداء صورة حسنة أمام زمالئه، وكذا 

التعاليم الصارمة باملكان، نفس 
الشيء عند الطفل حيث تعتبر 

املدرسة فضاء لتلقني وترسيخ املبادئ 
والسلوكيات املرتبطة بنظافة احمليط 

واحلفاظ على البيئة بصفة عامة، 
وكلها مرتبطة بجزاء يتلقاه الفرد إزاء 

تصرفه الصحيح ولو انحصرت في 
نظرة مستحسنة من طرف الغير.

اإلنطفاء extinction، وهو إخفاء 
السلوك إذا لم ميارس ويعزز أو إذا ارتبط 

شرطيا بالعقاب بدل الثواب. فنحن 
نالحظ أن العقاب يكف السلوك 
ألن الفرد يحاول دائما أن يتجنبه، 
من هنا نذهب إلى ضرورة تعجيل 

تفعيل القوانني البيئية من أجل محو 
السلوكيات البيئية السلبية عند 

الفرد اجلزائري. اقتراح محتمل تعجيله 
في ظل تصرفات اإلنسان السلبية 

أو الطاغية في حق بيئته، فلرمبا ولى 
عهد التعزيز بالتوعية والتحسيس 

وآن أوان اإلطفاء بإلزامية تطبيق 
القوانني الردعية.

ما الذي بإمكانه تغيير تصرفات بعض 
املواطنني اجلزائريني، إذا أخذنا على 

سبيل املثال سلوكه جتاه النفايات 
التي يخلفها يوميا؟ هل يتصرف 

بطريقة حضارية برميها في املكان 

اخملصص لها أم أنه سيبقي على 
تصرفاته اآلنية؟ ما السبب وراء هذ 

األخيرة؟

 مواضيع كلها كانت محور تساؤالت 
طرحت على املواطنني في استطالع 

الرأي العام الذي قامت به الوكالة 
الوطنية للنفايات من أجل معرفة 
رأي املواطنني حول موضوع تسيير 

النفايات في اجلزائر. وقد سمح لنا هذا 
االستطالع مبعرفة منط تفكير عينة 

من املواطنني إزاء نفاياتهم في أبسط 
تصرف، متت في هذا االستطالع 

مشاركة ما يقارب 400 شخص من 
اجلنسني معدل أعمارهم أكثر من 
18 سنة، 82 % منهم مستواهم 
الدراسي جامعي، متكنا من خالل 

هذه العينة أن نعرف أن 46 % منهم 
يدفعهم سبب وحيد لعدم رمي 

نفاياتهم في احلاوية اخملصصة لها، 
كونها مملوءة، وما يقارب 60 % يقومون 

برمي أي نفاية يخلفونها في أقرب 
نقطة مخصصة لذلك، أهم نقطة 

استنتجت من هذا االستطالع هي أنه 
أكثر من 40 % ممن توكل إليهم مهمة 
رمي النفايات هم األبناء، وهذا ما ميثل 
سالحا ذو حدين، أي بإمكاننا أن نطبع 
فيه مسؤولية مشاركته في تسيير 

نفاياته وبالتالي احملافظة على بيئته أو 
التخلي عن ذلك.
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صفوت حميدات أسماء صكري عبدالله نصور علي عوابد

منذ بداية السبعينيات ، استخدمت 
دول مختلفة مثل أوروبا واليابان 

والواليات املتحدة وغيرها أنواع الوقود 
البديل )RDF( في إنتاج األسمنت 

كمصدر للطاقة كبديل حلرق النفايات 
أو طمرها. وقد زاد استخدامها 

تدريجياً في السنوات األخيرة ، ومن 
املتوقع أن يستمر هذا التطور ليشمل 

الكثير من دول العالم والتي تعاني 
من مشاكل في التصرف في اخمللفات 

الصلبة.

بلغ متوسط معدل إستبدال الوقود 
األحفوري التقليدي بالوقود البديل 

)RDF( على املستوى العاملي حوالي 
٪17 في عام 2016. حيث إحتلت 

النمسا املرتبة األولى مبعدل 76٪ ، 
تليها أملانيا بنسبة ٪66  )الشكل رقم 
1( . هذا ويبلغ املتوسط في دول االحتاد 

األوروبي حوالي ٪44. مت حتقيق معدل 
إستبدال ٪16 فقط في الواليات 

املتحدة األمريكية و ٪14 في إيطاليا و 
٪13 في كندا ]1[.

سوء إدارة النفايات املتمثل في طمر 
النفايات دون املعاجلة املسبقة يشكل 

تهديداً خطيراً على البيئة وصحة 
اإلنسان. من خالل تبني اإلستراتيجية 

املناسبة ، ميكن للنفايات الصلبة 
أن تصبح مصدر للمواد اخلام ووقودًا 

للطاقة املستدامة في صناعة 
األسمنت. تكنولوجيا الوقود املشتق 
من النفايات )RDF( ميكن ان يشكل 
حالً مناسًبا ملشاكل إدارة النفايات 

التي تواجه البلديات وبشكل خاص 
اخملتلطة والتي جتمع في حاوية واحدة. 

ابتكارات

الوقود البديل )RDF( أحد الحلول المستدامة
أحد الحلول المستدامة )RDF( البدیلالوقود   

كري، عبدهللا نصور، علي عوابد و صفوت حمیداتص ءسماأ 	

) RDFالوقود البدیل (أنواع 	منذ بدایة السبعینیات ، استخدمت دول مختلفة مثل أوروبا والیابان والوالیات المتحدة وغیرھا
األخیرة ، طمرھا كبدیل لحرق النفایات أو كمصدر للطاقة سمنتفي إنتاج األ تدریجیاً في السنوات  تخدامھا  . وقد زاد اس

لیشمل الكثیر من دول العالم والتي تعاني من مشاكل في التصرف في المخلفات  أن یستمر ھذا التطور المتوقعومن 
.الصلبة  

٪ في عام 17على المستوى العالمي حوالي ) RDFالبدیل (بالوقود الوقود األحفوري التقلیدي  ستبدالإبلغ متوسط معدل 
متوسط الیبلغ ھذا و. ) 1(الشكل رقم  	٪66٪ ، تلیھا ألمانیا بنسبة 76معدل بالمرتبة األولى  النمسا إحتلتحیث . 2016

٪ في 14٪ فقط في الوالیات المتحدة األمریكیة و 16إستبدال ٪. تم تحقیق معدل 44االتحاد األوروبي حوالي دول في 
].1[ ٪ في كندا13إیطالیا و   

 
��� ��� 1 :��� ������� ������ �������� ������� ������ 

)RDF (�� ����� ������� ��� ������� �������  

یئة ویش مسبقةالمعالجة الطمر النفایات دون في  المتمثلسوء إدارة النفایات  ً خطیراً على الب دا من اإلنسان. صحة كل تھدی
في  مصدر للمواد الخاملنفایات الصلبة أن تصبح ل یمكناإلستراتیجیة المناسبة ، تبني خالل  امة  تد لطاقة المس ًا ل ووقود

	الوقود المشتق من النفایاتتكنولوجیا . صناعة األسمنت (RDF)	 مناسبًایمكن ان یشكل  ً لمشاكل إدارة النفایات التي  حال
من ) RDFالوقود المشتق من النفایات ( یتم إنتاج. حاویة واحدة وبشكل خاص المختلطة والتي تجمع في تواجھ البلدیات

یمكن حیث . مثل البالستیك والورق وبعد التجفیف من المواد العضویة الحراریة مواد النفایات الصلبة البلدیة الغنیة بالطاقة
.ي صناعة األسمنتبشكل رئیسي فوكبدیل للوقود األحفوري التقلیدي في القطاعات الصناعیة ھ بعد ذلك استخدام  

	من النفایات الصلبة البلدیة 	RDF	إنتاج نحیط علما" آن حلول (MSW)	 فيالفصل نھج او إستراتیجة مع ال یتعارض 
القابلة  النفایاتحیث یعالج المواد المتبقیة بعد فرز  مكملحل  RDF إنتاجیعتبر المصدر وإعادة التدویر ، بل على العكس ، 

ومن ثم یتم معالجة ما  ھاو / أو إعادة تدویر ھاإعادة استخداملیتم  فرز المواد القابلة للتدویر األولفي المقام  . یتمللتدویر
.RDF الــ في إنتاج تبقى من النفایات والتي تحوي على قیمة حراریة عالیة  

للتطبیق )RDF( بشكل عام ، یعد إنتاج الوقود البدیل  ً ً قابال ة حال لصلبة البلدی ات ا ای النف  المتوسطوعلى المدى القصیر من 
، في حیثالقریبة من صناعات األسمنت.  تلك المدنخاصة ولبلدان مثل الجزائر ومنطقة المغرب العربي ، والطویل األمد 

٪ 5، یتم إعادة تدویر  )الجزائر ومنطقة المغرب العربي( تلك الدول في احسن المختلطة الصلبة ٪ فقط من النفایات 8 -
تلك على الرغم من أن لطاقة. ل، وینتھي األمر ببقیة المواد في مكبات النفایات دون أي معالجة مسبقة أو استعادة الحاالت

ذات القیمة الحراریة العالیة (البالستیك ، والكرتون ، النفایات ، تحتوي على كمیات كبیرة من تلك  المواد التي یتم طمرھا
وكمصدر للطاقة في صناعة األسمنت. RDFن استخدامھا إلنتاج والمنسوجات ، وما إلى ذلك) ، والتي یمك  

شكل رقم 1: نسب إستبدال الوقود األحفوري بالوقود البديل )RDF( في صناعة األسمنت 
على املستوى العاملي

PD Dr.-Ing. habil
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تي  لضخمة ال لمدن ا النسبة ل یة ، ب األوروب تجارب   1000 تزید عن نفایات وكمیةملیون نسمة  عن عدد سكانھا یزیدوفقًا لل
یمكن حرق ث ، حیھو الخیار األكثر جدوى حرق النفایات في المحارقفإن ،  والبعیدة عن صناعة األسمنت في الیومطن 

إلنتاج الطاقة الكھربائیة والحرارة (للتدفئة). المواد غیر القابلة إلعادة التدویر مباشرة في محطات الحرق  

متطلبات الجودة حتى یتم استخدامھ بشكل  RDFیحقق الــ في قطاع تصنیع األسمنت ، یجب أن 	RDF	بإستخدام فیما یتعلق 
ُنتج ذو 	RDFحیث یجب التأكد من أن الــ آمن وفعال.  وتركیز منخفض  قیمة حراریة عالیة ومحتوى رطوبة منخفض الم

وكثافة محددة و  وحجم حبیبات محدد منخفضشوائب ومحتوى للمواد الكیمیائیة خاصة بالنسبة للمعادن الثقیلة والكلور ، 
.[2]	بالمواصفات المطلوبةو تغطي حاجة مصانع األسمنت كمیات كافیةب هتوافرباإلضافة الى   

ھماً وحاسماً النفایات  مواد تلعب جودةعالوة على ذلك ،  اریة والرطوبة) دوراً م الحر یمة  لق  RDF إنتاج الــجودة (محتوى ا
ثل  ات م ای نف لنھائیة لوقود ال الجودة ا ًا ألن  وكذلك على  النفایات التي تخضع للمعالجةمواد  نوعیةتعتمد على  RDFنظر

على  )RDFلوقود البدیل (. یعتمد نظام التصنیف ل)RDFالبدیل ( المطبقة في صناعة الوقود المعالجةعملیة  ودقة مستوى
الفئة رقم یتم تحدید . محددةفئات ذات قیم  5إلى  معیارقسم كل ین). 1(الجدول وقود اللخصائص  معیارین إثنیین مھمین

تج  )RDFالبدیل ( الوقود التي ینتمي الیھا  الوقوداألرقام التي حصل علیھا مجموع شكل یحیث . معیارلكل  5إلى  1من المُن
ار RDFالبدیل ( تج من كل معی ُن لم ئصھرمز) ا لى خصا یشیر ا  ً ) االقتصادي المعیار: القیمة الحراریة (ان المعیاران ھما. ھذا

).التقني المعیار، محتوى الكلور (  

���� ��� 1: ��������� ������ ������ ������ )RDF(  

التصنیف معیار مقیاس إحصائي  الوحدة  الصنف   
1  2  3  4  5  

القیمة الحراریة الوسط الحسابي  میجا جول/كغم   ≥	25	≥	20	≥	15	≥	10	≥	3	
)Cl(الكلوراین  الوسط الحسابي  % (جاف)   ≤	0.2	≤	0.6	≤	1.0	≤	1.5	≤	3	

 )RDFلوقود البدیل (المعادن الثقیلة في الحدود المسموح بھا لیبین  ) 2(جدول رقم  عالوة على ذلك ، الجدول التالي
 شروطالمنصوص علیھا في  وذلك حسب التعلیمات األسمنت  كبدیل للوقود األحفوري التقلیدي في مصانعألستخدامھ 

.) ،2010	BMLFUWحرق النفایات (  

���� ��� 2: ������ ������� ��� ������� ������� �� 
������ ������ )RDF (��������� ����� ������ �������� 

�������� �� ����� �������  

	Percentile	80th	(mg/MJDM)	Median	المعادن الثقیلة
)RDFألستخدامھ كبدیل للوقود األحفوري التقلیدي في مصانع األسمنت (  

(As) 2.00 ارزینیك	3.00	
(Pb الرصاص (  	20.0	36.0	
(Cd) كامیوم	0.23	0.46	
(Cr) الكروم	25.0	37.0	
(Co) الكوبلت	1.50	2.70	
(Ni) النیكل	10.0	18.0	
(Hg) الزئبق	0.075	0.15	

(Sb ( األنتیمون   7.00	10.0	

فصلھا وتجفیفھا. من أجل مسبقة معالجة بعملیة ، یجب أن تمر النفایات الصلبة البلدیة ) RDFالوقود البدیل (	من أجل إنتاج
	االستقرار البیولوجي المیكانیكي تقنیة :يوھ تستخدم لھذا الغرض تقنیات مختلفةھناك  (MBS)	الفیزیائي االستقرار  و

. یمكن أن تصل النسبة لتصغیر الحجم وفصل المعادنیتم البدء في كال التقنیتین بمعالجة میكانیكیة . 	(MPS)	المیكانیكي
وذلك حسب نوعیة المخلفات  ٪60٪ إلى 50من كال التقنیتین إلى نسب عالیة تتراوح بین 	RDF	المئویة اإلجمالیة إلنتاج
.[5] والتكنولوجیا المستخدمة  

القابلة للتحلل الموجودة في  العضویة النفایاتھو تثبیت الكربون كمصدر رئیسي للطاقة الموجودة في 	MBS	الھدف من
مواد ذات قیمة حراریة ، وتحویلھ ، قدر اإلمكان ، إلى  بفعل النشاط البكتیري فایات عن طریق التجفیف البیولوجيالن

ًا 	عالیة.  ًا مھم بق فیف شرطًا مس تج ال مرحلة  د  إلى مواد قابلة لالحتراق لفصلھا كفاءة الفصل الالحق للنفایات المتبقیة لرفع تع

يتم إنتاج الوقود املشتق من النفايات 
)RDF( من مواد النفايات الصلبة 

البلدية الغنية بالطاقة احلرارية مثل 
البالستيك والورق وبعد التجفيف 

من املواد العضوية. حيث ميكن 
استخدامه بعد ذلك كبديل للوقود 
األحفوري التقليدي في القطاعات 

الصناعية وبشكل رئيسي في 
صناعة األسمنت.

  RDF نحيط علما" آن حلول إنتاج
 )MSW( من النفايات الصلبة البلدية

ال يتعارض مع نهج او إستراتيجة 
الفصل في املصدر وإعادة التدوير ، بل 

على العكس ، يعتبر إنتاج RDF حل 
مكمل حيث يعالج املواد املتبقية بعد 

فرز النفايات القابلة للتدوير. يتم في 
املقام األول فرز املواد القابلة للتدوير 
ليتم إعادة استخدامها و / أو إعادة 

تدويرها ومن ثم يتم معاجلة ما تبقى 
من النفايات والتي حتوي على قيمة 

.RDF حرارية عالية في إنتاج الــ

بشكل عام ، يعد إنتاج الوقود 
البديل )RDF( من النفايات الصلبة 

البلدية حالً قابالً للتطبيق على املدى 
القصيرواملتوسط والطويل األمد 

لبلدان مثل اجلزائر ومنطقة املغرب 
العربي ، وخاصة تلك املدن القريبة 
من صناعات األسمنت. حيث، في 

تلك الدول )اجلزائر ومنطقة املغرب 
العربي( ، يتم إعادة تدوير 5٪ - 8٪ 

فقط من النفايات الصلبة اخملتلطة 
في احسن احلاالت، وينتهي األمر 
ببقية املواد في مكبات النفايات 

دون أي معاجلة مسبقة أو استعادة 
للطاقة. على الرغم من أن تلك 

املواد التي يتم طمرها ، حتتوي على 
كميات كبيرة من تلك النفايات ذات 
القيمة احلرارية العالية )البالستيك 

، والكرتون ، واملنسوجات ، وما إلى 
ذلك( ، والتي ميكن استخدامها إلنتاج 

RDF وكمصدر للطاقة في صناعة 
األسمنت.

وفًقا للتجارب األوروبية ، بالنسبة 
للمدن الضخمة التي يزيد عدد 

سكانها عن مليون نسمة وكمية 
نفايات تزيد عن 1000 طن في اليوم 

والبعيدة عن صناعة األسمنت ، فإن 

حرق النفايات في احملارق هو اخليار 
األكثر جدوى، حيث ميكن حرق املواد 
غير القابلة إلعادة التدوير مباشرة 
في محطات احلرق إلنتاج الطاقة 

الكهربائية واحلرارة )للتدفئة(.

فيما يتعلق بإستخدام  RDF في 
قطاع تصنيع األسمنت ، يجب أن 

يحقق الــ RDF متطلبات اجلودة حتى 
يتم استخدامه بشكل آمن وفعال. 

  RDF حيث يجب التأكد من أن الــ
املُنتج ذو قيمة حرارية عالية ومحتوى 

رطوبة منخفض وتركيز منخفض 
للمواد الكيميائية خاصة بالنسبة 
للمعادن الثقيلة والكلور ، ومحتوى 

شوائب منخفض وحجم حبيبات 
محدد وكثافة محددة و باإلضافة 
الى توافره بكميات كافية تغطي 

حاجة مصانع األسمنت وباملواصفات 
املطلوبة ]2[.

عالوة على ذلك ، تلعب جودة مواد 
النفايات )محتوى القيمة احلرارية 

والرطوبة( دوراً مهماً وحاسماً جودة 
إنتاج الــ RDF نظرًا ألن اجلودة 

 RDF النهائية لوقود النفايات مثل
تعتمد على نوعية مواد النفايات 

التي تخضع للمعاجلة وكذلك 
على مستوى ودقة عملية املعاجلة 
املطبقة في صناعة الوقود البديل 

)RDF(. يعتمد نظام التصنيف للوقود 
البديل )RDF( على معيارين إثنيني 

مهمني خلصائص الوقود )اجلدول 1(. 

ينقسم كل معيار إلى 5 فئات ذات 
قيم محددة. يتم حتديد رقم الفئة 

 )RDF( التي ينتمي اليها الوقود البديل
املُنتج من 1 إلى 5 لكل معيار. حيث 
يشكل مجموع األرقام التي حصل 

عليها الوقود البديل )RDF( املُنتج من 
كل معيار رمزاً يشير الى خصائصه. 
هذان املعياران هما: القيمة احلرارية 
)املعيار االقتصادي( ، محتوى الكلور 

)املعيار التقني(.

عالوة على ذلك ، اجلدول التالي )جدول 
رقم 2(  يبني احلدود املسموح بها 

للمعادن الثقيلة في الوقود البديل 
)RDF( ألستخدامه كبديل للوقود 

األحفوري التقليدي في مصانع 
األسمنت  وذلك حسب التعليمات 

املنصوص عليها في شروط حرق 
.)BMLFUW ، 2010( النفايات

جدول رقم 2: احلدود املسموح بها 
 )RDF( للمعادن الثقيلة في الوقود البديل

ألستخدامه كبديل للوقود األحفوري 

التقليدي في مصانع األسمنت

 )RDF( من أجل إنتاج الوقود البديل
، يجــب أن متر النفايات الصلبة 

البلدية بعملية معاجلة مسبقة 
من أجل فصلها وجتفيفها. هناك 
تقنيات مختلفة تستخدم لهذا 

الغرض وهي: تقنية االستقرار 
البيولوجي امليكانيكي )MBS( و 
امليكانيكي  الفيزيائي  االستقرار 

)MPS( . يتــم البدء في كال التقنيتني 

تي  لضخمة ال لمدن ا النسبة ل یة ، ب األوروب تجارب   1000 تزید عن نفایات وكمیةملیون نسمة  عن عدد سكانھا یزیدوفقًا لل
یمكن حرق ث ، حیھو الخیار األكثر جدوى حرق النفایات في المحارقفإن ،  والبعیدة عن صناعة األسمنت في الیومطن 

إلنتاج الطاقة الكھربائیة والحرارة (للتدفئة). المواد غیر القابلة إلعادة التدویر مباشرة في محطات الحرق  

متطلبات الجودة حتى یتم استخدامھ بشكل  RDFیحقق الــ في قطاع تصنیع األسمنت ، یجب أن 	RDF	بإستخدام فیما یتعلق 
ُنتج ذو 	RDFحیث یجب التأكد من أن الــ آمن وفعال.  وتركیز منخفض  قیمة حراریة عالیة ومحتوى رطوبة منخفض الم

وكثافة محددة و  وحجم حبیبات محدد منخفضشوائب ومحتوى للمواد الكیمیائیة خاصة بالنسبة للمعادن الثقیلة والكلور ، 
.[2]	بالمواصفات المطلوبةو تغطي حاجة مصانع األسمنت كمیات كافیةب هتوافرباإلضافة الى   

ھماً وحاسماً النفایات  مواد تلعب جودةعالوة على ذلك ،  اریة والرطوبة) دوراً م الحر یمة  لق  RDF إنتاج الــجودة (محتوى ا
ثل  ات م ای نف لنھائیة لوقود ال الجودة ا ًا ألن  وكذلك على  النفایات التي تخضع للمعالجةمواد  نوعیةتعتمد على  RDFنظر

على  )RDFلوقود البدیل (. یعتمد نظام التصنیف ل)RDFالبدیل ( المطبقة في صناعة الوقود المعالجةعملیة  ودقة مستوى
الفئة رقم یتم تحدید . محددةفئات ذات قیم  5إلى  معیارقسم كل ین). 1(الجدول وقود اللخصائص  معیارین إثنیین مھمین

تج  )RDFالبدیل ( الوقود التي ینتمي الیھا  الوقوداألرقام التي حصل علیھا مجموع شكل یحیث . معیارلكل  5إلى  1من المُن
ار RDFالبدیل ( تج من كل معی ُن لم ئصھرمز) ا لى خصا یشیر ا  ً ) االقتصادي المعیار: القیمة الحراریة (ان المعیاران ھما. ھذا

).التقني المعیار، محتوى الكلور (  

���� ��� 1: ��������� ������ ������ ������ )RDF(  

التصنیف معیار مقیاس إحصائي  الوحدة  الصنف   
1  2  3  4  5  

القیمة الحراریة الوسط الحسابي  میجا جول/كغم   ≥	25	≥	20	≥	15	≥	10	≥	3	
)Cl(الكلوراین  الوسط الحسابي  % (جاف)   ≤	0.2	≤	0.6	≤	1.0	≤	1.5	≤	3	

 )RDFلوقود البدیل (المعادن الثقیلة في الحدود المسموح بھا لیبین  ) 2(جدول رقم  عالوة على ذلك ، الجدول التالي
 شروطالمنصوص علیھا في  وذلك حسب التعلیمات األسمنت  كبدیل للوقود األحفوري التقلیدي في مصانعألستخدامھ 

.) ،2010	BMLFUWحرق النفایات (  

���� ��� 2: ������ ������� ��� ������� ������� �� 
������ ������ )RDF (��������� ����� ������ �������� 

�������� �� ����� �������  

	Percentile	80th	(mg/MJDM)	Median	المعادن الثقیلة
)RDFألستخدامھ كبدیل للوقود األحفوري التقلیدي في مصانع األسمنت (  

(As) 2.00 ارزینیك	3.00	
(Pb الرصاص (  	20.0	36.0	
(Cd) كامیوم	0.23	0.46	
(Cr) الكروم	25.0	37.0	
(Co) الكوبلت	1.50	2.70	
(Ni) النیكل	10.0	18.0	
(Hg) الزئبق	0.075	0.15	

(Sb ( األنتیمون   7.00	10.0	

فصلھا وتجفیفھا. من أجل مسبقة معالجة بعملیة ، یجب أن تمر النفایات الصلبة البلدیة ) RDFالوقود البدیل (	من أجل إنتاج
	االستقرار البیولوجي المیكانیكي تقنیة :يوھ تستخدم لھذا الغرض تقنیات مختلفةھناك  (MBS)	الفیزیائي االستقرار  و

. یمكن أن تصل النسبة لتصغیر الحجم وفصل المعادنیتم البدء في كال التقنیتین بمعالجة میكانیكیة . 	(MPS)	المیكانیكي
وذلك حسب نوعیة المخلفات  ٪60٪ إلى 50من كال التقنیتین إلى نسب عالیة تتراوح بین 	RDF	المئویة اإلجمالیة إلنتاج
.[5] والتكنولوجیا المستخدمة  

القابلة للتحلل الموجودة في  العضویة النفایاتھو تثبیت الكربون كمصدر رئیسي للطاقة الموجودة في 	MBS	الھدف من
مواد ذات قیمة حراریة ، وتحویلھ ، قدر اإلمكان ، إلى  بفعل النشاط البكتیري فایات عن طریق التجفیف البیولوجيالن

ًا 	عالیة.  ًا مھم بق فیف شرطًا مس تج ال مرحلة  د  إلى مواد قابلة لالحتراق لفصلھا كفاءة الفصل الالحق للنفایات المتبقیة لرفع تع

)RDF( جدول رقم 1: املواصفات الفنية للوقود البديل
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مبعاجلة ميكانيكية لتصغير احلجم 
وفصل املعادن. ميكن أن تصل 

النسبة املئوية اإلجمالية إلنتاج 
RDF من كال التقنيتني إلى نســب 

عاليــة تتراوح بني ٪50 إلى ٪60 وذلك 
حسب نوعية اخمللفات والتكنولوجيا 

املستخدمة ]5[.

الهــدف من MBS هو تثبيت الكربون 
كمصدر رئيسي للطاقة املوجودة 

في النفايات العضوية القابلة 
للتحلل املوجودة في النفايات عن 
طريق التجفيف البيولوجي بفعل 
النشــاط البكتيري ، وحتويله ، قدر 

اإلمــكان ، إلى مواد ذات قيمة حرارية 
عالية.  تعد مرحلة التجفيف 

شرًطا مسبًقا مهًما لرفع كفاءة 
الفصل الالحق للنفايات املتبقية 
لفصلها إلى مواد قابلة لالحتراق 

ومواد أخرى ذات قيمة من حيث 
امكانية إعادة التدوير باإلضافة 
الى مواد خاملة )شكل رقم 2(. 
التجفيف احليوي هو شكل من 
أشكال إنتاج السماد العضوي 

)الكمبوست( حيث يتم استخدام 
احلرارة الناجتة أثناء النشاط 

الهوائي لتجفيف  البيولوجي 
النفايات، حيث ستفقد الرطوبة 

مبدئًيــا وتتحلل املادة العضوية. تقدر 
املدة الزمنية للتجفيف البيولوجي 

بحدود 5 الى 10 آيام. تســهم هذه 
الطريقة في رفع القيمة احلراراية 

للمــواد املتبقية باإلضافة الى تقليل 
كميات املواد العضوية القابلة 

للتحلــل والتي يتم طمرها كمواد 

خاملة آو استخدامها في بعض 
 آعمال البناء في مصبات 

املراقبة  ]6[. 

فــي تقنية MPS ، يتم جتفيف 
النفايات في أنواع مختلفة من 

 fluidized bed dryer,(( اجملففات
rotary drum dryer(، مع توفير 

طاقة حرارية خارجية )الوقود 
األحفوري( بدالً من التسخني الذاتي 

)التجفيف احليوي بفعل النشاط 
البكتيــري( كما هو احلال في تقنية 
MBS . من خالل املعاجلة املسبقة 

باستخدام تقنية MPS يتم الفصل 
بني النفايات ذات القيمة احلرارية 

املنخفضة )غالباً املواد العضوية( 
من خالل التنخيل وباإلضافة الى 

الفصل املغنطيسي إلزالة املعادن 
ومــن ثم يتم جتفيف النفايات ذات 

القيمة احلرارية العالية باستخدام 
الطاقة احلرارية إلنتاج الوقود البديل 

)RDF( ]7[. تقدر املدة الزمنية 
 MPS للتجفيف في تكنولوجيا 

بحدود 60-30 دقيقة وذلك حسب 
تركيبة اخمللفات ونسبة الرطوبة. 
وينصح ببناء مثل هذه املنشآت 

 بجانب مصانع األسمنت 
لألستفادة من احلرارة الضائعة في 
عملية التجفيف وتخفيض كلف 
النقل. يوضح الشكل التالي نواجت 
املعاجلة للطرق MBS و MPS والتي 

تركز على آنتاج الوقود البديل 
كمصدر طاقة ملصانع األسمنت 

وتقليل املواد للردم في مصبات 
املراقبة الى حد كبير. 

عنــد احلديث عن اعتماد  الوقود 
البديل )RDF( كجزء من نظام 

متكامل إلدارة النفايات ، تواجه 
البلديات وكذلك صناعة األسمنت 

العديد من الصعوبات من حيث 
اجلوانب اإلدارية والفنية واملالية. 
لذلــك ، يجب العمل على تطوير 
منوذج تعاون بني البلديات )مالك 
املادة اخلام( ، والشركات الدولية 

)مالك املعرفة( وصناعة األسمنت 
)املستخدم النهائي(. وفًقا للنموذج 

املعتمــد ، يجب أن تضمن البلديات 
 )RDF اجلهة املصنعة للوقود البديل(

استمرارية تزويد صناعة األسمنت 
باملواد اخلام الالزمة لعملياتها 

اليوميــة من حيث الكمية والنوعية. 
حيــث يجب أن يحقق الوقود البديل 

املقدم من البلدية اخلصائص 
التقنية التي تتطلبها صناعة 

األسمنت. مع العلم، يتطلب على 
مصانع األسمنت األستثمار في 

التجهيزات املطلوبة من الناحية 
الفنية والبيئة إلستخدام الوقود 

البديل من النفايات.   

بالنظر الى التجارب السابقة 
ملستخدمي الوقود البديل، فان 

استخدامة في اجلزائر ومنطقة 
املغرب العربي  في إنتاج األســمنت 

يعد خيارًا واعداً اقتصاديًا وبيئًيا 
حيث سيســهم في تقليل كمية 

النفايــات التي ينتهي بها املطاف في 
مكبات النفايات واحلد من انبعاثات 

 )GHG( غازات االحتباس احلراري
وتقليل تكاليف تصنيع األسمنت 
وكذلك زيادة معدل استعادة املواد 
األولية والطاقة، األمر الذي بدوره 

سوف يؤدي إلى مستقبل مستدام 
بيئيا.

 كمــا نود التنويه في اخلتام إلى 
أن الغاية من هذه احللول ليس 

فقط إنتاج مصدر طاقة لصناعة 
األسمنت وخاصة للجزائر والتي 

تتوفر به مصادر الطاقة بكميات 
كبيرة وامنا الغرض من طرح هذه 
احللول هو التشارك وبناء جسور 

التعــاون مع البلديات من أجل ايجاد 
حلول مستدامة قابلة للتطبيق 
ملشاكل إدارة النفايات على نحو 

بيئي وإقتصادي آمن. 

. التجفیف الحیوي ھو شكل )2(شكل رقم  خاملة من حیث امكانیة إعادة التدویر باإلضافة الى مواد ومواد أخرى ذات قیمة
بیولوجي الھوائي لتجفیف حیث یتم استخدام الحرارة الناتجة أثناء النشاط ال إنتاج السماد العضوي (الكمبوست)من أشكال 
ًا النفایات لرطوبة مبدئی قد ا یث ستف  آیام. 10الى  5تقدر المدة الزمنیة للتجفیف البیولوجي بحدود  .لمادة العضویةوتتحلل ا، ح

التي والقابلة للتحلل العضویة المواد كمیات إلضافة الى تقلیل الحرارایة للمواد المتبقیة باالقیمة  رفعتسھم ھذه الطریقة في 
  .[6]	كمواد خاملة آو استخدامھا في بعض آعمال البناء في مصبات المراقبة طمرھا  یتم

	fluidized(، یتم تجفیف النفایات في أنواع مختلفة من المجففات ( MPS تقنیة في bed	 dryer,	 rotary	 drum	
dryer(یوي لتجفیف الح (ا لذاتي  لتسخین ا من ا  ً األحفوري) بدال قود  لو ارجیة (ا یة خ ار ة حر یر طاق مع توف بفعل النشاط  ، 
ذات النفایات الفصل بین یتم  MPSتقنیة باستخدام المعالجة المسبقة  من خالل.  MBS كما ھو الحال في تقنیة )البكتیري
 المعادن الفصل المغنطیسي إلزالةافة الى ضباإلومن خالل التنخیل 	المواد العضویة)(غالباً  الحراریة المنخفضة القیمة
تقدر  ].RDF (]7نتاج الوقود البدیل (إل الحراریة العالیة باستخدام الطاقة الحراریة القیمةذات  النفایاتیتم تجفیف  ومن ثم

30بحدود  MPSالمدة الزمنیة للتجفیف في تكنولوجیا  دقیقة وذلك حسب تركیبة المخلفات ونسبة الرطوبة. وینصح  60-
الضائعة في عملیة التجفیف وتخفیض كلف النقل. ببناء مثل ھذه المنشآت بجانب مصانع األسمنت لألستفادة من الحرارة 

صدر طاقة لمصانع والتي تركز على آنتاج الوقود البدیل كم MPSو  MBSیوضح الشكل التالي نواتج المعالجة للطرق 
وتقلیل المواد للردم في مصبات المراقبة الى حد كبیر. األسمنت   
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)MBS	 � MPS(  

كجزء من نظام متكامل إلدارة النفایات ، تواجھ البلدیات وكذلك صناعة ) RDFالوقود البدیل (	الحدیث عن اعتماد عند 
تطویر نموذج تعاون العمل على األسمنت العدید من الصعوبات من حیث الجوانب اإلداریة والفنیة والمالیة. لذلك ، یجب 
ذج  .المستخدم النھائي)بین البلدیات (مالك المادة الخام) ، والشركات الدولیة (مالك المعرفة) وصناعة األسمنت ( لنمو ًا ل وفق

	تزوید صناعة األسمنت بالمواد الخاماستمراریة 	)RDF	(الجھة المصنعة للوقود البدیل	المعتمد ، یجب أن تضمن البلدیات
من البلدیة الخصائص التقنیة  لمقدمیحقق الوقود البدیل ایجب أن حیث . من حیث الكمیة والنوعیة الالزمة لعملیاتھا الیومیة

مع العلم، یتطلب على مصانع األسمنت األستثمار في التجھیزات المطلوبة من الناحیة الفنیة  .التي تتطلبھا صناعة األسمنت
والبیئة إلستخدام الوقود البدیل من النفایات.     

في إنتاج  جزائر ومنطقة المغرب العربي فان استخدامة في البالنظر الى التجارب السابقة لمستخدمي الوقود البدیل، 
ًا یعد األسمنت  ًا  واعداً خیار ًا واقتصادی النفایات  مكباتبھا المطاف في  في تقلیل كمیة النفایات التي ینتھي حیث سیسھمبیئی

 مواداستعادة المعدل وتقلیل تكالیف تصنیع األسمنت وكذلك زیادة ) GHGوالحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري (
سوف یؤدي إلى مستقبل مستدام بیئیا.، األمر الذي بدوره والطاقة األولیة  

نتاج مصدر طاقة لصناعة األسمنت وخاصة للجزائر إ فقط من ھذه الحلول لیس الغایةن أ إلى ود التنویھ في الختامنكما  
التعاون مع  جسور ناءبالتشارك والغرض من طرح ھذه الحلول ھو بكمیات كبیرة وانما مصادر الطاقة بھ  والتي تتوفر

. آمن قتصاديإو بیئي على نحوالنفایات إدارة مشاكل ل من أجل ایجاد حلول مستدامة قابلة للتطبیقالبلدیات  	

)MPS و  MBS( شكل رقم 2: نواجت إاستخدام تقنيات إنتاج الوقود البديل
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