برنامج ادارة النفايات المنزلية الصلبة
Solid Waste Management Program
مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية
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 .1مقدمة عن برنامج ادارة النفايات الصلبة


في  18أيلول من العام  2003تم توقيع تعديل لالتفاقية المالية لبرنامج آرال الذي كان يتولى أمره مكتب
وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية .هذا التعديل سمح بتمديد المشروع لفترة تتخطى العام  .2005أما
الهدف األساسي لتعديل االتفاقية فكان تمويل مشاريع استثمارات مقدمة من البلديات في مجال إدارة النفايات
الصلبة ،بموازنة تصل إلى ( 10,2مليون يورو) ،كما أنه قد تم زيادة الموازنة في تشرين الثاني 2005
لتصل إلى  14.2مليون يورو .تم اختيار  17مشاريع مقدمة من بلديات من مختلف المناطق اللبنانية من
أصل ( 75اللجنة التقييمية كانت مؤلفة من ممثلي من قبل مكتب وزير الدولة ،وزارة البيئة ،وزارة الداخلية
والبلديات ،ومجلس االنماء واالعمار).



تم التركيز على مشاريع التي تشكل نظاما ً متكامالً إلدارة النفايات الصلبة أو تكون جزءاً من هذا النظام،
كالعمليات التالية :الجمع ،النقل ،الفرز وإعادة التدوير ،المعالجة (الميكانيكية ،البيولوجية ،الحرارية).وتجدر
اإلشارة إلى أنه ت ّم استبعاد عمليات الطمر من التمويل كون تحديد المطامر ال يزال جزء من المخطط العام
للحكومة اللبنانية.
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وبعد نجاح المشاريع المطبقة في اطار برنامج آرال ،اطلق مكتب وزير الدولة " برامج معالجة النفايات
الصلبة ( IIو  ")SWAM Iبدعم االتحاد األوروبي من خالل هبتين ماليتين بقيمة  35مليون.€



الهبة االولى  14( SWAM Iمليون )€و الموافق عليها من قبل مجلس الوزراء عام ( 2014المرسوم رقم
 735تاريخ  ) 2/10/2014مخصصة لمناطق البقاع وعكار (أي المناطق األكثر تضرراً من النزوح
السوريين).



الهبة الثانية  21( SWAM IIمليون )€و هي مخصصة لمختلف المناطق اللبنانية والموافق عليها من قبل
مجلس الوزراء عام ( 2015القرار رقم  7تاريخ .)27/8/2015



و قد تم اختيار المستفيدين تطبيقا ً للخطة الوطنية إلدارة النفايات الصلبة التي أقرّ ها مجلس الوزراء بموجب
قرار رقم  1تاريخ  28/6/2006والتي تم تعديلها في أيلول ( 2010قرار مجلس الوزراء رقم  55تاريخ
.)1/9/2010



بعد انهاء جميع المشاريع المخططة ،سوف نستطيع معالجة ما يقارب  %60من النفايات الصلبة المنزلية
المنتجة في لبنان.
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المشاريع المنفذة من قبل مكتب وزير الدولة للشؤون التنمية االدارية ،بتمويل من االتحاد األوروبي بقيمة  14.2مليون €
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 .2معمل معالجة النفايات الصلبة الناتجة من اتحاد
بلديات الفيحاء




تم انشاء معمل فرز النفايات الصلبة في طرابلس من خالل برنامج آرال على ان يستوعب  150طن من
النفايات يوميا ً في .2012
وفي  ،2016تم اطالق مناقصة تشغيل وصيانة المعمل .رسيت المناقصة على شركة .AMB
قامت الشركة بتوسيع المعمل ،وباضافة معدات حديثة للفرز وللتسبيخ على ان تزيد قدرته الى  450طن
يوميا ً.

الغاية من مركز معالجة النفايات الصلبة المنزلية


تهدف تشغيل مركز معالجة النفايات الصلبة الى تخفيض كمية العوادم التي ترسل الى المطمر الى أدنى
حدود من خالل عمليتي فرز المواد القابلة للتدوير وتسبيخ المواد العضوية.

تخفيف النفايات
اعادة االستعمال
اعادة تدوير المواد
المعالجة
الطمر الصحي/
المحارق
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 .3مراحل معالجة النفايات الصلبة
استقبال النفايات المنزلية

فرز النفايات

ادارة المواد القابلة
للتدوير

التسبيخ

العوادم

التأكد من طبيعة ومصدر
النفايات

الفرز األولي

كبس المواد القابلة للتدوير

تخمير المواد العضوية

وزن العوادم المتبقية من
عمليتي الفرز والتسبيخ

وزن آليات النقل

الفرز الميكانيكي واليدوي

وزن هذه المواد

نضوج وتنشيف السباخ

ارسالها الى مطامر
صحية

ارسالها الى معامل
مختصة

غربلة السباخ
فحوصات مخبرية
وزن السباخ المنتج
ارسال السباخ المنتج
والناجح الى المعنيين
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 .3مراحل معالجة النفايات الصلبة
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فرز المواد القابلة للتدوير
 الفرز األولي
 الفرز الميكانيكي واليدوي

معدات وخطوط الفرز اليدوي
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والنتيجة...

مواد مفروزة قابلة للتدوير
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 .3مراحل معالجة النفايات الصلبة
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تسبيخ النفايات العضوية
 المرحلة األولى :تخمير النفايات العضوية
 المرحلة الثانية :نضوج السباخ المنتج
 المرحلة الثالثة :غربلة السباخ المنتج

التخمير عبر تقنية األكوام
)(windrow composting
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عملية نضوج السباخ
(curing and maturation)

غربلة السباخ المنتج
(refining of compost)
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 .4مراقبة تشغيل وصيانة المعمل


يتم مراقبة تشغيل هذه المعامل عبر تقييم:
 نسبة فرز المواد القابلة للتدوير
 نسبة السباخ المنتج من المواد العضوية المفروزة
 نسبة العوادم التي ترسل الى المطمر
 نوعية السباخ المنتج



يتم تقييم نوعية السباخ المنتج خالل المعايير المطلوبة من وزارة البيئة ،وهي مؤلفة من مواصفات؛
 كيميائية
 بيولوجية
 وفيزيائية
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نوعية السباخ
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المصدر

وجهة االستعمال

فئة أ

المواد العضوية الخامة ،اي المفروزة من المصدر انتاج األغذية في الزراعة ،البستنة ،وزراعة الكروم

فئة ب

المواد العضوية الخامة؛ اي المفروزة عن طريق
معالجة الميكانيكية للنفايات المنزلية

انتاج األغذية في الزراعة ،البستنة ،وزراعة الكروم

فئة ت

المواد العضوية الخامة؛ اي المفروزة عن طريق
معالجة الميكانيكية للنفايات المنزلية أو الصناعية

يستعمل فقط عند استبعاد الخطر عن االنسان،
وكذلك تلوث األغذية والتربة الزراعية؛ مثالً إلعادة
زراعة المقالع المهجورة.

فئة ث

المواد العضوية الخامة؛ اي المفروزة عن طريق
معالجة الميكانيكية للنفايات المنزلية أو الصناعية

يستعمل فقط لتغطية المطامر

 .5مسؤولية ادارة النفايات المنزلية في المعمل
الشركة
المتعهدة في
تشغيل المعمل

الشركة
المتعهدة في
جمع النفايات
المنزلية

الجمعيات
والمنظمات
غير الحكومية

المدارس
والجامعات

ادارة
النفايات
الصلبة

الجهة المانحة
(اتحاد
األوروبي)

مكتب وزير
الدولة لشؤون
التنمية
االدارية
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اتحاد
البلديات/
البلدية

الوزارات
المعنية
(البيئة،
الداخلية
والبلديات)...

المؤسسات
العامة
والخاصة

المجتمع
المدني

 .6تحديات هذه المشاريع
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عدم وعي المواطنين حول أهمية مراكز معالجة النفايات ومسؤولياتهم في نجاحها
ً
عدم وعي المواطنين حول أهمية الفرز من المصدر
خاصة فرز المواد العضوية ،مما تساهم في تحسين
نوعية السباخ المنتج.
غياب التنسيق المستدام بين الجهات المعنية في اطار تشغيل ونجاح هذه المراكز
عدم تحمل المسؤولية من قبل الجهات المعنية
غياب آلية المراقبة من قبل اتحادات البلديات/البلديات ،كما غياب القدرات التقنية واالدارية لديهم (في معظم
األحيان)
تأثير االعالم السلبي على المجتمع المدني في بعض األحيان
التراجع التقني من قبل الشركات المتعهدة وعدم انجاز العمل بحسب المعايير المطلوبة في دفاتر
الشروط...الخ

 .6تحديات هذه المشاريع
التقنية:
 تكبيس النفايات خالل عملية الجمع


فرز المواد القابلة للتدوير قبل وصولها الى المعمل



طبيعة النفايات التي ترسل الى المعامل



اهمية تحديث وتطوير المعدات الموجودة في المعامل



العمل على صيانة المعدات واعادة التأهيل



أهمية العمل على انشاء مطامر صحية



تشغيل البيوفلتر بصورة دائمة لمعالجة الروائح الكريهة المنبعثة من المعمل
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 .7العوامل األساسية لنجاح هذه المشاريع
التنسيق المستدام والفعال بين أصحاب العالقة
جمع
النفايات

الفرز من
المصدر

اعادة
تدوير

معالجة
طمر
العوادم

الظروف البيئية ،السياسية (بما فيها األنظمة والقوانين) ،االقتصادية،
واالجتماعية

19

شكرا
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