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قطــاع  إطــارات  تجمــع 
المــوارد المائيــة والبيئــة

يومــي 17 و 18 مــن شــهر ســبتمبر 

وزيــر  الســيد  رئاســة  تحــت  الفــارط، 

ــادر  ــد الق ــة عب ــة والبيئ المــوارد المائي

والــي علــى مســتوى مقــر الــوزارة.

قــام الســيد الوزيــر بافتتــاح االجتمــاع 

خاللهــا  مــن  تــم  كلمــة،  بإلقــاء 

ــي  ــة الت ــج اإليجابي ــى النتائ ــز عل التركي

فــي  الســنة  طــوال  تســجيلها  تــم 

هــذا القطاع.كمــا أكــد علــى ضــرورة 

الناشــطة  الجمعيــات  مــن  التقــرب 

الخدمــة  تحســين  المجــال،  فــي 

ــز العمــل  ــة مــن خــالل تعزي العمومي

االتصــال  ضمــان  وكــذا  الجــواري 

المواطــن. مــع  المســتمر 

التجمــع  هــذا  أشــغال  تقســيم  تــم 

منهــا:  نذكــر  ورشــات،  ثمانيــة  الــى 

ورشــة خاصــة بحمايــة التنــوع النباتــي 

الشــواطئ،  وحمايــة  والحيوانــي 

ورشــة خاصــة بالتغيــرات المناخيــة، 

المندمــج  بالتســيير  خاصــة  ورشــة 

للنفايــات وورشــة خاصــة باإلعــالم 

لتحســيس. وا

بمخطــط  خاللهــا  مــن  الخــروج  تــم 

القصيــر  المــدى  علــى  أعمــال 

فــي  نشــره  ســيتم  والمتوســط، 

اآلجــال. أقــرب 

AGID هــو مشــروع تعــاون فــي مجــال تســيير النفايــات 
بيــن الجزائــر وبلجيــكا )الوكالــة الوطنية للنفايــات والتعاون 
التقنــي البلجيكــي( تــم تمويلــه ب 11.000.000 يــورو 
بالنســبة للطــرف البلجيكــي وب 1.000.000.000 دج 

بالنســبة للطــرف الجزائــري.

تقييم مشروع »حي تجريبي – فرز انتقائي«

اجتمــاع  ســبتمبر   05 األربعــاء  يــوم  ُنظــم 
 AGID اللجنــة التوجيهيــة الخاصــة ببرنامــج
علــى مســتوى مقــر وزارة المــوارد المائيــة 
خاصــة  دراســة  علــى  المصادقــة  خاللــه  تــم  والبيئــة، 
بيــن  التجانــس  مــدى  بمعرفــة  تســمح  بالمشــروع، 
النشــاطات المســطرة فــي إطــار المشــروع والوضعيــة 
المســجلة علــى أرض الواقــع، )تــم القيــام بهــذه الدراســة 

الماضييــن(. وجــوان  مــاي  شــهري 

اللقــاء كان فرصــة لمناقشــة العمليــة الخاصة بتشــخيص 
تســيير مركزيــن للــردم التقنــي فــي واليتــي مســتغانم 

وســيدي بلعبــاس.

)AGID( برنامج دعم التسيير المندمج للنفايات

التقنيــة  للجنــة  اجتمــاع  أول  نظــم  الســياق،  نفــس  وفــي 
ســبتمبر   28 األربعــاء  يــوم  المشــروع  بمتابعــة  المكلفــة 
ــي  ــه مناقشــة مختلــف القــرارات الت ــم مــن خالل الماضــي، ت
تــم اتخاذهــا يــوم اجتمــاع للجنــة التوجيهيــة، و تقســيم اللجنــة 
التقنيــة المكلفــة بمتابعــة المشــروع الــى وحــدات محليــة مــن 

اجــل ضمــان متابعــة جواريــه ومثلــى للمشــروع.

سُيعقد االجتماع القادم للجنة في شهر نوفمبر الجاري.

المكاتــب الخاصــة بالمشــروع متمركــزة حاليــا علــى مســتوى 
المســاعدين  تضــم  وهــران،  لمدينــة  الجهويــة  المفتشــية 
توظيــف  انتظــار  فــي  والماليــة،  اإلدارة  وفريــق  التقنييــن 
اطــارات أخــرى مــن قبــل الوكالــة الوطنبــة للنفايــات قريبــا.  

المحليــة لغــرض  الجمعــات  الهــدف منــه هــو تعزيــز ودعــم 
نفاياتهــا. إدارة  ترقيــة 

الجزائــري:  الغــرب  مــن  واليــات  ثــالث  يخــص  المشــروع 
بلعبــاس.  وســيدي  مســتغانم  معســكر، 

يمتد المشروع الى غاية 30 جوان 2019.

لمحة عن المشروع

الوكالــة  فريــق  تنقــل   :2016 ســبتمبر   28 األربعــاء  يــوم 
الوطنيــة للنفايــات علــى مســتوى حــي »عــدل« المتواجــد بحي 
ــم  ــر العاصمــة( لغــرض تقيي ــة، الجزائ ــة المحمدي المــوز )بلدي
ومراجعــة مــدى نجــاح مشــروع »حــي تجريبــي – فــرز انتقائــي« 
الــذي تــم اطالقــه فــي شــهر جــوان الماضــي مــن طــرف 
الوكالــة، بالتعــاون مــع مؤسســة »EXTRANET« وســكنات 

ــدل«.  »ع

يضــم الحــي 1602 مســكن، تــم تزويدهــم ب 26 حاويــة ذات 
ســعة 770 لتــر لــكل شــريحة مــن النفايــات )شــريحة النفايــات 

الجافــة وشــريحة النفايــات العضويــة(.

يقــوم فريــق »EXTRANET« بجمــع النفايــات الجافــة كل 
ــام، أمــا النفايــات العضويــة فترفــع بصفــة يوميــة. ــة أي ثالث

بعــد أربعــة أشــهر مــن تجســيد المشــروع علــى مســتوى حــي 
المــوز، يشــهد الفــرز االنتقائــي تجــاوب واقبــال كبيــر مــن 

قبــل الســكان.

الحييــن  مســتوى  علــى  الوضعيــة  نفــس  مالحظــة  تــم 
التجريبييــن لواليــة ســيدي بلعبــاس )حــي العصافيــر الــذي 
يفــرزان  اللذيــن  مســكن(،   75 وحــي  مســكن   90 يضــم 

بهــا. يقتــدى  شــهر...أمثلة   30 منــذ  نفاياتهمــا 

الجمهوريـــة الجزائرية الشعبيــة الجزائـــرية
وزارة المــوارد المـــائية والبيـــــئة
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تحــت رعايــة وزارة المــوارد المائيــة والبيئــة، وزارة الصناعــة والمناجــم ووزارة التجــارة 

نظمــت الغرفــة الجزائريــة للصناعــة والتجــارة »CACI« بالشــراكة مــع الوكالــة الوطنية 

للنفايــات »AND« وبالتعــاون مــع ممثــل التعــاون األلمانــي »GIZ«، الطبعــة األولــى 

الــى  للصالــون الدولــي الســترجاع وتثميــن النفايــات الصناعيــة، مــن الخامــس 

الثامــن مــن شــهر أكتوبــر الجــاري فــي قصــر المعــارض، الصنوبــر البحــري بالجزائــر 

العاصمــة.

تحــت شــعار »الرهانــات االقتصاديــة إلعــادة تدويــر النفايــات الصناعيــة«، وعلــى 

قبــل  مــن  ملقــاة  المحاضــرات  مــن  مجموعــة  تنظيــم  تــم  الصالــون،  هامــش 

اخصائييــن محلييــن وأجانــب، عالجــت سياســة تســيير النفايــات الصناعيــة فــي 

الجزائــر والقــت الضــوء علــى الفائــدة االقتصاديــة التــي تنتــج عــن تثميــن النفايــات. 

وكــذا مختلــف تخصصــات معالجــة النفايــات مثــل حــرق النفايــات داخــل فــرن 

االســمنت، اســترجاع وتثميــن النفايــات الحديديــة والغيــر حديديــة، معالجــة نفايــات 

المستشــفيات مــن خــالل تدميــر خالياهــا باســتعمال الميكــرو وف. 

تــم التطــرق كذلــك الــى الجانــب العلمــي مــن خــالل عــرض الطــرق التــي تعتمدهــا 

 »ANVREDET« الوكالــة الوطنيــة لتثميــن نتائــج األبحــاث والتطــور التكنولوجــي

ــات. ــن النفاي ــات واالبداعــات فــي مجــال تثمي لدعــم التكنولوجي

عــرف الصالــون مشــاركة أكثــر مــن 30 عــارض، مــن بينهــم مســترجعين، مرســكلين 

للنفايــات، صناعييــن، مراكــز الــردم التقنــي وغيرهــم مــن الفاعليــن فــي هــذا المجــال. 

وتــم تســجيل مــا يتعــدى 3000 زائــر للصالــون.

كان هــذا الصالــون فرصــة لــكل عــارض للحصــول علــى متوســط 20 اتصــال يمكــن 

مــن خاللــه ابــرام صفقــة فــي مجــال اســترجاع وتثميــن النفايــات.

موقعنــا  علــى  الصالــون  هامــش  علــى  الملقــاة  المحاضــرات  كل  نشــر  ســيتم 

www.and.dz االلكترونــي: 

اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للنفايات ومجموعة 
المدارس العليا للحراش ومؤسسة »تونيك«

ــن  ــة شــراكة متعــددة األطــراف بي ــع اتفاقي ــم توقي ــوم الخميــس 29 ســبتمبر: ت ي
العليــا  المــدارس  ومجموعــة  »تونيــك«  للنفايــات، مؤسســة  الوطنيــة  الوكالــة 
للحــراش التــي تضــم  : المدرســة الوطنيــة العليــا للفالحــة )ENSA(، المدرســة 
متعــددة التقنيــات للهندســة والتهيئــة العمرانيــة )EPAU( والمدرســة الوطنيــة 

  .)ENSV( العليــا للبيطــرة 

االتفاقية تشمل جانبين للشراكة:

-الجانــب األول متعلــق باســترجاع كميــات الــورق المنتجــة، مــن خــالل وضــع 
مشــروع لفــرز النفايــات علــى مســتوى المــدارس المعنيــة، ســتتكفل الوكالــة 
التحسيســي  الجانــب  وكــذا  التقنــي  بالجانــب  خاللــه  مــن  للنفايــات  الوطنيــة 

للمشــروع. والتوعــوي 

فيمــا يخــص ابتيــاع حاويــات الفــرز فهــو يقــع علــى عاتــق شــركة »تونيــك«، والتــي 
ســتتكفل كذلــك بعمليــة اســترجاع النفايــات مــن الــورق وإعــادة تدويرهــا.

-الجانــب الثانــي يتعلــق بالنفايــات الخاصــة: دور الوكالــة فــي هــذا الجانــب يتمثــل 
المــدارس  هــذه  علــى مســتوى  المنتجــة  الخاصــة  للنفايــات  جــرد  عمليــة  فــي 

وتوجيههــا نحــو الجهــات المتخصصــة فــي معالجتهــا.

اليــوم، وبفضــل مشــروع »االدارة تســاهم فــي عمليــة االســترجاع«، أكثــر مــن 
5000 عامــل يفــرزون نفاياتهــم مــن الــورق.

ومؤسســتين  وزارات   10 مســتوى  علــى  المشــروع  هــذا  وضــع  خــالل  مــن 
هــذا. يومنــا  الــى  الــورق  مــن  طــن   110 اســترجاع  تــم  عموميتيــن، 

ارنولــد  الســيد  باســتقبال  وهــران  والــي  قــام  ســبتمبر   26 االثنيــن  يــوم 
شــوارزنيجر )رئيــس جمعيــة R20 MED( بمدينــة وهــران، الهــدف مــن هــذه الزيــارة 

هــو متابعــة مختلــف اإلنجــازات والمشــاريع المســخرة فــي إطــار برنامــج الجمعيــة 

ــة وهــران. ــى مســتوى والي عل

بــدأت هــذه الزيــارة مــن مركــز الــردم التقنــي لحاســي بونيــف، حيــث تتواجــد وحــدة 

تجريبيــة لعمليــة التســميد و المركــز الجديــد لفــرز النفايــات، ومــن ثــم توجــه الوفــد 

نحــو مســاكن »الريــاض«، أيــن تــم إطــالق مشــروع لفــرز النفايــات بصفــة تجريبيــة 

فــي افريــل 2015.  

ومــن ثــم حــط الوفــد الرحــال فــي مقــر الواليــة حيــث تــم التوقيــع مــن جهــة علــى 

ــة مــع مجموعــة مــن المســتثمرين المحلييــن  ــات للجمعي مجموعــة مــن االتفاقي

الصالون الدولي السترجاع وتثمين النفايات الصناعية 
 »REVADE 2016«

ارنولد شوارزنيجر في وهران 

ــن  ــة بي ــى اتفاقي ــع عل ــم التوقي ــات ومــن جهــة أخــرى ت فــي مجــال تســيير النفاي

الوطنيــة  والمدرســة  إتيــان  لســانت  المناجــم  مدرســة   ،R20 MED جمعيــة 

ــا  ــال دورة ماســتر فــي برنامجه ــة وهــران، لغــرض ادخ ــات لمدين متعــددة التقني

متخصصــة فــي االقتصــاد األخضــر ابتــداءا مــن نوفمبــر 2016 لفائــدة الجماعــات 

المحليــة، والمؤسســات الوطنيــة.

يجــدر بالذكــر كذلــك انــه تــم تســطير برنامــج جــد محفــز مــن أجــل وضــع أو 

مرافقــة نشــاطات ومشــاريع خاصــة بالتســيير المندمــج للنفايــات علــى مســتوى 

واليــة وهــران، وذلــك فــي إطــار اتفاقيــة شــراكة بيــن الوكالــة الوطنيــة للنفايــات 

وجمعيــة R20 MED تــم توقيعهــا يــوم االثنيــن 25 افريــل 2016 بواليــة وهــران.     


