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الجزائر في للنفايات الوطنية الوكالة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة  

 

 

وتثمين النفاياتالصالون الدولي السترجاع   #REVADE 2020 

  الطبعة الخامسة  

 بيان صحفي
 

الطبعة الخامسة للصالون تنظمان   (AND) والوكالة الوطنية للنفايات ، (CACI) الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة

  -الصنوبر البحري-بقصر المعارض  0202اكتوبر  11إلى11الدولي السترجاع و تثمين النفايات من 

 

ء ومن خالل تسليط الض، وذلك -االقتصاد الدائري خطوة هامة نحو التنمية المستدامة-ينعقد هذا الصالون تحت شعار    

 SNGID) 5302لتسيير المدمج للنفايات بحلول عام لعلى جميع الطاقات القادرة على االستثمار في االستراتيجية الوطنية 

روة ثبغرض تغيير نمط تسيير النفايات عن طريق تثمينها باعتبارها  البيئة، وهذامن طرف وزارة  عتمدة( والم2035

 .متجددة

 ، للمتعاملينر النفاياتلناشطة في مجال تسييا للمؤسسات ةموجه أداة فعالة » REVADE 2020 « صالونيعتبر      

ذي تعرفه لمواكبة النمو االقتصادي و السكاني ا من اجل  الناشئة، للباحثين و كذا الجماعات المحلية للشركات، االقتصاديين

 البيئية من هذه المواردفقط  %03النتقال من معالجة ا بهدفمليون طن من النفايات سنويا،  03 تنتج حاليا التيو الجزائر، 

 .5302آفاق  في % 03تقل عن   إلى نسبة تدوير ال

بعين االعتبار خالل فترة  ةالصحية الالزم االحتياطاتو فى ظل األزمة العالمية لفيروس كورونا المستجد سيتم أخذ  

 صوص)بالخسيتطرقون لمواضيع الساعة المتعلقة بتسيير النفايات العالجية الحدث ن على هذا يالقائم الصالون، كما ان

 .الطبيعة( فياألقنعة و الكمامات المنتشرة بكثرة 

 .والدوليةالوطنية  تالمؤسساهذه الطبعة ستعرف مشاركة العديد من       

 52مؤسسة فاعلة في مجال تثمين النفايات من بينها  03مشاركة ما يقارب  5302، عرفت الدورة السابقة للتذكير    

 .والكاميرونالجنوبية، إيطاليا  ، كوريابلجيكامؤسسة أجنبية ممثلة فى ستة دول هي: ألمانيا، الصين، 

ذا النشاط الثمينة التي يمنحها هالفرص مهتم ب مهني 0033زائر من بينهم  0333كما سجلت الدورة السابقة حضور      

 .اإلقتصادي

 هي:الى ثالث محاور رئيسية و -0202الصالون الدولي السترجاع و تثمين النفايات -سيتم التطرق في هذا الصالون     

 عرضم  -

 (B &B)تبادل األعمال - 

 ورشات عمل  -

 

 :لإلتصال بنا     

CACI : Tél/ Fax : +213 (0) 23 79 50 43. Mob : 213 (0) 662 50 80 88  E-mail : info@revade.dz  

AND: Tél : +213 021 67 36 67 – Tél / Fax : +213 021 67 38 90  E-mail : contact@and.dz  

 

www.revade.dz  www.caci.dz  www.and.dz   

https://web.facebook.com/hashtag/revade
https://web.facebook.com/hashtag/revade
https://web.facebook.com/hashtag/revade
https://web.facebook.com/hashtag/revade
mailto:info@revade.dz
mailto:contact@and.dz
http://www.revade.dz/
http://www.caci.dz/
http://www.and.dz/

