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رسالة الوكالة الوطنية للنفايات

الجمهوريـــة الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة
وزارة البيئة و الطاقات المتجددة

10.000 قفة للتغلب على استعمال الكيس البالستيكي

معرض الصور الفوتوغرافية حول النفايات البحرية

قامــت الوكالــة الوطنية للنفايــات بتنظيم معرض 
للصورالفوتوغرافيــة حــول النفايات المتراكمة في 
أعمــاق البحــار وهــذا لتحســيس المواطــن وإيقــاظ 
بمناســبة  المبــادرة  إطــاق  وتــم  البيئــي,  حســه 
.2018 جــوان   05 فــي  للبيئــة  العالمــي  اليــوم 

تــم اختيــار محطــة متــرو ســاحة الشــهداء بالعاصمة 
لتكــون الســباقة وهــذا ابتــداء مــن 05 الــى 09 
فــي  التقاطهــا  تــم  التــي  الصــور    2018 جــوان 
هــذه المناســبة مــن طــرف فرقــة مــن الغطاســين 
ســيتم عرضهــا فــي عــدة أماكــن ومدن فــي الجزائر.

بهــدف  عــام  لمــدة  المعــرض  هــذا  ســيدوم  و 
الترســيخ فــي ذهــن المواطــن األعمــال التوعويــة  
للنفايــات. الوطنيــة  الوكالــة  بمرافقــة  وهــذا 

الباســتيكي«. قامــت  التلــوث  علــى  »التغلــب   
البيئــة  وزيــرة  زرواطــي  الزهــراء  الســيدة فاطمــة 
قفــة   10.000 بتوزيــع  المتجــددة   والطاقــات 
بعــض  مســتوى  علــى  المواطنيــن  لصالــح 
علــي  الجواريــة  كالســوق  العاصمــة  أســواق 
محمد,الحراش,الشــراقة,بئر  بســيدي  مــاح 
تحفيزهــم  بهــدف  وغيرهــا   البنيــان  خادم,عيــن 
للكيــس كبديــل  القفــة  اســتعمال  علــى 
 الباستيكي.                                                                                                                
ســلوك  تغييــر  علــى  البيئــي  القطــاع  يعمــل 
المواطــن، مــن خــال دفعــه علــى التخلــي عــن 
واســتعمال  الباســتيكية،  األكيــاس  اســتخدام 
القفــة التقليدية.كبديــل افضــل  وتجــدر اإلشــارة 

ثانيــة  فــي  ينتــج  الباســتيكي  الكيــس  أن  إلــى 
فــي   ، دقيقــة   40 لمــدة  ويســتخدم   ، واحــدة 
حيــن أنــه يســتغرق اكثــر مــن 400 ســنة ليتحلــل .
يتســبب الكيــس الباســتيكي فــي تلــوث ميــاه 
الــري وميــاه الشــرب ,التلــوث البصــري ,انخفــاض 
باإلضافــة   ، للزراعــة  الصالحــة  األراضــي  نســبة 
البيولوجــي. التنــوع  علــى  الســلبي  تأثيــره  إلــى 
التدابيرالازمــة   الوزيــرة بوضــع  الســيدة   قامــت 
لمكافحــة  الجزائريــة  الدولــة  اتخذتهــا  التــي 
فــي  بمــا   ، الباســتيكية  األكيــاس  اســتخدام 
 ، اإليكولوجــي  الفــرز  مراكــز  تطويــر  ذلــك 
وإعــادة تدويــر النفايــات ، وتحديــد معاييــر بيئيــة 
الباســتيكية. األكيــاس  إلنتــاج  ايكولوجيــة 

الموافــق   للبيئــة  العالمــي  اليــوم  بمناســبة 
الشــعار  تحــت  و  جــوان  شــهر  مــن  ل05  
المبرمــج مــن قبــل االمــم المتحــدة لهــذا العــام
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حملة تصنيف النفايات الحضرية في المرحلة 2   2019/2018

نظام الرصد واإلنذار: عام من الخدمة

موسم االصطياف 2018

بوضــع االعتبــار  بعيــن  األخــذ  تــم  أنــه  للتذكيــر 
الدراســات إلقامــة  المناطــق  اختيــار  فــي  المعاييــر 

النمــط  و  للمنطقــة  المناخيــة  الحالــة  كذلــك 
االســتهاكي , فــي خضــم الدراســة ,ســيتم تطويــر 
لهــا  المؤشــرات  تلــك  مؤشــرات.  و  نتائــج  عــدة 
عاقــة بنوعيــة و كميــة النفايــات مــن جهــة والتــي 
أخرى,مــن  جهــة  مــن  التنميــة  بنســبة  عاقــة  لهــا 
لتصنيــف  االخيــرة  الحملــة  نتائــج  مقارنــة  خــال 
النفايــات المنزليــة التــي اقيمــت فــي ســنة 2014.

 ســيتم إطــاق حملــة تصنيــف النفايــات الحضريــة 
موســم  خــال  )تصنيفهــا  الثانيــة  مرحلتهــا  فــي 
ســتمس  و  جويليــة   01 فــي  الدراســة  الصيــف 
ــة  ــى 05 جويلي ــة )مــن 01 إل ــة: ورقل ــات التالي الوالي
جويليــة   10 إلــى   06 )مــن  المســيلة   ،  )2018
جويليــة   16 إلــى   11 )مــن  قســطنينة   ،  )2018
ــة  2018(. ــى 21 جويلي 2018( وجيجــل )مــن 17 إل
لجمــع  العينــات  أخــذ  بعمليــة  الشــروع  ســيتم 
بصفــة  تكــون  ان  يمكــن  التــي  النفايــات 
فيهــا. المشــاريع  إلقامــة  مناطــق  موثقــة 

تــم إطــاق نظــام الرصــد واإلنــذار مــن طــرف 
الســيدة فاطمــة الزهــراء زرواطــي وزيــرة البيئــة 
جــوان   05 ســنة  فــي  المتجــددة   والطاقــات 
الوكالــة  مســتوى  علــى  وضعــه  2017,وتــم 
الوطنيــة للنفايــات مــن أجــل الرد على انشــغاالت 

المتجــددة  والطاقــات  البيئــة  وزارة  قامــت 
للنفايــات  الوطنيــة  الوكالــة  طريــق  عــن  و 
التحســيس   و  للتوعيــة  قافلــة  بإطــاق 
.2018 االصطيــاف  موســم  بمناســبة 
ــه مســتعملي الشــواطئ  ــا  توعي الهــدف منه
االســتهاك  عــن  ،الناتــج  النفايــات  بأثــر 
وذلــك  البيئــي.  المحيــط  علــي  البشــري 
باإلضافــة  بســيطة  ســلوكات   باســتعمال 
للشــواطئ  المنتظــم  التنظيــف  إلــى 
نظيفــة ومحميــة. علــي شــواطئ  للحصــول 
للنفايــات  الوطنيــة  الوكالــة  جهــود  تتضافــر 

المواطنيــن بخصــوص تســيير النفايات,حيــث  
يتضمــن أرضيــة الكترونيــة ورقــم أخضر 3007.
 بعــد عــام مــن الخدمــة, أكثــر مــن 800 شــكوى
التــراب كامــل  علــى مســتوى  تســجيلها   تــم 
 الوطنــي ايــن رصــد معضمهــا فــي الواليــات

.الشــمالية التــي تمثــل %53 مــن الســكان
تمــت عمليــات النظافــة مــن اجــل القضــاء 
طريــق  عــن  العشــوائية  المفرغــات  علــى 
المحليــة  الجماعــات  و  الجمــع  مؤسســات 
للنفايــات. الوطنيــة  الوكالــة  وبمرافقــة 

المحليــة  والســلطات  الداخليــة  وزارة  مــع  
تكــرس  التــي   ، اإلقليميــة  والتهيئــة 
فــي  البيئــي  للجانــب  كبيــرة  أهميــة 
المحليــة. والتنميــة  اإلداريــة.  سياســتها 

بخدمــة  للنفايــات  الوطنيــة  الوكالــة  تلتــزم   
المســاعدة  وتقديــم  المحليــة  المجتمعــات 
التقنيــة و العمــل علــى الحمــات التحسيســية  
االنتقائــي  للفــرز  جهــاز  وضــع  خــال  مــن 
تيبــازة  لواليــة  شــواطئ   4 مســتوى  علــى 
وبومــرداس و إطــاق قافلة  تحسيســية عابرة 
علــى مســتوى  الشــريط الســاحلي للبــاد .    


