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برمــج هــذا اللقــاء يومــي 09 و10 مــاي 2018 علــى مســتوى فنــدق الريــاض بســيدي 
فــرج، تحــت شــعار: »مــن أجــل شــراكة مســتدامة وفعالــة مــع المجتمــع المدنــي«.
فــي  الناشــطة  الجمعيــات  مختلــف  مشــاركة  اللقــاء  هــذا  عــرف 
المتجــددة،  والطاقــات  البيئــة  قطــاع  إطــارات  البيئــي،  المجــال 
الوطنــي. الشــعبي  المجلــس  مــن  وممثليــن  البرلمــان،  مــن  أعضــاء 
إشــراك  ضــرورة  علــى  الوزيــرة  معالــي  أكــدت  االفتتاحيــة،  كلمتهــا  خــال 
آفــاق  فــي  للبيئــة  الوطنيــة  االســتراتيجية  فــي  المدنــي  المجتمــع 
البيئيــة. المشــاريع  تطويــر  مــع  يتماشــى  بمــا  تدخاتــه  وتحديــث   2035
مــن  فيــه  المشــاركة  الجمعيــات  مــن  الهائــل  للكــم  نظــرا  ناجــح  اللقــاء  يعتبــر 
وتقديــم  التفاعــل  مــن  الجمعيــات  مكــن  كمــا  الوطــن،  واليــات  مختلــف 
ممــا  القطــاع  إطــارات  طــرف  مــن  كبيــر  إهتمــام  قابلهمــا  واقتراحــات،  آراء 

.2035 آفــاق  فــي  للبيئــة  الوطنيــة  االســتراتيجية  ضمــن  بإدراجهــا  سيســمح 
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الجمهوريـــة الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة
وزارة البيئة و الطاقات المتجددة

معالي وزيرة البيئة والطاقات المتجددة تلتقي المجتمع المدني

الوكالة الوطنية للنفايات تطلق حملة تحسيسية لمحاربة التبذير الغذائي 

الجزائــري  للمواطــن  الشــرائية  القــدرة  تعــرف 

ــر دون أن يكــون  خــال شــهر رمضــان إرتفــاع معتب

الســلع  لهــذه  حقيقــي  اســتهاك  حتمــا  هنالــك 

المقتنــاة. لألســف الكميــات الزائــدة مــن الســلع 

المطــاف  بهــا  ينتهــي  الخبــز،  وخاصــة  الغذائيــة 

الــردم  مراكــز  فــي  إذن  النفايــات،  مكبــات  فــي 

منهــا  التخلــص  تــم  خبــزة  ماييــن   3( التقنــي 

رمضــان  فــي  بالعاصمــة  المواطنيــن  قبــل  مــن 

2017، حســب احصائيــات المؤسســات المكلفــة 

)  NETCOM( النفايــات  بجمــع 

الصعيــد  علــى  الظاهــرة، ســوآءا  هــده  لمواجهــة 

البيئي ام على الصعيد االقتصادي، تطلق الوكالة 

الوطنيــة للنفايــات حملــة تحسيســية للحــد مــن 

التبذير الغذائي، تنقسم هذه االخيرة الى قسمين:

علــى  قريبــا  ســتبث  اشــهارية:  ومضــة 

الوطنيــة. التلفزيونيــة  القنــوات  مختلــف 

حملة رقمية من خالل مواقع التواصل اإلجتماعي: 

نصائــح  لتقديــم  الحملــة وســيلة  هــذه  ســتكون 

المثــال:  ســبيل  علــى  الغذائــي،  التبذيــر  ضــد 

 تحضيــر قائمــة اإلحتياجــات، تجميــد مــا تبقــى مــن

اســتعمال  إعــادة  وجبــات،  مــن 

وصفــات فــي  الطعــام  بقايــا 

 جديــدة وخاصــة بالنســبة للخبــز والخضــر والفواكــه. 

تنــدرج  الحملــة  هــذه  أن  الــى  اإلشــارة  يجــدر 

المرتكــزة  العامــة  االســتراتيجية  ضمــن 

المنبــع. مــن  النفايــات  كميــة  تقليــل  علــى 
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إتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للنفايات والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات التونسية

الوكالة الوطنية للنفايات تعمل على إنتاج مؤشرات متعلقة بالنفايات الخاصة 

فــي إطــار تعزيــز التعــاون الجزائــري التونســي فــي 
المجال البيئي، تم إبرام إتفاقية شــراكة بين الوكالة 
الوطنيــة للنفايــات والوكالــة الوطنيــة للتصــرف فــي 
النفايــات التونســية يــوم 11 مــاي 2018 بتونــس، 
وذلــك قصــد تبــادل التجــارب والخبرة بيــن الطرفين، 
النفايــات  ببورصــة  المتعلقــة  تلــك  وخاصــة 
ــن  ــة )النظــام إســترجاع وتثمي ــات االيكولوجي والهيئ
نفايــات التغليــف ECO-JEM   بالنســبة للطــرف 
الجزائري و ECO-LEF بالنســبة للطرف التونســي(.

بتكريــس  للنفايــات  الوطنيــة  الوكالــة  قامــت   ،2017 عــام  نهايــة  منــذ 
النفايــات  تســيير  مجــال  فــي  خبرتهــا  لتطويــر  مهمــة  وســائل 
البيانــات  ومعالجــة  لجمــع  خــاص  جهــاز  إعــداد  خــال  مــن  الخاصــة 
.GIZ بمســاعدة  وذلــك  النفايــات،  مــن  النــوع  بهــذا  المتعلقــة 

 :)2018 مــارس  غايــة  إلــى   2017 ديســمبر  )مــن  األولــة  المرحلــة  فــي 
أجريــت تجــارب لجمــع البيانــات علــى عــدة أنــواع مــن النفايــات الخاصــة 
)الزيــوت المســتعملة، عجــات المركبــات، البطاريــات، النفايــات الطبيــة، 
ووهــران. الشــلف  الجزائــر،  واليــات:  فــي  اإللكترونيــة  النفايــات  وكــذا 

وفي المرحلة الثانية )من مارس إلى ماي 2018(: تم تمديد هذه العملية 
إلى ست واليات أخرى )باتنة، عنابة، سطيف، قسنطينة، ورقلة وبشار (.

عمليــة جمــع البيانــات إنتهــت فــي هــذه الواليــات التســع فــي منتصــف 
مــاي 2018. تمثــل إجمــااًل أكثــر مــن 3700 إســتمارة بيانــات تــم جمعهــا 
الصحيــة. والهيــاكل  الشــركات  الســائقين،  المنــازل،  مســتوى  علــى 
مــن  عليهــا  المتحصــل  المؤشــرات  معالجــة  ســيتم 
الواليــات  مختلــف  بيــن  ومقارنتهــا  الدراســة  هــذه  خــال 
واليــات(. ثــاث  فــي  النفايــات  مــن  نــوع  كل  جمــع  )تــم 
التــي  الشــروط  الجــاري،  جــوان  شــهر  فــي  ســتحدد، 
الوطنــي. المســتوى  علــى  النتائــج  بتعميــم  تســمح 
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وفــي نفــس الســياق، ســيتمحور موضــوع إحياء اليوم العالمــي للبيئة يوم 
05 جــوان 2018 حــول: »محاربــة التلــوث الباســتيكي« حســب قــرار األمــم 
ــت اإلهتمــام العالمــي بهــذه الظاهــرة وكــذا ضــرورة  المتحــدة. وهــذا يثب
اإللحــاح علــى عمليــات التحســيس مــن أجــل إيقــاظ الوعــي العمومــي.

أول حملة وطنية لتصنيف النفايات البحرية

شــاركت  برشــلونة،  إتفاقيــة  دعــم  برنامــج  تنفيــذ  إطــار  فــي 
لتصنيــف  الوطنيــة  الحملــة  فــي  للنفايــات  الوطنيــة  الوكالــة 
مــن  أطلقــت  والتــي  الشــواطئ،  ونفايــات  البحريــة  النفايــات 
بتجســيدها  وقامــت  المتجــددة  والطاقــات  البيئــة  وزارة  قبــل 
المحلييــن.  الفاعليــن  مــع  بالتعــاون  الوالئيــة  البيئــة  مديريــات 
تبــدأ  وبيئــي،  جمالــي  تدهــور  البحريــة  النفايــات  تســبب 
برمجــة  ثــم  مصدرهــا،  معرفــة  خــال  مــن  معالجتــه 
المنبــع.  مــن  النفايــات  هــده  تقليــل  شــانها  مــن  نشــاطات 

تتمثــل هــذه الحملــة فــي أخــذ عينــات مــن النفايــات مأخــوذة مــن 
مســاحة تســاوي مقــدار عــرض الشــاطئ مضــروب فــي 100متــر. 
النفايــات. هــذه  ووزن  حســاب،  فــرز،  جمــع،  ذلــك  بعــد  ســيتم 
إجمالــي  تمثيــل  يمكنهــا  عينــات  علــى  الحصــول  بهــدف 
شــاطئ   28 مســتوى  علــى  الحملــة  هــذه  برمجــة  تــم  للنفايــات. 
النفايــات  كميــة  أن  بمــا  فصــل،  كل  خــال  تكرارهــا  وســيتم 
الصيــف.  فصــل  فــي  ذروتهــا  وتبلــغ  الفصــول  حســب  تتغيــر 
أظهــرت النتائــج األوليــة وجــود كميــة كبيــرة مــن نفايــات الباســتيك.

المائــي  اإلســتزراع  لتنميــة  الوطنيــة  اإلســتراتيجية  إطــار  فــي 
وســدود  الموانــئ  حملــة  بجايــة  واليــة  نظمــت  المســتدام، 
شــعار  تحــت  الجــاري،  مــاي   05 الســبت  يــوم  وذلــك  الزرقــاء، 
. المائيــات  وتربيــه  المتنــوع  الصيــد  أجــل  مــن  معــا  العمــل   «
مــن  منحدريــن  عارضيــن  عــدة  مشــاركة  الطبعــة  هــذه  شــهدت 
وكــذا  البيئــة،  قطــاع  الداخليــة،  قطــاع  البحــري،  الصيــد  قطــاع 

الوكالة الوطنية للنفايات تشارك في الطبعة السادسة لعملية موانئ وسدود زرقاء

البيولوجــي. والتنــوع  البيئــة  حمايــة  مجــال  فــي  ناشــطة  جمعيــات 
الفعاليــة  هــذه  فــي  للنفايــات  الوطنيــة  الوكالــة  شــاركت 
البحــر. فــي  الملقــاة  النفايــات  حــول  معلوماتــي  بعــرض 
الثقافيــة  األنشــطة  مختلــف  فــي  شــاركوا  طفــل   100 مــن  أكثــر 
الحــدث. هــذا  بمناســبة  برمجتهــا  تــم  التــي  واإليكولوجيــة 


