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رسالة الوكالة الوطنية للنفايات

الصالون الدولي األول للبيئة والطاقات المتجددة في الجزائر
تشــرف معالــي وزيــرة البيئــة والطاقــات المتجــددة ،الســيدة فاطمــة الزهــراء

زرواطــي علــى تدشــين الصالــون الدولــي األول للبيئــة والطاقــات المتجــددة،
الذي تجري فعالياته من  26إلى  28مارس  ،2018بقصر المعارض الصنوبر

البحــري ،الجزائــر العاصمــة .ويمثــل هــذ الصالــون فرصــة إلبــرام شــراكات فــي

مجالــي تثميــن النفايــات والطاقــات المتجــددة ،خــارج الشــبكة «.»off grid
ـيكر ُس هــذا الحــدث خصوصــا لعــرض االســتراتيجية الوطنيــة للطاقــات
و سـ َّ

المتجــددة فــي آفــاق  2030وكذا التســيير المدمــج للنفايات في آفاق .2035

ويتخلل الصالون تنظيم محاضرات رفيعة المستوى ينشطها خـبراء وطنـيون

ودوليون،باإلضافة إلى لقاءات أعمال ثنائية.

كمــا تغتنــم الوكالــة الوطنيــة للنفايــات فرصــة مشــاركتها فــي هــذا الحــدث

اإلقتصــادي الهــام إلطــاق مشــروع مبتكــر للشــراكة فــي مجــال الحوكمــة

والتكنولوجيــا بيــن الوكالــة و الشــركة العموميــة  .SOPTEهــذه العمليــة
ســتكرس الشــراكة بيــن القطاعــات والشــراكة العموميــة -العموميــة ،حيــث
ســتمثل شــركة  SOPTEوزارة الصناعــة والمناجــم فيمــا ســتمثل الوكالــة

الوطنيــة للنفايــات وزارة البيئــة والطاقــات المتجــددة.

ومــن جهــة أخــرى ،يتــم حاليــا اختيــار شــريك أجنبــي أمــا مــن حيــث األهــداف،
فالمشــروع يرمــي إلــى المزيــد مــن التثميــن بمــا فــي ذلــك المخلفــات
العضويــة إلنتــاج الطاقــة واألســمدة الطبيعيــة.

الوكالة الوطنية للنفايات ترافق بنك التنمية المحلية في تسيير نفاياته
وقعــت الوكالــة الوطنيــة للنفايــات وبنــك التنميــة المحليــة،
بتاريــخ  18فيفــري  2018اتفاقيــة إلنشــاء نظــام فــرز انتقائــي

للنفايــات علــى مســتوى مقــر هــذا البنــك العمومــي.
ويدخــل المشــروع فــي إطــار دعــم المؤسســات فــي مجــال

تســيير النفايــات و هــذا عــن طريــق عمليــة الفــرز االنتقائــى التــي
تســمح بتثمينهــا مــن خــال خبــرات الوكالــة ومــا تقدمــه مــن

دعــم و مرافقــة للمؤسســات لضمــان اســتدامة الممارســات

المثلــى علــى مســتوى الهيــاكل اإلداريــة والكيانــات اإلقتصاديــة.
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الوكالة الوطنية للنفايات تجري التحقيقات األولى في الجزائر للنفايات االستشفائية
أطلقــت الوكالــة الوطنيــة للنفايــات أول احصائيــات فيمــا يخــص
نفايــات الرعايــة الصحيــة فــي عدة واليات وهذا في إطار االســتراتيجية
الوطنيــة لتســيير النفايــات .فقــد مســت المرحلــة األولــى التــي جــرت

فــي شــهر فيفــري ثــاث واليــات وهــي :الجزائــر العاصمــة ،وهــران
والشــلف.

وركزت التحقيقات على:

نفايــات التجهيــزات االلكترونيــة والكهــرو منزليــة مــع العائــات فــي

واليــة وهــران.

الزيوت المســتعملة الصناعية والغذائية مع العائالت ،الســائقين،

المطاعــم ،المصانــع ،محطات الخدمــات في الجزائر العاصمة.

نفايــات الرعايــة الصحيــة علــى مســتوى المرافــق الصحية ،وعيادات

طــب األســنان والمخابــر ،وهذا بوالية الشــلف.

تتيــح هــذه التحقيقــات تقييــم كميــات وأنــواع النفايــات وســيكون لهــا

بعــد كمــي.

ولهاتــه البيانــات أثــر اســتراتيجي مهــم حيــث سيســاعد علــى تحديــد

السياســة التــي يجــب اعتمادهــا لتســيير تدفــق النفايــات.

بواليات ورقلة ،بشار ،سطيف ،باتنة ،قسنطينة و عنابة.

نظمــت الوكالــة يــوم  14فيفــري  2018يــوم إعالمــي تمحــور حــول

تــم يــوم  11مــارس  2018إطــاق العمليــة الثانيــة للتحقيقــات علــى

األخــرى التــي لــم تعــرف بعــد إنجــاز هــذه التحقيقــات .ويتعلــق األمــر

انتشــار العمليــة فــي واليــات أخــرى .

التحقيقــات المنجــزة و كــذا البرامــج المقــررة علــى مســتوى الواليــات

مســتوى الواليــات التاليــة  :باتنــة ،قســنطينة و عنابــة كمــا يرتقــب

الوكالة الوطنية للنفايات تقدم الحلول على المستوى المحلي
فــي إطــار تنفيــذ تعليمــات معالــي وزيــرة البيئــة و الطاقــات المتجــددة الســيدة فاطمــة الزهــراء زروا طــي والخاصــة بتدخــل الوكالــة الوطنيــة
للنفايــات علــى مســتوى الجماعــات المحليــة مــن أجــل ضمــان تســيير أمثــل للنفايــات نظمــت الوكالــة عــدة لقــاءات علــى مســتوى بعــض

الواليــات إقترحــت مــن خاللهــا جملــة مــن الحلــول التــي ســيتم اعتمادهــا علــى هــذا المســتوى مــع مراعــاة خصوصيــة كل منطقــة .هــذه

اللقــاءات عقــدت بحضــور الــوالة المعنييــن و كــذا الفاعليــن فــي مجــال تســيير النفايــات.

و قد مست هذه العملية لحد اآلن الواليات التالية :بجاية ,سعيدة ,غليزان و تيزي وزو في انتظار تطبيقها على واليات أخرى.

حملة تصنيف النفايات المنزلية ل 2019 /2018
تمــس هــده الحملــة المقــررة مــن بدايــة

بالعديــد مــن النتائــج والمؤشــرات التــي

قســنطينة ,المســيلة و ورقلــة.

النفايــات مــن جهــة و كــدا المؤشــرات التــي

أفريــل  2018الواليــات التاليــة :جيجــل,

منهــا مؤشــرات لهــا عالقــة بنوعيــة و كمية

لقــد تــم أخــذ العديــد مــن المعاييــر فــي

لهــا صلــة بنســبة تطــور هــده األخيــرة مــن

الجويــة للمنطقــة والتغيــرات الموســمية

الحملــة األخيــرة لتحديــد النفايــات المنزليــة

الحســبان والتــي مــن بينهــا الظــروف
و نمــط االســتهالك.

وفي نهاية الدراسة سيتم الخروج
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جانــب آخــر مــن خــال المقارنــة مــع نتائــج
والتــي تمــت ســنة .2014
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