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رسالة الوكالة الوطنية للنفايات

إستقبال المدير التقني لألمم المتحدة للبيئة في الجزائر
اإلثنين  18أفريل 2018

قامــت وزيــرة البيئــة و الطاقــات المتجــددة بإســتقبال المديــر التقنــي
لألمــم المتحــدة للبيئــة الســيد ايريــك ســولهيم فــي إطــار زيــارة عمــل و
تفقــد لمشــروع اعــادة تأهيــل المفرغــة العشــوائية لــواد الســمار تبعهــا

اإلمضــاء علــى اتفاقيــة شــراكة فــي مجــال البيئــة.

مــن تــم توجــه الســيد ســولهيم الــى وحــدة تطويــر معــدات الطاقــة

الشمســية ببوســماعيل.

ومــن الجديــر بالذكــر أن الجرائــر أطلقــت تحــدي يتمثــل فــي القضــاء علــى
أكبــر المفــارغ العشــوائية فــي إفريقيــا وهــو تحــد تمكنــت الجزائــر مــن

تحقيقــه.

مشروع صناعي مشترك مع المؤسسة سوبت
األربعاء  18أفريل فندق الجزائر

وزارة البيئة و الطاقات المتجددة تذلق
االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة
أطلقــت وزارة البيئــة والطاقــات المتجــددة عــن طريــق الوكالــة

الوطنيــة للنفايــات مشــروع دعــم المشــروع االيكولوجــي

وفــي هــذا الســياق ســيتم فتــح مســابقة علــى المســتوى
الوطنــي إلختيــار أفــكار مبتكــرة فــي مجــال تســيير النفايــات.
حاملــي المشــاريع وعلــى مــدار مســارهم العملــي ســيكونون

مرافقيــن و مدربيــن مــن قبــل مختصيــن فــي هــذا المجــال

وســيتم نقــل خبراتهــم المكتســبة.

و تهــدف هــذه المبــادرة الــى تحســين الظــروف الالزمــة للقــدرة

وقعــت الوكالــة الوطنيــة للنفايــات مــع المؤسســة العموميــة

التنافســية و التوظيــف فــي القطــاع البيئــي و جعــل مــن هــذا

إتفاقيــة شــراكة صناعيــة إلطــاق «المشــروع الوطنــي

األعمــال الشــباب فــي االقتصــاد فــي الجزايــر وتحســين منــاخ

ســوبت وهــو فــرع تابــع لمجموعــة الصناعــات المحليــة
للتســيير المدمــج للنفايــات المنزليــة واإلحتبــاس الحــراري»
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األخيــر أرض خصبــة لالبتــكار و التوظيــف و أيضــا تعزيــز رواد
االســتثمار و اليــات الدعــم للشــباب الحامــل لألفــكار .
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الصالون الدولي األول للبيئة و الطاقات المتجددة ( )SIEERAباألرقام
عرف الصالون الدولي األول للبيئة والطاقات المتجددة ()SIEERA

الخبرة األلمانية في مجال التسيير المدمج للنفايات تم عرضها

الدول ،وذلك بمشاركة عشرات الدول األجنبية (تركيا ،فرنسا،

بين البلدين.

في طبعته األولى نجاح كبير بمشاركة قرابة  100عارض من مختلف

إيطاليا ،كوريا الجنوبية الصين) وذلك على مدار ثالث أيام بمشاركة

قرابة عشرة أالف زائرمن مهنيين وخبراء في ميدان تسيير النفايات
والطاقات المتجددة

على هامش هذا الصالون تم تقديم  12محاضرة نشطت من قبل
 60خبير من بينهم  15خبير ألماني.

من طرف الخبراء التقنيين األلمان ،وهذا لضمان تطوير الشراكة
كما تطرقت هذه المحاضرات إلى تطوير مفهوم االقتصاد

الدائري لإلستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة في آفاق
 ،2030خصوصا في مجال مرافقة المؤسسات اإلنتاجية األكثر

نقاوة واألكثر إقتصادا للطاقة وكذا محاور لتطوير وتثمين

وترقية الطاقات المتجددة دون االستعانة بشركة سونلغاز.

جامعة العلوم و التكنولوجيا هواري بومدين ترتدي األخضر
Project initiative club

وهو نادي بيئي تأسس سنة  2014من قبل طالب جامعة باب الزوار
حيث قاموا يومي  15و  16أفريل  2018بتنظيم الطبعة الثالثة ل
« »GREEN USTHBتحت عنوان «الرسكلة و التنمية المستدامة»

عرف الحدث محاضرات تطرقت إلى مفهوم المقاوالتية الخضراء

إضافة إلى ورشات إبداعية وتشجيعية.

وبهــذا الصــدد الوكالــة الوطنيــة للنفايــات بــادرت بوضــع مشــروع

كما تشرفت هذه الطبعة بحضور معالي السيدة وزيرة البيئة

الفــرز اإلنتقائــي علــى مســتوى الحــرم الجامعــي والمتمثــل

وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على األهمية التي توليها الدولة

واألخــرى لباقــي النفايــات تبعــت هــذه العمليــة بحملــة تحسيســية

والطاقات المتجددة والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
للحركات الجمعوية السيما الناشطة منها في ميدان البيئة ،كما
أضافت السيدة فاطمة الزهراء زرواطي.

فــي حاويتيــن خصصــت إحداهمــا للنفايــات القابلــة لإلســترجاع
لفائــدة الطلبــة.

حاويتيــن خصصــت إحداهمــا للنفايــات القابلــة لإلســترجاع و
األخــرى لباقــي النفايــات تبعــت هــذه العمليــة بحملــة تحسيســية
لفائــدة الطلبــة .

الوكالة الوطنية للنفايات تحدد التركيبة المتوسطة للنفايات الحضرية
بــدأت هــذه العمليــة بأخــذ عينــات وتحديدهــا بصفــة موثوقــة فــي

(شــراكة عمومية/عموميــة) فــي مجــال تطويــر المعــارف

مست هذه األخيرة الواليات التالية:

فــي هــذا الصــدد تــم االتفــاق مــع شــريك كنــدي للعمــل ســويا

المناطــق المــراد دراســتها.

جيجــل مــن  07الــى  11أفريــل  ،2018قســنطينة مــن  12إلــى 17

أفريــل  ،2018مســيلة مــن  17إلــى  21أفريــل  ،2018ورقلــة مــن
 22إلــى  26أفريــل .2018

ستنشر النتائج والمؤشرات مباشرة بعد معالجتها.

والتكنولوجيــات المتقدمــة.

قصــد تطويــر التكنولوجيــات الالزمــة لتثميــن النفايــات خصوصــا

العضويــة منهــا حيــث ال يتــم فرزهــا مــن المصــدر ،وهــو مــا
تعمــل عليــه هــذه الشــراكة قصــد التقليــل قــد اإلمــكان مــن

الكميــات الموجهــة لمراكــز الــردم التقنــي.

حيــث ســيمس هــذا المشــروع فــي مرحلتــه التجريبيــة واليــة

وقصــد تســيير محكــم للمشــروع ،عــرف هــذا األخيــر مشــاركة عــدة

قســنطينة ،وذلــك بمعالجــة  5000طــن مــن النفايــات يوميــا

الوصيــة علــى تســيير النفايــات إضافــة إلــى وزارتــي البيئــة والطاقات

سيســاهم إلــى حــد كبيــر فــي التقليــص مــن إســتغالل األوعيــة

قطاعــات وزاريــة كــوزارة الداخليــة والجماعــات المحليــة بصفتهــا

المتجــددة ،ووزارة الصناعــة والمناجــم ،وســيتم تجســيد هــذا
المشــروع وفــق مقاربــة تدخــل فــي إطــار التكامــل بيــن القطاعــات
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بهــدف الوصــول إلــى ردم  % 7فقــط مــن النفايــات ،وهــو مــا

العقاريــة إلقامــة المرافــق الالزمــة للــردم التقنــي.
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