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توجت السنة الثانية من
تنفيذ االتفاق اإلطاري للرشاكة ،
املوقع ما بني الوزارة املكلفة بالبيئة
و ار  20ماد (  ، ) R20MEDبنتائج جد مشجعة عىل
العديد من األصعدة بوهران  ،بصفتها والية منوذجية ،
احتضنت هذا الربنامج املوجه لالقتصاد األخرض.
و يعود ذلك بالدرجة األوىل  ،إىل نجاح مسعى
املشاركة املعتمد ما بني مختلف القطاعات الفاعلة ،
بغية تحقيق األهداف املنشودة ميدانيا من قبل
املشاريع النموذجية للفرز االنتقايئ من املصدر
للنفايات املنزلية  ،و إنتاج األسمدة العضوية  ،و كذا
الفعالية الطاقوية يف البناء و اإلنارة العمومية  ،عىل
سبيل املثال ال للحرص.
و بغية اإلرتقاء إىل مصاف مرتوبولية بحر-متوسطية
بأتم معنى الكلمة  ،تتوفر وهران عىل برنامج تنمية
يستدعي مساهمة كل القطاعات  ،حيث ستسمح
العديد من املشاريع املهيكلة  ،التي توجد طور االنجاز ،
للوالية من تدعيم قدراتها و معايريها االقتصادية ،
االجتامعية  ،الثقافية و السياحية .مع استالمها يف
األشهر املقبلة للعديد من الهياكل الرياضية  ،مثل
امللعب الريايض  ،املركب الريايض و القرية االوملبية ،
ستكون وهران يف مستوى التطلعات و التحديات
املختلفة التي تنتظرها  ،و من بينها تنظيم ألعاب البحر
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املشــاريع
حوار مع السيد مكاكية محمد،
مدير البيئة لوالية وهران
كيف يتسم الوضع يف
مجال تسيري النفايات
بوهران ؟

وحدة منوذجية إلنتاج األسمدة العضوية

تحضـري و اقتناء التجهـيزات

يوجد املرشوع النموذجي إلنتاج السامد قيد التنفيذ
عىل مستوى مركز الردم التقني لحايس بونيف  ،و ترتكز
العملية عىل تثمني النفايات العضوية لسوق الخرض
والفواكه بالجملة لوالية وهران  ،الكائن بالكرمة  ،و مواد
خرضاء يتم تجميعها من خالل تقليم األشجار التابعة لكل
من بلديتي وهران و برئ الجري.
و يتكون املسعى من ثالث مراحل  ،ترمي األوىل منها
إىل تحديد اختيار تكنولوجي يدعى « في الوعاء أو
 » InVesselيستعمل حاويات مدعمة بتجهيزات قياس ،
تسمح مبراقبة البيئة الداخلية مخربيا  ،مام يضمن جودة
و نوعية السامد وخلوه من الجراثيم  ،إىل جانب إرساع
مدة التحلل و تحسني النوعية اإلجاملية لهذا املنتوج
الحيوي .كام تسمح العملية  ،بتكرار و/أو نقل هذا النوع
من املشاريع بسهولة تامة.
و من جهتها  ،متثلت املرحلة الثانية يف اقتناء حاويتني
وآلة قالِـبة للسامد (  ) Compost Turnerرضورية
لتنفيذ املرشوع عىل مستوى مركز الردم التقني بحايس
بونيف الذي يبعد مسافة  25كلم عن وهران .و لإلشارة ،
فان هذه التجهيزات قد تم التنازل عنها لفائدة مؤسسة
مركز الردم التقني ( .) EPIC CET
أما املرحلة الثالثة  ،التي توجد طور التنفيذ  ،فهي
تشمل املتابعة  ،التقييم و التحكم يف مسار عملية التحلل
الهوايئ للنفايات ( .دون املرور عرب الحاويات ).
و يف هذا الصدد  ،تم إنشاء كومات أو رقعات مخصصة
للعمليات التجريبية إلنتاج األسمدة العضوية مبرافقة وخربة
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مؤسسة « نظم السامد– ،» Compost Systemsحيث يتم
يوميا تسجيل مؤرشات الحرارة  ،الرطوبة و مدى احتواءه
لغاز ثاين أكسيد الكربون  ،و ذلك ملتابعة عملية تحلل
النفايات .و تقدر الكمية الحالية للنفايات الخاصة بكل
كومة معالجة  5طن و تتم املتابعة خالل مدة  9أسابيع
رضورية و كافية للوصول إىل مرحلة تحلل السامد قبل
غربلته واستعامله عىل مستوى األرايض الفالحية.
و تجدر اإلشارة إىل أن هذه العملية  ،تتم بالتعاون
سيي مركز الردم التقني
عىل مستوى املوقع  ،من قبل ُم ِّ
بحايس بونيف و منظمة ار  20ماد  ،حيث تم استعامل
أول كمية السامد املنتجة عىل مستوى مساحات خرضاء
بنفس املركز .و ستخصص املرحلة القادمة  ،التي ستنطلق
خالل الثاليث األول لهذا العام  ،إلنتاج السامد باستعامل
الحاويات ذات سعة  10طن من النفايات الخام يف
األسبوع.
و باملوازاة مع هذا  ،نظِّمت حصص إعالمية و تكوينية
حول تسيري النفايات و الفرز االنتقايئ و السامد  ،لفائدة
األعوان التقنيني للنظافة عىل مستوى سوق الخرض و
الفواكه بالكرمة قرب وهران  ،الذي يعترب املمون األسايس
بالنفايات العضوية الصافية القابلة للتحول إىل سامد.
كام تم تنظيم نشاط تكويني و تحسييس مامثل ،
لفائدة وكالء سوق الخرض و الفواكه خالل شهر نوفمرب
 2015فيام يتم التنسيق مع مديرية حامية البيئة لبلدية
وهران  ،و بلدية برئ الجري  ،ومحافظة الغابات لوالية
وهران  ،لتموينها بالنفايات الخرضاء بصفة منتظمة.

.

و من املنتظر عام قريب االنطالق يف أشغال تهيئة
املوقع الذي سيحتضن الوحدة النموذجية إلنتاج السامد

« لقد شهدت وهران تحسنا ملحوظا مقارنة مع الوضع
التي كانت تعيشه مند بضع سنوات .و هو أمر ملموس
و ظاهر للعيان ميدانيا  ،فبصفة عامة  ،املدينة نظيفة .و
قد تم تحقيق هذه النتيجة بفضل تجنيد كافة الفاعلني ،
الواقفني عىل عملية تسيري النفايات بوالية وهران  ،وتوفري
السلطات العمومية للموارد املالية من اجل اقتناء العتاد
و التجهيزات عىل غرار  :صناديق القاممة  ،الشاحنات
الضاغطة الخاصة بتجميع القاممة  ،شاحنات كنس و
غريها ».
« لقد انتقلنا من نظام جمع القاممة اليدوي  ،الذي
كان سائدا  ،إىل نظام أخر  ،تغلب عليه الطابع اآليل ،
مام أثر باإليجاب عىل نوعية و فعالية العمل ميدانيا.
كام سمح انجاز مراكز الردم التقني  ،كمواقع الستقبال
النفايات  ،من تحسني تسيري هذه األخرية بواليتنا  ،علام
أنه يتم تحويل معدل  90باملائة من النفايات يوميا نحو
هذه املراكز  ،مام سمح بإغالق  15مقالب للنفايات من
مجموع  ، 19يف حني متت إعادة تهيئة  12من هذه
املكبات ».
« ويبقى عامل نقص املوارد البرشية املؤهلة و املك َّونة
من بني أهم العراقيل املطروحة ميدانيا ».

كيف تتوقعون انعكاس العمليات النموذجية للفرز
االنتقايئ للنفايات املنزلية و الخاصة بإنتاج السامد ،
التي تتم ضمن تنفيذ االتفاق اإلطاري للرشاكة ،
املوقعة ما بني الوزارة الوصية عىل البيئة و منظمة
ار  20؟
« إن الفرز االنتقايئ بحاجة ماسة إىل تفعيل الحس
املدين لدى املواطن الذي يعترب الحل األمثل لنجاح هذه
العملية  ،و عليه  ،فان منظمة أر  ، 20لعبت دورا بارزا يف
مجال تحضري املواطن  ،من خالل التكوين  ،التحسيس و
ترقية النشاطات الحوارية لفائدة العائالت و لجان اإلحياء
و املدارس من خالل النوادي الخرضاء  ،كام شكل اعتامد
االتصال املبارش  ،من قبل منظمة ار  20ماد  ،مع النشطاء
و الفاعلني عىل مختلف املستويات  ،عامال أساسيا لنجاح
املهمة ».

« و نستطيع حاليا الجزم بان العملية النموذجية
تشهد بوادر النجاح و ذلك من خالل ملس نوعية
النفايات املحولة إىل مركز الفرز من جهة  ،و من جهة
أخرى تسجيل الطلبات املتزايدة من قبل املواطنني  ،من
اجل تعميم عملية الفرز عىل باقي االحياء ».
« و حاليا  ،يجري ميدانيا تنفيذ عملية منوذجية
أخرى  ،ترمي إىل إنتاج السامد انطالقا من مواد عضوية
قوية التواجد يف نفاياتنا .و تتمثل يف انجاز منشأت
ملحقة  ،حيث تم اختيار نظام معالجة السامد عرب
حاويات مجهزة  ،تم اقتناؤها من قبل منظمة أر 20
لحساب والية وهران ».

ما هي مق ِّومات النجاح بحسب رأيك  ،ملشاريع تثمني
النفايات التي تنجز حاليا بوالية وهران ؟
« إنها تتمثل يف املوارد البرشية املكلفة بتسيري هذه
املسارات والتي يجب تدعيمها أساسا و بصفة منتظمة
بالتكوين و التحسيس  ،حتى يتمكن املواطن من اعتامد
مبادئ الفرز الصحيحة لتندرج يف عاداته اليومية بصفة
طبيعية ».
« و مام ال شك فيه فان النتائج املحققة  ،ستدفع
باملسؤولني و كافة الرشكاء والناشطني املعنيني بالدرجة
األوىل بهذا املسار  ،إىل تجنيد املزيد من الوسائل و ذلك
لتفعيل هذه العمليات النموذجية لرتتقي إىل مصاف
املشاريع الواسعة النطاق  ،و متس كل تراب الوالية ».
« و بالنسبة ألصحاب القرار  ،فان هذه العمليات
مكنت من تحفيز نظرة جديدة ملفهوم الفرز  ،حيث
جندت والية وهران خالل  ، 2015موارد مالية بقيمة
(  55مليون دينار جزائري ) القتناء صناديق الفرز ،
وفيام خصص غالف مايل بقيمة  70مليون دج يف سنة
.» 2016
« و لإلشارة فان وهران تنتج ما بني  1500و 2000
طنا من النفايات يوميا .فعىل سبيل املثال  ،تثمني عىل
األقل  20باملائة  ،أي ما يعادل  300طنا من النفايات ،
سيسمح من خلق قيمة مضافة و إنشاء العديد من
فروع االسرتجاع و التحويل و التثمني و خلق فرص
العمل و أيضا  ،إطالة عمر الخاليا املهيَّئة مبركز الردم
التقني ».
« و يبقى إلتزام السيد الوايل  ،املسؤول التنفيذي
األول عىل رأس الوالية وهران  ،مؤرشا جد إيجايب يسمح
بإعطاء دفع كبري لعملية الفرز االنتقايئ التي تلقى
تجاوبا و استحسانا كبريين عىل الساحة املحلية »

.

مرافقة إلرساء مبادئ الفرز االنتقايئ للنفايات املنزلية

إقامة الرياض بوهران التابعة ملجمع حسناوي تنعش
ديناميكية الفرز االنتقايئ

يتم حاليا إبرام اتفاقية رشاكة ما بني مديرية مؤسسة
التسيري العقاري إلقامة الرياض (  ، ) GIRYADاحد
فروع مجمع حسناوي و منظمة ار  20ماد .و ترمي هذه
االتفاقية إىل تنمية النشاطات املوحدة من اجل ضامن
نجاح عملية الفرز االنتقايئ للنفايات املنزلية التي بادر
إليها مسري هذه اإلقامة املتكونة من  2021مسكن ( أي
ما يعادل  10 000ساكن ) .و يف هذا الصدد  ،تم بدعم
من منظمة ار  20ماد  ،تسطري برنامج عمل  ،يتضمن
نشاطات تكوينية لفائدة عامل النظافة و الصيانة و كذا
تحسيس سكان هذه اإلقامة ( كبار و أطفال ).
و قد جرت يوم  8جويلية  ، 2015أول حصة لتلقني
مبادئ الفرز االنتقايئ للنفايات املنزلية لفائدة األعوان
التقنينيني للنظافة بتنشيط من قبل أعضاء فريق
ار  20ماد .كام متت برمجة حصة ثانية يوم  15ديسمرب
 2015إلعادة إنعاش املعارف الخاصة باملامرسات
االيكولوجية للمواطن و املندرجة يف إطار حامية البيئة
و املحافظة عىل اإلطار املعييش للحياة عىل مستوى
اإلقامة.
و يف إطار التحسيس  ،متت برمجة لقاء – مناقشة
وتلقني مبادئ وفوائد الفرز االنتقايئ للنفايات املنزلية
بإقامة الرياض يوم  03أكتوبر  ، 2015و ذلك بحضور
قرابة  40مقيام.

و مبناسبة اإلعالن عن االنطالق الرسمي للفرز االنتقايئ
بإقامة الرياض  ،تم تنظيم نشاط عمومي لنصف يوم ،
املصادف لِـ  14نوفمرب ، 2015يرمي اىل التعريف مبميزات
الفرز االنتقايئ و إدماج مختلف تشكيالت املجتمع املدين
للحي  ،يف مختلف النشاطات املستقبلية و جلب اهتامم
األطفال و حثهم عىل أهمية مفهوم الفرز االنتقايئ
للنفايات املنزلية.
و بهذه املناسبة  ،أقيمت خيمة من قبل فريق
« ار  20ماد » لإلعالم حول موضوع الفرز االنتقايئ مع
توزيع املطويات و الكتيبات  ،مبشاركة نحو مائة طفل
متمدرس باملؤسسات املدرسية « فرندي محمد » و
« شيباين الشيخ » بحي عدل املشتلة ( أين يقام الفرز
االنتقايئ منذ أفريل  2015يف إطار العملية النموذجية )
بتأطري من أساتذتهم و مديرتيهم .و قد قدم هؤالء ،
عروضا فنية  ،تفاعلية و جامعية من غناء  ،أوبرات ،
رقصات و متارين توضيحية حول عملية الفرز.
كام شهد هذا النشاط  ،مشاركة منشطني محرتفني و
مهرجني  ،استمدوا عروضهم من فحوى املوضوع والتي
أثارت شهادات و اهتامم العديد من الحارضين  ،الذين
أجمعوا عىل أهمية االلتفاف و املشاركة الجامعية يف
مامرسة الفرز االنتقايئ كتعبري حضاري للمواطنة  ،خدمة
للبيئة

.
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املشــاريع

حملة تحسيسية حول الفرز االنتقايئ للنفايات املنزلية

أبواب مفتوحة لتوسيع نطاق الفرز االنتقايئ عىل مستوى حي العقيد لطفي
توسعت عملية الفرز االنتقايئ من املصدر للنفايات
املنزلية  ،رسميا يوم  12سبتمرب  ، 2015لتشمل املنطقة
الرشقية لحي العقيد لطفي التابع للحي الحرضي املنزه
( كنستال ) ببلدية وهران .علام أن املنطقة الغربية لحي
العقيد لطفي كانت معنية بانطالق العملية النموذجية
يف  25ابريل .2015

و قد شاركت العديد من الجمعيات املحلية  ،خالل
توسيع عملية الفرز عىل مستوى كافة الحي  ،يف تنشيط
األبواب املفتوحة التي متيزت بنصب العديد من الخيم
الستقبال و إعالم الوافدين عىل التظاهرة و خاصة
املقيمني و التجار  ،حول التحديات البيئية و االقتصادية
لفرز و رسكلة النفايات املنزلية.

و بهذه املناسبة  ،متت وضع حاويات الفرز االنتقايئ
( رمادية بغطاء اصفر ) لتسهيل جمع القاممة الصلبة
القابلة للرسكلة ( بالستيك  ،ورق مقوى  ،ورق  ،حديد و
أملنيوم ) .كام تم وضع صناديق أخرى بلون أخرض لتدعيم
مسار جمع النفايات العضوية الغري القابلة للرسكلة.

و ستدعم هذه املبادرة عام قريب مبجموعة نشاطات
تكوينية و أيام بيداغوجية عىل مستوى املؤسسات
املدرسية لهذا الحي لضامن النجاح املستدام ملامرسة
عملية الفرز االنتقايئ

.
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األسابيع

تم فرزها يف خط الفرز ،و الواردة من الحيني التجريبيني (كلغ  /األسبوع)
كميات النفايات الجافة القابلة إلعادة التدوير التي َّ
املصدر :مؤسسة مركز الردم التقني
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« و فعال فقد شكل انطالق
العملية النموذجية للفرز
االنتقايئ من مصدر النفايات
املنزلية أهم حدث يشهده
قطاع البيئة بوهران لسنة
» 2015
متابعة البقية عىل موقع وكالة األنباء الجزائرية APS
http ://bit.ly/1P2IkjC

بعض املعلومات حول النفايات املرسكلة
املجمعة عىل مستوى الحيني
بلغت الكمية اإلجاملية املجمعة من النفايات القابلة
للرسكلة  ،و املنتقاة عىل مستوى مركز الردم التقني
لحايس بونيف أكرث من  240طن منذ انطالق العميلة
يوم  25أبريل  2015و إىل غاية  31ديسمرب من نفس
السنة .و يعكس هدا الرقم نتائج مواصلة تنفيذ املرشوع
النموذجي للفرز االنتقايئ من املصدر للنفايات املنزلية
عىل مستوى أحياء العقيد لطفي وعدل املشتلة خالل فرتة
 8أشهر

.

ALGERIA

األسبوع العاملي للمقاولتية GEW 2015

« الفرز االنتقايئ و تثمني
النفايات » محور اهتامم
األيام املقاوالتية 2015
بوهران

نظمت جمعية ترقية املقاولة و االبتكار ( ) ASPEIN
مبعية املنظمة العاملية أر  20ماد يومي  18و 19
نوفمرب  ، 2015بالرشاكة مع الوكالة الوطنية لتثمني
البحث والتنمية التكنولوجية (  ) ANVREDETو
جامعة وهران  1أحمد بن بلة  ،ملتقى تناول موضوع
« املقاوالتية يف عملية الفرز االنتقايئ و تثمني النفايات ».
و قد ضم هذا امللتقي الهادف كافة النشطاء يف مجال
نظام االيكولوجيا املقاوالتية من مقاولني  ،مستثمرين ،
حاميل املشاريع  ،باحثني  ،طلبة و ممثيل الهيئات الفاعلة
يف هذا امليدان.
و قد سمحت التدخالت و نوعية النقاش الذي أسفر
عنه اللقاء من تسليط الضوء عىل ما يتم القيام به من
نشاطات  ،استهدفت كال من واليات وهران  ،سطيف ،
قسنطينة  ،البيض  ،سيدي بلعباس و غريها من املناطق.
كام مكنت من تحديد مختلف العراقيل التي اعرتضت
املستثمرين املهتمني بتثمني و رسكلة النفايات املنزلية .و
قد تم تحديد هذا املجال من النشاط  ،كحل من الحلول
الواقعية للحد من االحتباس الحراري بهدف إنشاء
املؤسسات و خلق فرص العمل.
و من جهتهم  ،أوىل املشاركون يف هذا امللتقى أهمية
بالغة لتدخالت كل من ممثيل وزارة املوارد املائية و البيئة،
الوكالة الوطنية للنفايات ،الوكالة الوطنية لدعم تشغيل
الشباب ( )ANSEJو البنوك االستثامرية .و شكلت ترقية
االقتصاد الدائري و بعث ديناميكية إلنشاء مؤسسات يف

مجال تثمني النفايات املنزلية و إقامة شبكة تبادل  ،محور
التحديات الحقيقية لهذا امللتقي املندرج يف إطار االسبوع
الدويل للمقاوالتية واملنعقد من  16إىل  22نوفمرب .2015
و تجدر اإلشارة بان هذا اللقاء  ،شهد مشاركة واسعة من
قبل كفاءات وطنية مقيمة بالخارج مثل كندا و محرتفني
أوروبيني من فرنسا و بلجيكا.
و قد شاركت املنظمة العاملية « ار  20ماد » بصفة
فعالة يف تحضري و مجرى امللتقى من خالل إدراجها
ملشاركة مختصني يف الرسكلة و حاميل املشاريع  ،مع صب
كل اهتامماتها عىل الدروس املستخلصة ميدانيا لعملية
الفرز االنتقايئ من املصدر للنفايات املنزلية التي تشهدها
والية وهران.
و من تم  ،فقد اقرتح املشاركون الحارضون باللقاء فكرة
انعقاد لقاء وطني كبري متعدد االختصاصات و القطاعات
حول موضوع « املقاوالتية يف مجال الرسكلة »

.

الرسكلة الفنية ~ UP-CYCLING

الـفن يف خدمة تثـميـن
النفايات
تتعرض النفايات املنتقاة ملعالجة صناعية و ميكانيكية
و كياموية من أجل تثمينها و تحويلها اىل العديد من
االشكال و مواد فرعية مفيدة .غري انه توجد طريقة اخرى
ملعالجة النفايات من خالل اطالة دورتها الحياتية  ،مام
يسمى بالرسكلة الفنية « .» Up-Cycling
و بوهران  ،تعمل طالبتان جامعيتان عىل هذا
املرشوع  ،من خالل عزمهن عىل رد االعتبار للنفايات
البالستيكية و تحويلها اىل أعامل فنية و إبداعية .و يف
هذا الصدد انجزت كل من « نهال » و « منى » العديد
من اللوحات و موزاييك باستعامل أغلقة القارورات
البالستيكية  ،و يرمي الهدف املرجو من هذه املبادرة اىل
ابراز ما ميكن عمله بواسطة أشياء نرميها يوميا بال مباالة.
هذه املبادرة تستحق كل التشجيع و التنويه حتى مترر
الفكرة اىل مبادرين اخرين

.

مقدمة « فايدا » FEIDA
يف اطار امللتقى االول لالقتصاد و تصنيع النفايات
بالجزائر « فايدا »  ،انتظم يوم درايس حول « تثمني
النفايات  ،تحديات و أفاق » يوم  27أكتوبر  2015مبدرج
جامعة العلوم و التكنولوجيا بوهران ( .) USTO
و قد سمح تنوع املؤسسات و الهيأت الحارضة يف
اللقاء ومن بينها الوكالة الوطنية للنفايات ( ، ) AND
ملختلف املتدخلني  ،من التطرق إىل العديد من املواضيع
ذات االهمية  ،مست عىل وجه التحديد  ،تسيري البيئة ،
معالجة و تثمني النفايات و اشكالية تسيريها يف الجزائر و
كذا الربامج الخاصة بتنفيذ االسرتاتيجية الوطنية و لدراسة
الحاالت التي متت انجازها من قبل بعض املؤسسات.
و قد اتيحت الفرصة إىل منظمة ار  20ماد الستعراض
الربنامج النموذجي « صفر نفايات » لوالية وهران من
خالل ابراز مختلف املشاريع التي متت املبادرة فيها من
قبل قطاع البيئة و كافة الناشطني املحليني  ،يف مجال
تسيري و تثمني النفايات و من بينها عملية الفرز االنتقايئ
التي احتضنها حيي العقيد لطفي و عدل املشتلة بـ“برئ
الجري” واملرشوع النموذجي إلنتاج السامد عىل مستوى
مركز الردم التقني بحايس بونيف  ،باإلضافة إىل إعداد
قاعدة البيانات «  » S.I.Gاملوجهة لتسيري النفايات عىل
تراب والية وهران.
و لإلشارة فان امللتقى االول « فايدا » املزعم تنظيمه
خالل السدايس األول لسنة  2016مبركز االتفاقيات
بوهران  ،سيتضمن حدثني بارزين يتمثالن من جهة يف
ندوة دولية عىل شكل موائد مستديرة تهدف اىل مشاركة
املامرسات االيجابية و الحسنة للمجمعات الصناعية
الكربى و املؤسسات املتوسطة و الصغرية .ويتمثل الحدث
الثاين يف صالون مهني للعارضني التابعني للمؤسسات
الكربى العاملة يف مجال البيئة  ،الهيات و الجامعات
املحلية  ،الجمعيات  ،الناشطني االقتصاديني  ،صانعي
التجهيزات و الرشكاء املحتملني

.
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املشــاريع

منوذجني إلتزام ناشطني
محليني يف البناء البيئي
قطب لرتقية البناء البيئي بوهران

سنة من التواجد و الكثري من اآلفاق
مبناسبة الذكرى األوىل إلصدار وايل وهران السيد عبد
الغاين زعالن للقرار املتضمن إلنشاء القطب الرتقوي للبناء
البيئي  ،نظم املجلس الشعبي الواليئ لوهران يوم 17
ديسمرب  2015لقاء مبدرج والية وهران.
و قد شهدت هذه التظاهرة مشاركة أعضاء القطب
وبعض املنتخبني املحليني لهذا املجلس و كذا ممثيل
القطاع الجامعي  ،البحث  ،املهندسني  ،املكاتب
الدراسية ،ممثيل نقابة املهندسني املعامريني مبستغانم و
بعض وسائل اإلعالم.
و قد سمح هذا اللقاء بإبراز األهمية اآلنية التي تحتلها
مسألة الفعالية الطاقوية (  CoP21و التحديات املتعلقة
بتنفيذ اتفاقية باريس عىل تحوالت املناخ )  ،و خاصة
كيفية ادماج االنتقال الطاقوي كأولوية من ضمن أولويات
السياسات العمومية.
و يف هذا االطار  ،يشكل ادماج التقنني الحراري يف
البناء عىل مستوى دفاتر األعباء  ،عامال محوريا لتحقيق
إلتزامات الجزائر  ،علام وانه تم التأكيد عىل رضورة
مرافقة االنتقال الطاقوي مبجهود هام لتدعيم االمكانيات
من خالل التكوين و غريها.
و قد كانت السنة االوىل من نشاط هذا القطب  ،فرتة
تلقني و مشاركة االهتاممات من جهة  ،و من جهة أخرى
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استهدفت تنمية النشاطات اإلعالمية والتحسيسية حول
االحتباس الحراري من اجل فعالية طاقوية مثىل يف مجال
البناء.
و قد شهد القطب بداية اهتامم واندماج يف مشاريع
منوذجية حيث ابدى املنتخبون املحليون مبعية السلطات
املحلية عزمهم الواضح لجعل املقر الجديد للمجلس
الشعبي الواليئ  ،مثاال حيا عن الفعالية الطاقوية.
و لإلشارة فان انطالق برنامج Construction21
الجزائر يف شهر نوفمرب  ، 2015لتبادل ومشاركة املامرسات
الحسنة للبناء  ،ستفتح أفاقا هامة مع كافة الناشطني
عىل غرار التكوين املهني و إطارات الجامعات املحلية
واملهنيني وغريها.
عب املشاركون عن استعدادهم الكامل
و من جهتهم ّ ،
للتجند ميدانيا اىل جانب الفاعلني املحليني اآلخرين
و مواصلة املجهودات من اجل ضامن فعالية قصوى
للمراقبة التقنية ومتابعة التنظيم املعمول به يف مجال
البناء.
و من شأن هذا االجراء ان يساهم بشكل ملحوظ يف
تقليص استهالك الطاقة عىل مستوى املنازل و الجامعات
املحلية  ،يف فرتة  ،تعترب فيها مسائل الطاقة و البيئة ،
تحديا اسرتاتيجيا كبريا

.

باملوازاة مع التكوينات املنظمة من قبل قطب ترقية
البناء البيئي خالل سنة  ، 2015و بطلب من مسؤويل
الغرفة التجارية و الصناعية للمنطقة الوهرانية  ،التي
أبدت اهتاممها باالنخراط يف مسعى البناء البيئي  ،تم
اتخاد قرار مرافقة مرشوع تهيئة و تجديد مبنى مركز
التكوين املستقبيل للغرفة التجارية و الصناعية للمنطقة
الوهرانية.
و قد تم االتفاق ما بني هذه االخرية و رئيس املرشوع
عىل مسعى يعتمد عىل ادماج الفعالية الطاقوية و
االيكولوجية يف تجديد و ترميم املبنى .و سيتم فتح
املرشوع لتسجيله يف إطار مسابقة دولية للجوائز الخرضاء
«  » Green Building Awardsبتنظيم من املنصة
الدولية للمدن املستدامة « .» Construction21
كام أوىل متعامل عمومي اهتامما بتسجيل انجاز
مبنى يف نفس املسعى املتمثل يف املقر الجديد للمجلس
الشعبي الواليئ .و سمح املسعى بتقييم وضعية تطور
أشغال الدراسات و أشغال االنجاز ( االشغال الكربى
الجارية ) و تحديد فيام بعد ملنهجية خاصة تعتمد عىل
ادماج مراحل البناء البيئي.
و بعد استعراض املرشوع يوم  26نوفمرب  2015مبدرج
والية وهران من قبل صاحب املرشوع  ،بحضور ممثيل
عب هؤالء عن الرضورة امللحة ألخد احتياجات
القطب ّ ،
الفعالية الطاقوية و البناء البيئي بعني االعتبار.
و بعد العديد من اللقاءات التي جمعت مديرية اإلدارة
املحلية لوالية وهران و ممثيل املجلس الشعبي الواليئ ،
وافق املنتخبون و رئيس املرشوع عىل اقرتاح القطب
املطروح  ،و املتضمن بالرضورة ملسعي يحدد األهداف
التي يتوجب عىل مسؤول تنفيذ املرشوع بلوغها

.

املساهمني املستقبليني ملنصات البناء و
املدينة ( ) Construction21 & City21

عىل هامش االنطالق الرسمي ملنصة “بناء” 21-
( ، )Construction21.DZانعقدت ورشة تكوينية
استهدفت املساهمني األوائل لهذه املنصة يوم  16نوفمرب
 2015مبقر منظمة ار  20ماد.

منصة دولية لفائدة املدن املستدامة

عرض وإطالق منصة  Construction21الجزائر
)Construction21
أصبحة منصة “بناء( ”21-
للجزائر  ،عملية بصفة رسمية .حيث أعلن السيد عبد
الغاين زعالن  ،وايل والية وهران  ،عن االنطالق الرسمي
يوم 17نوفمرب  2015من قاعة الندوات للغرفة التجارية
و الصناعية للمنطقة الوهرانية  ،الذي ترأسه عىل التوايل ،
رئيس الغرفة املعنية و مسؤول منظمة ار  20ماد.

و لإلشارة فان “بناء ”21-الجزائر  ،تعترب املنصة
الوطنية الـ  11من هذا النوع عىل املستوى العاملي ،
التي يتضمنها قطب ترقية البناء البيئي بوهران .و
الذي يضم العديد من الهيات و املتعاملني االقتصاديني
العموميني و الخواص املندمجني يف مسعى الفعالية
الطاقوية يف البناء املستدام.

و عالوة عىل السيدة « فريونيك پاپ Véronique -
 » Pappeاملديرة  -املشاركة للمنصة الدولية “ بناء” 21-
( ، )Construction21شهد اللقاء حضور العديد من
الشخصيات املحلية و الوطنية إىل جانب منتخبني
محليني  ،مسئويل اإلدارة املحلية  ،جامعيني  ،مهندسني ،
مقاولني  ،مرقِّني و شخصيات أخرى مهتمة بالبناء البيئي.

و يعترب تنشيط هذه الوسيلة االعالمية من ضمن
االهداف املسطرة من قبل القطب و هو نتاج عقالين
ملجموعة من النشاطات املوجهة للبناء البيئي خاصة يف
قسمه املتعلق باالتصال و االعالم.

و لإلشارة فان منصة “بناء ”21-تعترب وسيلة إعالمية
لها اشعاع دويل  ،مهتمة خصيصا بالبناء املستدام و
مشاركة املامرسات الجيدة.
و بدعم كل من وكالة البيئة و التحكم يف الطاقة
 ADEMEو املنظمة غري الحكومية الدولية أر  ، 20فان
“بناء ”21-مبثابة حل إعالمي  ،يساهم بقسط وافر يف
بلوغ األهداف البيئية و االقتصادية املسطرة محليا وعامليا
و ذلك يف اطار ترقية االقتصاد االخرض و املساهمة يف
مكافحة االحتباس الحراري.

و بذلك  ،فان “بناء ”21-الجزائر سيكون مبثابة الجزء
أو الهيئة الرقمية للقطب الذي سيتم تنشيطه من قبل
أعضاء القطب و من لَدُن مجموعة من املساهمني
املتعددي التخصصات  ،يجمعهم عامل موحد يتمثل يف
ترقية و تنمية البناء املستدام بالجزائر.
كام تعترب “مدينة ، ) City21 ( ”21-اسم ألرضية
أخرى سيتم إطالقها عام قريب  ،ستخصص للمدينة
املستدامة .و قد تم اختيار وهران كحالة للدراسة و
ذلك لوضع سياسة مطابقة ألهداف التنمية املستدمية
و التزامات الجزائر نحو  ( CoP21مؤمتر األمم املتحدة
للتغري املناخي ال 21املنعقد يف باريس ) 2015

.

و قد تم تنشيط الورشة من قبل كل من السيدة
« فريونيك پاپ  ، » Véronique Pappe -مديرة-
مشاركة ل “بناء ” 21-الدويل و السيد عبد الرحامن
زيدان  ،عضو مؤسس للقطب املكلف بتكوين و تنشيط
األرضية .و شهدت الورشة مشاركة قرابة  15مشاركا من
مختلف التكوينات و االختصاصات ( مؤسسات انجاز ،
مهندسني و جامعيني ) من مختلف مناطق الوطن
( وهران  ،العاصمة  ،البليدة  ،باتنة و تلمسان ) .و تجدر
اإلشارة إىل أن الورشة تناولت جانب التنشيط و إثراء
مختلف أقسام النظام من مقاالت و مذكرات وملتقيات
و غريها .واستفاد املشاركون نهاية التكوين من برنامج
تعليمي

.

اتفاقية تعاون ما بني ار  20ماد و الوكالة
الوطنية لرتقية وعقلنة استعامل الطاقة
تعترب الوكالة الوطنية ( )APRUEلرتقية و عقلنة
استعامل الطاقة مؤسسة ،تحت وصاية وزارة الطاقة ،
من أهم الهيئات الف ّعالة يف تجسيد املشاريع و األنشطة
الرامية إىل التحكم و االقتصاد الطاقوي بالجزائر .و عىل
اثر التبادالت التي متت منذ عدة أشهر  ،تم عقد اتفاقية
ما بني ار  20ماد و الوكالة الوطنية لرتقية و عقلنة
استعامل الطاقة  ،يوم  9سبتمرب  ، 2015مست العديد
من املجاالت مثل اإلعالم  ،التكوين  ،املشاريع و كل نشاط
بإمكانه ترقية الفعالية الطاقوية و عىل وجه التحديد تلك
التي متس مجاالت البناء و اإلنارة العمومية .و منذ ذلك
التاريخ  ،شاركت الوكالة الوطنية لرتقية وعقلنة استعامل
الطاقة و منظمة ار  20ماد  ،يف العديد من التظاهرات
بالعاصمة من  4إىل  7أكتوبر  2015بالورشة املنتظمة من
قبل الوكالة املعنية حول نظام ( M.R.Vقياس  ،اإلبالغ
والتحقق) يف البناء  ،و بوهران من  20إىل  22أكتوبر
 2015خالل الورشة املنتظمة من قبل ار  20ماد حول
الفعالية الطاقوية و أيضا بسيدي بلعباس يوم  8ديسمرب
مبناسبة انتظام يوم حول مرشوع « » CES-MED
لالتحاد األورويب
( ) http://french.ces-med.eu

.
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املشــاريع
نظـام إعالمي مساعد عىل اتخاذ القرار

نظام املعلومات إلقليم
والية وهران  :أداة يف خدمة
السلطات العمومية و
املتعاملني االقتصاديني و
الباحثني يف مجال العلوم
املختلفة ( سيتور~) SITOR
ت ّم إلطالق نظام معلومات والية وهران ( أو ) SITOR
بقرار واليئ يوم  6أكتوبر  .2015و هذا ما ميثل أول
عالمات نجاح املسعى الهادف إىل دميومة نظام املعلومات
الجغرايف املتعلق باملرشوع املنجز بوهران « خرائطية
إقليم الوالية و ما جاورها املطبقة عىل تسيري النفايات
واإلنارة العمومية ».
و يهدف هذا النظام إىل إمداد املسئولني املكلفني
بإقليم الوالية  ،بأداة علمية  ،حديثة و إعالمية تساعد
عىل اتخاد القرار يف العديد من املجاالت مثل البيئة ،
اإلنارة العمومية و الفعالية الطاقوية .و ستمس هذه
األداة مستقبال كل قطاع معني بتسيري إقليم الوالية عندما
يتم تجميع رشوط إدماج اشكاليته.
و يرمي نظام (  ) SITORإىل تثمني و تنسيق و تسهيل
استعامل و استشارة معطيات جغرافية و منتوجات
املتولدة و املعالجة من قبل الرشكاء هذا النظام .وتعترب
لجنة املعلومات الجغرافية للوالية الكائنة تحت سلطة
وايل وهران اإلطار األمثل لتسيري نظام املعلومات.
و لدعم إمكانيات الجامعات املحلية و املتعاملني
االقتصاديني  ،سيبادر (  ) SITORاىل تنظيم تكوينات و
مساعدة عىل االنرتنت يف مجال اقتناء املعلومة ( نوعية و
شكل )  ،توفري وسائل اإلدماج  ،املعالجة  ،إنتاج الخرائط
و إعداد تقارير تحليلية.
و يرتبط تحقيق األهداف املنشودة من قبل نظام
(  ) SITORارتباطا وثيقا باهتامم و مشاركة كل من :
املصالح العمومية عىل مستوى البلديات ( بيئة  ،تربية ،
صحة و غريها )  ،املتعاملني االقتصاديني  ،اإلعالم ،
الجمعيات املواطنة و األرسة العلمية و التقنية .وفضال عن
تجميع املعطيات ميدانيا  ،ستدرج من ضمن أولوياته ،
إحصاء املعلومة املتوفرة أصال بأي شكل من األشكال حتى
لو كانت من األرشيف و ذلك بغية رقمنتها و إدماجها يف
نظام ( ) SITOR

.
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علم الخرائط & نظــام اإلعالم الجغرايف ( ) SIG

ورشة وطنية لعرض أول منوذج لنظام املعلومات
الجغرايف (  ) SIGاملوجه لتسيري النفايات
بتنظيمها يف  31أوت  2015بالجزائر العاصمة  ،و
بالرشاكة مع الوكالة الوطنية للنفايات (  ، ) ANDكان
الهدف الرئييس لهذه الورشة يتمثل يف عرض نظام اإلعالم
الجغرايف (  ) SIGاملوجه خصيصا لتسيري النفايات عىل
مستوى إقليم وهران .و قد تم إعداد و تطوير هذا
النظام من قبل منظمة ار  20ماد بدعم من الخرباء
الوطنيني  ،بالتعاون مع والية وهران و مديرية البيئة
بوهران و الناشيطني املحليني املهتمني بتسيري النفايات.
وقد كانت هذه الورشة فرصة سانحة للوكالة الوطنية
للنفايات الستعراض النظام الوطني لإلعالم حول النفايات
( .) SNID
و قد تم خالل النقاش  ،الرتكيز عىل وفرة و نوعية و
مصداقية املعطيات التي يجب إدماجها يف األنظمة  ،حتي
تكون أكرث فعالية و كفاءة .كام ابرز املشاركون يف اللقاء
أهمية هذا النوع من األنظمة عىل األصعدة العملياتية و
التحليلية و اإلسرتاتيجية  ،كونها أداة مساعدة عىل اتخاذ
القرار من أجل تحسني عملية تسري النفايات املنزلية .و
فيام ال شك فيه  ،سيسمح تشارك مثل هذه األدوات ما
بني مختلف النشطاء ( البلديات  ،املتعاملني االقتصاديني ،
الوكاالت و اإلدارة املكلفة بالبيئية أساسا ) من تكفل
أفضل بهذا االنشغال  ،الذي يبقى بالغ األهمية بالنسبة
ملدننا و بلدياتنا.
عب العديد من املشاركني عن الحاجة املاسة
كام ّ
لتدعيم تكوين إطارات الهيات و املتعاملني الستعامل
هذه األداة عىل وجه أكمل وملقاربة نظام (  ) SIGعرب
اللجوء للبعد الفضايئ يف تفهم و تحليل املكان و ذلك
ملواجهة التحديات املتعلقة بإشكالية تسري النفايات
املنزلية .و من املنتظر إن يساهم هذا النوع من املشاريع
يف تنمية سياسات تثمني النفايات املنزلية من خالل

عمليات الفرز و الرسكلة و إنتاج األسمدة العضوية و
غريها  ،ما يؤثر ايجابيا عىل الحفاظ بصفة أحسن عىل
مواردنا الطبيعية.
و قد شارك أزيد من  30مشاركا يف هذه الورشة  ،و من
بينهم ممثيل وزارة املوارد املائية و البيئة و املرصد الوطني
للبيئة و التنمية املستدامة (  ،) ONEDاملركز الوطني
لتكنولوجيات اإلنتاج أكرث نظافة (  ،) CNTPPاملعهد
الوطني للتكوين يف مجال البيئة (  ،) CNFEاملحافظة
الوطنية للساحل ،املركز الوطني لتنمية املوارد البيولوجية
(  ،) CNDRBممثيل مديريات البيئة لبعض واليات
وسط البالد ( العاصمة ،البليدة ،و بومرداس ) ،املتعاملني
االقتصاديني املكلفني بجمع النفايات (  EXTRANETو
 ) NATCOMو كذا خرباء يف الجيوماتيك.

« بهذا النظام  ،ستتدعم والية
وهران بأداة جديدة تساعد
عىل اتخاد القرار يف مجال تسيري
النفايات و اإلنارة العمومية »
و للتذكري  ،فان مرشوع « خرائطية املكان مع إحصاء و
تحليل الفرص املتعلقة بتسيري النفايات و اإلنارة العمومية
بوهران » الذي بادرت به منظمة ار  20ماد الدولية ،
انطلق يف ماي  .2014و قد تم انجازه من قبل فريق
من الخرباء الجزائريني بالتعاون املشرتك ما بني القطاعات
املستعملة و املؤسسة العمومية ملركز الردم التقني
(  ) EPIC CETو الخاصة باإلنارة العمومية ( EPIC
 ) ERMESOإىل جانب بلديات املجمع الحرضي لوالية
وهران ( وسط وهران  ،السانيا  ،سيدي الشحمي  ،وادي
تليالت و الكرمة )

.

الصامم الثنايئ الباعث لإلضائة ( ) LED

هل كنتم تعرفون ذلك ؟
جائزة نوبل للفيزياء
 ، 2014منحت ملخرتعي
الصامم الثنايئ الباعث
للضوء األزرق « » LED
نظـام اإلعالم الجغرايف (  ) SIGلإلنارة العمومية

استعامل نظام املعلومات ( ) SIG
لتسيري اإلنارة العمومية بوهران من
قبل مؤسسة « » ERMESO
تتكفل املؤسسة العمومية (  ) ERMESOبتسيري
شبكة اإلنارة العمومية و اإلشارات الضوئية الثالثية
األلوان ل  12قطاعا حرضيا ببلدية وهران و برئ الجري.
و تتضمن هذه الشبكة املمتدة عىل طول  500كلم ( ما
بني تحت األريض و الجوي )  ،حوايل  4500نقطة مضيئة
و  575من خزائن التحكم .و يف هذا الصدد  ،أشار السيد
غريب مدير املؤسسة  « :إن مهمتنا تكمن يف الحرص عىل
تسيري الشبكة و برمجة مهام الصيانة و ضامن استغاللها
الحسن ».

و تعترب مؤسسة (  ) ERMESOإحدى األطراف
األساسية يف نظام اإلعالم الجغرايف (  ) SIGالتي متت
املبادرة إليه بالتنسيق مع الـ ار  20ماد .و قد متكنت
املؤسسة من تكييف هذا النظام لتسيري اإلنارة العمومية.
و يقول السيد غريب يف هذا املقام « يف البداية واجهنا
صعوبة كبرية يف التعرف عىل طوبوغرافيا الشبكة
املتواجدة ....فمثال خالل التدخالت  ،كنا نعاين دامئا املكان
إلعادة رسم األعطال » .أما اليوم يضيف نفس املتحدث ،
« فلقد اعددنا فريقا مكلفا بإحصاء كل املعلومات حول
الشبكة و مكوناتها و إحداثياتها عرب نظام تحديد املوقع
(  ، ) GPSباإلضافة إىل مميزاتها التقنية و ذلك من اجل

تسجيلها عىل بنك املعطيات لنظام (  .) SIGنحن نعمل
تدريجيا عىل مستوى كل حي  ،و إىل غاية الوقت الحايل
فقد انهينا املهمة عىل مستوى  5أحياء منها حي األمري و
الحمري و الصديقية و حي املقراين و العثامنية ».
و سيتم مستقبال تدعيم تسيري اإلنارة العمومية .حيث
أنها تسمح يف الواقع بتخطيط أحسن حسب السيد غريب
الذي أكد  « :نحن نود بلوغ مستوى ديناميكيا يف مجال
الخرائط قابل للتحيني  ،مام يسمح لنا بتسجيل و تأريخ
التدخالت عىل مستوى أي نقطة إىل جانب الكشف عىل
عمر و حالة الشبكة » ،مضيفا يف نفس السياق « هذا
يعطينا اإلمكانيات و األدوات الستباق تخطيطنا  ،فمثال
مع علم فرتة عمر مصباح اإلنارة  ،ميكننا عند تركيب هذا
االخري ،توقع مرحلة صيانته و تغيريه مستقبال ».
و من املنتظر أن يشهد هذا النظام تطورا كبريا حيث
يربز السيد غريب قائال « من املمكن توجيه نظام ( ) SIG
نحو التسيري عن بعد لإلنارة العمومية من خالل إنشاء
تجهيزات لالتصال السلكية عىل مستوى كل خزانة تحكم ،
مام يسمح باملتابعة املتواصلة و االستشعار األفضل من
اجل التدخل عىل مستوى األعطال »

.

حاز باحثان يابانيان و آخر أمرييك عىل جائزة نوبل
يف سنة  2014تتويجا إلعاملهم حول دمج الصامم الثنايئ
الباعث للضوء األزرق «  LEDأو Light-Emitting
 ،» Diodeبـ «  » LEDالحمراء أو الخرضاء .و قد تم
تطوير هذه التقنية يف الستينيات من اجل اخرتاع الضوء.
و يف سنة  ، 1989متكن « إيسامو أكاسايك » و « هريويش
أمانو » من اخرتاع شبه ناقل ،يبث ضوءا ازرقا انطالقا من
مادة « نيرتيد الغاليوم » .و يف سنة  1992متكن « شوجي
ناكامورا » من رفع مردودية الطاقة و القوة  ،من خالل
تغيري هيئته بفضل طبقة رقيقة من مادة االنديوم ال
تتعدى بضعة نانومرتات .و بفضل هذا االخرتاع تستطيع
مصابيح «  » LEDإنتاج ضوء ابيض إىل غاية  300لومن
«  - Lumensوحدة قياس التدفق الضويئ » للواط الواحد
بالنسبة للمصابيح الكهربائية املتوهجة  ،و حوايل 70
لومن للواط الواحد بالنسبة للمصابيح الفلورية املدمجة.
و تستعمل مصابيح «  » LEDحاليا لإلنارة املنزلية
و العمومية  ،وتدوم ألكرث من  100مرة عىل املصابيح
املتوهجة  ،بكلفة طاقة منخفضة  ،علامً أن املواد التي
تتشكل منها لها تأثري شبه منعدم عىل البيئة.
و تساهم هذه األشغال اليوم  ،يف اقتصاد املوارد العاملية
عىل نطاق واسع  ،حيث تستعمل ربع الطاقة الكهربائية
عاملياً (  20-23باملائة ) لإلنارة فقط .فيام يستعمل الصامم
الثنايئ «  » diodeاألزرق إلنارة الشاشات ( تلفزيون-
سامرتفون -لوائح ).
و لإلشارة سيشهد السدايس األول لسنة  ، 2016إقامة
مرشوع لعرض اإلنارة العمومية من نوع ( ، ) LED
مببادرة من قبل منظمة ار  20ميد

.
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التـكـوين
املهندسني املعامريني و مؤسسات انجاز تابعة للخواص و
بعض وسائل اإلعالم.
و عالجت الورشة أساسا  ،إشكالية التغيري املناخي ،
الطاقة  ،دور و متطلبات القوانني و اللوائح التنظيمية
الجزائرية  ،تقنيات عزل الجدران و دور بعض املواد يف
العزل الحراري.

البنــاء اإليـكولـوجي

الورشة الثانية حول العزل الحراري من أجل فعالية طاقوية
يف مجال البناء
نظم قطب ترقية البناء االيكولوجي بوهران  ،بدعم
من منظمة ار  20ماد و مؤسسات الفارج و كنوف  ،يومي
 21و 22اكتوبر  ، 2015هذه الورشة الثانية التي نشطها
خرباء و أعضاء و ممثيل الرشكاء  ،عىل غرار  :وكالة ترقية
و عقلنة استعامل الطاقة و املركز الوطني للدراسات و
البحث املدمج يف البناء و البنك الجزائري.

و شهد اللقاء  ،مشاركة  45مشاركا من الغرفة التجارية
و الصناعية للمنطقة الوهرانية و مديرية التكوين
املهني بوهران و مديرية التجهيزات العمومية و مديرية
التعمري و البناء و مديرية اإلدارة املحلية لوالية وهران
و املجلس الشعبي الواليئ لوهران  ،إىل جانب مؤسسة
كنوف وجامعة العلوم و التكنولوجيا بوهران و عامدة

مرشوع « تربية مواطنة حول الفرز االنتقايئ للنفايات املنزلية عىل مستوى
 3أحياء بوهران »
بتمويل مزدوج من قبل منظمة ار  20ماد و مصلحة
التعاون و النشاط الثقايف لسفارة فرنسا بالجزائر  ،دخل
هذا املرشوع حيز التنفيذ شهر آوت  .2015وهو يهدف
أساسا إىل تحضري سكان  3أحياء مبدينة وهران و ضواحيها
ملارسة الفرز االنتقايئ من املصدر للنفايات وتوفري ظروف
مناسبة النطالق عملية الفرز االنتقايئ.
و بهدف تنمية مفهوم الفرز االنتقايئ للنفايات املنزلية
القابلة للرسكلة  ،فان املرشوع يعتمد عىل دعم ثالث
جمعيات متجدرة يف هذه األحياء تتمثل يف جمعية

“ابروش – شقراين” بحي فيكتور إيغو ( “تيـريڤو” عىل
حد تعبري سكان وهران بالعامية ) و جمعية “الورود و
الحياة” بحي الصباح و جمعية “صحة سيدي الهواري”
بحي سيدي الهواري العتيق.
األهداف األساسية التي يتضمنها املرشوع تتمثل يف
تكوين  150منشطا بهذه األحياء  ،الرتبية  ،التحسيس و
تلقني مبادئ الفرز االنتقايئ لفائدة التجار و املعلمني و
املتمدرسني و طالب املتوسطات و الثانويات .و قد تم
تنصيب لجنة قيادة تتكون من أهم الفاعلني و الناشطني

و شكلت ترقية عرض الخدمات  ،أنشاء اختصاصات
جدية عىل مستوى التكوين املهني و تكوين املكونني
أهم توصيات هذه الورشة .كام تم التأكيد عىل رضورة
احرتام القوانني و اللوائح التنظيمية املعمول بها يف مجال
العزل الحراري عىل جميع املستويات ك  :مقاولني  ،مرقني
عقاريني و مسؤويل هيأت.
و من املمكن تحقيق تقدم ملحوظ من خالل إدماج
أنظمة العزل الحراري يف دفاتر بيان نطاق املشاريع .كام
يجب التدخل عىل مستوى مهنيي البناء لالختيار األحسن
لتكنولوجيات العزل الحراري ( استعامل مواد مناسبة ).
كام يجدر اإلشارة بأن لوسائل اإلعالم دور ال يستهان به يف
هذا املجال ،عرب إدراج ثقافة املامرسات الحسنة  ،الهادفة
بالدرجة األوىل إىل ترقية البناء االيكولوجي

.

عىل مستوى اإلقليم يوم  02سبتمرب  .2015و من بينها
مديريات البيئة و الرتبية  ،املجلس الشعبي الواليئ و
كل من بلديات وهران  ،برئ الجري و سيدي الشحمي ،
إىل جانب الجمعيات الثالث املذكورة سابقا و النوادي
الخرضاء للمؤسسات الرتبوية و وسائل اإلعالم و بعض
املتعاملني االقتصاديني املتدخلني يف عملية تسيري النفايات.
و قد تم إعداد تشخيص للوضع من اجل تحديد مناطق
تدخل املرشوع.
النشاطات البارزة التي متت إىل غاية الوقت الحايل ،
استهدفت يف مجملها  ،مختلف لقاءات التشاور و
التعاون مع أهم الرشكاء يف املرشوع و تكوينني اثنني حول
الفرز االنتقايئ و تقنيات التنشيط ملدة يومني كاملني للقاء
الواحد (  5-4و  12-11ديسمرب  ) 2015عىل مستوى مقر
منظمة ار  20ماد  ،و ذلك لفائدة  67منشطا مستقبليا
بهذه األحياء .و شهد التكوينان مشاركة طالب يف الثانوية
و الجامعة و أساتذة و إطارات شابة حاملة للمشاريع.
و سيقوم هؤالء بتنشيط الخرجات امليدانية و العمومية
التي ستحتضنها مختلف اإلحياء من خالل استعامل
وسائل اتصال و إعالم بهدف ترقية مامرسة الفرز االنتقايئ
للنفايات املنزلية لدى املواطنني.
ستكون مغامرة مواطنة رائعة بالنسبة لوهران !
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تسـييـر النفايــات العضويـة

ورشة وطنية للسمـاد العضـوي :
تحديــات و أفـــاق
سمح هذا اللقاء املنظم يومي  24و  25نوفمرب 2015
مبقر منظمة ار  20ماد بوهران  ،من تبادل األفكار و
األطروحات حول املامرسات الحسنة لتسيري النفايات
القابلة للتحلل و النفايات الخرضاء و الخصوبة العضوية
لألرايض و فرز النفايات و مختلف تقنيات إنتاج السامد
العضوي و ردم النفايات و األساليب البيولوجية املتخذة
يف عملية إنتاج السامد العضوي  ،و كذا االندماج التطوعي
للمواطنني يف مامرسة تثمني النفايات العضوية و مختلف
بيانات تصنيف البقايا الصلبة و تجارب إنتاج األسمدة
التي متت بالجزائر عىل سبيل املثال ال للحرص.
و قد تم تنشيط الورشة من قبل باحثني و أساتذة
و جامعيني و مهندسني زراعيني و محرتفني يف مختلف
االختصاصات من عدة مناطق بالجزائر .و ضم اللقاء 46
مشاركا من  11والية  ،من رشق و وسط و غرب الوطن
مثل العاصمة و وهران و مستغانم و الشلف و البليدة
و الطارف و تيزي وزو و قسنطينة و غليزان و معسكر
و ميلة.
كام شهد اللقاء حضور ممثيل مديريات البيئة و
املصالح الفالحية و التكوين املهني و محافظة الغابات
و مجموعة الوالئية للدرك الوطني و املعهد الوطني
للتكوين يف مجال البيئة و الجامعات املحلية لبرئ الجري
و سيدي الشحمي و مديرية ( )EPIC CETملركز الردم
التقني لوهران و البليدة  ،و مؤسسة إدارة سوق الجملة
للخرض و الفواكه بالكرمة و مديرية حامية البيئة لبلدية
وهران  ،باإلضافة إىل جامعيني من وهران و مستغامنم

و تيزي وزو و الطارف و الشلف  ،و الحركة الجمعوية
لوهران و العاصمة و مختصني يف املشتالت و حاميل
املشاريع و وسائل اإلعالم.
و قد سمح هذا التكوين للمشاركني من تدعيم
معارفهم و تبادل املعلومات التي تم تحيينها حول مسار
السامد .كام انتهزت الفرصة  ،الستعراض مرشوع وحدة
منوذجية إلنتاج السامد العضوي لفائدة املشاركني و التي
تم إنشاءها من قبل منظمة ار  20ماد بالرشاكة مع
مديرية البيئة لوهران و مركز الردم التقني بوهران .و

من جهتها سمحت الزيارة امليدانية ملركز الردم لحايس
بونيف من تبادل املعلومات واكتساب الخربات املشرتكة
مع الفريق املكلف مبتابعة التجربة النموذجية .و قد قام
املشاركون بزيارة سلسلة فرز النفايات الجافة القابلة
للرسكلة و كذا الخاليا املهيَّئة لردم النفايات املنزلية.
و فعال لقد كانت هذه الورشة مبثابة فرصة سانحة
إلضفاء نوع من الديناميكية ما بني مختلف الفاعلني و
الناشطني  ،الذين اظهروا للعيان اهتامما فائقا ملامرسة
إنتاج السامد العضوي

.

تسيري نفايات الفنادق

مبادرة تستحق التشجيع من لدن مسؤويل فندق
« لو مرييديان ~ » Le Méridien
يف إطار يوم « صحة و رفاهية »  ،نظم يف  19أكتوبر  2015من قبل مديرية
فندق «  » Le Méridienلوهران  ،لقاء بهدف إعالم و تحسيس قرابة  30عامال
من العامل التقنيني و اإلداريني حول تسيري و تثمني النفايات من خالل الفرز
اإلنتقايئ و إنتاج السامد العضوي.
و قد تم تنشيط هذا اليوم  ،من قبل ممثلة مديرية البيئة و منظمة ار  20ماد ،
فيام تناولت املواضيع املطروحة إشكالية النفايات و تجربة مرشوع وهران و
برئ الجري .كام تم تنظيم زيارات ميدانية إىل كل من األحياء النموذجية  :العقيد
لطفي و عدل املشتلة و كذا مركز الردم التقني لحايس بونيف .و قد ابدى
املشاركون اهتامما كبريا و إرادة مامثلة ملامرسة الفرز االنتقايئ عىل مستوى فندق
«  .» Le Méridienكلنا أمال ليك يتحقق ذلك يف سنة 2016

.
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األحــداث
ألعاب البحر متوسط  2021بوهران :
مساندة أرنولد شفايزينيغار
كانت وهران ( الجزائر ) و صفاقص ( تونس ) يف
تنافس حاد من اجل نيل رشف تنظيم العاب
البحر متوسطية لعام .2021
و قبل أيام قليلة من االختيار النهايئ للمدينة
املحتضنة لأللعاب من قبل اللجنة الدولية أللعاب
البحر متوسطية (  ، ) CIJMأعلن مؤسس الـ أر ، 20
أرلوند شفايزينيغار عىل حسابه الرسمي تويرت  ،مساندته
لرتشح وهران .و كان موضوع رسالة تويت « هوايايت
االثنني يف واحدة “ الرياضة و البيئة ”  ،حظا موفقا
وهران يف العاب البحر املتوسط .» 2021
و بكل مكان بالعامل  ،أين يتواجد  ،فان أر  ، 20شارك
فرحة وهران ملا نطقت اللجنة الدولية يوم  27أوت
 2015بـ « باسكارا  » Pescara -بإيطاليا باسم وهران
كمنظمة أللعاب بحر املتوسط .2021

الصالون الدويل الخامس حول الطاقات
املتجددة «  :» ERA 2015مشاركة

و بهدف االرتقاء إىل مصاف املرتوبوليات البحر
متوسطية  ،فان وهران عىل موعد يف األشهر املقبلة  ،مع
استقبال العديد من الهياكل الرياضية من بينها ملعب
كرة القدم و املركب الريايض و القرية االوملبية .و
ستكون وهران يف مستوى هذا الحدث الضخم و ستكون
بدون أدىن شك أكرث جاذبية الستقبال ضيوفها .و من
جهته سيساهم أر  20و يرافق وهران لتصبح مثاال
يحتذي به يف مجال البيئة

انتظم الصالون الدويل الخامس حول الطاقات
املتجددة «  » ERA 2015من  26إىل  28أكتوبر 2015
مبركز االتفاقيات بوهران بتدشني من قبل وزير الطاقة.
و كان ار  20ماد من ضمن املشاركني يف هذه التظاهرة
الهامة  ،إىل جانب العديد من املهنيني و املحرتفني و
الهيات و املؤسسات الوطنية و الدولية.

.

فعالة لقطب البناء االيكولوجي
يف حدثني بارزين

و قد جلب جناح ار  20ماد فضول العديد من الزوار

و املهتمني بفعل املشاريع امللموسة و املجسدة ميدانيا ،
خاصة املتعلقة بالفرز االنتقايئ للنفايات املنزلية و
الفعالية الطاقوية يف البناء .و قد سنحت الفرصة لقطب
ترقية البناء االيكولوجي لوالية وهران  ،من املشاركة
يف سلسلة املحارضات املنظمة عىل هامش املعرض .و
يف هذا الصدد استعرضت محارضتني  ،تناولت األوىل
موضوع «  CoP21و إشكالية ما بعد بروتوكول كيوتو »،
التي تعرضت للتحديات املتعلقة مبفاوضات باريس يف
ديسمرب  2015حول تحوالت املناخ  ،فيام اهتمت الثانية
بنشاطات قطب ترقية البناء االيكولوجي بوالية وهران
الذي يشكل إطارا مميزا  ،إلضفاء ديناميكية خاصة عىل
املسائل املتعلقة بالتحكم يف الطاقة و الطاقة اإلنتقالية
وكذا الطاقات املتجددة

.

أمنـاط االستهالك و اإلنتـاج املستدام

تشخيص األوضاع و األفاق بالجزائر

يف إطار مسعى إعداد إطار عام للربمجة حول « أمناط
االستهالك و اإلنتاج املستدام بالجزائر » و طبقا لتوصيات
ندوة «  ،» Rio+20نظم املركز الوطني لإلنتاج األكرث
نقاء ،تحت وصاية وزارة املوارد املائية والبيئة ،يومي
 21و  22سبتمرب  2015بالعاصمة  ،و بدعم من برنامج
األمم املتحدة للبيئة (  ) PNUDو الربنامج األورويب
«  ،» Switch Medورشة وطنية لعرض تشخيص وضع
أمناط االستهالك و اإلنتاج املستدام بالجزائر.
و يعتمد هذا التقرير عىل تثمني املامرسات الحسنة
املتواجدة و السياسات و مخططات النشاط و الربامج
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الجارية مع اقرتاح التحسينات و عمليات التعاون
الرضورية .و سمح هذا اللقاء  ،الذي ضم مختلف
القطاعات املؤسساتية و االقتصادية  ،من إثراء دراسة
التشخيص الذي قام به املركز الوطني إلنتاج أكرث نقاء
وتحديد مخطط نشاط يف هذا املجال يف الجزائر  ،عىل
أساس توصيات و نتائج أشغال املجموعات التي تم
عرضها يف ختام الورشة .وقد تم طرح ثالث إشكاليات
متثلت يف كل من  ،تسيري و حكم أمنـاط االستهالك و
اإلنتاج املستدام و االنتقال الطاقوي و النفايات.

كام مكن اللقاء من مشاركة و مقارنة مختلف التجارب
الدولية املستعرضة من قبل هيئات التعاون ( PNUD
 GIZو  ) PAPSEيف مجال أمناط االستهالك و اإلنتاج
املستدام يف الجزائر.
و كسبيل للمشاركة  ،عرض ار  20ماد  ،مختلف
املشاريع النموذجية التي متت املبادرة إليها إىل جانب
نشاطات التكوين التي متت بوالية وهران يف مجاالت
تسيري و تثمني النفايات و الفعالية الطاقوية

.

القطب البناء البيئي و CoP21
ما يجب استخالصه من الـCoP21
ككل سنة و منذ  1995تجتمع األرسة الدولية يف
ندوة األطراف (  ) CoPملناقشة و اتخاذ قرارات تهدف
إىل تطبيق املادة رقم  2من اتفاقية األمم املتحدة حول
تحوالت املناخ املعتمدة يف سنة  1992مبدينة “ريو” و
التي يبقى الهدف منها « تحقيق استقرار لكثافة الغازات
املسببة لالحتباس الحراري يف الجو  ،إىل مستوى مينع أي
اضطراب خطري لنظام املناخ ».

تم متثيل قطب ترقية البناء البيئي بوهران عىل
مستوى رواق الحلول عىل هامش الحدث البارز « ندوة
 ،» CoP21من قبل مسري نظام Construction21
للجزائر  ،السيد عبد الرحامن زيدان الذي يعترب أيضا
عضو الجنة التحكيم الدولية لجائزة حلول البناء األخرض
أو ما يعادل باإلنجليزية « Green Building Solutions
 .» Awardsو قد جلب هذا الربوز الدويل للقطب و
نشاطاته العديد من الشخصيات الدولية التي سمحت
بجعل وهران تبدو كمدينة عازمة كل العزم عىل االنخراط
يف مسعى إيكولوجي و مرافقة إشكالية التحول املناخي
من خالل تسجيل نشاطات واقعية  ،ملموسة و فعالة

.

و قد اعتمدت الندوة يف عددها الـ  21لإلطراف
(  ) CoP21املنعقدة من  30نوفمرب إىل  11ديسمرب
 ، 2015بإجامع األطراف الـ  « 196اتفاقية باريس »
التي ستدخل حيز التنفيذ يف سنة  ، 2020بعد مصادقة
تحيص 55%desمن
Conférence
Conférence
des Jeunes
des Jeunes
Conférence
األطراف ( ما ال يقل عن  55دولة Jeunes
PARIS 2015
PARIS 2015
PARIS 2015
االنبعاث العاملي للغازات املتسببة يف االحتباس الحراري : CoY11 .الندوة العاملية للشباب
و هو يهدف إىل الحد إىل غاية  2100من ارتفاع الحرارة
شارك ار  20ماد يف الندوة الـ 11العاملية للشباب
إىل  1,5درجة مئوية مقارنة مع الفرتة ما قبل التصنيع.
كام يعتمد عىل التزامات كل الدول النامية و التي توجد «  » CoY11املنتظمة من  26إىل  28نوفمرب 2015
يف طريق النمو  ،لتقليص انبعاثاتها من الغازات املسببة بباريس.
لالحتباس الحراري يف أفاق  ، 2030مع األخذ بعني االعتبار
و قد شارك يف الندوة قرابة  5000شاب و شابة ميثلون
للمسؤولية املشرتكة و املختلفة من دولة إىل أخرى.
DOSSIER
DOSSIER
DE PRESSE
DE PRESSE
DOSSIER DE PRESSE
Septembreهذه الندوة إمكانيات
وأبرزت
دولة.
أكرث من 100
Septembre
20152015
Septembre 2015
و يتوجب عىل الدول مراجعة التزاماتها و كيفية الرفع الشباب للعب أدوار كربى كناشطني من شانهم اقرتاح
من طموحاتها ابتداء من  .2025و قد تم تسطري قوانني حلول واقعية للتحوالت املناخية.
الشفافية من خالل تنفيذ الدول النامية لعامل الرقابة و
و قد كان برنامج الندوة حافال بالنشاطات املختلفة ،
اإلبالغ و التحقق من البيانات كل سنتني.
عىل غرار الندوات و املحارضات و التكوينات و املعارض
و قد تناولت املفاوضات عامل التكيف ملواجهة و الورشات  ،عالجت يف مجملها موضوع املناخ و أساليب
األرضار السلبية للتحوالت املناخية و ترقية مفهوم املرونة الحياة و الصحة و الفالحة و التغذية و املشاركة املواطنة
اتجاه هذه التحوالت و تنمية ذات بصمة كربونية و اإلبداع .كام تم عرض و مشاركة مشاريع و نتائج واقعية
منخفضة .و سيتم أخذ كيفيات التطبيق بعني االعتبار  ،و ملموسة.
و كذا اإلمكانيات و األوضاع الوطنية املختلفة للدول
و يف ختام اللقاء  ،تم إعداد بيان من قبل املشاركني
املعنية .و يف هذا اإلطار  ،تم اتخاذ قرارات تخص الدعم
املمنوح للبلدان السائرة يف طريق النمو من قبل الدول يضم يف طياته النقاط اإلسرتاتيجية و القيم التي التزم
النامية و تدعيم امليكانيزم املايل ( سقف محدد بـ  100شباب من  55جنسية مختلفة عىل احرتامها .و يبقى
مليار دوالر /سنويا ابتداء من  ) 2020و أيضا التحويل الشباب مهتم ومعني ببناء مجتمع مستديم  ،يتجند
اليوم  ،إليجاد حلول الغد
التكنولوجي و دعم اإلمكانيات
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كيف يساهم برنامج
االقتصاد األخرض لوالية
وهران يف إلتزامات
الجزائر التي يتضمنها
تقرير املساهامت
املتخذة عىل الصعيد
الوطني ( ) INDCs
سلمت الجزائر يوم  03سبتمرب  2015تقريرها
ملساهامتها املعتزمة و املحددة وطنيا (  ) INDCsألمانة
االتفاقية حول التحوالت املناخية .و يوضح هذا التقرير ،
التزامات الجزائر الخاصة بالتقليص و التكييف التي يجب
تنفيذها عىل فرتة  2021إىل .2030
و ميكن لقارئ هذه الوثيقة أن يالحظ مدى اندراج
تصور و مسعى أر  20ضمن األهداف املسطرة من قبل
الجزائر.
و عىل سبيل التوضيح  ،فان تقرير الجزائر ( ) INDCs
يشري مرجعيا إىل مقاربة (  ) Bottom-Upأي ( من
األسفل إىل األعىل ) التي يدعو إليها أر  20عرب الفاعلني و
الناشطني يف اإلقليم .و تشكل نشاطات أخرى اليوم عىل
مستوى أر  ، 20جوانب أولية يف إطار االتفاق اإلطاري
للرشاكة املوقع مع الوزارة املكلفة بالبيئة .و منها التسيري
املستديم للنفايات عرب صناعة األسمدة انطالقا من تحلل
النفايات العضوية و النفايات الخرضاء و تنمية املشاريع
يف مجاالت الطاقات املتجددة واإلنارة الفعالة (  ) LEDو
العزل الحراري يف البناء.
و يقوم ار  20ماد بصفة منتظمة بنشاطات تحسيسية
وإعالمية و تكوينية و تربوية حول مسائل لها ارتباط
وثيق باالقتصاد األخرض و االقتصاد الدائري و التحوالت
املناخية .هي مساهامت يف توفري أحسن الظروف لتحقيق
أهداف تقليص وترية ارتفاع انبعاث الغازات املسببة
لالحتباس الحراري  ،واملحتواة يف تقرير (  ) INDCsو
املقدرة بـ  7باملائة بصفة غري مرشوطة ( معدالت وطنية
صافية ) و بـ  15باملائة بصفة مرشوطة  ،مرتبطة بالدعم
املايل الخارجي و تطوير و تحويل التكنولوجيا و دعم
اإلمكانيات

.

الرابط لتقرير (  ) INDCsاملقدم خالل
املؤمتر الدويل (: )CoP21 2015

http://bit.ly/1OZrA6J
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األحــداث
مرشوع  : NAMAإجراءات التخفيف
املناسبة عىل الصعيد الوطني

الجمعية العامة ملنظمة لِـ ار 20
عىل هامش املؤمتر الدويل  ، CoP21عقد أر  20يوم 07
ديسمرب  2015بباريس  ،اجتامعه السنوي ملجلس اإلدارة
(  ) Boardو جمعيته العامة .و شهد هذا االجتامع الذي
ترأسته السيدة “ميشال صابان” رئيسة أر  ، 20مشاركة
أكرث من ثالثني عضوا من هذه املنظمة و رشكاء من عدة
مناطق من العامل.

( بالربازيل ) ،السيد “خويس بيدرو ڤونكالف تاك”  ،عىل
التوايل نائبي رئيس ار  20ألفريقيا الشاملية و أمريكا
الالتينية  ،لعرض انجازات ار  20مبنطقتيهام .و يف هذا
عبا عن أملهام يف تطوير املشاريع لفائدة
الصدد َّ ،
الساكنة املحلية و املناطق املجاورة و خاصة تلك املتعلقة
بتسيري النفايات و الفعالية الطاقوية.

و من جهته  ،استعرض السيد “كريستوف نوتال” ،
التقرير السنوي  2014لـ ار  20و ابرز كيف استطاع
التصور و املسعى املعتمد من قبل ار  20خالل هذه
السنوات الثالث األخرية  ،من تجنيد أصحاب القرار و
الخربة التقنية و الرشكاء املاليني و املستثمرين  ،مام سمح
بتوسع رقعة املرشوع ميدانيا .و خالل السنوات الخمس
القادمة  ،سيبادر ار  20مبشاريع أخرى بفضل صندوق
تسارع االستثامرات الخرضاء.

و من جهته أخرى ،استعرض مدير ار  20ماد عىل
غرار مدراء األقطاب اآلخرين لـ أر  ( 20الربازيل و الصني
و الواليات املتحدة األمريكية)  ،التقرير السنوي .و قد
تدخل “ اريك سكوتو ” املدير العام لرشكة « Akuo
 » Energyللحديث عن مرشوع محطة الطاقة الشمسية
من  50ميغاوات باملايل .وخالل الجمعية العامة التي تم
فيها إعادة انتخاب السيدة ميشال صابان كرئيسة ملنظمة
أر  ، 20تم التوقيع عىل اتفاقية مع الرئيس املدير العام
ملؤسسة «  » Hawaï LEDالسيدة “ لني يو وانغ ” إلعداد
رأس مال  ،ملا قبل االستثامر بغية إقامة  1مليار مصباح
من نوع «  » LEDيف املئات من املدن عرب العامل

و شكل االجتامع  ،فرصة سانحة بالنسبة لوايل وهران ،
السيد عبد الغاين زعالن و حاكم مدينة « ماتو جروسو »

ملتقى دويل حول التغريات
املناخية منتظم يف أكتوبر
 2015من قبل الوكالة الفضائية
الجزائرية « » ASAL
متت دعوة منظمة ار  20ماد للمشاركة يف أشغال
تحضري امللتقى الدويل « التغريات املناخية  ،واقع يجب
أخذه بعني االعتبار يف مسارات التنمية :تصميم  ،وسائل
فضائية و تكييف » الذي نُظِّم من  4إىل  6أكتوبر 2015
بجنان امليثاق ( الجزائر العاصمة ).
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مشاركة ار  20ماد يف امللتقى
من قبل «  » APRUEحول
نظام القياس واإلبالغ و
التحقق «  ~ MRVالقياس ،
اإلبالغ و التحقق » املطبق يف
قطاع البناء
أرشف عىل تنشيط هذا امللتقي املنتظم من  04إىل 07
أكتوبر  2015بالتعاون مع منظمة « فريدريتش نومان ،
 ، » Fondation Friedrich Naumannمجموعة من
الخرباء الدوليني بحضور ممثيل وزارات الطاقة و البيئة
و السكان و الشؤون الخارجية وكذا هيآت مختلفة و
مراكز البحث من ضمنها  ،املركز الوطني للدراسات
و األبحاث املتكاملة يف البناء ( ، )CNERIBو املركز
الوطني للطاقات املتجددة ( ، )CDERو الوكالة الوطنية
للتغريات املناخية ( )ANCCو املحافظة الوطنية للساحل
إىل جانب املؤسسات الكربى يف مجال الطاقة  ،سوناطراك
و سونالغاز.
وسمح اللقاء للمشاركني بتطبيق املعلومات و التقنيات
املستعرضة من خالل برنامج  600مسكن ( كفاءة طاقوية
عالية ) لوزارة السكن .و قد تم اختيار موقع « موزاية »
بالبليدة نظرا لتقدم أشغال انجاز املساكن .و خالل امللتقى
استعرض ممثل ار  20ماد  ،املنهج و املسعى األصيل الذي
بادرت إليه هذه املنظمة الدولية باإلضافة إىل قطب البناء
االيكولوجي بوهران و كذا مختلف النشاطات التي متت
ميدانيا يف مجال فعالية الطاقة يف البناء.
و قد جاء هذا امللتقى تباعا لسلسلة من الورشات
انتظمت يف سنة  ، 2014سمحت بتحديد مختلف
الجوانب التي يجب أخذها بعني االعتبار  ،لتنمية مرشوع
 « NAMAإجراءات التخفيف املالمئة وطنيا ».

و هذا امللتقى املنتظم من قبل الوكالة الفضائية
الجزائرية «  ، » ASALبدعم من مكتب الشؤون
الفضائية لألمم املتحدة «  » OOSAبرعاية العديد من
اإلطراف و من بينها أر  ، 20سمح بتقييم الوضع الحايل
يف مجال التحوالت املناخية مبنطقة البحر األبيض املتوسط
و تحديد وسائل تنمية املعارف العلمية حول التغريات
املناخية بفضل األداة الفضائية عىل وجه التحديد  ،و
مشاركة التجارب يف مجال اسرتاتيجيات التعاون الجهوي

.

و يخص هذا املرشوع البلدان التي توجد طور النمو ،
و يرمي إىل تقليص انبعاثاتهم الغازية  ،املتسببة يف
االحتباس الحراري .ويأخذ بعني االعتبار مبادئ التنمية
املستدامة مع إدماج نشاطات تحويل التكنولوجيا و
تدعيم إمكانيات التمويل .كام يويل أهمية بالغة لشفافية
املعلومة  ،من خالل إعداد إحصائيات انبعاث الغازات
املتسببة يف االحتباس الحراري ويويص برضورة إقامة نظام
الرصد و املراقبة و اإلبالغ

.

إصدار مقال يف صحيفة
« » Courrier Inernational

وسـائل االتصــال

صدر مقال حول مرشوع ار  20ماد املتعلق بالفرز
االنتقايئ للنفايات املنزلية من املصدر عىل مستوى والية
وهران  ،يف ملف خاص «  » CoP21باملجلة األسبوعية
املشهورة « الربيد الدويل ~ » Courrier Inernational
يف العدد األسبوعي من  3إىل  9ديسمرب  .2015و تصدر
عنوان « النفايات  :و هران تدل عىل الطريق »  ،هذا
املقال الذي يعتمد عىل معلومات تضمنها املوقع
اإلعالمي الكرتوين « » Algerie-Focus.com
فالنربهن إذا مرة أخرى ،بأن وهران حقاً عىل الطريق
الصحيح !

يتواجد « ار  20ماد » عىل شبكة االنرتنت منذ عدة
أشهر عىل املوقع  www.regions20.orgو عىل صفحة
الفايسبوك  facebook.com/R20MEDو حساب
 twitterتحت إسم  .@R20MEDو تد َّعم أر  20ماد يف
نوفمرب  2015مبوقعه الخاص عىل شبكة االنرتنت  ،بحثا
عن شفافية ووضوح اكرب  ،عىل اثر إبرام االتفاق اإلطاري
للرشاكة ما بينه و بني وزارة البيئة .وقد تم إنشاء موقع
 www.R20MED.orgللتسهيل عىل املتصفح انطالقا
من صفحة االستقبال  ،الوصول إىل معلومة متنوعة و
حينية .و هو يفضل هيكال موضوعاتيا  ،يوجه مستخدمي
االنرتنيت نحو املشاريع و النشاطات التكوينية و األحداث
التي يشارك فيها أر  20ماد.

وهران تحت األضواء يف مجلة
جامعة «  » YALEبالواليات
املتحدة األمريكية

العالقة مع الصحافة
يحافظ فريق ار  20ماد عىل عالقة وثيقة مع الصحافة
املكتوبة املحلية و الوطنية  ،حيث تتم دعوتهم يف كل
حدث منظم .و بغض النظر عن التغطية اإلعالمية النوعية
التي يضمنها الصحافيون  ،فإنهم يساهمون بآرائهم
السديدة إلثراء املناقشات.

« توسيع النطاق  :من املحيل إىل العاملي للعمل عىل
املناخ » هي مجلة أمريكية صدرت يف ديسمرب 2015
من قبل جامعة «  » YALEبالواليات املتحدة األمريكية
« مدرسة “يال” للدراسات الغابات والبيئة ».
يجد فيها املتصفح كحالة أوىل للدراسة  ،مقاال حول
« التسيري املدمج للنفايات الصلبة بوهران  ،الجزائر » .و
يعرض املقال الذي سلط الضوء عىل العملية التي قامت
بها الوزارة املكلفة بالبيئة و ار  20ماد  ،واقع تسيري
النفايات املنزلية بالجزائر و إقامة املرشوع النموذجي
املقال متوفر باللغة االنجليزية عىل موقع ار  20ماد
للفرز االنتقايئ مع إبراز إمكانية تعميمها لتقليص إفرازات
( باب املوارد ) Ressources -
الغازات املتسببة يف االحتباس الحراري.

.

مساهمة رشيف رحامين
ندوة باريس  ،اتفاقية
حول املناخ
أصدر السيد رشيف رحامين  ،الوزير السابق للبيئة ،
يوم  14ديسمرب  2015عىل الجريدة الصادرة عىل
االنرتنيت « كل يشء حول الجزائر ~  ، » TSAمساهمة
حول اتفاقية باريس املعتمدة مبناسبة انعقاد .CoP21
و قد أعطى رأيه حول واقع الطاقة الدويل  ،كام تطرق
إىل االتفاقية املربمة بباريس من خالل عدة جوانب :
التخفيف  ،و التكيف  ،و التمويل و تحويل التكنولوجيا و
تدعيم اإلمكانات و الشفافية و قياس و التحقق من بذل
الجهود و تسهيالت التنفيذ و احرتام اإلجراءات و غريها

ار  20ماد تطلق موقعاً عىل شبكة االنرتنت

من املواضيع .و من بني كل هذا املقال ،لفت انتباهنا
املقطع التايل :
« تجنيد الفاعلني و املواطنني  :إن نجاح ندوة باريس
يجب أن يكون محل تقدير لزمن ما بعد االتفاقية  ،عىل
ضوء الديناميكية التي ستحررها و ذلك  ،إذا ما أسفرت
حركية عىل نشاط الدول وأيضا لكل الفاعلني  :منظامت
غري حكومية  ،و املنظامت ما بني الحكومات ومؤسسات ،
مجتمعات مدنية  ،جامعات محلية  ،مدن ومحافظات
( مثل منظمة أر  – 20مناطق  20التي بادر إىل إنشاءها
« ارلونلد شفايزينيغار » و أنا شخصيا مبدينة “لوس
انجالس” األمريكية منذ بضعة سنوات  ،ستكون باريس
قد شكلت إشارة فارقة  ،و انطالقة جديدة و نجاحا
للتعددية

.

و عليه  ،فان وسائل األعالم تلعب دورا جوهريا يف نرش
املامرسات الحديثة و األفكار املبدعة لحامية البيئة

االتصال البيئي عىل امليدان
يعترب بث املعلومة أحد الجوانب األساسية
للـ ار  20ماد حول املشاريع البيئية التي متت املبادرة
إليها  ،قصد توسيع نطاق تأثريها .و من هذا املنطلق ،
شارك فريق ار  20ماد يوم  5نوفمرب  2015يف حصة
إذاعية محلية ( وهران الباهية )  ،تناولت تحضري
األيام املقاوالتية « املقاولة يف الفرز االنتقايئ و يف تثمني
النفايات » املنعقدة يومي  18و  19من نفس الشهر.
كام تدخل السيد عبدالرحامن زيدان يوم  13ديسمرب
عىل أمواج اإلذاعة الجزائرية الدولية بحصة البيئة تحت
عنوان « الطاقات املتجددة  ،حصيلة  .» 2015ويرتجم
هذا الجانب أيضا من خالل املشاركة يف أجنحة عرض و
نشاطات جوارية.
و يف نفس السياق  ،كان فريق ار  20ماد حارضا إىل
جانب مديرية البيئة لتنشيط خيمة للتحسيس حول
تسيري النفايات املنزلية .و قد جرى هذا التنشيط يف احد
األحياء الجديدة ببلدية وادي تليالت  ،مستهدفا السكان
الذين متت إعادة إسكانهم  ،بعدما عاشوا طويال باألحياء
القصديرية

.
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يعترب ار  ( 20مناطق النشاط املناخي )  ،منظمة غري
حكومية تم تأسيسها يف سنة  2010من قبل العديد من
الشخصيات الدولية من بينها « ارنولد شفايزينيغار » و
ممثيل السلطات اإلقليمية و الجامعات املحلية و الجهوية
و رشكات خاصة و تنظيامت دولية و هيأت أكادميية و
مالية.
و هو يهدف إىل ترقية و تنفيذ مشاريع ذات قيمة
اقتصادية و بيئية مضافة  ،يف سبيل تخفيض استهالك
الطاقة و إفراز الغازات املتسببة يف االحتباس الحراري ،
و تدعيم االقتصاديات املحلية و تحسني الصحة العمومية
و خلق مناصب شغل خرضاء .و من جهتها  ،فان هذه
النشاطات املحلية و الجهوية  ،ترمي إىل تحويل العراقيل
املتصلة بالتغريات املناخية إىل فرص تنمية ذات بصمة
كربونية منخفضة.

أر  20ماد ؟

عىل اثر توقيع اتفاقية إطار الرشاكة ما بني الحكومة
الجزائرية املمثلة من قبل الوزارة املكلفة بالبيئة و منظمة
ار  20ماد  ،يوم  25جوان  2013بالعاصمة  ،بهدف
إعداد و انجاز برنامج منوذجي لالقتصاد األخرض  ،و
تلبيتاً للمتطلبات الحكومية و املحلية  ،تم إنشاء القطب
البحر متوسطي لِلـ ار  ( 20ار  20ماد ) بوهران.
و تتمثل مجاالت التدخل الثالث لِلـ ار  20ماد  ،يف تسيري
و تثمني النفايات  ،فعالية الطاقة و الطاقات املتجددة.
و تكمن مهام ار  20ماد يف إعداد محفظة مشاريع و
تنمية نشاطات التكوين  ،من أجل التنفيذ الحسن لهذه
املشاريع إىل جانب ضامن االتصال حول املامرسات
الحسنة يف مجال االقتصاد األخرض
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