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أصبحت النجاحات املكللة
للسنوات الثالث األخرية للـ
ار  20ماد ( ) R20 MED
بوهران ،و عىل وجه
التحديد يف التسيري العقالين
للنفايات ،مصدرا لإللهام حيث
مكنت من استحداث إمكانات هامة للتنمية
االقتصادية املستدامة .فقد سمحت بإبراز مدى
فعالية املناهج الجديدة التي يدعو إليها  R20و
منها تلك املتعلقة مبرافقة املؤسسات لالستثامر
بوالية وهران يف مجال تدعيم نشاطات جمع و
معالجة و رسكلة النفايات.
بالتشاور مع السلطات و الرشكاء الوطنني و
األجانب ،رشع الـ ار  20ماد (  ) R20 MEDيف
مشاركة مسعاه مع واليات أخرى و أيضا مع مناطق
أخرى من البلدان البحرمتوسطية و اإلفريقية.
ومن هذا املنطلق بادر الـ  R20إىل تسهيل إعداد
ماسرت مختص يف مجال االقتصاد األخرض.
نحن جد واثقون بان وهران ستصبح قطبا هاما
للخربة يف املجال و مثاال رائعا يحتذى به.
و بفضل هده النجاحات األوىل ،وقعت مؤسسة
« ليوناردو دي كابريو » و الـ  R20اتفاقية رشاكة،
بغية اإلرساع يف وترية تنمية هذه املناهج و الوسائل
املالية .و بذلك فان الجزائر ستصبح أحد البلدان
املستفيدة.
نحن جد فخورين و سعداء إزاء التنمية
والتطورات األخرية بوهران .و ال تنسوا « ارنولد
سيعود » » « Arnold will be back
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املشــاريـع
حوار مع السيدة شالل دليلة ،
مديرة مؤسسة مركز الردم
التقني لوالية وهران EPIC CET

ما هي مهام املؤسسة العمومية ذات
الطابع الصناعي و التجاري املكلفة مبراكز
الردم التقني ؟
« لقد شكل إنشاء مراكز الردم التقني بوهران حال
جوهريا ،يف وقت كانت مقالب النفايات الفوضوية
هي السائدة يف املحيط املبارش ( أكرث من  ،) 20مام
شكل خطرا حقيقيا عىل الصحة العمومية و نظافة
البيئة ».
و تطبيقا للتعليامت الوزارية ،تعززت وهران بأربع
مراكز ردم تقنية .و من ضمن املهام األساسية ملركز
الردم التقني ،تسيري النفايات من خالل تحكم أمثل
يف مسار الردم و مراقبة انبعاث بيوغاز ( غاز حيوي )
الوحدة النموذجية إلنتاج السامد
و العصارة.
كيف يندرج مركز الردم التقني يف سلسلة قيم تسيري
و تثمني النفايات ؟
« يلعب مركز الردم التقني دورا هاما يف إقامة ثقافة
املعالجة املسؤولة للنفايات املنتجة من قبل املواطن .و
يتم ذلك من خالل اإلعالم و التكوين حول املامرسات
الحسنة .نحن نعترب اليوم ،بان التثمني و الفرز االنتقايئ
قد تعديا إطار االختيار ،ليصبحا أمرا إلزاميا .نحن
نالحظ تطورا معتربا يف نسبة اإلدراك الجامعي »

تجريب و تحليل السامد
املنتج

يتابع مسار إنتاج السامد انطالقا من النفايات
العضوية املجمعة من سوق الجملة للخرض و الفواكه
لوالية وهران بالكرمة و النفايات الخرضاء الناتجة
عن تشذيب األشجار ،مجراه التجريبي بصفة ايجابية
عىل مستوى مركز الردم التقني بحايس بونيف .و
يتم ذلك بالتعاون مع مؤسسة الردم التقني لوالية
وهران و الـ « ار  20ماد » تحت إرشاف مديرية
كيف تقيمون النشاطات التي تتم حاليا بالرشاكة البيئة و املساعدة التقنية عن بعد للمؤسسة املختصة
( أنظمة السامد «.) » Compost Systems 
مع  R20 MED؟
« إن تثمني النفايات من خالل الفرز االنتقايئ و إنتاج
ويف هذا الصدد ،تم إنشاء كومة جديدة باستعامل
األسمدة العضوية ،يعترب ثورة اجتامعية يف السلوكات،
هو أيضا حاجة ماسة و واجب نقوم به بإميان كبري .و حاويات معززة بتجهيزات مراقبة داخلية ،تسمح
مبساعدة و مرافقة ار  20ماد ،نعمل عىل تطوير تسيري بضامن ضبط معاير التهوئة واملراقبة اليومية للمعايري
النفايات و التثمني األقىص لهذه األخرية عىل مستوى الفيزيائية ( حرارة ،نسبة ضغط غازات ثاين اوكسيد
الكربون و امليتان ) عن بعد و عن طريق االنرتنات،
والية وهران.
يتيح ار  20ماد ،تجربة و خربة و تحكم مبستوى و اإلرساع يف وترية فرتة النضوج مع ضامن سامد
خال من الجراثيم و ذو نوعية جيدة .و بعد كل
دويل يساهم بفعالية يف هذا املجال ».
تجربة يتم معالجة  7أطنان من النفايات حيث يتم
ما هو تصوركم لتسيري فعال للنفايات عىل املدى إنتاج السامد بعد ما يقرب عن  10أسابيع ( تحلل
املتوسط ؟
« بغض النظر عن التحكم يف عملية و مسار الردم،
فان مركز الردم التقني ،يهدف إىل املشاركة يف تنمية
اقتصاد أخرض ،مام يسفر عن حركية يف القيمة املضافة
و إنشاء مناصب الشغل و ترقية الخدمة العمومية.
ويبقي املركز مفتوحا  24ساعة عىل  24ساعة و
سبعة أيام عىل سبعة .و يعترب تسيري النفايات مكافحة
يومية تستدعي مشاركة الجميع الن الكل معني
بحامية البيئة »

.
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النفايات ،نضوج نهايئ للسامد خارج الحاوية ،غربلة
و تعبئة يف األكياس ).
و باملوازاة مع هذا ،يتعاون الـ « ار  20ماد » مع
مختلف املخابر الجامعية ملستغانم و الشلف من
اجل القيام بتحاليل فيزيوكياموية ملنتوج السامد.
و تشري النتائج املتحصل عليها إىل النوعية الجيدة
للسامد و تؤكد عىل إمكانياته الحيوية للتسميد و
تعديل الرتبة.
و بنفس املنهج ،دعم الـ « ار  20ماد » تعاونه مع
القطاع الجامعي من خالل إرشاك مرتبصني من درجة
ماسرت و دكتوراه يف مختلف النشاطات التي تتم عىل
موقع الوحدة.
و سرتمي العمليات املستقبلية إىل تهيئة املوقع
النهايئ املمنوح للوحدة النموذجية لحايس بونيف
و كذا تدعيم الرشاكات مع القطاع الفالحي لرتقية
استعامل السامد املتحصل عليه من قبل الفالحني،
مام يتيح يف النهاية ،تنمية فرع السامد عىل مستوى
والية وهران

.

التثميـن الطــاقوي للنفايــات

منظمة Convergences
و العمل املتقن

زيارة وزير الفالحة و التنمية الريفية والصيد البحري لمعرض
الدول الزراعة .AGRI-PRO-EXPO
 ،R20 MEDخالل الصالون
ي

تم التوقيع عىل اتفاقية رشاكة ما بني
الـ « ار  20ماد » و منظمة  Convergencesالكائنة
مبونبوليي( فرنسا ) يف سنة  ،2016من اجل تحقيق
مرشوع « فورميز » الهادف إىل إقامة نظام مبتكر
لجمع و تثمني النفايات الحيوية.
و يتضمن املرشوع العديد من املكونات :
التساهمية و املحفزة للمواطنني أوال ،من اجل جمع
النفايات الحيوية ،و ثانيا ،االستثامر إلنتاج الغاز
الحيوي و/أو الكهرباء انطالقا من النفايات الحيوية،
مبناسبة االحتفال يوم 25 ،ابريل  ،2016بالذكرى
إنتاج أو توزيع األسمدة الطبيعية املنبثقة عن الهضم
السنوية األوىل للمرشوع النموذجي لفرز النفايات
الالهوايئ املوليد لغاز امليثان.
املنزلية من املصدر بوهران ،تم التوقيع عىل اتفاقية
و هذا املرشوع الذي سيمتد عىل فرتة سنتني ،إطار للتعاون ما بني الوكالة الوطنية للنفايات و
انطلق من خالل اجتامعات تنسيقية و اتصاالت الـ « ار  20ماد » ،بحضور األمني العام لوالية وهران،
مع الرشكاء املحتملني و زيارات ملواقع بوهران ،و رئيس املجلس الشعبي الواليئ لوهران و أزيد
التي ميكن أن يتم اختيارها الحتضان إقامة مرشوع من  150مشارك-عضو من الجهاز التنفيذي للوالية
« فورميز » و وحدة الهضم الالهوايئ ،تتامىش مع و كذا ممثيل الجامعات املحلية ( مجلس شعبي
واليئ و بلدي ) و ممثيل قطاع الرتبية و املتعاملني
احتياجات الطاقة للموقع املختار
االقتصاديني و الجامعيني و ممثيل الحركة الجمعوية.

رشاكة مع الوكالة الوطنية
للنفايات

زيارة وزير الموارد المائية والبيئة ،للوحدة النموذجية إلنتاج
ن
حاس بونيف (وهران).
التق� ي
السماد عىل مستوى مركز الردم ي

.

اهتامم السلطات العمومية
بإنتاج األسمدة العضوية
التوقيع عىل اتفاقية مع
نشــاط يف إطــار الرشاكـة

محافظة الغابات

تشكل عملية إنتاج السامد التي تتم حاليا وفق
مسعى خاص عىل مستوى املركز التقني للردم
انتهزت فرصة انعقاد ورشة تكوين يوم  23جانفي
بحايس بونيف ،محور اهتامم بالغ من لدن السلطات
العمومية ،نظرا لتأثريها امللموس يف مجال تثمني  2016تحت موضوع « أهمية االتصال لحامية
البيئة » بتنظيم من الشبكة الخرضاء الجديدة
النفايات و استعاملها لتخصيب األرايض الفالحية.
لوهران ( حلم من ذهب ) ،إلبرام اتفاقية رشاكة ما
و قد تم مالحظة ذلك عن كثب يوم  10جانفي بني الـ « ار  20ماد » و محافظة الغابات .و ستساهم
 2016خالل الزيارة التي قام بها وزير املوارد املائية هذه األخرية يف التموين بالنفايات الخرضاء التي يتم
و البيئة إىل وهران ،و كذا يوم  23جانفي  2016تجميعها من خالل تنظيف الغابات إلدماجها يف إنتاج
مبناسبة تدشني الصالون الدويل للفالحة  AGRIالسامد.
 PRO EXPOمن قبل وزير الفالحة و التنمية
و يشكل هذا املسعى ،مثاال ناجحا بالنسبة للواليات
الريفية و الصيد.
األخرى ،تدعيام لتضافر الجهود و املساعي املتشكلة
و قد أشار منظمو هذه التظاهرة الدولية يف حول الوحدة النموذجية إلنتاج السامد .و خالل هذه
مدوناتهم ،اىل الـ « ار  20ماد » ،كضيف مميز لهذا الورشة ،استعرض الـ « ار  20ماد » تصوره و تجربته
الصالون الذي أسفر عن أفاق رشاكات متعددة مع يف مجال االتصال أمام ممثيل الهيات االقتصادية و
الجامعية و الجمعوية الحارضة بهذا اللقاء
هياكل التكوين املهني

.

.

و ستتوج هذه االتفاقية ،النشاطات التي متت ما
بني الطرفني لقيادة املشاريع يف مجال الفرز االنتقايئ
للنفايات و إنتاج السامد عىل مستوى والية وهران،
بغية توفري أحسن الظروف لنسخ هذه املشاريع عىل
مستوى واليات أخرى من الوطن.
ترمي هذه االتفاقية إىل التنظيم املوحد لورشات
التكوين و مرافقة حاميل املشاريع يف هذا املجال و
كذا نشاطات الرتبية و التحسيس الخاصة مبناهج
اإلنتاج و االستهالك املستدام.
و الوكالة الوطنية للنفايات ،كمؤسسة تحت
وصاية وزارة املوارد املالية و البيئة ،هي مكلفة
مبساعدة الجامعات املحلية يف عملية إنشاء تسيري
مدمج للنفايات.
و مام ال شك فيه ،فان االفتتاح األخري للفرع
الجهوي للوكالة الوطنية للنفايات عىل مستوى
وهران املنبثق عن الرشاكة ما بني الـ « ار  20ماد » و
هذه الوكالة ،سيساهم ال محالة يف تحقيق الهدف

.
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املشــاريـع
 - R20املؤسسة الخريية «دي كابريو»

انطالق حملة الـ 100
مرشوع لفائدة املناخ
بعد نجاح  ،COP 21اتفق الـ  R20و مؤسسة
ليوناردو دي كابريو الخريية عىل انجاز مرشوع
طموح  :تحديد إىل غاية نهاية أوت  ،2016مائة
مرشوع (  ) 100من سائر بقاع العامل تتعلق
بالطاقات املتجددة ،و الفعالية الطاقوية و التسيري
املستديم للنفايات.
اعتامدا منه عىل التزام مؤسسايت للسلطات
الجهوية و أصحاب القرار املحليني ، ،يتيح  R20وسائل
تقنية و مالية متجددة النجاز مشاريع محددة  :من
جهة ،تسهيل االستثامر املسبق (  ،) PIFالذي يسهل
إعداد دراسات الفعالية ،و من جهة أخرى ،صندوق
التزام العاملي ملؤسسة ليوناردو دي كابريو الخريية
(  ) PPFو صندوق االستثامر األخرض( ،) GIAF
التي تعترب ميكانيزمات مركزية لتمويل  Capexو
الرهان الضامن االستثامر.

 20جويلية  :حفل سنوي منظم من قبل منظمة
مؤسسات خاصة راغبة يف املساهمة بفعالية يف
املجهود اإلجاميل من اجل تنفيذ اتفاقية باريس .و ليوناردودي كابريو بسانت تروبيس  -فرنسا.
قد تجندت لهذا املوضوع أكرث من  50إدارة محلية و
 26-19سبتمرب  :أسبوع للمناخ بنيويورك  -الواليات
جهوية و مؤسسات خاصة و جمعيات.
املتحدة األمرييك.
و من بني الهيات التي أعطت دعام لهذه املبادرة
 18-7نوفمرب  COP22 :مبراكش  -املغرب
مجلس مناطق أوروبا le FMDV, la SALGA, :
و قبل ذلك فقد كان عىل املشاريع الواعدة أن  ، l’ORU-Fogar, ARE, ICLEI, et C40و ذلك
« اهنأ مؤسسة ليناردو دي كابريو
تربهن عىل االنعكاسات البيئية و االجتامعية و من خالل حملة اتصال لفائدة أعضائها و تحويل أوىل
االقتصادية االيجابية ،و تجيب عىل ظروف التمويل اقرتاحات املشاريع.
و  R20لدعمهم ملشاريع .CCFLA
املرصيف.و تندرج هذه املبادرة يف إطار مهمة و أهداف
إن مثل هذه الرشاكات تدعم الجهود
و خالل بضعة أسابيع ،فان حملة  100مرشوع
و املنهج التصاعدي ( من أسفل إىل أعىل ) لحلف
املدن لقيادة متويل العمل عىل املناخ ) CCFLA ( :للمناخ استقبلت اقرتاحات مشاريع من الجزائر و املبذولة لضخ ماليري الدوالرات كاستثامر
إفريقيا الجنوبية و البنني و كولومبيا و الهند و نيبال من قبل الخواص يف مشاريع تسمح بالرد
.Climate Finance Leadership Alliance
السينيغال.
و
االستعجايل لتغريات املناخ» .
و متثلث املرحلة األوىل يف إطالق حملة إلبداء
ال أ ي ن
م� العام للأمم المتحدة
تتميز حملة  100مرشوع للمناخ بثالث أحداث
االهتامم لدى السلطات املحلية و الجهوية و
بان يك -مون
جمعيات  faîtièresللمدن و املناطق إىل جانب هامة :

بناء 21-الجزائر  :أرضية للبناء
و املدينة املستدامة
تعترب بناء  ،21أرضية تعاونية و بوابة إعالمية
يف نفس الوقت يف خدمة محرتيف البناء و املدينة
املستدمية .لقد تم تصورها للمساعدة يف تنمية طرق
جديدة للبناء و التجديد ومن أجل اإلرساع يف النقلة
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علام أنها تشهد انخراطا كبريا من قبل العديد من
نحو االقتصاد األخرض للبناء.
املهتمني من مجاالت مختلفة ،من منتخبني محليني و
و لإلشارة ،فان هذه الصيغة انطلقت عىل مستوى مسؤويل إدارة محلية وجامعيني و مهندسني معامريني
 6بلدان يف مارس  2012من قبل  9رشكاء أوروبيني ،و مقاولني و مرقني و مصنعني و غريهم.
و هي تهدف إىل تغطية  50بلد يف العامل إىل غاية
و تكمل هذه األرضية املجهودات املبذولة يف إطار
.2020
قطب ترقية البناء االيكولوجي لوهران و تساهم يف
و يف الجزائر و بعد انطالق « بناء » 21-يف نوفمرب إدماج معايري الفعالية الطاقوية للبناء
 2015و انطالق «  City-21سيتي ( » 21-مرصد
للمزيد من املعلومات ،الرجاء االطالع عىل املوقع :
املدينة املستدمية ) يف ديسمرب من نفس السنة،
www.Construction21.dz
تواصل هذه األرضيتني توسعها عرب الرتاب الجزائري،

.

تقليص انبعاثاث الغازات و حامية البيئة.

جائزة حلول املباين الخرضاء ( ) GBSA - Green Building Solutions Awards

و هذه السنة ،فان االنطالق الرسمي للمسابقة تم
يوم  10ماي .2016و قد بذل منشطو أرضية « بناء
 » 21مجهودات كربى يف البحث عن دراسة حاالت
يف املجالني :البناء و املدينة.و قد تم إعداد مدونات
أرسلت إىل جميع الرشكاء و املحرتفني املامرسني يف
هذا املجال الخاص .و عىل الرغم من كون هذا
املجال جديدا بالجزائر ،إال انه تم تحديد سبل محلية
و وطنية و تم توفري مختلف الظروف الستعراض
حاالت دراسة تأخذ بعني االعتبار الظروف الوطنية.و
مام ال شك فيه فانه سيخلق اهتامما و ديناميكية يف
هذا املجال.

الجزائر تشارك ألول مرة يف املسابقة الدولية

سيتم تقديم الناجحني مبناسبة  COP 22التي
ستعقد مبراكش يف نوفمرب  .2016و للتذكري فقد تم
جرين بويلدينغ سولوشان اواردز (  ،) GBSAهو فهو يسمح بإتاحة لفائدة املهنيني ،بنك معطيات تقديم الـ « ار  20ماد » للجنة التحكيم الدولية
مسابقة دولية للبناء و الحلول املثالية يف مجال البناء ألهم االنجازات يف مختلف املجاالت  :اقتصاد خالل  COP 21بباريس
املستديم.و بتنظيم األرضية الدولية « بناء  ،» 21الطاقة ،استعامل املواد ذات املصدر البيولوجي،

.

DES SOLUTIONS CLIMAT
POUR LA COP21

Avec le soutien de

البنــاء االيكـولوجـي

مرشوع التجديد الطاقوي ملدرسة ابتدائية لبلدية برئ الجري

يف مجال الهندسة املعامرية مهتمني باملرشوع .وعليه
فقد تم إدماجهم يف فريق بقيادة خرباء مكونني من
أجل إعداد املرحلة األوىل الخاصة بجرد الوضعية و
تشخيصها.
و قد التحقت أربع هيأت بالفريق  :بلدية برئ
الجري بإطار تقني ،و مديرية الرتبية الوطنية من خالل
مديرة املدرسة إىل جانب املدرسة الوطنية املتعددة
التقنيات لوهران ،مبشاركة طالبة مرتبصة يف هندسة
تحرض ملذكرة ماستار  2و مؤطرتها ،وأخريا املديرية
الجهوية للديوان الوطني لألرصاد الجوية ،من أجل
استعامل املعلومات الرضورية لدراسة التشخيص و
املحاكاة الحرارية.

و بغض النظر عن فئة األطفال املتمدرسني ،فان
هي أول تجربة متت بالتعاون مع قطب ترقية
البناء االيكولوجي لوهران ،يندرج يف إطار منظور مثل هذه املقاربات لها انعكاس أيضا عىل املعلمني و
تكرار املنهجية و املسعى بهدف تقليص االستهالك اإلداريني و أولياء التالميذ.
الطاقوي و تحسني ظروف الحياة والراحة باملدرسة.
ولإلشارة ،فقد اندمج املرشوع بصفة جيدة بحي
إن اختيار عوامل املرشوع مل يأت مصادفة  :عدل املشتلة الذي يحتضن اليوم عملية منوذجية
فاملدرسة تجهيز قائم و متواجد عىل مستوى الرتاب للفرز االنتقايئ للنفايات املنزلية الذي بادر إليه
الوطني وبإعداد كربى ،وهو نوع من البناء منجز « ار  20ماد ».
و بعد عمل جاد إلحصاء املعطيات و التوثيق،
بكل التصورات الجغرافية والجوية .وتعزز قيمها
و قد سمحت مختلف التكوينات التي متت يف يعكف الفريق عىل إعداد تقرير تشخيص يضم
الجوهرية و البيداغوجية و تحويل املعرفة و الخربة،
وضعها املميز و الخاص مبثل هذا النوع من التجارب .إطار الفعالية الطاقوية من تحديد متعلمني مرتبصني مختلف التوصيات

.

النرشة اإلخبارية  ~ R20 MEDجوان 5 |2016

املشــاريـع
مرشوع الفرز االنتقايئ من مصدر النفايات الجافة القابلة للرسكلة عىل مستوى هذين الحيني
النموذجيني إىل غاية  30جوان  .2016و للتذكري يتم
املنزلية
نقل و فرز هذه النفايات يوميا عىل مستوى مركز
معلومات & وضعية تقدم
الردم التقني لحايس بونيف.
الفرز االنتقايئ يتواصل ! بالفعل ،إن تنفيذ العملية
و نظرا للنتائج املرضية املتحصل عليها يف مجال
النموذجية « للفرز االنتقايئ من مصدر النفايات
املنزلية » يتواصل إىل غاية الوقت الحايل عىل مستوى تغيري سلوكيات املواطنني اتجاه تسيري نفاياتهم
حي « عدل » املشتلة و العقيد لطفي ،و ذلك منذ املنزلية ،طالب العديد من اللجان و املواطنني من
أحياء أخرى بوهران من مكتب الـ « ار  20ماد »
انطالقه يف  25أبريل .2016
مرافقتهم يف تنفيذ الفرز االنتقايئ ،عىل غرار لجنة
و بفضل النشاط ألتشاريك مع الفاعلني املعنيني الحي الجديد لصيغة عدل – كناب املتضمن لحوايل
الفرز االنتقايئ للنفايات املنزلية
ميدانيا ،تم تجميع ما يقارب  300طن من النفايات  6000ساكن

.

التوقيع عىل
اتفاقية مع مؤسسة
تسيري إقامة رياض
( جريياد  -مجمع
حسناوي)

منذ انطالقها من سنة كاملة ،سجل النشاط
التعاوين مع مؤسسة تسيري اقامة « رياض » ملجمع
حسناوي (  ) GIRYADتدعيام مستمرا ،خاصة عىل
اثر إبرام اتفاقية رشاكة ما بني الـ « ار  20ماد » و
 GIRYADيوم  6فرباير  ،2016مبناسبة جلسة
إعالمية حول الفرز االنتقايئ للنفايات املنزلية بحضور
حوايل  50مقيم.
لجنة متابعة الفرز االنتقايئ :لتدهور حالة البعض منها إىل جانب رفع عدد
إطار مناسب للحكم الرشيد حاويات الخرضاء عىل مستوى حي العقيد لطفي
من قبل مؤسسة النظافة لوهران EPIC Propreté
انعقد ثالث اجتامع للجنة الوالئية املكلفة مبتابعة .Oran
الفرز االنتقايئ يوم  16مارس  2016برئاسة املدير
و لإلشارة فان مسألة ترقية تسيري و حامية
الواليئ للبئية بوهران.
الحاويات ضد التدهور باألحياء و االقامات التي ال
و قد شهد اللقاء استعراض تقييم شامل ملدى تتوفر عىل مؤسسات تسيري او حراس العامرات او
تنفيذ قرارات االجتامع األخري ،كام تم اتخاذ إجراءات نقابات ،تشكل محور تفكري و بحث ألنجع الحلول
جديدة بغية رفع العراقيل امليدانية .و شملت هذه بالنسبة للجنة الفرز االنتقايئ عىل غرار اقرتاح انجاز
القرارات الكربى ،إلحاق ابتداءا من نهاية مارس سياج إلحدى اإلقامات التسعة عرش يف حي العقيد
 ،2016شاحنة ضغط القاممة التابعة ملؤسسة مركز لطفي.
الردم التقني ،ذات إمكانيات كربى لرفع و تجميع
كام أشار أعضاء لجنة املتابعة ،إىل رضورة التنسيق
النفايات املرسكلة عىل مستوى اإلحياء النموذجية.
املحكم ما بني مختلف النشطاء املحليني لضامن
كام تضمنت القرارت تخصيص الـ « ار  20ماد » نجاح النشاطات املنفذة ميدانيا و خاصة تلك عىل
لـعدد من الحاويات رمادية ذات غطاء اصفر ،نظرا مستوى أحياء عدل املشتلة و العقيد لطفي

.
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إن مامرسة الفرز االنتقايئ عىل مستوى اإلقامة تتم
بصفة تدريجية .و قد أبرزت مديرة  GIRYADنتائج
جد مشجعة فيام يتعلق باملؤرشات الكمية و النوعية
يف مجال النفايات املرسكلة املجمعة عىل مستوى
كل املباين و املجمعات و القطاعات ( مستوى نظافة
املساحات املمنوحة للحاويات و الكميات املنتقاة
حسب صنف النفايات و نوعية الفرز و نسبة الفرز
االنتقايئ و غريها ).
و خالل حفلة الجريان املنظمة يوم  4جوان ،2016
تحت شعار « الفرز االنتقايئ للنفايات » املنزلية،
نشط الـ « ار  20ماد » جناحا و ساهم يف إعداد
برنامج تنشيط اجتامعي ثقايف داخل اإلقامة.
و قد تم باملناسبة ،املساهمة يف إنشاء « نادي
املفرزين الشباب » يتكون من أطفال الحي و ذلك
للعب أدوار أساسية كسفراء لدى مقيمي الحي

.

مرشوع « تعليم املواطنة لفائدة الفرز االنتقايئ من مصدر النفايات املنزلية «

تجند أكرث فاعلية عىل امليدان

انطالق الفرز االنتقايئ منذ أزيد
من سنة بوهران  :دروس و أفاق

بعد سنة من انطالق مرشوع الفرز االنتقايئ من
املصدر للنفايات املنزلية بوهران ،نظم يوم درايس
تقييمي ضم أكرث من  150مشارك يوم  25أبريل
 2016مبمدرج الوالية ،و ذلك بالرشاكة مع الوكالة
الوطنية للنفايات و دعم من والية وهران .و شكل
املحور األسايس لهذا اللقاء تقييم حالة تقدم تنفيذ
العملية عىل مستوى حيي عدل املشتلة و العقيد
لطفي.

تم تنفيذ هذا املرشوع املمول من قبل سفارة
فرنسا بالجزائ ر منذ  15أوت  2015عىل مستوى أحياء
أبن سينا و سيدي الهواري و حي الصباح التي تضم
يف مجملها حوايل  100.000ساكن .و قد تم تحقيق
املرشوع بالرشاكة مع ثالت جمعيات محلية « الورود
و الحياة » و « صحة سيدي الهواري » و « A-PRO-
 SCHشقراين ».

كام سمحت العديد من النشاطات التي شهدتها
املواقع الثالث ،مثل إحصاء السكان و االستطالع لدى
املواطنني و تنظيم أبواب مفتوحة عمومية ،من
استهداف أكرث من  6000شخص من كل الفئات عرب
معظمهم عن اهتامم خاص مبسالة الفرز االنتقايئ
للنفايات.
و قد ظهر املرشوع للعيان خالل التظاهرات
الليلية الثقافية االحتفائية تحت شعار الفرز االنتقايئ
بحضور ممثيل قطاع الرتبية و املجلس الشعبي
الواليئ و مركز الردم التقني لوهران و الجامعات
املحلية لألحياء الثالث.

و يف إطار املسعى التشاريك و املقاواليت ،انعقد يوم
إعالمي يف  13فرباير  2016مبقر بلدية وهران برئاسة
السيد رئيس البلدية و حضور نحو  100مدعو .و
قد شهدت هذه التظاهرة مشاركة املكلف باملهام
« مجتمع مدين » ملصلحة التعاون و النشاط الثقايف
ولإلشارة فان كل هذه النشاطات ،سبقتها عملية
و املسؤولة عىل التعاون بسفارة فرنسا بالجزائر و
املنتخبني املحليني و كذا ممثيل الرتبية و أعضاء تنفيذ برنامج التكوين لفائدة الشباب والطلبة و
الحركة الجمعوية و اإلعالميني و شباب و أساتذة الثانويني و األساتذة حول مفهوم الفرز االنتقايئ و
البيئة املواطنة و التنشيط االجتامعي الثقايف.
و خالل هذا اللقاء ،استعرض الـ « ار  20ماد » مكونني و جامعيني و باحثني.
حصيلة نتائج هذه العملية و انعكاساتها امللموسة و
العراقيل التي صادفتها ميدانيا إىل جانب كل الدروس
و يف هذا الصدد ،فقد ضمت  12ورشة تكوين،
ويبقى الهدف من اللقاء ،تجند اجتامعي عرب
و الخربة املكتسبة و آفاقها .و يتجىل من هذه عمل مكثف من الرشوحات و اإلعالم و االتصال مجموع  184شاب و  44أستاذ و  3أطوار مدرسية،
الحصيلة أن أحسن ظروف نجاح الفرز االنتقايئ هي بغية تحسيس املواطنني و التجار حول مامرسة الفرز سيصبحون مبثابة سفراء ،لنقل و تحويل أهم رسائل
تلك املتوفرة عىل مستوى اإلحياء و االقامات املتعززة االنتقايئ .و قد سمح إرشاك الشباب املكونني بصفة املامرسات الحسنة املتعلقة بتسيري النفايات.
بلجان اإلحياء ومؤسسات تسيري ،عىل غرار حي عدل منشطني حول الفرز االنتقايئ ومنشطني يف املجال
املشتلة و إقامة « رياض » ملجمع « حسناوي ».
و يبقى الهدف املرجو من هذه النشاطات إعالم
االجتامعي و الثقايف ،من بلوغ أوىل النتائج املشجعة
يف نطاق تغيري السلوكيات اتجاه تسيري النفايات و تحسيس املواطنني حول الفوائد الجمة لهذه
العملية بفضل العمل الجواري الذي قام به العديد
و من جهتها ،تطرقت مؤسسة ابيك مركز الردم املنزلية.
من املنشطني املتطوعني
التقني للتقدم امللحوظ عىل اثر انطالق العملية
النموذجية يف مجال اسرتجاع النفايات املرسكلة عىل
مستوى املدارس و القطاع االقتصادي بوهران .كام
استعرضت الوكالة الوطنية للنفايات بانوراما حول
تجربة الفرز االنتقايئ عىل املستوى الوطني.

.

ويف هذا الصدد ،أوىل املجتمع املدين اهتامما بالغا
ملامرسة الفرز االنتقايئ و لتوسعه عىل مستوى والية
وهران .و قد أسفر النقاش عىل العديد من التوصيات
من بينها رضورة إرشاك السلطات العمومية بصفة
فعالة من خالل توفريها لكل الوسائل و التجهيزات
الرضورية ( حاويات و شاحنات خاصة بالفرز
االنتقايئ ) .كام ساهم االحتفال بهذه الذكرى يف
تدعيم الرشاكة ما بني الـ « ار  20ماد » و رشكائه
املحليني و الوطنيني ،حيث انبثق عن ذلك ،االتفاقية
اإلطار للرشاكة املربمة ما بينه و بني الوكالة الوطنية
للنفايات

.

التـكـــويـن
العزل الحراري يف البناء
من اجل فعالية طاقوية :
نحو تنظيم تكوين ثالث
يواصل قطب ترقية البناء االيكولوجي لوهران
بدعم من الـ « ار  20ماد » دوراته التكوينية
حول البناء املستديم .فبعد الورشتني املخصصتني
للفعالية الطاقوية يف البناء التي استهدفت املهندسني
املعامرين و املهندسني و مكاتب الدراسات و النشطاء
االقتصاديني من مؤسسات و مرقني و منتجي مواد،
جاء الدور عىل إطارات الجامعات املحلية و أصحاب
املشاريع لالستفادة من هذا التكوين.

و أجمعت االحتياجات املعرب عنها ،عىل رضورة مستوى املدرسة االبتدائية لحي « عدل املشتلة »
تدعيم كفاءات األعوان التقنيني للدولة بغية التي تشكل محور مرشوع منوذجي يقوده القطب
و قد نظمت هذه الورشة الثالثة يوم 29فرباير تحضريهم لتفهم أكرب للرهانات املتعلقة بالتغريات و الـ « ار  20ماد » .و قد عاين املشاركون منوذج
حقيقي ملرشوع التجديد الحراري.
 2016عىل مستوى مقر الـ « ار  20ماد » ،وجهت املناخية والطاقة وحامية املوارد الطبيعية.
لإلطارات املكلفة بربامج البناء ،املامرسني عىل
و من املنتظر ،تنظيم دورات تكوينية يف األشهر
و قد تم التطرق إىل العديد من املواضيع ،من
مستوى املصالح التقنية للجامعات املحلية للوالية
بالدرجة األوىل ،إىل جانب إطارات الهيئات الوطنية بينها مفاهيم الرفاهية و الحصيلة الحرارية و املقبلة الستهداف رشيحة واسعة من اإلطارات
و منها بلدية بومرداس املكلفة بربنامج طموح يف أساليب و مواد العزل الحراري للبناء و التنظيم و التقنية املكلفني بربامج البناء.
إطار مرشوع  CES MEDو الوكالة الوطنية لتغريات املراجع و املعايري املعمول بها.
لالستعالم ،الرجاء استشارة موقع الـ « ار  20ماد »
املناخ  ( ANCCعضو القطب ) و كذا املركز الوطني
وعىل هامش التكوين ،نظمت زيارة تقنية عىل و أرضية www.Construction21.dz
للتكنولوجيات أكرث نظافة (.)CNTPP

.

ورشة لنظام اإلعالم الجغرايف
 SIGلفائدة الجامعات املحلية

نظمت هذه الورشة لفائدة أصحاب القرار يف املعطيات ،و كذا إبراز أهميته يف التصنيف الفعال
تسيري اإلقليم :الجامعات املحلية ،الدوائر ،الوالية ،و لإلقليم و تحليله و تقييم الرهانات املنبثقة من
املحافظة الوطنية للساحل و تم تنشيطها من قبل استعامل اإلعالم الجغرايف و تحديد العالقة ما
بني التكلفة و الفائدة إىل جانب أمن املعلومة و
خرباء وطنيني.
بروتوكوالت الدخول.
و كان الهدف من هذا التكوين املنظم يوم
و من بني األهداف املتوخاة من هذا اللقاء  :عرض
 10مارس  ،2016تعريف وتحديد مفهوم اإلعالم
الجغرايف و تصوراته و أشكاله و مصادره من نظام اإلعالم اإلقليمي لوهران ( سيتور ~ ،) SITOR
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و إبراز دور و انعكاس املعلومة الفضائية يف مسارات
تسيري اإلقليم ،خاصة يف مجال تسيري النفايات املنزلية
و اإلنارة العمومية .كام شكل البعد املتعلق بتدعيم
اإلمكانات املؤسساتية يف االسرتاتيجيات والتسيري
امليداين يف مجال تهيئة اإلقليم ،محورا هاما .و
لإلشارة فان مثال مؤسسة « ارميسو ~ » ERMESO
املكلفة باإلنارة العمومية جدير باملتابعة يف مجال
متلك وإستعامل أرضية نظام اإلعالم الجغرايف

.

بـإيــجـاز

تكــويـن & تربيــة

تكوين األساتذة يف الفرز
االنتقايئ للنفايات املنزلية

استفاد  68أستاذ من األطوار التعليمية الثالث من
هذا التكوين يف إطار الرشاكة مع املعهد الوطني
للتكوين يف البيئة بدعم من مديرية الرتبية لوالية
وهران.
و قد اكتسب أستاذة املعنيون خربة يف الفرز
االنتقايئ ما سيسهل ال محالة من مرافقة تالميذهم
يف انجاز النشاطات البيداغوجية و التوضيحية و
الرتفيهية .و سترشع العديد من املؤسسات املدرسية
ابتداء من الدخول املدريس الجاري يف مامرسة هذه

بناء قدرات الشباب من
خالل التكوين

جامعة ايسطو~: USTO
لقاء للتعاون و الرشاكة
قام مدير الـ « ار  20ماد » يوم  08فرباير 2016
بزيارة مجاملة للسيدة عميدة جامعة « ايسطو
 » USTOو ذلك لتقديم التهاين عىل اثر تنصيبها
النشاطات .و قد تم ايالء أهمية خاصة لهذا القطاع عىل رأس جامعة العلوم و التكنولوجيا لوهران –
الحساس بغية تلقني التالميذ القواعد األساسية محمد بوضياف.
ملامرسة و ثقافة الفرز االنتقايئ ،بصفتهم سفراء
و كانت هذه فرصة ،الستعراض املهام و النشاطات
مستقبليني حاملني ملشاريع تخدم البيئية و املواطن
الرئيسية التي قام بها الـ « ار  20ماد » منذ أزيد من
من اجل مدينة مستدمية
سنتني و نصف و تعزيز الروابط بني الجامعة و هذه
الهيئة .و سيتوج هذا التعاون يف األشهر املقبلة بإبرام
اتفاقية إطار ،علام أن عالقات التعاون قامئة من قبل
ما بني الهيئتني ،حيث أن كلية الهندسة املعامرية و
الهندسة املدنية ،تعترب عضوا مع الـ « ار  20ماد »،
يف قطب ترقية البناء االيكولوجي بوهران و عىل
غرار كلية الكيمياء و البيوتكنلوجيا يف مجال تسيري
النفايات و االقتصاد األخرض

.

من أجل تدعيم تنفيذ عملية الفرز االنتقايئ
عىل مستوى خمس أحياء مستهدفة بوالية وهران،
تم تنظيم  9دورات تكوينية لفائدة  20متمدرس
من شباب الثانويات و االكامليات و الجامعيني و
املوظفني حول الفرز االنتقايئ و التنشيط االجتامعي اإلحداث الهامة املحلية و الوطنية املنظمة حول
حامية البيئة عىل غرار ،يوم بدون سيارات بتلمسان
و الثقايف.
املصادف لـ  9ابريل  ،2016و اليوم العاملي للموانئ
و قد شارك هؤالء بصفة سفراء الفرز االنتقايئ ،الزرقاء (  07ماي ) 2016و اليوم العاملي للبيئة ( 05
يف النشاطات الجوارية عىل مستوى اإلحياء و خالل جوان  ) 2016و غريها

.

مرشوع ايكو -جرجرة

التكوين عىل الفرز
االنتقايئ بالبويرة
يف إطار النشاطات التعاونية و التبادل ،طلبت
جمعية  AGIRالتي تنشط يف إطار ترقية املواطنة و
الرتبية و البيئة و إدماج الشباب عىل مستوى والية
البويرة مساعدة الـ « ار  20ماد ».
و ذلك لتنشيط ورشة حول مواضيع الفرز االنتقايئ
للنفايات املنزلية و التنشيط االجتامعي و الثقايف
يومي  18و  19مارس  2016بالبويرة ( وسط البالد ).

.

املشاركة يف الورشة الثالثة
للهندسة املعامرية لجامعة
ايسطو املعنونة :
« الهندسة املعامرية يف زمن
التكنولوجيا »

ويندرج هذا التكوين يف إطار تنفيذ مرشوع
نظمت هذه الورشة يف  22ماي  2015من قبل
« ايكو-جرجرة » مست  15شاب ترتاوح أعامرهم
ما بني  20إىل  ،35معظمهم جامعيني و إطارات من ممثلة جامعة ايسطو عىل مستوى قطب ترقية البناء
االيكولوجي بوهران .و قد شهدت الورشة مشاركة
العديد من الجمعيات الجهوية الرشيكة.
ممثيل الهيئات الجامعية و الخاصة بالبحث العلمي
وقد عاد التكوين بالفائدة عىل املعنيني من خالل التونسية و الفرنسية.
تدعيم معارفهم يف مجال الرتبية البيئية التي يحظي
فيها الفرز االنتقايئ بحصة األسد.
وكانت هذه الورشة مبثابة منرب متاح
للـ « ار  20ماد » من اجل تقديم محارضة عنوانها
و يف ختام الورشة ،تم التأكيد عىل رضورة مترير « مسعى محيل اقليمي فريد من نوعه  :قطب
مختلف الرسائل الهادفة من خالل اإلعالم و االتصال ترقية البناء االيكولوجي » .و من جهته ألقى املنشط
و الرتبية حتى يتم إدراج الفرز االنتقايئ يف املامرسة األسايس ألرضية بناء  21محارضة أخرى تناولت
موضوع هذه األرضية
اليومية لتسيري النفايات املنزلية

.

.
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التـكـــويـن

فعـــــالية طاقويــــة

الجامعة البني-إفريقية :
معهد علوم املاء و الطاقة

مــاسرت مـتخصــص

ار  20يلتزم بالتكوين
العايل لتلبية احتياجات
مشاريع التنمية للمؤسسات
و الجامعات اإلقليمية

تبعا للطلبات املقدمة من قبل الجامعة البني-
إفريقية حول الطاقة و املوارد املائية و أيضا
تغريات املناخ (  ) PAUWESلتلمسان ،وافق
الـ « ار  20ماد » عىل استقبال مرتبصني ماسرت 1
من جامعة عموم إفريقيا (  .) PAUWESو هذان
املرتبصان عىل التوايل من جنسيتني أوغندية و
كامريونية ،سيتابعان تربصا لفرتة شهرين خالل فصل
الصيف.

تم اعتامد املاسرت املختص « اقليامت ،تكنولوجيا
و متويل املشاريع املبتكرة يف االقتصاد االخرض » أو إنتــاج السامد &النفايات العضويـة
 MS-PPIEVيف افريل  2016من قبل ندوة املدارس حالة ملموسة عن عالقة
و سيعالج تربصهام موضوعي الفعالية الطاقوية يف
الكربى لفرنسا ،مببادرة من مدرسة املناجم لسانت الجامعة–الرشكة االقتصادية
البناء و التثمني الطاقوي للنفايات
ايتيان و « ار .» 20
قام الـ « ار  20ماد » باستقبال و تأطري ثالث
pauwes.univ-tlemcen.dz
و بالنسبة لدفعته األوىل ،سيستقبل مرتشحني طلبة تخصص ماسرت  2من جامعة وهران  ( 2محمد
جزائريني برعاية مؤسسات عمومية و خاصة و بن أحمد ) ما بني شهري فرباير و جوان  .2016و
جامعات إقليمية ،سيعملون عىل مشاريع حقيقية متثل عملهم يف انجاز تجارب الختبار إمكانيات
متس االختصاصات التالية  :التسيري املستديم و التسميد الحيوي للسامد املنتج عىل مستوى الوحدة
النموذجية إلنتاج السامد التابعة ملركز الردم التقني
الفعالية الطاقوية و الطاقات املتجددة.
لحايس بونيف.
و هذا املاسرت املختص الذي متت املبادرة إليه
و قد قدم الطالب مذكرات تخرجهم يومي 15
بالتعاون مع املدرسة الوطنية املتعددة التقنيات
بوهران و مساهمة جامعة سنغور باإلسكندرية و  23جوان  2016عىل التوايل يف اختصايص االمن و
( مرص ) ،سيفتح أبوابه يف نوفمرب  .2016و يدوم البيئة و البيوتكنلوجيا.
التكوين سنة كاملة ما بني سانت اتيان و وهران .و
من جهة أخرى ،السيد قادة مداين ،طالب دكتوراه
قد عقد أول اجتامع تنسيقي للامسرت يوم  26ماي
 2016مبكاتب املدرسة الوطنية املتعددة التقنيات يف مخترب التكنولوجيا الحيوية للريزوبيا و تحسني COP21
بحضور ممثلني عنها و عن مدرسة املناجم لسانت النباتات (  ) LBRAPبجامعة وهران  ( 1أحمد بن
ايتيان و « ار  » 20و رؤساء أقسام الفروع الثالث بلة ) ،كان له كموضوع دراسة « تثمني املواد الفرعية مجموعة من الندوات /نقاش
لإلعالم عن نتائج الـ كوب 21
الفالحية إلنتاج الفطر القابل لالستهالك ».
التي يتضمنها برنامج املاسرت.

.

و خالل االجتامع اإلعالمي الذي استهدف عددا من
الهيئات العمومية و الخاصة املهتمة أو املعنية بهذا
املاسرت املنعقد يف نفس اليوم ،حرض املدير الواليئ
للبيئة للتعبري عن دعم السيد وايل وهران لهذا
املسعى النطالق املاسرت.

و ترمي تجربته لزراعة الفطر الصالح لالستهالك
باستعامل مختلف أنواع السامد و مقارنتهم مع
نبات تجريبي شاهد تم غرسه عىل روث الحصان .و
يف هذا الصدد فان التجربة الجارية تستعمل السامد
املنتج عىل مستوى مركز الردم التقني لحايس بونيف.

و تشري هذه النشاطات إىل املنهج الذي يجب
لالستعالم ،الرجاء استشارة www.R20MED.org
إتباعه من أجل تعاون فعال و مفيد سواء بالنسبة
أو التواصل مع ms-ppiev@emse.fr
للقطاع الجامعي أو القطاع االقتصادي أين يلعب
الـ « ار  20ماد » ،دور املسهل
متنياتنا بالتوفيق لهذه املبادرة

.
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متيز شهر أبريل  2016بسلسلة من الندوات
نشطها الـ « ار  20ماد » يف عدة جامعات  :يوم 19
أبريل بجامعة وهران  – 2محمد بن احمد  (-كلية
علوم األرض و الكون ) و يوم  28أبريل 2016
بجامعة العلوم و التكنولوجيا بوهران  -محمد
بوضياف مببادرة من املجلس االستشاري للطلبة .و
قد احتضنت جامعة – محمد بوقرة  -ببومرداس
يوم  26أبريل  2016ثالث ندوة ،مبناسبة يوم منظم
بالتعاون مع كل من نادي البرتول لكلية املحروقات و
الجمعية الجزائرية للصناعة الغازية ( ) AIG

.

االتصال و اإلعالم
حصة « ما أحىل هاد العشية »
عىل القناة الجزائرية
تناولت حصة « ما أحىل ذى العشية » التي بثت
عىل قناة التلفزة الجزائرية يوم  17فرباير ،2016
مشاريع الـ « ار  20ماد » امليدانية.

تلفزة

 2مارس 2016
و قد سمحت هذه الحصة التلفزيونية التي تبث
عىل املبارش عىل قناة كنال الجريي باللغة العربية من إعالم الجمهور العريض حول
نشاطات هذه الهيئة وخاصة تلك املتعلقة بتثمني
وسائل اإلعالم و االلتزام
حل قطب « ترقية البناء االيكولوجي لوهران » النفايات ( الفرز االنتقايئ من مصدر النفايات و إنتاج
و الـ « ار  20ماد » ضيفان عىل حصة « الصباحية » السامد العضوي )
يف مجال حامية البيئة
(  ) Canal Algérie - La matinaleالتي تبث
إن التعاون و الرشاكة مع وسائل اإلعالم و بالفرنسية عىل القناة التلفزيونية كنال الجريي.
إذاعة
الصحافة بكل أشكالها ،تعترب رضورية من أجل تنفيذ
و تحقيق النشاطات و املشاريع التي يبادر إليها و قد ميز هذه الحصة التلفزيونية ذات نسبة حصة عىل قناة الجزائر
الـ « ار  20ماد » و قطاع البيئة .فهي تعطي شفافية املتابعة الكربى ،روبوبرتاج أنجز مسبقا
حول الدولية حول انتقال الطاقة
و وضوح اكرب للنشاطات امليدانية يف إطار الربنامج املوضوع .و قد انتهزت الفرصة الستعراض النشاطات
شارك الـ « ار  20ماد » أيضا يف حصة « » écolo
النموذجي لالقتصاد األخرض ،محور اتفاقية الرشاكة املنجزة محليا مع مختلف نشطاء و رشكاء و
« ار  20ماد »  :غرفة التجارة و الصناعة الوهرانية و تبث للجمهور العريض عىل أثري قناة الجزائر
مع الوزارة املكلفة بالبيئة.
املجلس الشعبي الواليئ و مركز الردم التقني و كذا الدولية التي تعالج مواضيع متعلقة بالبيئة بهدف :
و عليه فان املعلومات تقدم بصفة دامئة إىل املؤسسة املكلفة بتسيري مسجد ابن باديس بوهران و تحليل التفاعالت املتواجدة ما بني البيئة و الوظيفة
االقتصادية و االجتامعية.
املدرسة النموذجية لتجديد الطاقة
الصحافيني عىل املستوى املحيل الوطني.

.

.

و بالنسبة للـ « ار  20ماد » ،فان وسائل اإلعالم
تعترب أداة فاعلة لضامن نجاح املشاريع امليدانية
التوضيحية .حيث تساهم يف إعالم و تحسيس و
تعميم املامرسات الحسنة من اجل بث الوعي لدى
املواطن

.

صحافة مكتوبة

خالل السدايس األول من سنة  ،2016أبدت
الصحافة املكتوبة وااللكرتونية اهتامما و التزاما
واضحا من خالل تتبعها للمسائل التي متس حامية
البيئة.
و بذلك فقد وفرت وسائل اإلعالم ،مرافقة ذات
نوعية لهذا الجانب لفائدة الجمهور العريض.
و قد تنوعت املقاالت الصحفية املنشورة عىل
مختلف الصحف الناطقة باللغتني العربية والفرنسية،
لتغطي األنشطة واملشاريع التي تم تنفيذها عىل
أرض الواقع من قبل املكتب « ار  20ماد » يف
مجاالت الفرز االنتقايئ للنفايات املنزلية و تثمني
النفايات وأنظمة اإلعالم الجغرايف و فعالية الطاقة
يف البناء

.

 7مارس 2016

روبورتاج ميداين حول موضوع
الفرز االنتقايئ بوهران
يف إطار مسعى التحسيس حول تسيري و تثمني
النفايات املنزلية من خالل الفرز االنتقايئ ،متت
دعوة محطة التلفزيون الجزائري لوهران من قبل
الـ « ار  20ماد » و مركز الردم التقني لوهران،
لتغطية املرشوع و مختلف النشاطات التي متت
املبادرة إليها  :العمل اإلعالمي ،التنظيم والتكوين يف
الفرز االنتقايئ ،إقامة مسار جمع القاممة للنفايات
املرسكلة و إطالق سلسلة الفرز.
و من جهتم ،عرب ممثلو مركز الردم التقني عن
اهتاممهم بتنمية اقتصاد أخرض ،يرتكز أساسا عىل
تثمني النفايات التي تعترب مصدرا أكيدا ملهن الجديدة
و مناصب العمل الخرضاء

.

و قد تم تقديم « ار  20ماد » ملرتني متتاليتني
رفقة خرباء  CDER, de l’APRUEو سونالغاز،
و انتهزت الفرصة لتعريف مستمعي اإلذاعة
بالتجربة الفريدة إلنشاء قطب خاص برتقية البناء
االيكولوجي بوهران و مختلف النشاطات التي بادر
إليها الـ « ار  20ماد » مساهام بذلك يف االنتقال
الطاقوي

.

حصة إذاعة الباهيا  :ضيف
الصباح

استضافت حصة « ضيف الصباح » التي تبث عىل
أمواج إذاعة الباهية يوم الجمعة  19ابريل ،2016
احد ممثيل الـ « ار  20ماد » .و خالل الحصة ،تطرق
املعني إىل النشاطات و املشاريع التي تتم ميدانيا.
و تم التأكيد خالل اللقاء اإلذاعي عىل الجوانب
املتعلقة بتسيري و تثمني النفايات املحققة ميدانيا
بواسطة مشاريع الفرز االنتقايئ للنفايات املنزلية و
كذا مرشوع وحدة إنتاج السامد العضوي و فعالية
الطاقة .كام تم طرح هذه النشاطات يف إطار تصور
أكرث شمولية ،من خالل إبراز تكيفها مع التزامات
و جهود الجزائر املندرجة يف إطار االتفاق املوقع
بباريس يف ديسمرب  2015خالل CoP21

.
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األحــداث
 : CLIMADAPTإقامة قدرات
التكيف مع تغري املناخ يف
الجزائر واملغرب وتونس
نظم ملتقى جهوي ملاسرت CLIMADAPT
( برنامج  Tempusلالتحاد األورويب ) ،تناول موضوع
« املرونة والتكيف يف التغريات املناخية » من  25إىل
 27جانفي  2016من قبل كلية علوم األرض و الكون
بجامعة السانيا وهران  ،2مبشاركة العديد من الهيات
و الجامعات من الحوض املتوسط.
و يف نطاق تدعيم نشاطاته اإلعالمية ،استعرض
الـ « ار  20ماد » محارضة حول « املرونة و اإلقليم
و دور الفاعلني  :الدروس املستخلصة بوهران »،
تناولت مدي مساهمة الفاعلني يف املشاريع
املبادراليها بوهران يف مجال تثمني النفايات ( الفرز
االنتقايئ و السامد ).

و قد أوىل املشاركون اهتامما بالغا للتجربة
عمومي أو خاص معني مبجال تسيري النفايات بهدف
ضامن تبادل األفكار و بث أحسن الطرق و أنجعها املكتسبة من قبل هذه الهيئة بالتعاون مع قطاع
البيئة و الفاعلني املحليني وفقا لالتفاقية اإلطار
لرتقية السياسات يف هذا امليدان.
للرشاكة ما بني « ار  20ماد » و وزارة املوارد املائية
و لإلشارة ،فان  ،LANDCARE-MEDمرشوع و البيئة.
ممول من قبل الربنامج املتعدد الجوانب للتعاون
كام شكل االنتقال الطاقوي ،محورا لتدخالت
ما بني الحدودي لألداة األوروبية للجوار و الرشاكة
الهادف إىل تحسني الحكم املحيل يف تسيريالنفايات املحارضين يف هذه الندوة
الريفية يف ثالث بلدان بحرمتوسطية  :ايطاليا ،لبنان
و تونس :
« LANDCARE MEDiterranean
cross border network for local rural
governance improvement to enhance rural
» waste management
للمزيد من املعلومات حول هذا املرشوع ميكنكم
االطالع عىل املوقع اإللكرتوين

.

.

www.landcaremed.eu

فعـــــالية طاقويــــة

ملتقى APRUE/ADEME

و من جهته قدم ممثل قطب ترقية البناء
االيكولوجي محارضة تناولت « السكن ،قطاع حساس
متت املشاركة يف ملتقى يومي  2و  3فرباير ،2016
لتكييف و تقليص تغريات املناخ يف منطقة البحر
املنظم من قبل  ،APRUE et ADEMEتناول
األبيض املتوسط ».
الفعالية الطاقوية يف البناء .و يف هذا الصدد قدم ملتقى « بناء محيل ،بناء
و بهذه املناسبة ،طلبت ممثلة املعهد « ار  20ماد » و قطب ترقية البناء
االيكولوجي مستديم » املنظم من قبل
االورو متوسطي يف علوم الخطر (  ،) IEMSRمن محارضتني ،تناولت أوىل « قطب ترقية البناء
الـ « ار  20ماد » املشاركة يف الفريق املكلف بتنشيط االيكولوجي » و الثانية تطرقت إىل « أرضية بناء الفارج LAFARGE
ورشة حول التوظيف يف االقتصاد األخرض ،إىل جانب .» 21
أرشفت الفارج الجزائر ،يوم  2أبريل 2016
مسؤويل قطاع الفالحة لوالية وهران و وزارة املوارد
بالجزائر العاصمة ،عىل تنظيم ملتقى وطني حول
املائية و البيئة
و قد أثارت املحارضتني اهتامما كبريا يف أوساط موضوع هام للتنمية املستدامة « بناء محيل ،بناء
املشاركني
مستديم » ،و ذلك بحضور « ار  20ماد » و قطب
الـ « ار  20ماد » يلتحق
ترقية البناء االيكولوجي إىل جانب العديد من
الهيئات و املؤسسات املتواجدة بالجزائر .و كانت
بالشبكة البحرمتوسطية
الرابعة
الدولية
الندوة
وزارة السكن حارضة و ممثلة من خالل أمينها العام
للعناية باألرض MEDENER LANDCARE
و بعض الهيئات التابعة لها ،عىل غرار املركز الوطني
افتتحت الندوة الدولية الرابعة  MEDENERيوم للدراسات و للبحث املدمج يف البناء ( .) CNERIB
عىل هامش امللتقى الجهوي CLIMADAPT
املنظم يف جانفي  2016من قبل جامعة وهران  25 2ماي  2016من قبل األمني العام لوزارة الطاقة
و قد شكل اللقاء فرصة سانحة الستعراض نشاطات
و عىل اثر االتصاالت الحثيثة مع املمثلني التونسيني بتنظيم من الجمعية البحر-متوسطية للوكاالت
الحارضين ،أعطى « ار  20ماد » موافقته بااللتحاق الوطنية للتحكم يف الطاقة  ،MEDENERبدعم من « ار  20ماد » يف مجال التزامه يف مسعى التنمية
 .APRUEو شهدت هذه الندوة مشاركة العديد من املحلية و اإلقليمية.
بشبكة العناية باألرض .LANDCARE-MED
الهيات الدولية و وكاالت التحكم يف الطاقة لحوض
و الجدير بالذكر أنه تم إيجاد العديد من سبل
و قد تم إنشاء هذه الشبكة من أجل تبادل البحر األبيض املتوسط.
التعاون يف مجال التسيري و تثمني النفايات ما بني
املعارف و تحويل املامرسات الحسنة حول تسيري
و يف هذا الصدد فان الـ « ار  20ماد » ،الذي كان « ار  20ماد » و الفارج الجزائر .و قد ترجم هذا
النفايات عىل مستوى بحر األبيض املتوسط .و تشكل
هذه الشبكة فرصة سانحة لتنمية التعاون ما بني أحد الرشكاء يف هذا الحدث الهام ،استعرض محارضة التعاون ميدانيا بالجزائر يف مجال البناء االيكولوجي
الجامعات و هيئات البحث و السلطات املحلية و حول « املسعى اإلقليمي للـ « ار  20ماد »  :مساهمة منذ انخراطها يف قطب ترقية البناء االيكولوجي
الجهوية و الجمعيات و املؤسسات و كل هيكل عملية للمناطق البحر متوسطية ».
بوهران يف 2014

.

.

.
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املشاركة يف الصالون
السنوي للبناء « باتيامتيك »
2016
ندوة بنادي األسود بوهران
عىل اثر تلبية دعوة من نادي األسود بوهران جمعية حامية البيئة بوالية تلمسان
« األفق الجميل » ،نظمت ندوة يوم  25أبريل
 2016بقندق املرييديان .و قد أوىل الحارضون يف يوم بدون سيارات ( الطبعة
هذا اللقاء اهتامما كبريا باملسائل املتعلقة بتغريات الثانية )
املناخ و نشاطات الـ « ار  20ماد » بوهران .و قد
نظمت جمعية حامية البيئة لوالية تلمسان
عرب املشاركون و اغلبهم من الصناعيني و مكاتب
الدراسات عن اهتاممهم باملسائل املتعلقة بالفعالية (  ) ASPEWITللمرة الثانية ،يوم  9ابريل 2016
تظاهرة كربى « مدينة بدون سيارة » شهدت مشاركة
الطاقوية و تثمني النفايات.
أالف الزوار .و تضمن هذا الحدث تنظيم عروض
و باملناسبة تم اقرتاح إبرام اتفاقية تعاون ما بني ثقافية و رياضية و تربوية حول تغريات املناخ و
الـ « ار  20ماد » و نادي وهران و املنطقة الجنوبية حامية البيئة.
الغربية لفرنسا ( الحاكم كان ضيف هذا اللقاء )
و قد متت دعوة الـ « ار  20ماد » لتنشيط جناح
حول الفرز االنتقايئ مبساهمة  30شابا متطوع مكون
تابع للجمعيات الثالث الرشكاء يف مرشوع « تربية،
مواطنة للفرز االنتقايئ للنفايات املنزلية ».

.

سجل الـ « ار  20ماد » مشاركته يف صالون
« باتيامتيك » الحدث السنوي الخاص بالبناء و حرفه.
و قد تم إقامة اتصاالت مع العديد من املؤسسات و
النشطاء يف البناء املستديم و منهم الوكالة الوطنية
للتعمري ،التي تشكل فاعال جوهريا عىل مستوى وزارة
السكن و التعمري و املدينة و أيضا املكاتب الدراسية
و مؤسسات االنجاز املنجزة ملشاريع وطنية ،وعىل
وجه التحديد انجاز حي ايكولوجي بتيزي وزو.

كام سيتم التحضري مللتقى دويل حول االنتقال
و قد تم استقبال أزيد من  1000شخص عىل
مستوى الجناح ،اطلعوا عىل معلومات هامة حول الطاقوي يومي  12و  13جويلية  2016بالجزائر
العاصمة سيشهد ،مشاركة شخصيات وطنية و دولية
فوائد مامرسة الفرز االنتقايئ
و سيقدم « ار  20ماد » محارضة هامة.

.

الفرز االنتقايئ للنفايات املنزيل :
لنتفاعل مع الصغار منذ البداية

لقاء وطني للمشاركني يف
الندوة العاملية للشباب
CoY11

كام سيتميز الصالون مبشاركة متعامل اقتصادي
جهوى من منطقة  ( PACAإقليم ألب كوت دازور
  ،) Provence Alpes Côte d’Azurاملدعو الوكالةالجهوية لالبتكار و تدويل املؤسسات « ،» ARII
أرشف الـ « ار  20ماد » يوم  24فرباير  2016التي لها نفس املهام املامثلة لقطب الرتقية البناء
بوهران عىل تنظيم لقاء ضم الشباب الجزائري االيكولوجي .و تلعب «  » ARIIدور الوسيط
املشاركني يف الندوة العاملية للشباب الـ  11املنعقدة اإلقليمي و تتدخل عىل مستوى العديد من املواضيع
االقتصادية.
بباريس غداة .CoP21

مبناسبة إحياء ذكرى يوم املدينة بوهران بالحديقة
العمومية للمدينة الجديدة ،نشط « ار  20ماد »،
يوم 20فرباير  ،2016جناحا إعالميا و تحسيسيا حول
الفرز االنتقايئ للنفايات املنزلية .كام تم عرض نشاط
الفرز االنتقايئ للنفايات املنزلية بوهران و ذلك بقرص
املعارض ،يف  14أبريل  ،2016خالل حفل نهاية السنة
و قد شهد اللقاء مشاركة شباب من  10واليات
للروضات و املدارس التحضريية لبلدية وهران و
من الوطن ،ميثلون الجمعيات النشيطة يف مكافحة
مبناسبة يوم العلم.
تغريات املناخ .و قد سمح هذا اللقاء إعادة تأهيل
و قد تم تنظيم ورشة رسم و كتابة حر حول املشاركني حول أهم املعلومات العلمية املتعلقة
موضوع الطبيعة بتاطري من الشباب املكون من بالندوتني العامليتني املنعقدتني بباريس ،واكتشاف
قبل عىل الفرز االنتقايئ ،و بذلك فان التعاون ما بني هيئات أخرى للشباب امللتزم ملكافحة تغريات املناخ
« ار  20ماد » و بلدية وهران يتعزز بصفة مستمرة و العمل حول أرضية « التغريات املناخية » بصفة
منظمة
لفائدة األطفال

.

.

و يعترب األعضاء األساسيني للجنة النموذجية لهذا
القطب  ،ADEME :املنطقة ،و البناء املستديم بحر
متوسطي  BDMو «  .» ARIIو يطمح هذا القطب
إىل جعل منطقة  PACAمثالية يف مجال تجدد
الطاقات و عىل وجه الخصوص يف البناء ،كام هو حال
قطب وهران للبناء االيكولوجي.

.

و من املنتظر فتح أفاق كربى للتبادل و التعاون
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األحــداث

الـ « ار  20ماد » ،حارض
باليوم الوطني « ميناء أزرق »
مبناسبة التظاهرة االيكولوجية السنوية « موانئ
زرقاء و سدود زرقاء » املنظمة من قبل وزارة
الفالحة و التنمية الريفية و الصيد ،وجهت جمعية
« فينيسيا » مبيناء وهران دعوة للـ « ار  20ماد »
إللقاء محارضة حول املشاريع البيئية التي يقوم
بها بوهران يف مجال تسيري و تثمني النفايات ،و هو
مجال جلب اهتامم الكثري من املشاركني .و قد مكن
ذلك من فتح النقاش و طرح أسئلة يف الصميم.
و باملوازاة مع هذا ،متت تهيئة فضاء إعالمي من
قبل الشباب املكون من قبل « ار  20ماد » و توزيع
مطويات و مدونات لإلعالم و التحسيس

.

صالون الطالب « خطوة »،
يوم  9ماي 2016
نظمت الطبعة الثانية لصالون الطالب و األفاق
الجديدة املدعو « خطوة » من  07اىل  09ماي 2016
مبركز االتفاقيات لوهران .و يف هذا اإلطار نشط
« ار  20ماد » ورشة حول « نشاطات ( ار  20ماد )
و فرص العمل املتاحة يف القطاعات الجديدة
لالقتصاد األخرض ».
و تشكل الحارضون من طلبة و شباب متخرجني
و راغبني يف العمل و إطارات شابة .و بعد استعراض
السياق العام حول إشكالية تغريات املناخ و
االلتزامات الطوعية التي التزمت بها الحكومة
الجزائرية خالل  ،CoP21تم التأكيد عىل اإلمكانيات
االقتصادية و اختيار االقتصاد األخرض ،خاصة فيام
يتعلق بالحرف و املهن الجديدة و مناصب العمل
الخرضاء.

املشاركة يف منتدى
الطاقة -اتحاد أورويب

جوان خالل األبواب الوطنية املفتوحة ،املنظمة
بوحدة تنمية الطاقة الشمسية ببواسامعيل بوالية
تيبازة ،و ذلك بحضور األمني العام لوزارة التعليم
العايل و املدير العام للبحث العلمي و التنمية
التكنلوجية.

بهدف إضفاء ديناميكية خاصة لتنمية الصفقات،
فقد ضم هذا املنتدى املنظم يوم  4ماي  2016من
قبل وزارة الطاقة و االتحاد األورويب ،أكرث من 700
مشارك ما بني هيات و منظامت و مؤسسات جزائرية
و أوروبية و ممثل السفارات املعتمدة بالجزائر.

و تعطي هذه االتفاقية دينامكية جديدة إلدماج
البعد الكبري للطاقات املتجددة و خاصة الشمسية
منها يف تنمية املشاريع .حيث من املنتظر املبادرة
إىل نشاطات ترمي للتكوين و تدعيم إمكانيات
الجامعات املحلية.

و تجدر اإلشارة إىل أن البوابة اإللكرتونية لـ CDER
و بعد حفل االفتتاح الذي ميزته تدخالت الوزير
الجزائري للطاقة و املحافظة األوروبية للمناخ  www.portail.cder.dzتلعب دورا هاما يف التشارك
و الطاقة ،و املوائد املستديرة التي قدم خاللها و بث نشاطات الـ « ار  20ماد »
ممثلو الرشكات الوطنية و األجنبية تصوراتهم و
اسرتاتيجياتهم و برامجهم املختلفة ،جرت حصة
«  » B2Bيف الظهرية.

.

و يف هذا اإلطار جمعت محادثات مدير الربامج
للـ « ار  » 20بجنيف و مدير « ار  20ماد » و أحد
الخرباء من نفس هذه الهيئة املكلف بالفعالية
الطاقوية يف البناء من جهة ،و العديد من الهيات و
الرشكات من جهة أخرى .و اعتامدا منها عىل اتفاقية
التعاون ،طلبت جمعية  APRUEمن « ار  20ماد »
املشاركة يف اللقاء التحضريي لهذا الفوروم الذي
احتضنته قاعة املحارضات بالربج « ب » لوزارة
الطاقة و الذي شهد مشاركة ممثلني عن وزاريت
الشؤون الخارجية و الطاقة و كذا املحافظة األوروبية
للمناخ و الطاقة

.

األسبوع العاملي للطفولة و
البيئة
احتضنت الحديقة املتوسطية ملدينة وهران من
 01إىل  05جوان  2016أيام أبواب مفتوحة لرتقية
التنمية املستدمية خالل األسبوع العاملي للطفل و
البيئة.
و قد متت املبادرة إىل هذه التظاهرة من قبل
قطاع الرتبية لوالية وهران ،بالرشاكة مع مديريات
البيئة و الصحة و النشاط االجتامعي و الشبيبة و
الرياضة و املجلس الشعبي الواليئ و بلدية وهران و
الهالل األحمر الجزائري و الحركة الجمعوية.

رشاكة مع مركز تنمية
الطاقات املتجددة

و بالتعاون مع املنشطني املكونني باألحياء ،كان
« ار  20ماد » حارضا عىل مستوى جناح و ورشة
توضيحية لفائدة األطفال و الزوار و األساتذة حول
مامرسة الفرز االنتقايئ للنفايات .و تضمن برنامج
و إلبراز أهمية هذا املسعى ،فان املشاريع التي
تم التوقيع عىل اتفاقية تعاون ما بني األسبوع تنشيطات موسيقية و مرسحية و مسابقات
قام بها الـ « ار  20ماد » و رشكاءه بوهران ،أعطت
فكرة حقيقية عىل ما ميكن فعله عىل مستوى أكرب يف الـ « ار  20ماد » و مركز تنمية الطاقات املتجددة و رسومات و معارض مختلفة و عروض رياضية و
(  ) CDERيوم الفاتح
فنية و غريها
الوطن و إمكانية فتح أفاق جديدة

.
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املشاركة يف ندوة » التعرف
عىل وسائل اإلعالم :للمواطن
الحق يف معلومة موثوقة »

ندوة – نقاش حول البيئة
بسطيف

يف نطاق دورة التكوين لفائدة الصحافيني و
الجمهور العريض ،نظم لقاء بوهران تحت شعار
« التعرف عىل وسائل اإلعالم  :للمواطن الحق يف
معلومة موثوقة » ،و ذلك بحضور وزير االتصال،
حميد قرين و وايل وهران.

و قد أقيمت هذه الورشة بقاعة املحارضات
التابعة ملسجد عبد الحميد بن باديس يوم  5جانفي
 ،2016بحضور حوايل  600مشارك مابني صحافيني
تعترب الرشاكة أحد أهم املحاور ملخطط نشاط و مسؤويل وسائل اإلعالم و أمئة و طلبة و إطارات
« ار  20ماد » .و بالتعاون مع قطب ترقية البناء
االيكولوجي لوهران تم تنفيذ برنامج تكرار التجربة
التي متت بوهران عىل كل الجوانب ( تثمني النفايات،
و البناء املستديم و الطاقات املتجددة ) لفائدة
املناطق األخرى للجزائر.

من الحركة الجمعوية و كذا املكلفني باالتصال عىل
مستوى مختلف الهيئات .و قد أتاح اللقاء لفريق
« ار  20ماد » ،فرصة تدعيم الروابط مع األرسة
الصحفية و اإلعالم حول نشاطاته و املشاريع املنجزة
ميدانيا

.

و عليه ،فقد كان لوالية سطيف أولوية تنظيم
حدث خاص بهذا الطموح .و مببادرة من جمعية
محلية لقدامى التالميذ من ثانوية كرواين و مليكة
قايد بسطيف و مبناسبة اليوم العاملي للبيئة ،تم
تنظيم ندوة –نقاش من قبل مديرية البيئة للوالية.
و قد تكفل « ار  20ماد » و القطب بتنشيط هذا
الحدث بهدف تكرار تجربة وهران بسطيف.
و بحضور األمني العام لوالية سطيف ،و رئيس
املجلس الشعبي الواليئ ،و السلطات املدنية و
العسكرية و قدامى التالميذ ،تم إحياء هذا اليوم
مبدرج « صالح خرمي » بجامعة فرحات عباس تحت
موضوع  :دور و مهام و نشاطات املنظمة العاملية
للبيئية « ار  20ماد » يف التنمية املستدمية.
و شهد اللقاء تنشيط ثالث محارضات ،ألقى مدير
« ار  20ماد » األوىل منها تحت عنوان  :املنظمة
غري الحكومية « ار  20ماد » و النشاطات املنجزة
بوهران.

مشاركة « ار  20ماد »
يف اليوم العاملي للبيئة
بسيدي بلعباس

و عمليات الفرز االنتقايئ التي تتم عىل مستوى
مختلف أحياء وهران.

و متيزت هذه التظاهرة مبشاركة قرابة  30عارضا
يف إطار إحياء ذكرى اليوم العاملي للبيئة بسيدي ينشطون يف العديد من املجاالت  :بيئة ،صحة،
بلعباس ،شارك « ار  20ماد » يف األبواب املفتوحة غابات ،حركة جمعوية ( بيئة ،رياضة ،ثقافة ) و كذا
و من جهته تناول املدير العام للمركز الوطني املنظمة من قبل والية و مديرية البيئة لسيدي مختلف املؤسسات العمومية التي يتمحور نشاطها
حول االقتصاد األخرض.
لتنمية الطاقات املتجددة محارضة حول « االنتقال بلعباس بحضور وفد زاري هام.
الطاقوي ،أولوية وطنية » ،فيام تناولت املحارضة
و قد أولت السلطات الوالئية لسيدي بلعباس
ويف هذا الصدد ،نشط فريق من « ار  20ماد »،
األخرية التي نشطها عضو من قطب البناء االيكولوجي
بوهران موضوع « قطب ترقية البناء االيكولوجي جناحا إعالميا حول الوحدة النموذجية إلنتاج السامد اهتامما كبريا لتجربة « ار  20ماد » يف مجال إنتاج
مبركز الردم التقني بحايس بونيف مبدينة وهران السامد بغية إقامة وحدة مستقبلية بسيدي بلعباس
بوهران  :واقع ،و مهام و نشاطات منجزة »

.

.
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من نحن ؟
أر 20

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 2013
بالعاصمة  ،بهدف إعداد و انجاز برنامج منوذجي
لالقتصاد األخرض  ،و تلبيتاً للمتطلبات الحكومية و
املحلية  ،تم إنشاء القطب البحر متوسطي لِلـ ار 20
( ار  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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