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تحت رعاية وزيرة البيئة والطاقات املتجددة ،تنظيم "أسبوع املقاوالتية الخضراء" بجامعة سطيف  1فرحات عباس
من طرف الوكالة الوطنية للنفايات بالشراكة مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي في الجزائر ،وبالتعاون مع والية سطيف.
أشرفت السيدة وزيرة البيئة والطاقات املتجددة الدكتورة موالفي سامية اليوم االثنين  21نوفمبر 2022
بجامعة سطيف  1فرحات عباس ،على فعاليات "أسبوع املقاوالتية الخضراء" املنظم من طرف الوكالة الوطنية
للنفايات بالشراكة مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي في الجزائر ،وبالتعاون مع والية سطيف ،وذلك بمعية والي
والية سطيف ،املمثلة املقيمة لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي في الجزائر ،مدير الوكالة الوطنية للنفايات ،مدير
جامعة سطيف  1فرحات عباس ،رئيس املجلس الشعبي الوالئي،السادة :نواب البرملان ،ممثلي السلطات املدنية
والعسكرية ومختلف القطاعات ،نواب مدير الجامعة ،األمين العام للجامعة ،عمداء الكليات ومديري املعاهد،
بما في ذلك العديد من الفاعلين من جامعة سطيف( 1أساتذة ،إداريين وطلبة).
استهلت هذه الفعاليات بآيات بينات من الذكر الحكيم ،عقبها الوقوف للنشيد الوطني ،ليتم بعدها
تقديم كلمات ومداخالت ّ
ثرية و ّ
قيمة من طرف كل من :السيد مدير الجامعة األستاذ لطرش محـمد الهادي،
كلمة املدير العام للوكالة الوطنية للنفايات السيد مـحمد كريم ومان ،كلمة والي الوالية السيد محـمد أمين
درامش ي ،كلمة املمثلة املقيمة لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي في الجزائر السيدة بليرتا أليكو ،كلمة السيدة وزيرة
البيئة والطاقات املتجددة الدكتورة موالفي سامية ،والتي أعلنت بدورها عن االنطالق الرسمي لفعاليات أسبوع
املقاوالتية الخضراء ،الذي يهدف إلى املساهمة في خلق ديناميكية لدعم منظومة بيئية للمقاوالتية في قطاع
النفايات ،تشجيع نشاط استرجاع النفايات لخلق فرص عمل ،التحسيس حول فرص االستثمار وكذا برامج
الدعم وآليات التمويل املتاحة ،تبادل الخبرات من أجل تطوير أعمال بيئية مستدامة ،مضيفة إلى أن هذه
األهداف ستكرس من خالل اإلرادة السياسية الحقيقية الحاضرة ،الطاقة البشرية الكفؤة والشابة ،الترسانة
القانونية التي تكرس االقتصاد األخضر والدائري ،ترشيد استهالك الطاقة ودعم الصناعات الصغيرة
واملتوسطة في هذا املجال ،مرافقة الشباب في مشاريعهم الناشئة ،واملمارسات الصديقة للبيئة ،واعداد وبعث
برامج ونشاطات من أجل دعم هذه املشاريع.
كما تضمن هذا الحدث محاضرات تحت عنوان  :االقتصاد الدائري :فرص وتحديات"" ،املقاوالتية
الخضراء في التنمية املستدامة" ،نقاش حول" :االقتصاد الدائري ،فرصة إلعادة هيكلة االقتصاد الوطني واعادة
اطالق التنمية الصناعية في قطاعات تسيير النفايات االستراتيجية" ،كما يتضمن البرنامج أيضا نقاش حول:
"دور ومكانة النظام االيكولوجي للمقاوالتية في انشاء وتطوير املؤسسات املصغرة والشركات الناشئة في تسيير
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النفايات واالقتصاد الدائري" " ،عرض تقديمي ملؤسستين ناشطتين في مجال تسيير النفايات" ،كما تم القيام
بزيارة للمعارض املنظمة في اطار املقاوالتية الخضراء ،و تنصيب النوادي البيئية التي ستنشط على مستوى
املؤسسات التربوية للوالية واملقدر عددها بـ  100نادي بيئي بغرض التنشئة البيئية في الوسط التربوي.
واستمرارا في هذا البرنامج سيتم تنظيم ورشات عمل حول :ورشة العمل ": 1مدى إمكانية االقتصاد
الدائري أن يساعد في ظهور املقاوالتية الخضراء؟" ،ورشة العمل " : 02الحاضنات  /املسرعات ،العديد من
الهياكل لدعم قادة املشروع  .كيف نميزهم؟ وماذا تختار؟" ،بما في ذلك دورة تكوينية تتضمن "تدريب املدربين
على املقاوالتية الخضراء" ،حيث سيتمر هذا الحدث إلى غاية يوم األربعاء  23نوفمبر  ،2022ببرنامج ثري ومتنوع
من خالل سلسلة من املحاضرات والورشات والنقاشات واملعارض والدورات التكوينية.
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