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  : البیئة في الجزائر و مشكالتها: أوال 
   : الخصائص الطبیعیة للبیئة في الجزائر -1
І -  تقع الجزائر شمال غرب القارة اإلفریقیة ، یحدها من الشمال : الموقع و التضاریس

و , و من الجنوب مالي و النیجر , و من الشرق تونس و لیبیا , البحر األبیض المتوسط 
، و  2كلم 2.381.741لصحراء الغربیة  و موریتانیا ، تبلغ مساحتها من الغرب المغرب و ا

هي بذلك تعد ثاني أكبر بلد إفریقي و عربي من حیث المساحة بعد السودان و الحادي عشر 
  . عالمیا 

كلم من تونس شرقا إلى المغرب  1200یمتد شریطها الساحلي في الشمال على مسافة    
كلم ، تونس  982لیبیا : تتوزع كالتالي , كلم  6343ر البریة و یبلغ طول حدود الجزائ, غربا
كلم ، مالي  463كلم ، موریتانیا  266كلم ، الصحراء الغربیة  1601كلم المغرب  965

   )1(كلم  956النیجر  ، كلم 1376
  : هذا و یمكن تقسیم اإلقلیم الجزائري إلى قسمین    
یتكون , من المساحة الكلیة %  16أي  2كلم 38171تقدر مساحته ب  :إقلیم شمالي  -1

  : من 
  : الجبال  -أ

كلم ،  150إلى  70الذي یمتد على الشریط الساحلي عرضه  :جبال األطلس التلي * 
منها جبال ساحلیة تتركز في الغرب كالونشریس ، جبال , جباله إلتوائیة حدیثة التكوین 

و یتخلل هذا . اعا منها جبال جرجرة داخلیة كجبال تلمسان ، جبال شرقیة و هي األكثر إرتف
  . الجزء سهول  وأحواض داخلیة كسیدي بلعباس و معسكر و الشلف 

  تمتد من جبال , هو كتل مترابطة و موازیة لألطلس التلي  :جبال األطلس الصحراوي * 
  . نمامشة إلى الغرب منها األوراس 

  
  
  
  
  
  http // ar wikipidia.org / wiki     ،10-11-2009  .11:15نقال عن  ،الجزائر،            ) 1(
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  :تنقسم إلى : الهضاب العلیا  -ب
  ) . م  800( تمتد إلى الشرق من جبال الحضنة بین األطلسین  :هضاب شرقیة * 
م  100م إلى  66ارتفاعها من , تمتد من الحضنة إلى الحدود المغربیة  :هضاب غربیة * 
  . الترسب , التبخر , بب إرتفاع الحرارة تنتشر بها الشطوط و هي مالحة بس, 
  : و تنقسم إلى  :السهول  -ج
  . منها سهل عنابة ، بجایة ، متیجة ، وهران :  سهول ساحلیة* 
تنحصر داخل األطلس , م  500و هي على شكل أحواض إرتفاعها  :سهول داخلیة * 

  . منها سهل تلمسان ، معسكر , التلي 
یتكون , من المساحة الكلیة لإلقلیم %  80أي  2كلم 200000مساحته : إقلیم جنوبي  -2

  : من صخور بركانیة قدیمة التكوین تنقسم إلى 
, هو حوض واسع یمتد من جبال النمامشة و األوراس  :المنخفض الشمالي الشرقي  -أ

تصب فیه األودیة ، وهو غني ) م  35(به عدة شطوط مثل شط ملغیغ , م  300ارتفاعه 
  . یة بالمیاه الجوف

 (*)هي هضبة صخریة تمتد من هضاب میزاب شرقا إلى حمادة  :الصحراء الشمالیة  -ب
  . الدراع غربا شمال تندوف 

  : تنقسم إلى  :الصحراء الجنوبیة  -ج
,     في الجنوب الشرقي توجد هضبة الطاسیلي تحیط بها مرتفعات الهقار :نطاق المرتفعات * 

  . م  2918، أعلى قمة بها تاهات أتاكور  و هي جبال قدیمة التكوین بركانیة
,     العروقیتكون من الحصى و , سهل تنزروفت غرب الهقار یغطیه الرق  :نطاق السهول * 

 .  )1(و هي كثبان رملیة مثل عرق إیقدي و عرق الشاش 
  
  
  
  
  

الجزائر الخصائص  عبد الهادي ذباح ،." هي مساحة واسعة تغطیها صخور جیریة و رملیة مصفحة : الحمادة (*) 
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ال توجد أنهار دائمة الجریان في الجزائر ، و إنما ودیان كوادي الشلف و هو  :األنهار  - د
ي تمتلئ بالمیاه ف, ) من األطلس الصحراوي إلى البحر المتوسط , كلم  725( أطولها 

أهمها شط ) شطوط ( أو تصیر أحواضا مغلقة , الشتاء ثم تنضب لتتحول إلى مراع خصبة 
  . الحضنة     و شط ملغیغ ، أو سبخات مثل سبخة وهران 

ІІ –  بشتاء معتدل و ممطر نسبیا , یتمیز المناخ في الجزائر بأنه متوسطي شماال  :المناخ
أما الهضاب . مئویة شتاءا  ْ 12 و  ْ 2 و,  مئویة في الصیف  ْ 24 –ْ◌  21وحرارة بین,  

صیفها , شتاءها مثلج ببرودة أدنى من الصفر مئویة أحیانا , فأمطارها أقل نسبة من الشمال 
,  مئویة  ْ 50حار وجاف ، و عن الجو في الجنوب الصحراوي صیفه حار تفوق درجته 

  . سمیةیحمل ریاح السیروكو المعروفة بالشهیلي ، كما تتخلل شتاؤه أمطار مو 
ملم سنویا بزیادة من الغرب إلى الشرق لتبلغ  600إلى  400تقدر األمطار شماال ب    

  . ملم أحیانا  1000أقصاها في شمال شرق البالد بمعدل 
ІІІ –  موارد البلد تتمثل في البترول ، الغاز الطبیعي ، الحدید الخام ،  :الموارد الطبیعیة

، كما یوجد بها الفوسفات ، الیورانیوم جنوبا ،  حیث بها ثاني احتیاطي عالمي للحدید
ملیار برمیل ، مع  12مخزونها من النفط یقدر ب . الرصاص      الفحم ، الذهب و الزنك 

العلم أن المساحة المكتشفة أو المستغلة صغیرة نظرا لشساعة المنطقة ، أما مخزونها من 
ملیار متر مكعب ، أما الذهب  80الغاز الطبیعي فهو ثامن مخزون في العالم ویقدر ب

  . فاكتشف خالل التسعینات إال أن إستغالله ما زال ضعیفا 
IV -  96.5خضراء دائمة،  0.25من أراضیها قابلة للزراعة ،  3.5 :إستغالل األرض 

  . من أرضها صحراء  4/5أكثر من , غیرها 
V -  ملیار متر  1.5ها ملیار متر مكعب في الجزائر مصدرها األمطار ، یستغل من :المیاه

  . جنوبا %  25شماال و %  70مكعب ، أما المیاه الجوفیة فیستغل منها 
VI -  مصنفة  42توجد في الجزائر الكثیر من المناطق الرطبة لكن هناك  :المناطق الرطبة

 . منها بحیرة الرغایة  ″رامسار  ″وفقا التفاقیة 
VII- مة حسب نتائج إحصائیات جانفي ملیون نس 35.6بلغ عدد سكان الجزائر  :السكان

و قد ارتفع عدد , و یتمركز معظمهم في شمال البالد و على طول السواحل ,  2009
و هذا ,  2003و  1962السكان بالجزائر منذ اإلستقالل إذ تضاعف بثالث مرات بین 

نتیجة لإلرتفاع المحسوس في الوالدات و استقرار نسبة الوفیات و التحسن في مستوى 
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  . )1(مما یعكس دینامیة جدیدة في نمو نسبة عدد السكان , ات الصحیة الخدم
تجدر اإلشارة إلى أنه ومن خالل اإلطالع على مختلف الوثائق الرسمیة نتأكد أن     

الخطاب السیاسي قد اقتنع أن المسؤولیة الكبرى لهشاشة أو حساسیة  البیئة في الجزائر  
   .)2(لیم الوطني أتت مبدئیا من الممیزات الخاصة لإلق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
  
  . http : // ar wikipidia.org/wiki   ،10-11-2009  .11:15نقال عن :  الجزائر،                 ) 1(
 approche culturelle de la question de l environnement en Algerie:زمام نور الدین ) 2(
−etude critique−  ,جامعة محمد , كلیة العلوم اإلجتماعیة واإلنسانیة ,ألة البیئیة في الجزائر یوم دراسي حول المس

  . 09/05/2007, الجزائر , بسكرة ,خیضر 
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  األسباب الطبیعیة للمشكالت البیئیة في الجزائر  -2
  : من أهم األسباب الطبیعیة لمشكالت البیئة في الجزائر ما یلي    
  : األسباب الطبیعیة  -1
سلسلة الجبال التي تستحث سرعة الجفاف المناخي في الجنوب تحدد  إن :ین إقلیم متبا −أ

 اإلقلیمو التي تتقاسم , الثالث المتباینة جدا  اإلقلیمیةبموقعها الموازي للساحل المجموعات 
  . الجزائري 

وة من حظ األكثرو هي الفضاء  : )من اإلقلیم %  4(المجموعة التلیة في الشمال  −ب
الموارد البحریة و الثروات و السهول المتنوعة و الودیان الساحلیة ، و لكنه حیث المناخ و 

العمران البشري و ( الفضاءات استقطابا و خضوعا للضغوط المتعددة  أكثریعد  أیضا
 ) . األنشطة 

 التلي  األطلسالتي تشغل الفضاء الواقع بین  : ) اإلقلیممن % 9(  الهضاب العلیا −ج
زراعة الحبوب ذات ( , باستواء سهوله العلیا و مناخه شبه الجاف الصحراوي المتسم و 

  ) . المردود الضعیف و الفالحة الرعویة 

كبر ذكرنا سابقا فان الجزائر تعد من أكما : و المناخ  لإلقلیماالستعدادات الفطریة  -2
الظروف  إلىر هشة بالنظالطبیعیة فیها محدودة و الموارد  أن، بید  اإلفریقیةالبلدان في القارة 

  .  اإلقلیمو سوء توزعها عبر ,  المناخیة
) ملم 400(من  أكثرالتي تتلقى  اإلقلیمفمناطق : إقلیم جاف و شبه جاف في معظمه  *

شریط یقل عن ( إبتداءا من الساحل ) كلم 150(من األمطار محصورة في شریط عمقه 
األطلس التلي حیث المناخ شبه  ما بعد إلىكلم في الناحیة الوهرانیة ، و تنتقل فورا  100
  جاف 

كلم  350الى  300( مل ، تخص شریطا عمقه من  400و  100بنسبة تساقط تقع بین ( 
كلم في اتجاه الجنوب المنطقة الجافة  100من  أكثرثم نصادف بعد ذلك و على مدى , ) 

  . ملم  100قل من إال أ األمطارحیث ال یتساقط من 
المنطقة التلیة المحفوظة  إن :وزیع و محدودة و مهددة كثیرا موارد طبیعیة سیئة الت -3

فقط من أي التلوث , ) هكتار  2500000( من حیث المناخ منطقة محدودة و تشمل 
و الهضاب العلیا الذي , النافعة منها المساحة الزراعیة  تتألفالتي ) هكتار  7.500.000(

 لثي المساحات الزراعیة النافعة ، و لكنتملك ث أفضلتتقاسمه المساحات المستویة على نحو 
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و الصحراء الشاسعة ذات , و الجفاف و ضعف الموارد المائیة هذه المیزة تبطلها القحالة 
بمیزة وفرة موارد مائیة لطبقات حضریة متحجرة تشغل بما المناخ القوي تحظى و الجفاف 

 یق الموارد الترابیةلكن هذا المؤهل یتعارض مع ض. ة مكعب في السنملیار  4.5إلى یصل 
    .استصالحهاو 
     :  )1(األراضي الهشة تتعرض للتدهور المستمر بسبب  : األراضي -4

نجراف یصیب بصورة رئیسیة المناطق هذا النوع من اإل :انجراف التربة بسبب الریاح  −أ
 500.000المنجرفة بسبب الریاح  األراضيالقاحلة وشبه القاحلة ، حیث تلعب مساحة 

  . ر هكتا
و یشمل , المراعي  أوالطبیعیة المزروعة  األقالیمیصیب  :نجراف المائي للتربة اإل  −ب

الذي  األمرملیون هكتار في المناطق الجبلیة ،  12شمال الجزائر حیث یهدد  أراضي أساسا
التي كانت  اإلنسان أنشطةذلك  إلىالزراعیة ، ضف  األراضيتدهور و هشاشة  إلىیؤدي 

  . )2( أیضار البیئة تدهو  أسبابمن 
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
  .  195،  194سالمي رشید ، مرجع سابق ، ص ) 1(
، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، معهد العلوم  اإلستقرار البیئي في ظل قیود التنمیة المستدامة: جودي لیلى ) 2(

   . 119ص ,  2007-2006جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، , االقتصادیة  وعلوم التسییر 
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   : مشكالت البیئة في الجزائر -3
كونها خضعت لفترة طویلة , الجزائر من بین الدول التي عانت الكثیر من مشكالت البیئة    

من اإلستعمار لما تتمتع به ثروات و موارد طبیعیة مهدت للمستعمر باستغاللها ، فأدى هذا 
, ، حیث تعرضت  لقطع األشجار)1(إلى استنزاف الموارد البیئیة ، و من ذلك الثروة الغابیة 

و حرق الغابات ، و عملیات الحفر الهمجیة ، هذا كله لعب دورا في تشویه األرض و ظهور 
  .مشكالت بیئیة 

و بذلك , بناء ما خلفه المستعمر  إعادةمباشرة انصب اهتمام الجزائر على ستقالل بعد اإل  
یشكل  أصبحو  أخرىلمشكل البیئي مرة و قد تفاقم ا, حد بعید الجانب البیئي  إلى أهملتفقد 

و فتح المجال , خطرا خاصة غداة دخول الجزائر مرحلة التصنیع و الصناعة و نظام السوق 
سبب التسارع نحو التطور و الخواص في مطلع السبعینات ب األجانبالمستثمرین  أمام

 آالفحیث , استخدام تكنولوجیات جدیدة في مجال الزراعة و الصناعة و  الصناعي 
في مختلف القطاعات الصناعیة و الفالحیة و التجاریة عبر كامل التراب  اإلنتاجیةالوحدات 

الوطني ، و غیر ذلك من التجدیدات مست مجاالت شتى مقابل سیاسات التنمیة الطموحة و 
  . )2( اإلقلیمیة آثارهامراقبة  إلىالمتابعة الجیدة و  إلىالتي كانت مفتقرة 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
  .  20، المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، ص  ملفات التهیئة العمرانیةرحماني شریف ، ) 1(
  .  171سالمن رضوان ، مرجع سابق ، ص ) 2(
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   : مشكلة التلوث البیئي 3-1
الجزائریة في جو هذه التحوالت العمیقة ، أدى هذا إلى وجود تدهور تدریجي في البیئة    

  :  أهمهاالعدید من المشكالت البیئیة  أفرز والذي, ناجم عن التلوث البیئي 
  : تلوث الهواء 3-1-1

   : أهم مصادر تلوث الهواء ناجمة عن وسائل النقل و عن دخان المصانع   
تركز الرصاص  إلى أدىكثرة استعمال وسائل النقل  :التلوث الناجم عن وسائل النقل  −أ

واجد الرصاص فیها ضعفي القیمة تیشكل مثال الجزائر العاصمة و ضواحیها  , في الجو
، حیث تشمل حظیرة السیارات  85ستداللیة حسب تقریر منظمة الصحة العالمیة لسنة اإل

انبعاث نسبة عالیة  إلى أدىسنة ، مما  20من السیارات تجاوزت مدة سیرها %  80على 
یحتوي على رداءة محركات السیارات و نوع البنزین الذي  إلىمن الغازات السامة التي تعود 

 .  )1(كمیة كبیرة من الرصاص 
بسبب ما تخلفه المصانع من دخان و من نفایات سامة و مكدسة  : التلوث الصناعي −ب

و من أهم الوحدات الصناعیة , في الهواء الطلق دون مراعاة األسالیب العلمیة في التخزین 
   : المسببة للتلوث الجوي في الجزائر 

 4596، حیث تدفق سنویا تعتبر مصدرا هاما لتدفق الغازات التي  :سمنت مصانع اإل. 1
طن من  1020000و , الكربون  أكسیدطن من  12000و , زوت أكسید اآلطن من 

  . الكبریت  أكسید
اوریس ، و وحدة الجبس لف إنتاجحیث تدفق وحدة : الجبس و الكلس  إنتاجوحدات . 2

زوت أكسید اآلطن من  70سنویا ، و طن من الدقائق 20,250ن حوالي وجراإنتاج الكلس أ
  .  )2(الكربون  أكسیدطن من  20و  ،
الصادرة من هذه المصانع ناتجة عن احتراق غازات  اإلشعاعات أهم :مصانع التكریر  −3

  .  )3(المحارق التي ساهمت في ارتفاع الغازات ذات المفعول الحراري 
 
  
قتصادیة و علوم اإل ، رسالة ماجستیر ، معهد العلوم بیئة في الجزائرتمویل سیاسات حمایة ال آلیات،  أسماءرزاق ) 1(

  .  56، ص  2008 – 2007التسییر جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 
  .  121ص , مرجع سابق , جودي لیلى ) 2(
  .  56، مرجع سابق ، ص  أسماءرزاق ) 3(
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 تأثیروسطیة على للبیئة المت" میدبولیسي"و قد ركزت دراسات قامت بها جمعیة هذا    
بلغ  األمراضمعدل  أن,  1990تقاریر صحیة سنة مصنع الزنك بالغزوات المنبثقة عن 

من مجموع السكان تم %  6.3اضطرابات تنفسیة ، %  27.2للجهاز التنفسي ،  16.5
من جهته أشار نائب مدیر القطاع الصحي  .مدة سنة  األقلالمستشفى على  إلى إدخالهم

 51و, حالة جدیدة  68وهناك ,  2728مصابین بداء الربو بالمنطقة بلغ بأرزیو أن عدد ال
و قد تطرقنا فیما  −,  )1(وهذه األمراض لها عالقة مباشرة بالتلوث البیئي, إصابة بداء السل 

   . −)  IIIنظر الفصل أ( اإلنسان الجسیمة لتلوث الهواء على صحة  اآلثار إلىسبق 
له ، و ت الصناعیة و غیرها معظمها متواجد بغیر محلمنشآأن هذه ا إلى اإلشارةتجدر و    

على الضروریات الالزمة و المتوفرة  تیار المواقع السهلةتم بدون دراسة مسبقة من شأنها اخ
عملیة اختیار المناهج الصناعیة في الجزائر لم تخضع  أنذلك  إلىضف  ,لتشغیلها 

مما جعلنا ال نكترث , رامة الدراسة نفس ص إلىو االنشغاالت البیئیة  اإلنتاجضروریات 
الماء ، مما األولیة و و للمواد  توفیرا للطاقة األقل تلوثا واألكثرلتحصیل المناهج التكنولوجیة 

بر أن أكخاصة و , عدم تزوید الوحدات الصناعیة الملوثة بجهاز مكافحة التلوث  إلى أدى
زراعیة  أراضيمدن الكبرى على حركة ملوثة موجودة على الشریط السیاحي و بمقربة من ال

)2( .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: ، نقال عن  بلدیة الغزوات الجزائریة تغرق في التلوث: وردم محمد علي ) 1(

www.arabenvironment.net/arabic/catego  ،14:45. 5/04/2009:بتاریخ  .  
  .  90ملحة أحمد ، مرجع سابق ، ص ) 2(

http://www.arabenvironment.net/arabic/catego


 البیئة ، مشكالتھا ، حمایتھا في الجزائر                                                              : الفصل الرابع

272 
 

   : تلوث المیاه و تدهور نوعیتها 3−1−2
    : و یتمثل في , المشاكل البیئیة في الجزائر  أهمیعد تلوث المیاه من    
, نتیجة صرف المیاه القذرة من الوحدات الصناعیة و المنازل : تلوث المیاه السطحیة  −1

فتلوث ,  )1(زوت و هو ما یفسر تلوثها على كمیات هامة من الفوسفور و اآلحیث تحتوي 
 اإلمكاناتو قلة , الشواطئ غالبا ما یكون بسبب هذه المخلفات و البحار و  األنهارمیاه 

في الحضر عند  اإلمكانیاتو قلة , لمعالجة تلك المیاه الملوثة ، و جهل المجتمعات الریفیة 
، هذا و تعد كل من  )2( األنهارالتخلص من الفضالت و القائها في السواقي و الودیان و 

  .   )3(كبر حجم من المیاه القذرة التي تولد أ ووهران من الوالیات عنابة وبسكرة 
نتیجة للتبذیر بفعل وجود تسربات في شبكات التوزیع ، و كذا : ضعف تسییر المیاه  -2

باإلضافة إلى صعوبة تحدید مكان التلوث ، , عدم كفایة و غیاب مخططات هذه الشبكات 
ه و أنابیب نقل المیاه الصالحة و قد كشفت وزارة الموارد المائیة أن معظم أنابیب صرف المیا

مما أدى إلى ارتفاع نسبة انتشار األمراض المتنقلة , للشرب غیر مطابقة للمعاییر العالمیة 
 35.45إلى %  28.5من  96-93عن طریق المیاه ، فمثال ارتفعت خالل الفترة ما بین 

نتشارا حیث نسمة ، و تعتبر اإلصابة بمرض التیفوئید أكثر األمراض ا 100.000لكل % 
، و تعتبر المنطقة التلیة و  )4(من مجموع هذه األمراض % 47و % 44تمثل ما بین 

خاصة الهضاب العلیا أكثر إصابة بهذا الداء ، كما تقتل األمراض اإلسهالیة المتولدة عن 
  .  )5(طفل سنویا  2000استهالك الماء 

  
  
  
  .  171سالمن رضوان ، مرجع سابق ، ص ) 1(
 ) المناطق الجافة و شبه الجافة نموذجا(  یة البیئیة في الحیاة االجتماعیةدور التربیة و التربمحي الدین ، مختار ) 2(

, الجزائر ، الملتقى الدولي حول التنمیة االقتصادیة بالمناطق الجافة و شبة الجافة ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 
2001 .  

  .  71حمد ، مرجع سابق ، ص ملحة أ) 3(
  .  57رزاق أسماء ، مرجع سابق ، ص ) 4(
  ، نقال عن  2006، تموز ،  29، مجلة العلوم اإلنسانیة ، السنة الرابعة ، العدد  تجربة الجزائر في حمایة البیئة) 5(

www.ulum.nl  5، ص . 

http://www.ulum.nl
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صرف  أونتیجة لدفن المخلفات  إلیهابسبب تسرب الملوثات  :تلوث المیاه الجوفیة  -3
مما یشكل تلوثا كیمیائیا و جرثومیا , و التي تصب في الحوض المائي الجوفي المیاه القذرة 

  .  )1( أیضاالتلوث  إلىقد یعرض المخزون المائي 
اد سوف من مشكلة بیئیة تتعلق باختالل تعاني والیة و : ظاهرة صعود المیاه الجوفیة  -4

العمیقة ، و عدم وجود  اآلبار، و سببها كثرة التوازن الهیدرولوجي للمیاه السطحیة و الجوفیة 
صعود في  إلىكل هذا  أدى, شبكة للتطهیر الفعال ، و غیاب مجرى طبیعي لصب المیاه 

 أوكارمستنقعات و  إلىالمستوى البیرومتري لطبقة المیاه السطحیة مما حول واحات النخیل 
   . )2(نخلة منتجة  ألف 25من  أكثرعلى و قضى , للمیكروبات و الحشرات الضارة 

 إقلیمیةتعتبر السواحل و البیئة البحریة ثروة : تلوث میاه السواحل و البیئة البحریة  -5
و  .أحسن استغاللها و الحفاظ علیها ما  جزائر ، حیث توفر مصادر للغذاء إذاهائلة في ال

  :  إلى تلوث البیئة البحریة في أسبابترجع 
كل كعوامل تآ, یة و مناخیة و بیولوجیة یولوجالذي ینشأ عن عوامل ج :التدهور الطبیعي  -أ

  . )3(السواحل و الترسیب على الشواطئ 
 رزیو أن میناء أفي مدیریة البیئة لوالیة وهران  إطاركشف  إذ :الملوثات الصناعیة  -ب
في  الصناعیة مفرغة للنفایات الصناعیة التي تلفظها المركبات بالمنطقة إلىبطیوة تحوال و 

عن  أما، ) 3م 5000(بلغت نسبة المواد البترولیة الملوثة للماء  إذ , عرض میاه البحر
و ارتفاع درجة الحرارة  األكسجیننقص  إلى أدى، مما ) طن  ألف 11( المتكدسة فقد بلغت 

  .بشكل غیر عادي في تلك المناطق 
  
  
  
  
  
  
    
  .  171سالمن رضوان ، مرجع سابق ، ص ) 1(
   . 25ملحة أحمد ، مرجع سابق ، ص ) 2(
  .، ص  البیئة و المشكلة السكانیة: شحاتة حسن ) 3(
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 : تلوث التربة و تدهورها 3−1−3
   :تدهور التربة في الجزائر ما یلي  أهم أسباب   
و , ة المسقیة في غرب البالد ر انتشار هذه الظاهرة في السهول الزراعیثیك :التملح  −1

ات تصریف المیاه السبب في صعود و غیاب صیانة شبك یعتبر السقي غیر الخاضع للمراقبة
  . و انتشار خطرها و في تزاید ملوحة األرض , الطبقة الجوفیة العلیا 

تلعب النفایات و رمیها الفوضوي دورا بارزا في تلوث التربة في  :التلوث بالنفایات  −2
 9500: إلىطن في السنة ، تنقسم  80.000النفایات الصناعیة  إنتاجالجزائر ، حیث یقدر 

, طن غیر عضویة  4800و , طن نفایات عضویة  6500طن خطیرة بالنسبة للبیئة ، و 
% 14، وهران % 15، تلمسان % 16، المدیة % 36عنابة ( طن قلیلة السمیة  55000و

و نفایات . طن في العام  125000النفایات الطبیة التي تقدر ب  إلى باإلضافة، ) 
، و تعتبر والیة عین الدفلة ذات  )1(كمخزون طن  2200الكیمیاء الزراعیة التي تضم 

ستعمال تعاني من تلوث التربة من جراء اإلالوالیات الجزائریة التي  أكثرالطابع الفالحي من 
بار الموجودة في الحقول إلى زیادة اآل أدىمما , المكثف للمبیدات الكیمیائیة الزراعیة 

   .     )2(الفالحیة 
أما النفایات الحضریة فتقدر ب , طن في السنة  7000لبة بهذا و تقدر النفایات الص   

 أكثر إلىحضریة فهذا الرقم یرتفع  األكثرللساكن الواحد في الیوم ، و في المناطق كغ 0.5
 أن، و قد كشفت الجمعیة الوطنیة لحمایة البیئة  )3(كغ لكل ساكن في الیوم  0.64من 

   )4(مشاریع معالجتها لم تحقق أي ایجابیة ات ملیون طن من النفای 1.14سنویا الجزائر تنتج 
  
  
  
  
  
  .  119جودي لیلى ، مرجع سابق ، ص ) 1(
  .  57رزاق أسماء ، مرجع سابق ، ص ) 2(
  .  119جودي لیلى ، مرجع سابق ، ص ) 3(
  , www.chihab.net/modules.php: ، نقال عن  ، عام للنسیان 2005حصاد الجزائر عباس عبد الحق ، ) 4(

  .14:18، 1430صفر 22

http://www.chihab.net/modules.php
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 :)الزحف الصحراوي(التصحر  3-2
وهي ازدیاد امتداد الصحراء وغزوها أراضي زراعیة , حدیثا  لهذه الظاهرةبدأ العالم ینتبه    

ویرى بعض . حلة في هذه الكرة محدودة المساحة منتجة وبالتالي زیادة رقعة األراضي القا
% 36القاحلة جزئیا وكلیا في العالم تبلغ  العلماء ومنهم بیفیریل میغر أن مساحة األراضي

من مساحة األرض اإلجمالیة ، وقد برزت  هذه الظاهرة بشكل علني عام في مؤتمر هیئة 
وهو المؤتمر ) أو تحول األرض الزراعیة إلى صحراء قاحلة(األمم لدراسة الزحف الصحراوي 

لتقاریر العلمیة التي ومن ا الذي انعقد في نیروبي عاصمة كینیا في مطلع شهر سبتمبر،
قدمت في هذا المؤتمر تبین انه من خالل نصف القرن الماضي ابتلعت الصحراء الكبرى في 

كلم من األراضي الزراعیة وأراضي المراعي المحاذیة لحدود الصحراء 66000إفریقیا 
   . )1(الجنوبیة

تشكل هذه الظاهرة  إذبرز المشكالت البیئیة في الجزائر ، یعد التصحر واحدا من أهذا و    
, عالیة الجودة في البالد تهدیدا لمجموع المجال السهبي الواسع ، و هو المنطقة الرعویة 

من مساحة %  69هكتار أي  13.821.179حیث تقدر المساحة المهددة بالتصحر 
  . مهددة ما یقارب ثالث مالیین یعیشون في المناطق السهبیة  )2(السهوب 

راضي و تدهور بیئة مناطق البادیة و األحر في تدهور الغابات و تتجلى مظاهر التص   
  . )3(الرمال و التملح  انجراف التربة وزحفو ، ) السهوب(الزراعیة 

 
  
  
  
  
  
  
 
المسیري عبد الوهاب :، تر  تاریخ الحضارة من خالل الموضوعات) القسم الثاني(الغرب والعالم : كافین رایلي ) 1(

   .174ص, ،المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكویت 97دى،عالم المعرفة،العددمحمد،عبد السمیع حجازي ه
  . 57رزاق أسماء ، مرجع سابق ، ص ) 2(
  . 62,  61ص , مرجع سابق ,ملحة أحمد ) 3(
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   :إلى أسباب طبیعیة و أخرى بشریة  و یمكن إرجاع أسباب التصحر في الجزائر   
  :في وتتمثل : العوامل الطبیعیة  −1
,  متساقطةال األمطارمثل قلة كمیة ت إذو خاصة المطر ،  :التذبذب في ظروف البیئة  -أ
حد العوامل المؤیدة لحدوث ظاهرة رها للحد الذي یفوق الكم المطري أارتفاع معدالت تبخو 

متذبذبة  أوقاتفي  القلیلة األمطارو مما یساعد على حدوث هذه الظاهرة سقوط , التصحر
عدم استقرار النظم البیئیة و زیادة حساسیتها  إلىو یؤدي هذا التذبذب ,  أخرى إلىمن سنة 
  . للتصحر 

و قد تستمر لبضع سنوات  األمطارقد تتعرض المناطق الجافة لفترات انحباس  ,كذلك    
كانت هذه  إذاو تسهم هذه الظروف في تدمیر صور الطاقة البیولوجیة و خاصة , متصلة 

مما , سكان و تتعرض الستنزاف مفرط لمواردها الزراعیة و الرعویة المناطق مزدحمة بال
  . و تتسع دائرة التصحر للمناطق المجهدة , تدهور نظامها البیئي بمعدل سریع  إلىیؤدي 

 إلىحركة الرمال عبر مسافات بعیدة یؤدي  إن :سقي الرمال الناتج عن حركة الریاح  -ب
،  أخرى أماكنیة الواحات و القرى بالرمال في و تغط,  األماكنتعریة الصخور في بعض 

  . الخضراء الزراعیة  األراضيجدیدة من  و تحتل أجزاءفتتقدم الصحراء 
تحدث بسبب ارتفاع  تمثل الحرائق الطبیعیة التي:  نتشار الحرائق الطبیعیة في الغاباتإ -ج

   , على الغطاء النباتي ضاءحد العوامل المؤدیة إلى تدهور البیئة النباتیة و القدرجة الحرارة أ
من الحیوانات و الطیور التي  أنواعختفاء القضاء على مظاهر الحیاة بها و ا إلىمما یؤدي 

 . )1(تصحرها  إلىكانت تعیش في تلك الغابات ، و یؤدي ذلك في النهایة 
 
 
 
 
 
 
  
 
  .  121،  120، ص  البیئة و المشكلة السكانیةشحاتة حسن أحمد ، ) 1(
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أي قابلیة النظم االیكولوجیة  –ر اإلشارة إلى أن حساسیة األرض في الجزائر و تجد   
  للتدهور

  . )1(الطبیعیة لظاهرة التصحر  األسباب أهمحد أ −سرعة ب
 أندون  اإلنسانو هي العوامل المؤدیة إلى التصحر نتیجة نشاطات  :العوامل البشریة  -2

  : و تشمل , یكون للطبیعة دخل فیها 
 ستخدامهاو ذلك ال, إذ یلجأ السكان إلى قطع األشجار بطریقة جائرة  :شجار قطع األ -أ

 اإلنارةالطهي والتدفئة و :  حیاتهم خاصة في المناطق الریفیة مثل أحوالجمیع  إلدارةكوقود 
  .وغیرها 

 أوو من مظاهر الرعي الجائر تحمل المرعى عددا من الحیوانات  :الرعي الجائر  -ب
ا ال تتفق طبیعتها و طریقة غذائها مع طاقة المرعى الذي ترعى فیه ، و معینة منه أنواعا

.  )2(نتج عن ذلك السلوك تدمیر سریع للغطاء النباتي و ما یصحبه من تعریة للتربة 
في حین یزید هذا , من الغنم  رأسمالیین  أربعةمن  أكثرفسهوب الجزائر ال یمكنها تحمل 

  .  )3( رأسالعدد حالیا عن عشرة مالیین 
 ، و یلجأ اإلنتاجیةأي تحمیل التربة الزراعیة بزراعات تفوق قدرتها  :الضغط الزراعي  -ج

 , )4(كبر ناتج من المحصول في مساحة محدودةعون لهذا السلوك قصد الحصول على أالمزار 
, ذلك طرق الرعي و الصرف غیر العلمیة ، و الضغط السكاني على البیئة  إلىضف 

ت سكنیة و صناعیة بتحویلها لمنشآ األراضيعلى و ,  باجتثاثهاى النباتات عل اإلنسانتعدي و 
)5(  .   
  
 
 
  
  
  . مختار محي الدین ، مرجع سابق ) 1(
  .  116،  115، ص  البیئة و المشكلة السكانیةحمد ، شحاتة حسن أ) 2(
  .  58رزاق أسماء ، مرجع سابق ، ص ) 3(
  .  116، مرجع سابق ، ص  لسكانیةاالبیئة و المشكلة حمد ، شحاتة حسن أ) 4(
)5(                     ,www.wikipidia.org  ،29-04 -2008  ،15:15  .  

http://www.wikipidia.org
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  : تدهور التنوع البیولوجي 3- 3
هذه الموارد تعرف  أنتعد الجزائر من البلدان الغنیة بالموارد الحیوانیة و النباتیة الهامة ، غیر    

للنمو الدیمغرافي و الضغوط المختلفة على الموارد الطبیعیة  أساساتدهورا مستمرا ، و یرجع ذلك 
نقراض إلى اإلالحیوانات ، انقطاع السلسلة الغذائیة التي تؤدي  مأوى إتالفالتي یترتب عنها 

الخ ...زال الغ األطلس و المهاة  أسدالحیوانیة كالفهد و الضبع و  األنواعالتدریجي لعدد كبیر من 
)1( .  

الطبیة ، و یتكون  األعشابساللة من  646، و  األعشابساللة من  540ائر و تمتلك الجز    
 , و فائدة اقتصادیة أهمیة األنواعنوع طحلبي ، و لبعض هذه  600التنوع النباتي البحري من 

 أن إال .ت جانب الغابا إلى, من النباتات المستعملة في صناعة العطور  أخرى أنواع إلى إضافة
 9.3ي مهدد بالدمار ، فالغابات الجزائریة التي كانت تنتج منذ قرنین ماضیین هذا الغطاء النبات

تعرض و  و ذلك بسبب الري المفرط , ن هكتار مالیی 5الیوم ال تنتج سوى  أصبحتملیون هكتار 
  .  )2(غیر المرخص به  األشجارلوحظ ارتفاع عملیات قطع  إذللقطع ،  األشجار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .  49، مرجع سابق ، ص ملحة أحمد ) 1(
  .  58رزاق أسماء ، مرجع سابق ، ص ) 2(
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  : مشكلة الطاقة 3-4
 ,الفاعلة في زمني السلم و الحرب اإلستراتیجیةتعتبر الطاقة في الوقت الحاضر من العناصر    

لهامة رمز لكل تقدم ، بالتالي فالطاقة من الموارد ا اآللةفي عصر باتت فیه  أصبحنا أنناخاصة و 
ستغناء عنها في مسیرة حیاتها ، و من ثم یعتبر نقص مصادر الطاقة التي ال تستطیع البشریة اإل

دولة من المشكالت البیئیة المعاصرة ، و هي مشكلة مزدوجة تجمع بین مدى القدرة  أوفي أي بیئة 
  .  أخرىمن ناحیة ، و ما تحدثه مصادر الطاقة من تلوث من جهة على توفیر الطاقة 

  : رئیسیة وهي  أبعادمشكلة الطاقة تتبلور في ثالثة  أن إلى اإلشارةجدر و ت   
  . كون على حساب البیئة و التنمیة ا ما تتزاید معدالت استهالك الطاقة التي كثیر  .1
و التي معظمها معرض , تمد توفر الطاقة في الوقت الحاضر على المصادر غیر المتجددة یع .2

الفحم الحجري ،  : ، و تتمثل في) سنة تقریبا  100و  40( وح بین للنضوب في فترة قیاسیة تترا
  . النفط ، الغاز الطبیعي ، المواد المشعة 

مختلف مظاهر  أنذلك  إلى، ضف  )1(هي طاقة ملوثة للبیئة معظم الطاقة المستخدمة  .3
طات تولید و مح, و تصنیع المعادن , یتم استهالك الطاقة كالصناعات الكیمیائیة  أینالصناعة 

     . )2( اإلنسانالطاقة الكهربائیة تولد نفایات خطیرة تؤثر على صحة و سالمة 
 

  :الطاقة في الجزائر على النحو التالي  إنتاجو قد كان مستوى استهالك و حجم    
  ) .طن  ألف(  664، مستوى استهالك الفحم ) نسبة مئویة (  26الفحم  إنتاجحجم * 
الغاز الطبیعي كجزء من  جانتإقدم مكعب ، حجم  2.825طبیعي الغاز ال إنتاجحجم * 

  ) . نسبة مئویة (  1.4احتیاطي الطاقة  إجمالي
برمیل لكل عام ، مستوى استهالك البترول  ألف 555.430البترول الخام  إنتاجحجم * 

76.337  .  
ستهالك الساعة ، مستوى ا/ ملیار كیلو واط  24الطاقة الكهربائیة المولدة  إجمالي* 

ستهالك السنوي للفرد من الساعة ، معدل اإل/ یار كیلو واط مل 21.6الكهرباء محلیا 
   )3(.  72: الساعة / الكهرباء مقاسا بالكیلو واط 

  
  
  .  68ملحة أحمد ، مرجع سابق ، ص ) 1(
  .  27سالمي رشید ، مرجع سابق ، ص ) 2(
)3 (                 ,www.educdz.com  ،01-04-2008  ،15:40  .  

http://www.educdz.com
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 : المشكلة السكانیة 3-5
نسمة نتیجة ارتفاع معدالت  ألف 800تعرف الجزائر زیادة سنویة في السكان تقدر ب    

كبر البلدان نموا دیمغرافیا في العالم و بالتالي تطرح الخصوبة ، و لذا فهي تعد من ضمن أ
االنفجار السكاني بقیت الموارد هذا  أمامو  إذهذه الزیادة الدیمغرافیة مشاكل بیئیة عدیدة ، 

مهددة بفعل النمو الفوضوي و  أصبحتو بصفة عامة نجد الموارد النادرة , الطبیعیة محدودة 
و المالحظ للخریطة السكانیة .  )1(حتى الظواهر الطبیعیة  أونشاط التصنیع و التنمیة 

من السكان على  2/3هناك ضغط على الجهة الشمالیة للبالد حیث یعیش  أنالجزائریة یجد 
من السكان على % 8من المساحة الكلیة للقطر ، بینما یتوزع % 4 إلىمساحة تصل 

التجمعات السكنیة التي  أو، و هذا التضاعف یتبعه توسع في حجم المدن % 87مساحة 
التدهور ، و یقلص من  إلىو هو ما یعرض التربة ,  إلقامتها األراضيتحتاج لمزید من 

 . )2(الغنیة بالثروات البیولوجیة  لألراضي یةاإلجمالالمساحة 
من جهة أخرى یشكل هذا النمو عائقا كبیرا في التنمیة من حیث التكفل بهذه األعداد في 
مجال الصحة و التربیة و التكوین و التشغیل ، هذا الوضع من شأنه إظهار نتائج وخیمة 

و اختالل بین المجال و حركة , تؤدي إلى حاالت التباین االجتماعي و البطالة و الفقر 
و تفاقم المشكالت البیئیة كانتشار النفایات و تكاثرها التي لم یتم التحكم , التعمیر الفوضویة 

في تسییرها حالیا مع العواقب الممكنة التي قد تترتب علیها ، و تأثیراتها على المنظومات 
 .   )3(البیئیة و على الصحة العمومیة 

ي یخلق مشكلة التلوث و القذارة في كل مرة هو ظهور أحزمة الفقر  و لعل السبب الذ   
أن  2007واألحیاء القصدیریة ، حیث قدرت هیئة األمم المتحدة في تقریرها السنوي عام 

من مجموع البنایات السكانیة ، و في مثل %  11.8نسبة البیوت القصدیریة بالجزائر هي 
ة تتفاقم مشكلة التلوث ، فالمخلفات و هذه السكنات الهشة حیث تنعدم شروط الصح

الفضالت التي ترمى في المجاري المائیة قد یرد جزء منها في میاه الشرب ، باإلضافة إلى 
و غیرها من , و التلوث السلوكي , تلوث الهواء الناجم عن األنشطة اإلقتصادیة العشوائیة 

  .    فیه و یتأثر به  المشكالت التي تؤثر على اإلنسان و الوسط البیئي الذي یعیش
 
  .  3،  2،  1رحماني شریف ، مرجع سابق ، ص ) 1(
  .  179،  178سالمن رضوان ، مرجع سابق ، ص ) 2(
     .   122سالمي رشید ، مرجع سابق ، ص ) 3(
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و عدم الوعي الكافي , ن انعدام الوعي السكاني و البیئي فإ, إلى ما سبق  باإلضافة   
و غیاب العنایة بظروف الحیاة المدنیة و , المهنیة و ظروف العمل جتماعیة و بالصحة اإل

برز التحدیات تعد من أ )1(هتمام بسكان الریف السیما المناطق النائیة وقلة اإل ,المسكن 
یترتب عنه عدم فهم  أننه األمر من شأهذا  أنالمواجهة لقطاع البیئة في الجزائر ، ذلك 

نتیجة انشغال الفرد تفاقمها یوما بعد یوم  إلىا قد یؤدي مم ,إدراكها المشكالت البیئیة و 
  .  )2(البیئة المحیطة به  أواقتصادیة دون مراعاة نتائجها على مستوى الوسط  بتحقیق تنمیة

 تكلإلى المدن الكبرى شهجرة السكان من الریف  أن إلى اإلشارةتجدر  أخرىمن جهة    
 ,جتماعیة اإلجتماعیة ، و تمزیق العالقات اإلتقویض البنى : أهمها مخاطر كثیرة لعل من 

األراضي  إهمالالخدمات ، فضال عن  أدنىسكنیة قصدیریة ال تحتوي على  أحیاءبناء و 
و قد تجلت هذه المظاهر بوضوح في العشریة . ختالل في الید العاملة و اإل, الزراعیة 

 . )3( السوداء و التي كانت لها انعكاساتها السلبیة في تدهور البیئة
 

 

ولتفادي كل هذه اآلثار السلبیة الناجمة عن تفاقم النمو السكاني یجب تقیید اتجاهات    
اإلقتصادیة ,النمو الحالیة التي تتم في غیاب تصور شامل ومتكامل لطاقات المنطقة العمرانیة

لزام تخطیط عمراني حازم یشمل كل مدینة وتوقیع مناطق االستقب, والبشریة والمجالیة  ال وإ
الجدیدة فیها لضمان امتصاص الفائض السكاني والتي تمثل البدیل األنسب في ترشید التنمیة 

كما یجب العمل على توازن الشبكة .العمرانیة عبر اإلقلیم خاصة في المدن  المزدحمة
العمرانیة في إقلیم كل مدینة واإلقالل من نسب التضخم الحضري ضمن خطة تنمویة متوازنة 

  .)4(نظام الوالیة  إطاریم مستقبال في لعمران اإلقل
  
  
  
  
  
  . مختار محي الدین ، مرجع سابق ) 1(
  .  27طاحون زكریاء ، مرجع سابق ، ص ) 2(
  . مختار محي الدین ، مرجع سابق ) 3(
ث في مجلة حولیات وحدة البح,  أبعاد التنمیة العمرانیة لمدینة قسنطینة وآلیات تحضر التوابع:لعروق محمد الهادي )4(

  27ص  ، الجزائر , قسنطینة , جامعة منتوري,وحدة البحث في إفریقیا والعالم العربي,1998,2المجلد,إفریقیا والعالم العربي
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 :تقدیر التكالیف االجتماعیة للتدهور البیئي في الجزائر  -4
 ةبإنتاجیو نوعیة معیشته ، و  اإلنسانبصحة  أضرارینجم عن الوضعیة المتدهورة للبیئة    

یترتب علیها تكالیف  األضرار، و هذه ) الماء ، الهواء ، التربة ( المال الطبیعي  رأس
لك الخسائر المتعلقة ذ إلى باإلضافة, اقتصادیة تصیب الصحة و الموارد الطبیعیة 

تقدیر تكلفة الخسائر و وقد تم . قتصادیة نتیجة لسوء تسییر الموارد الطبیعیة بالخدمات اإل
التي تصیب نوعیة من خالل الخسائر  2000من الناتج المحلي لسنة  دالاإلستبتكالیف 

  : التربة و التنوع البیولوجي كما یلي و  الماء و الهواء 
تم تقدیر التكالیف من خالل التدهور الذي یحدث  :بالنسبة للصحة ونوعیة المعیشة  -1

  : بالنسبة ل
  .% 0.69بتدهور المورد بالمتضررة  ةخالل الخسائر البشریمن  قدرت التكالیف :المیاه  − أ

  % .  0.94: تم تقدیر الخسائر البشریة المتضررة من تلوث الجو ب  :الجو  − ب
  % .  0.19تم تقدیر التكالیف من خالل تكلفة المعالجة ب  : النفایات − ج
تمثل تقدیر الخسائر في حجم مناصب العمل  :التربة ، الغابات ، التنوع البیولوجي  − د
 % .  0.15في القطاع الصناعي ب مفقودة ال

تم تقدیر الخسائر من خالل تكلفة التنظیف نتیجة الحوادث التي تكون على  :الساحل  −ه 
  % .  0.01الشواطئ ب 

المتصلة بالتلوث و تدهور البیئة عدة تكالیف یقع  باألمراض اإلصابةعن هذا و یترتب    
ت العالج و الرعایة الطبیة الالزمة ، و تتحمل و یتمثل في نفقا, جزء منها  األفرادعلى 

لضخمة الالزمة لبناء ستثمارات االرعایة الصحیة من خالل توفیر اإلنفقات  أیضاالدولة 
و الفنیین  األطباء أجور إلى باإلضافة,  األدویةو المعدات و  األجهزةاستیراد و المستشفیات 

الناتجة عن تدهور البیئة  لألمراضرة مباشالغیر و هیئات التمریض ، و من بین التكالیف 
و أبضعف  إصابتهمالقوى العاملة و  أفرادمن التلوث الخسارة في حجم الناتج عن مرض 

  . )1(حتى وفاة  أو إعاقة
  
  
  
  .  59رزاق أسماء ، مرجع سابق ، ص ) 1(
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نة هد الوطني للصحة العمومیة سالصحیة التي قام بها المع لألولویاتو من خالل دراسة    
لتنفسیة ا األمراضلنا فكرة عن الملمح الوبائي لبعض ن تحصل و التي تسمح بأ, 96

عتالل التنفسي وبعض یعرض الحاالت ذات الصلة باإل) 1(ول و الجد, المرتبطة بالبیئة 
تلوث الجو  إلىمن هذه الحاالت مردها %) 25( أننسب الوفیات ، و یعتبر المتخصصون 

)1(  .  
 :لحاالت المرتبطة باإلعتالل التنفسي و الوفیات عدد ا) : 1(الجدول 

 
)عدد الحاالت(االعتالل  األمراض 10.000الوفیات و نسبتها في كل    

 19.69 353.600 الشعب التنفسیة
 2.74 1.52 سرطان الرئة

 1.97 544.000 الربو
  

  .118ص, مرجع سابق ,سالمي رشید  :المصدر                   
  : ل فقد قدرت التكالیف بالنسبة :  المال الطبیعي لرأسبالنسبة  -2
 سوء توزیع المیاه الصالحة للشربتمثلت الخسائر في تسربات شبكة الري و  :لمیاه ا −أ 
  % .  0.62قدرت ب و 

   . الزراعیة اإلنتاجیةو تمثلت في انخفاض , %  0.01قدرت الخسائر بنسبة  :لجو ا −ب 
كنتیجة  اإلنتاجیةتمثلت الخسائر في انخفاض  :بیولوجي للتربة ، الغابات ، التنوع ال −ج 

خسائر  أماالزراعیة و مالحة التربة و التصحر ،  األراضيللتوسع العمراني على حساب 
  .  )2(%  1.21و قدرت كل التكالیف ب , التنوع البیولوجي تمثلت في تكلفة المعالجة 

بالنسبة لمیاه الشرب مثال  اإلنتاجلیف زیادة تكا إلىتؤدي  أننها إذا هذه الخسائر من شأ   
و , المتصلة به  األمراضالتلوث و مكافحته و القضاء على  إزالةتكالیف  إلى إضافة، 

الزراعي و الصناعي خاصة مشروعات الصرف  لإلنتاجتكالیف تمویل االستثمارات المطلوبة 
  . )3(الزراعي و الصرف الصناعي 

  
  . 117 سالمي رشید ، مرجع سابق ، ص) 1(
  .  59رزاق أسماء ، مرجع سابق ، ص ) 2(
  . 117المي رشید ، مرجع سابق ، ص س) 3(
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  : حمایة البیئة في الجزائر :ثانیا 
   : التطور المؤسساتي لقطاع البیئة في الجزائر -1

المؤسساتي تشكیالت متنوعة خالل ربع  باإلطارشهد قطاع البیئة في الجزائر فیما یتعلق    
الري ، الغابات ، الفالحة ، البحث ( ن ، مما جعله یكون تابعا لعدة قطاعات قرن من الزم

  ) . العلمي ، التربیة و الداخلیة 
تم إنشاء المجلس الوطني للبیئة ، و هو هیئة  أین 1974في سنة و قد كانت البدایة    

  ) . ساحلیة الغابات ، الري ، البحار ، التهیئة ال( مكونة من عدة لجان من میادین مختلفة 
 وزارة الري إلىو تم تحویل مصالحه  ل المجلس الوطني للبیئةح 1977 أوتو في شهر    
  تم استحداث مدیریة البیئة ضمن مخطط الوزارة  حیث, حمایة البیئة استصالح األراضي و و  

ابات كتابة الدولة للغ إلىو تم تحویل مصالحها , مدیریة البیئة  إلغاءتم  81و في شهر مارس    
  . و سمیت بمدیریة المحافظة على الطبیعة و ترقیتها  األراضيو استصالح 

المصالح المتعلقة  أسندت 84 و في , الوكالة الوطنیة لحمایة البیئة تأسست 83في جویلیة    
كل مدیریات مركزیة تتكفل  أربع أنشئتوزارة الري و البیئة و الغابات ، حیث  إلىبالبیئة 

  . البیئة  منها بجانب حمایة
تجدر .  )1(وزارة الفالحة  إلىختصاصات المتعلقة بحمایة الطبیعة حولت اإل 88في عام    

  ,ستقرار اع البیئة مرحلة جدیدة من عدم اإلمن هذا التاریخ دخل قط ابتداءنه و إلى أ اإلشارة
تم تحویل  1992و  1990في سنتي و .  )2(وزارة الداخلیة و البیئة  إلىحولت مصالحه و 
  . كتابة الدولة المكلفة بالبحث العلمي لدى وزارة الجامعات  إلىختصاصات البیئیة اإل
ت لجماعات المحلیة و البیئة ، حیث أنشأالحق قطاع البیئة بوزارة الداخلیة و ا 94و في سنة    

  . المدیریة العامة للبیئة الحالیة 
 تشرف على السیاسة العامة للبیئة بة الدولة المكلفة بالبیئة ت كتاأنشأ 99-96في سنة    
و في سنة  .یریة العامة للبیئة تحت وصایتها ، و تم وضع مصالح المد )3( أخرىمصالح و 

 إحداثفقد تم  98في سنة  أما .لبیئة و المفتشیة العامة للبیئة المدیریة العامة ل إنشاءتم  97
  .  )4(والیة  48ي كل المفتشیات الوالئیة للبیئة ف

  
  .  14حمد ، مرجع سابق ، ص ملحة أ) 1(
  .  191سالمن رضوان ، ص ) 2(
  .  15حمد ، مرجع سابق ، ص ملحة أ) 3(
 .  172،  171 المن رضوان ، مرجع سابق ، صس) 4(
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انطالقة  أول إنشائها، و یعد  2000و البیئة سنة  اإلقلیموزارة تهیئة  إنشاءهذا و قد تم    
و قد تم استخدام . حمایة البیئة ضمن المخططات التنمویة  إدماجة تمهیدیة لمشروع مؤسسی
  :  أهمهامستقلة تعمل على تسییر و تنظیم مجاالت بیئیة معینة من  إداریةهیئات 

و هي مؤسسة عمومیة ,  2002سنة  نشأأ :المرصد الوطني للبیئة و التنمیة المستدامة  −
ع بالشخصیة المعنویة ، و ذمة مالیة مستقلة ، و تعمل على ذات طابع صناعي و تجاري تتمت

وضع شبكات الرصد و قیاس التلوث و جمع المعلومات المتصلة بالبیئة و التنمیة المستدیمة لدى 
جمع المعلومة البیئیة على الصعید  إلى باإلضافةالمؤسسات الوطنیة و الهیئات المتخصصة ، 

عدادهاالجتها و مع,  اإلحصائيالعلمي و التقني و    . و توزیعها  وإ
في ماي  إنشاؤهاو هي مؤسسة ذات طابع صناعي و تجاري ، تم  :الوكالة الوطنیة للنفایات  −

، تقوم بتطویر نشاطات فرز النفایات وتثمینها و تقدیم المساعدات للجماعات المحلیة في  2003
  . میدان تسییر هذه النفایات 

  . مل عل تنفیذ السیاسة الوطنیة لحمایة الساحل وتثمینه تع :المحافظة الوطنیة للساحل  −
ستثماریة في المجال من مهامه تشجیع المشاریع اإل :المركز الوطني للتكنولوجیا النظیفة  −

  . ، كما یساهم في تطویر تقنیات تقلیص و تثمین النفایات  األنظف اإلنتاجالتكنولوجي حول 
حیث كان , وین و تدریب الكفاءات في المجال البیئي اهتمت الجزائر بجانب التك هذا وقد   

" التكوین الثاني محوره  أما، " التسییر البیئي و الصناعي في الجزائر " محوره   األولالتكوین 
   . "ت تسییر البیئة و المنشآ" ث موضوعه التكوین الثال أما, " التلوث الصناعي و تسییر المراقبة 

  تصال و التوعیة التي یتمثل نشاطها الرئیسي في اإلالجمعویة  تشجیع الحركات إلى باإلضافة
انها  إالالجهود المبذولة من طرف الدولة لوضع سیاسة وطنیة لحمایة البیئة  أهمیةبالرغم من    

القصور الواضح في ممارسة  إلىو یرجع ذلك , تبقى ضعیفة الفعالیة للتصدي للمخاطر البیئیة 
من جهة و  من جهة ،  )1( المؤسساتي اإلطاراستقرار  ما بسبب عدالهیئات المختصة لصالحیاته

, الري , كالفالحة( أخرى فان حمایة البیئة و كما تبین من مهام عدة قطاعات وزاریة  أخرى
لقضایا  األولویة إلعطاءنه حان الوقت مما یجعلنا نقول أ, ) الطاقة ، الصناعة ، الصحة 

مع القطاعات الوزاریة  أفقیةقطاعا مستقال ، یقوم بمهام  همیة و حمایة البیئة و هذا یجعلالتن
  .  )2( األخرى

 
  .  65،  64 أسماء ، مرجع سابق ، صرزاق ) 1(
  .  15حمد ، مرجع سابق ، ص ملحة أ) 2(
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  : سیاسة حمایة البیئة في الجزائر من خالل التشریع -2
تقلیص من حجم المشكالت لتسعى الجزائر للتصدي لتفاقم ظاهرة التدهور البیئي و ا   

و المخاطر الناتجة عنها و المهددة للبیئة الطبیعیة و الصحة العامة في  واألضرار البیئیة 
واحد عن طریق التوفیق بین التنمیة االجتماعیة و االقتصادیة و االستعمال الرشید و  آن
حمایة البیئة ، و ستمرار في التنمیة و نجاحها یقتضي ستدیم للموارد الطبیعیة ، كون اإلالم

محافظة بهدف حمایة البیئة و ال إستراتیجیةمن هذا المنطلق فقد عملت الدولة على وضع 
القانونیة و  األطرلها  هیأتستراتیجیة فقد ولتنفیذ هذه اإل على سیر عملیة التنمیة ، 

هات التشریعیة الملزمة لكل من الج األوامرتنفیذها تحت مظلة  ألسلوبالمؤسساتیة المحددة 
اإلطار السیاسة المتبعة لحمایة البیئة في الجزائر من خالل  إلىو سنتطرق فیما یلي .  )1(

  . المؤسساتي لها  اإلطار القانوني بعد تعرضنا إلى
  : مر التشریع الخاص بحمایة البیئة في الجزائر بمرحلتین  :التشریع البیئي  - 
 لتي خضعت لفترة طویلة من اإلستعمار ، دول اتعد الجزائر من ال :المرحلة االستعماریة  -أ
 األنظمةدولة مستعمرة ، تتداول علیها القوانین و  أیةبذلك فان مصیرها كان مصیر و 

بى تطبیقها ة البیئة فان المستعمر الفرنسي یأبقواعد حمای األمراالستعماریة ، لكن لما یتعلق 
الجزائر  أنیة ، خاصة و ستعمار ن هذا یتعارض و مصالحه اإلاألراضي الجزائریة ألفي 

استغالل ونهب من قبل  تتمتع بثروات و موارد طبیعیة بیئیة كانت محط طمع و بالتالي
بیر في استنزاف فالقوانین المطبقة خالل الفترة االستعماریة لعبت الدور الك إذا .المستعمر

  . تقلیصها و  الموارد البیئیة 
بناء البالد ،  بإعادةستقالل مباشرة د اإلكان اهتمام الجزائر بع :مرحلة االستقالل  -ب

الجزائر العنایة بالبیئة و هذا  أخذتحد بعید الجانب البیئي ، لكن بمرور الزمن  إلىمهملة 
بدلیل صدور عدة تشریعات تناهض فكرة حمایة البیئة ، و كان ذلك في شكل مراسیم 

  .  )2(یة منها ما یتعلق بحمایة السواحل نظیمت
  
  
  
  .  36، مرجع سابق ، ص  سماءأرزاق ) 1(
یوم دراسي حول المسألة ,  التطور التشریعي الخاص بحمایة البیئة في الجزائر :میدني شایب ذراع , كاكي محمد ) 2(

   1، ص  09/05/2007, الجزائر , بسكرة , جامعة محمد خیضر , كلیة العلوم اإلجتماعیة واإلنسانیة ,البیئیة في الجزائر 
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و صالحیاتها وهو قانون البلدیة  اإلقلیمیةتشریع یتعلق بتنظیم الجماعات  لأو و قد صدر    
نه لم یبین صراحة الحمایة القانونیة للبیئة واكتفى فقط بتبیان أ إال،  1967الصادر سنة 

و قد  .حمایة النظام العام  إلىصالحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي باعتباره یسعى 
شیئا عن حمایة البیئة ، و هذا من خالل نصه على  69سنة  تضمن قانون الوالیة الصادر

و في مطلع .  )1(التزام السلطات العمومیة بالتدخل لمكافحة األمراض المعدیة والوبائیة 
ت تظهر بوادر تشریعیة تجسد اهتمام ة دخول الجزائر مرحلة التصنیع بدأغداو  السبعینات 

المجلس الوطني للبیئة كهیئة استشاریة  بإنشاءا الدولة بحمایة البیئة ، و هذا ما نجده مبرر 
   .تقدم اقتراحاتها في مجال البیئة  

صدر قانون حمایة البیئة الذي تضمن المبادئ العامة لمختلف جوانب  83و في سنة    
أشكال ، و یعد هذا القانون نهضة قانونیة في سبیل حمایة البیئة و الطبیعة من جمیع البیئة 

إلى صدور عدة قوانین  أدىهتمام بالبیئة مما فتح ذات القانون المجال لإلد ستنزاف ، و قاإل
القانون المتعلق بالصحة و ترقیتها الذي عبر من خالله المشرع عن : أهمهاتنظیمات و 

" تدابیر حمایة الصحة و المحیط " العالقة بین حمایة الصحة و حمایة البیئة تحت عنوان 
حمایة الطبیعة والحفاظ على :  كاآلتيمحاور كبرى و هي ركز هذا القانون على  و,  )2(

الفصائل الحیوانیة و النباتیة ، حمایة األوساط المستقبلة كالمحیط الحیوي و المیاه القاریة و 
الحوادث الناجمة عن  تأثیرتقییم مدى  إجباریة , المحیطیة ، الوقایة من مظاهر التلوث

  .   )3(المشاریع على التوازن البیئي 
القانون المتعلق بالتهیئة العمرانیة ، مما یعني اتجاه الدولة إلى انتهاج  87كما صدر سنة    

  .  )4(سیاسة التوزیع المحكم و األمثل لألنشطة اإلقتصادیة و الموارد البیئیة و الطبیعیة 
  
 
  
، الجریدة الرسمیة ،  لجنة المیاهالمتعلق بإنشاء  67/38المرسوم رقم :  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة) 1(

  .  24/07/1963،  52العدد 
،  6، الجریدة الرسمیة ، عدد  المتضمن قانون البلدیة 67/73األمر رقم : الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ) 2(

18/01/67  .  
  .  193سالمن رضوان ، مرجع سابق ، ص ) 3(
  .  62رزاق اسماء ، مرجع سابق ، ص ) 4(
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حمایة البیئة في القانون العادي و القوانین لة أن المشرع لم یورد مسأ إلى اإلشارةتجدر    
حینما كرس الحمایة  89الفرعیة فحسب ، بل تعدى اهتمامه و خصها بالدراسة في دستور 

عتناء أضاف ضرورة اإلمصلحة عامة یجب حمایتها ، كما  إیاهاالقانونیة للبیئة معتبرا 
  . )1(الدولة بالتكفل بهذا المجال  إلزامالمعدیة من خالل  األمراضوقایته من و  بصحة المواطن

منه على  58و في بدایة التسعینات صدر قانون الوالیة و البلدیة ، حیث نصت المادة    
 ادیة و االجتماعیة و الثقافیة ،التنمیة االقتص أعمالاختصاص المجلس الشعبي الوالئي في 

صدر القانون  2001و في سنة  .الوالئي و حمایة البیئة و ترقیتها  اإلقلیمكذا تهیئة و 
لمبدأ التسییر المتعلق بالتسییر ، الرقابة و التخلص من النفایات الحضریة الصلبة ، تجسیدا 

السلبیة  اآلثارالنفایات من المصدر للحد من  إنتاجالعقالني للنفایات و ذلك لخفض و  السلیم 
  . لصحة العمومیة و على البیئة العدیدة للنفایات على ا

,  )2(صدر القانون المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة  2003و في سنة    
و كان هذا القانون بمثابة نهضة بیئیة حقیقیة و هذا لتضمنه مجموعة من المبادئ و 

مستدامة و مبادئها األهداف التي تجسد حمایة أفضل للبیئة بما یتناسب و متطلبات التنمیة ال
بخلق میكانیزمات مؤسساتیة من أجل حمایة البیئة ، و سنأتي على شرح مفصل ألهداف و 

      ).3(مبادئ هذا القانون 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
، الجریدة الرسمیة ،  المتعلق بالتهیئة العمرانیة 87/03المرسوم رقم : الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ) 1(

  .  27/11/1987، 5العدد
  .  63رزاق أسماء ، مرجع سابق ، ص ) 2(
 15، الجریدة الرسمیة ، عدد  المتضمن قانون الوالیة 90/69لقانون رقم ا: الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ) 3(

 ،11/04/1990  .  
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  :  االتفاقیات الدولیة المصادق علیها من طرف الجزائر لحمایة البیئة أهم -3
 : ن تغیر المناخاإلطاریة بشأالمتحدة  األممیة اتفاق 1- 3

 األممنوفمبر مؤتمرا دولیا برعایة  5 إلى أكتوبر 25بون منذ  األلمانیةتحتضن العاصمة    
دبلوماسي من خبراء و  5000، و هذا بمشاركة  (*)المتحدة حول التغیرات المناخیة 

 أصبحهذا الموضوع الذي  ألهمیةمختصین ممثلین لدول مختلفة منها الجزائر ، و هذا نظرا 
  . القضایا البیئیة التي تشغل بال العلماء و المفكرین و صانعي السیاسات في العالم  أهممن 
الوصول لتثبیت  إلىو تهدف بشكل رئیسي , مادة  26و تتكون هذه االتفاقیة من    

من جانب تركیزات غازات الدفیئة في الغالف الجوي عند مستوى یحول دون تدخل خطیر 
إطار فترة زمنیة كافیة تتیح و ینبغي بلوغ هذا المستوى في , في النظام المناخي  اإلنسان

 إنتاجضمن عدم تعرض ت, ف بصورة طبیعیة مع تغیر المناخ تتكی أنیكولوجیة للنظم اإل
و قد انعقد . للخطر و تسمح بالمضي قدما في التنمیة االقتصادیة على نحو مستدام  األغذیة

 01الیابان من ب) كیوتو ( ن تغیر المناخ في اإلطاریة بشأمر الثالث الخاص باالتفاقیة المؤت
انتهى بعد مناقشات حادة باتفاق بین الدول الصناعیة و الدول النامیة و  ,98دیسمبر  10الى 

%  25الغازات بنسبة  إلصداراتیقتضي باعتماد بروتوكول ملزم قانونا یحدد تخفیضا شامال 
في الدول المتقدمة ، و هو هدف ینبغي تحقیقه بحلول  90ما كانت علیه سنة مقارنة مع 

و  1993و قد صادقت الجزائر على االتفاقیة سنة ,  2008و  2002 بین الفترة الممتدة
تفاقیة ، و هذا ما جعلها تشارك في من اإل 12النامیة لتطبیق المادة  هي ملتزمة كباقي الدول

و على هذا یتضمن , ) كیوتو ، بیونس ایرس ، بون (  الشأنا كل المؤتمرات المتعلقة بهذ
  : االلتزام الوطني ما یلي 

 . انجاز جرد وطني للغازات الدفیئة * 
 . وطنیة للتقلیل من الغازات الدفیئة و هذا بمشاركة عدة قطاعات  إستراتیجیةانجاز * 
  .  مناخیة المحتملة الناتجة عن التغیرات ال اآلثارالقیام بدراسات حول * 
  
     
  
غیر مباشرة ، بحسب النشاط البشري الذي یفضي  آوأي التغیر الذي یحدث في المناخ بصورة مباشرة : تغیر المناخ (*)  

 .التقلب الطبیعي على مدى فترات زمنیة متماثلة  إلى باإلضافةتغیر في تكوین الغالف الجوي العالمي الذي یالحظ ،  إلى
  ."39ص  ,ق مرجع ساب, ملحة أحمد "
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و یسمح هذا , ) RAB/94(الذي استفادت فیه الجزائر بمشروع جهوي  اإلطارو هذا هو    
جل برفع معرفتها و خبرتها و هذا من أ) الجزائر ، تونس ، المغرب ( لبلدان المغرب  األخیر

 إجراء و تنفیذ سلسلة من الورشات تفاقیة ، عن طریق األحكام الواردة في اإلالتماشي و 
،  1998لملتقیات الوطنیة هذا ما جعل كتابة الدولة المكلفة بالبیئة تنظم خمس ورشات في او 

  . ورشتین منها حول استعمال غاز البروبان الممیع كوقود بالجزائر 
و االتصال مع الشبكات  اإلعالم إلىتم التطرق فیها  99سنة  أخرىكما نظمت ورشات    

  . خیة المتعلقة بالتغیرات المنا اإلعالمیة
المستدیمة و البیئة التي في مجال الطاقة  لإلعالممراكز  بإنشاءسمح ) RAB(مشروع  إن   

اإلطار ستعمال الفعال للطاقة المتجددة في القطاع التجاري و السكني ، و في هذا تشجع اإل
حكومیة و غیر حكومیة  ألجهزةت لجنة وطنیة للتغیرات المناخیة و تتكون من ممثلین انشأ

، هذا و قد عمدت ) الطاقة ، الصناعة ، النقل ، الغابات ( من القطاع الخاص  كذاو 
  .  )1(تبني مخطط عمل حول التغیرات المناخیة  إلىالجزائر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .  42،  41،  40ملحة أحمد ، مرجع سابق ، ص ) 1(
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 : إتفاقیة حمایة األوزون 3-2
سبتمبر من كل  16، اعتبار یوم  94دیسمبر المتحدة في  لألممقررت الجمعیة العامة    

على  92 أكتوبر 20و قد صادقت الجزائر یوم ,  األوزونعام یوما عالمیا لحمایة طبقة 
هذه و قد نصت  . )1( 1993جانفي  18بروتوكول مونتلایر لتصبح بذلك طرفا متعاقدا یوم 

 بتأثیراتهاالتي عرفت عدد من المواد  إنتاجتفاقیة على الوقف التدریجي الستهالك و اإل
تنمیة و دولة بالتعاون من خالل  183من  أكثر، و التزمت  األوزونالضارة على طبقة 

ل المواد المقیدة التي جل ضمان استبداوالطرق التكنولوجیة من أ تبادل البیانات العلمیة 
یجاد, تفاقیة حددتها اإل اعدات و تقدیم المس, صحیة على المستوى البیئي  أخرىبدائل  وإ

  . )2(الفنیة و المالیة للدول النامیة 
طن  2144-91سنة  األوزونوصلت كمیة استهالك الجزائر للمواد المدمرة لطبقة و  هذا    

كغ لكل ساكن ، و قد التزمت  0.09ملیون نسمة أي بنسبة  24.5یقدر ب لعدد سكان 
وفق  2006ل نهایة تدریجیا على هذه المواد و وضع حل الستعمالها قبالجزائر بالقضاء 

في نوفمبر قامت اللجنة التنفیذیة  اإلطارالشروط المحددة من طرف البروتوكول ، و في هذا 
، و یشمل هذا  األوزونبوضع برنامج عمل وطني للقضاء على المواد المضرة بطبقة  93

و جانبا استثماریا ضم قائمة تمهیدیة  تأسیسیاالبرنامج المقدم من طرف الجزائر جانبا 
عدیدة  أنشطةلبرنامج موجهة للقضاء على قدر كبیر من هذه المواد المتواجدة في مجاالت و 

تستعمل  أخرىالصناعي و قطاعات  األمنتجهیزات و  صناعة التبرید و التكییف : مثل , 
   . المبیدات

 أولىفیه الجزائر  أدخلتو هو التاریخ الذي ,  93و قد انطلق هذا البرنامج مع بدایة    
عا لدعم المؤسسات و مشرو  15التمویل فتبنت اللجنة الوطنیة للصندوق المتعدد  اءاتإجر 
 األوزونستثمار ، و قد استفادت الجزائر من قرض لتمویل عمل مكتب مشروعا لإل 14

روتوكول مونتلایر ، و تتلخص مهام لضمان سیر السلم الوطني لتطبیق ب نشأأبالجزائر الذي 
  : في  هذا المكتب

جل مساعدتهم لتطویر مشاریع األوزون من أمستعملي المواد المضرة بطبقة  تشخیص* 
  . تستعمل التكنولوجیا البدیلة 

  
  .  45ملحة أحمد ، مرجع سابق ، ص ) 1(
  . 39رزاق أسماء ، مرجع سابق ، ص ) 2(
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العام حول المشاكل البیئیة المرتبطة  الرأي إعالمیة من أجل تحسیستحقیق حمالت * 
  .  األوزونالمواد المضرة بطبقة باستعمال 

  . تنظیمیة تمس تطویر و انطالق عمل بروتوكول مونتلایر  إجراءاتاقتراح * 
  .  األوزونبین الهیئات الوطنیة و الدول المعنیة ببرنامج حتكاك خلق اإل* 
عن استعمال المواد المضرة بطبقة  اإلقالعتشجیع  إجراءاتاقتراح الرسوم الجمركیة و * 

  . و تشجیع التكنولوجیا البدیلة  ناألوزو 
و ال تستعمل المواد المضرة بطبقة  األوزونال تسيء لطبقة "  إشهارتشجیع استعمال * 

   . )1("في كل المواد  األوزون
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .   47،  46،  45ملحة أحمد ، مرجع سابق ، ص ) 1(



 البیئة ، مشكالتھا ، حمایتھا في الجزائر                                                              : الفصل الرابع

293 
 

  : تفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجياإل  3-3
ها الموارد لألهمیة التي تكتسیالحفاظ على التنوع البیئي ، و نظرا  أهمیة إطارفي    

سبتمبر  15في الجزائر العاصمة في  وقعت هذه اإلتفاقیة في الجزائر العاصمة ,الطبیعیة
1963  .  

على البروتوكول المتعلق بالمساحات المحمیة الخاصة  85كذلك في ینایر كما صادقت    
صادقت الجزائر على  95جوان  5 ، و في )1( 82یونیو  3لموقع بجنیف بالبحر المتوسط ا

 250.000على هبة بقیمة  اإلطارتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي ، و تحصلت في هذا اإل
 دوالر من الصندوق العالمي للبیئة إلعداد حصیلة حول التنوع البیولوجي في الجزائر ، و

المتحدة لهذا  األمم، و قد وضع برنامج  )2(ل لحمایته وطنیة و مخطط عم إستراتیجیةضع و 
     . )3(دوالر في متناول الحكومة  ألف 350الغرض مبلغ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .  51حمد ، مرجع سابق ، ص ملحة أ) 1(
  .  72رزاق أسماء ، مرجع سابق ، ص ) 2(
  .    51حمد ، مرجع سابق ، ص ملحة أ) 3(
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 :  مكافحة التلوث -4
خطورة تدهور البیئة من جراء النشاط الصناعي باشرت الوزارة المكلفة بالبیئة  امأم   

المترتبة  األخطارو  األضرارالوقایة من التلوث و مكافحة  إلىتهدف  األعمالبمجموعة من 
ملیون دوالر مخصص  27فقد منح البنك العالمي بلدنا قرضا قیمته  اإلطارعنه ، و في هذا 

كبر جزء من هذا القرض  إذ یخصص ألمناطق الشمالیة الشرقیة للبالد ، التلوث من ا إلزالة
و الغازیة بالمركبین  معالجة الملفوظات السائلة أجهزة إقامةمكافحة التلوث و  أجهزةتجدید ل

یندار بعنابة ، كما باشرت مصالح البیئة كذلك في عملیات مراقبة الصناعیین أسمیدال و إ
ات البیئیة لمالحة رایس حمیدو بالجزائر و مركب الدهان لسوق الحسابات المتعلقة بالنشاط

و  .التنفسیة األمراضكذا انتشار هذین المركبین في تدهور الهواء و ، بحیث یساهم  أهراس
التنظیم المتعلق  إطارفیما یتعلق بالمشاریع الصناعیة الجدیدة تسهر المصالح البیئیة و في 

یختار المتعاملون الصناعیون دوما المناهج  أن عل البیئة على التأثیربدراسات مدى 
  . تلویثا  األقلالتكنولوجیة 

 GTZن الوزارة المكلفة بالبیئة بالتعاون مع األشكال ، فإالمتعددة  األعمال إلى باإلضافة   
على مستوى  150التسییر البیئي كمراقبة الحسابات و مقاییس  أدوات إدخالستباشر عملیة 

      . )1(و المتوسطة المؤسسات الصغیرة 
 2000غواط في دیسمبر زیارته لوالیة األ أثناءو البیئة  اإلقلیمهذا و قد دعا وزیر تهیئة    
و  األریافلتنمیة مستدامة قصد محاربة التلوث في المدن و  إستراتیجیةضرورة وضع  إلى

و  صاءإلحتشریعات و مراصد على مستوى والیات القطر  إقرارالمناطق الصناعیة ، و 
الحمایة من التلوث  أن أساسعلى ,  اإلنسانمراقبة مصادر التلوث على غرار مرصد حقوق 

سهبیة و الجبلیة و صنادیق مماثلة لصندوق الجنوب في المناطق ال, من حقوق المواطن 
استحداث تكتالت  إلى إضافة،  اإلقلیمالمحافظة على البیئة وتهیئة و  لتشجیع التنمیة 
ن افي و الغطاء النباتي كما هو الشأة للوالیات المشابهة في الحیز الجغر للجماعات المحلی

  .  )2(حمایة للبیئة و مكافحة التلوث  ألجلغواط المسیلة و الجلفة و األلوالیة 
  
  
  
  .  92حمد ، مرجع سابق ، ص ملحة أ) 1(
  .  مختار محي الدین ، مرجع سابق) 2(
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ما سبق تعمل عل مكافحة التلوث یمكن  إلى باإلضافة اإلجراءاتو هناك مجموعة من    
  : فیما یلي  إیجازها

مثال استعمال عملیة  : اإلنتاجقل نسبة في ل المواد المنتجة باستعمال مواد أاستبدا* 
تقلل من الغازات المنبعثة  من  إذعلى المواد المذیبة ،  بأخرىالطالء التي تعتمد على الماء 

  . لطاقة المركبات العضویة و تحافظ على ا
و التي یتم فیها ,  الكیماویةفي مجال الصناعة  أكثرنجد مثل هذه العملیة  :فصل المواد * 

  . تقطیر السوائل للفصل بین المواد 
التقلیل من استخدام المواد  إلىالكمبیوتر یؤدي  أجهزةاستعمال  إن :ضبط عملیة التصنیع * 

  . في المصنع و من ثم خفض المخرجات الملوثة 
كد من عملها و فعالیتها و ضرورة بالتأ ذلكو  : حص حالة المنشات المضادة للتلوثف* 

  . ت العاطلة إعادة تشغیل المنشآ
رض الوقایة من التلوث  وذلك حسب كل فرع نشاط بغ:  مشتركة تعلیمات وزاریة إعداد* 
  . )1(التقلیل منه أو 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  . 196سالمي رشید ، مرجع سابق ، ص ) 1(
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  : مكافحة تلوث الهواء 4-1
ستعجالیة لمكافحة التلوث و تحسین نوعیة اإلجراءات اإلقامت الجهات المختصة ببعض    

  : ها ما یلي و نذكر من, الهواء 
ملیون  24الكربون في وحدة صناعة الزنك بالغزوات بقیمة  أكسید إزالة التلوث بثاني −

   . دوالر
 . ملیون دوالر  155 إلىلرصاص بقیمة تصل تعمیم استعمال البنزین الخالي من ا −
  . ملیون دوالر  2ترویج استعمال غاز البترول الممیع كوقود للسیارات بقیمة  −

مركز لمراقبة نوعیة الهواء في جوان  إنشاءو من المشاریع التي استفادت منها والیة عنابة    
  . )1(" سما صافیة " شبكة مراقبة الهواء  إطارفي  2002

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .  189سالمن رضوان ، مرجع سابق ، ص ) 1(
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 :مكافحة تلوث المیاه 4-2
تتطلب حالة المیاه بالجزائر سیاسة جدیدة صارمة للجعل من الماء انشغاال مركزیا لهذا    

، و من  )1(مسلم به و لذلك فهي ذات قیمة كبیرة  أمرندرة المیاه في الجزائر  أن إذ ,القرن
سیاسة  إلىتدهور المیاه و حمایتها من كل تلوث فقد تطرق المهندس احمد ملحة  جل منعأ

  : التالیة  األساسیةمائي تنبثق من المفاهیم  إصالح
 إنشاءنتفاع بالمتاح من الموارد المائیة قبل التفكیر في أفضل السبل لإل إیجادیجب . 1

  . صون الموارد الراهنة تآلیاوهذا یتضمن تنشیط جمیع , مشروعات جدیدة لجلب المیاه 
بسیاسة تتوافر لها الظروف المشجعة و الدافعة على ) قطاع الماء ( یتمتع  أنیجب . 2

 أزمةو القدرة على التدخل المباشر في مواجهة  اإلصالحالعمل ، و العوامل المحفزة على 
  . المیاه 

ن تصبح أزمة المیاه بأللتعامل مع  اإلقلیمیةتتاح الفرصة للمبادرات المحلیة و  أنیجب . 3
السوق  آلیات أن تعطىاستجابة ، على  أسرعمرونة و  أكثر اإلداریة األجهزةالمؤسسات و 

  . مساحة مناسبة في هذه الجهود 
عنصر تكامل الجهود في التخطیط لمواجهة المشكلة المائیة في الجزائر  إغفالیجب عدم . 4

بكیفیة التخلص من میاه ر المیاه العذبة ، حیث یرتبط التفكیر في توفیعلى كل المستویات 
  . عتبارات البیئیة الصرف باإل

نتفاع بها ، و تقدیر یاه لإلترتیبات اقتصادیة للموازنة بین تكلفة الم إیجاد إلىالدعوة . 5
  .  )2( األغراضالثمن المناسب الستهالك المیاه في مختلف 

 . و حمایتها  اأهمیتهنحو  األفرادترشید استهالك المیاه وتوعیة . 6
  
  
  
  
  
  
  
  .  53حمد ، مرجع سابق ، ص ملحة أ) 1(
  .  60،  59،  58حمد ، مرجع سابق ، ص ملحة أ) 2(
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إمكانیاتها من سخرت كل  إنیمكن للجزائر   :الحلول المقترحة لتوفیر المیاه في الجزائر  −
  :  خالل  بتعاد عن شبح الجفاف و الخروج من منطقة الخطر و ذلك منموارد مائیة اإل

  ) . اقتصاد الماء (  أفراده أذهانتعبئة المجتمع و غرس في  −
 للري مثل السقي بالتقطیر  یمكن تكوین الفالحین على التقنیات الحدیثة: في الفالحة مثال  −

  % .  30 إلى 20نه تخفیف نسبة ضیاع المیاه ما بین والذي من شأ
لقذرة في المجال الفالحي و الصناعي بدال من استعمال المیاه ا إلعادةكبیرة  أهمیة إعطاء −

 اإلمكانیات و الكفاءات الالزمة في التسییر ، مع ضرورة توفیر  )1(استعمال المیاه العذبة 
عدد محطات تطهیر المیاه المنزلیة  أن إلى اإلشارةو تجدر  .رورة تمویل اإلستغالل ضو 

  .مشتغلة 14محطة منها  46التي تم انجازها في الجزائر 
بهذه العملیة في عشرة مدن  إعادة تأهیل شبكات توزیع میاه الشرب ، و قد قامت الدولة −

  .  )2(ملیون دوالر  64بقیمة 
العلمیة و التقنیة المتوفرة حول الموضوع مع تشجیع كل المبادرات  اإلمكانیاتتعبئة كل  −

  :  إلىالرامیة 
، هذا و قد بلغ عدد السدود  األمطاراه الحواجز المائیة لتجمیع می إقامةبناء السدود و * 

ستیعابیة سدا ، و تبلغ القدرة اإل 88إلى الكبرى و المتوسطة في الجزائر منذ االستقالل 
و یعد سد بني هارون بمیلة , ملیارات و نصف  أربعةلمجموع السدود الكبرى و المتوسطة 

قة تموینیة مضمونة ملیون متر مكعب و بطا 900تفوق كبر السدود بطاقة تخزینیة من أ
  .متر مكعب سنویا  450 إلىتصل 

الرملیة  سدود تسمى بالسدود إقامةبالنسبة للمناطق الصحراویة فقد عكفت الدولة على  أما* 
 .  األمطارحواجز جوفیة تسمح بتخزین المیاه كلما تساقطت  إقامةالجوفیة التي تتمثل في 

  
  
      
  
  
  .  57حمد ، مرجع سابق ، ص ملحة أ) 1(
  .  187سالمن رضوان ، مرجع سابق ، ص ) 2(
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إلى ماء عذب نقل التكنولوجیا التي تمكننا من تسخیر الطاقة الشمسیة لتحویل میاه البحر * 
 أهمهانه توجد بالجزائر بعض المحطات الصغیرة لتحلیة میاه البحر أ إلى اإلشارةتجدر و  . 

 از تكریر الغلصناعیة في مركبات ستعماالت ان صغیرتان یقتصر منتوجهما على اإلمحطتا
الدولة محطات  أنجزتو قد  , )1(بغرض تولید الطاقة فقط  أو، رزیو و سكیكدة النفط في أو 

 82محطات التنقیة لحمایة وادي الشلف بقیمة  أنجزتكما , ملیون دوالر  78التنقیة بقیمة 
ماسة لمثل هذه بحاجة  و هناك منطقة الغرب الجزائري المعروفة بجفافها . )2(ملیون دوالر
 .نجازها یكلف باهضا إ أن إالالمحطات 

تحسین و تطویر عملیات توزیع المیاه بحیث أن التسییر الجید لهذه العملیة یمكن إلى حد *  
  . بعید من حل ندرة المیاه في بالدنا 

حد  تحسین و تطویر عملیات توزیع المیاه بحیث أن التسییر الجید لهذه العملیة یمكن إلى* 
  . بعید من حل ندرة المیاه في بالدنا 

وفي هذا السیاق ولمواجهة . )3(عتبار لوسائل مكافحة تلوث المیاه و تدعیمها إعادة اإل* 
تلوث المیاه فقد بذلت الدولة مجهودات معتبرة من أجل إقرار حمایة قانونیة للثروة المائیة 

وفي هذا المجال یندرج ,وتقررهاذهبت إلى حد تقریر جزاءات جنائیة تضمن هذه الحمایة 
 16المؤرخ في  17/83المسلك الذي انتهجه المشرع الجزائري ضمن القانون رقم 

المتضمن قانون المیاه الذي اقر جزاءات جنائیة تقع على كل من تسبب في تلوث ,83یولیو
وفي بعض الحاالت نص على الجرائم وأحال على نصوص قانون العقوبات أو على ,المیاه

  .)4(ون حمایة البیئة فیما یخص الجزاءات الواجبة التطبیققان
 . )5( یجب عدم إغفال عنصر تكامل الجهود في التخطیط لمواجهة المشكلة المائیة* 
  
  
  
  .  56،  55ملحة أحمد ، مرجع سابق ، ص ) 1(
  .  187سالمن رضوان ، مرجع سابق ، ص ) 2(
  . 60ملحة أحمد ، مرجع سابق ، ص ) 3(
مجلة ,الحمایة الجنائیة المقررة بموجب قانون المیاه:مظاهر الحمایة الجنائیة للبیئة في الجزائر: ر عبد الحمیدطاشو ) 4(

جامعة ,وحدة البحث في إفریقیا والعالم العربي,1998,2المجلد,حولیات وحدة البحث في إفریقیا والعالم العربي
  55,54ص .الجزائر, قسنطینة ,منتوري

  .60ص, سابق  مرجع:ملحة أحمد ) 5(
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  ) :تسییر النفایات ( التربة في الجزائر  مكافحة تلوث 4-3
على  أخطارو ما لها من إلیها الجزائر من جراء النفایات  آلتالوضعیة المزریة التي  أمام   

في  أولویةفقد جعلت الحكومة تسییر النفایات الصلبة الحضریة محورا ذا ,  اإلنسانالبیئة و 
مخططها الوطني الخاص بالبیئة و التنمیة المستدیمة ، و ذلك عن طریق استراتیجیاتها و 

النفایات الصلبة الحضریة ، و یعتبر هذا البرنامج و وضع حیز تنفیذ برنامج وطني لتسییر  إعداد
  :إلى منهجا مدمجا تدریجیا لتسییر النفایات الصلبة الحضریة ، و یهدف 

  . وضع حد للممارسات الحالیة للتفریغ  −
بالبیئة و المحافظة  اإلضرارالنفایات في ظروف تتضمن عدم  إزالةتنظیم الجمع ، النقل ، و  −

  . عل نظافة المحیط 
المخطط الثالثي لتدعیم النهوض  إطارهذا و قد انبثق البرنامج المطبق من طرف الحكومة في    

  :  مدینة كبیرة عن 40عبر )  2004 – 2001( االقتصادي 
  . المحلیة و البلدیات بتسییر النفایات الصلبة  البلدیة الذي یكلف الجماعاتقانون  أحكام −
  . النفایات  إزالةالمتعلق بتسییر ، مراقبة و  1-19القانون  أحكام −

  : كما یحدد هذا البرنامج مبادئ التسییر العقالني السلیم للنفایات من خالل    
  . و صنفها  إنتاجهاترتیب النفایات حسب مصدر  مبدأتكریس  −
  . كل صنف من النفایات  أصحابلیات مسیري و و توضیح مسؤ  −
د تدخل یتحد PNAEDOمن اجل البیئة و التنمیة  لألعمالالمخطط الوطني  إطارفي  −

  . تنفیذ مشاریع التنمیة حسب منهجیة وضع برنامج الحكومة في وضع حیز 
المرجعي و التطبیقي  اإلطارة یكون البرنامج الوطني للتسییر المدمج للنفایات الصلب −

الجمع ، النقل ،  :المتخذة تشمل التدابیر . للسیاسة الجدیدة المتبعة من طرف الحكومة 
  .  )1( اإلزالة

و , األصل سیاسة خفض حجم النفایات في المعالجة البیئیة العقالنیة للنفایات باتباع  −
  .جل تثمین النفایات من أ والمعالجات ئها قیمة مضافة عن طریق الرسكلة عطاإ
إعالم وتحسیس المواطنین باألخطار الناجمة عن النفایات وآثارها على الصحة وكذلك  −

  .)2(التدابیر المتخذة للوقایة من هذه األخطار والحد منها أو تعویضها 
  

                               ,ئر ، وزارة الصناعة ، الجزا إستراتیجیة الجزائر حول تسییر و إزالة النفایات: أزراوق بوعالم ) 1(
  . 11:41.  1430جمادى األولى ,  info@mir-algeria.com:  نقال عن 

الجریدة ,1/19قانون رقم  :مدیریة البیئة لوالیة أم البواقي ,وزارة تهیئة اإلقلیم والبیئة,الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة) 2(
  .12/12/2001في ,77العدد,الرسمیة

mailto::info@mir-algeria.com
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مدینة  21و العمل بطریقة المراقبة في , المفارغ غیر الرسمیة  بإزالةهذا وقد قامت الدولة    
  . ملیون دوالر  70.5بقیمة 

  . ملیون دوالر  2عملیات نموذجیة لجمع نفایات التغلیف و رسكلتها بقیمة * 
  . ملیون دوالر  10.5انجاز مركب لطمر النفایات ب * 
 . )1(ملیون دوالر  1لصلة بالعالج الطبي بقیمة تسییر النفایات ذات ا* 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .  18سالمن رضوان ، مرجع سابق ، ص ) 1(
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 : مكافحة ظاهرة التصحر في الجزائر -5
التصحر و الجفاف یؤثران عل التنمیة المستدامة عن طریق ترابطهما مع  أنباعتبار    

و بالتالي فالتصحر مشكلة ذات  , األشخاص مشاكل اجتماعیة هامة مثل الهجرة و نزوح
 إعادةو , في الخطط التنمویة  األولویة إعطاؤهالذا فمن الضروري  أمنیة ،حضاریة  أبعاد

و بمشاركة عدة متدخلین الستعادة , النظر في كیفیة معالجة هذا الملف بنظرة جدیدة شاملة 
األخرى المحافظة على المناطق و , سابق عهدها و تنمیتها  إلىقدرات المناطق المتصحرة 
 96و قد صادقت الجزائر على اتفاقیة مكافحة التصحر في ماي  .لتفادي تعرضها للتصحر 

 إلدماجو هذا یعتبر التزاما صارما لبالدنا ,  96جانفي  22 ل 3/96بمرسوم رئاسي رقم 
العمل برنامج  إعدادمكافحة التصحر في سیاساتها التنمویة ، و قد شرعت الجزائر في 

  : و هذا بالتركیز على , الجفاف  آثارالوطني لمكافحة التصحر وتخفیف 
  . صیانة و حفظ الموارد الطبیعیة  -  أ

في  إدماجهاعلى تنفیذها و  التأكیدهذا مع  .ركة في العملیة للسكان المعنیین المشا -ب
 . السیاسات الوطنیة و المتعلقة بالتنمیة المستدامة 

جعل إطار عالمي ، مما تفاقیة تعطي فرصة العمل في اإلهذه  أن ىإل اإلشارةتجدر    
عن  بحیث تم البحث 10/97في روما  أجريالذي  األولالجزائر تكون حاضرة في المؤتمر 

  . تفاقیة المیكانیزم المالي لتطبیق اإل
ة بالنظرة المتعدد إالو هذا ال یتم , تطلب عدة عملیات تمكافحة التصحر في الجزائر  إن   

و الحفاظ على الموارد و  اإلنتاجتلبیة حاجیات المواطن من  إلىللقطاعات التي تهدف 
و وضع تنظیم محلي و جهوي و , فمن الضروري تحدید مسؤولیات المتدخلین  إذن, ضمانها

لهذا فان النظرة  .رحة مع المشاكل المطروحة و الحلول المقت أكثر بالتأقلموطني یسمح 
الغابات فقط ( تكون من مهام قطاع الفالحة  أنفي الجزائر ال یمكن لمعالجة ملف التصحر 

البیئة ، التجهیز ( هذا الملف تتطلب تدخل عدة قطاعات لها عالقة بالموضوع  أهمیةن أل) 
الریفیة و  ، التهیئة العمرانیة ، المحافظة السامیة لتنمیة السهوب ، البحث العلمي ، التنمیة

نهمل الدور الذي یؤدیه و  أنبالنسبة لقطاع التجهیز ال ینبغي و   ... ) .الجمعیات البیئیة 
 أساسیكون على  أنعن طریق توزیع نقاط الشرب للحیوانات الذي یجب : هذا كمثال 

 األنهارعن طریق تخزین میاه  أیضا, الرعویة و حالة المراعي لكل منطقة  اإلنتاجیة
و تصمیم مواقعها بحیث تخدم زیعها الصغیرة في سدود صغیرة متعددة یتم تخطیطها و تو 
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استعمال میاه الصرف الصحي لما لها  إعادةفي  أیضاكما یتم التدخل  ,كامل أحباس النهر 
  . من الوجهة االقتصادیة  أهمیةمن 
بات كما یتم التدخل للمحافظة السامیة لتنمیة السهوب عن طریق تنمیة و صیانة الن   

قامة مشا الطبیعي بتطویر المرعى المتدهورة عن طریق الحجز ریع الستصالح المراعي وإ
  . خاصة في منطقة الهضاب العلیا لشساعة المساحات المتضررة 

الخضراء و هذا  األحزمة إقامةقطاع الغابات فزیادة على مهامه الحقیقیة ، فیمكن له  أما   
, )اریع الكبرىالمش( و التوسع في التشجیر, لمكافحة زحف الرمال ، حمایة الغابات القائمة 

شبكة من مصدات  إنشاء, ) ن االنجرافحمایة التربة و مساقط المیاه م(ة المثمر  األشجار
  . الریاح في سهول الجنوب 

  :  بمكافحة ظاهرة التصحر  یمكننا أخیراو    
و الجفاف  مشاركة لدمج التوعیة بالتصحرالوضع برامج متعددة متخصصة و قائمة على  −

  . ة و برامج التعلیم غیر النظامي وبرامج تعلیم الكبار في النظم التعلیمی
دعم و تقویة أعمال الدراسات و األبحاث الضروریة التي تساهم في وضع مخطط وطني  −

  . لمكافحة التصحر 
  . جل تعبئتهم الفعالة و مشاركتهم في مكافحة التصحر اإلهتمام بالسكان و توعیتهم من أ −
 .   )1(مقروءة و المسموعة و المرئیة لتوعیة المواطنین استعمال وسائل اإلعالم ال −
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .  64إلى  61ملحة أحمد ، مرجع سابق ، ص ) 1(
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   : المحافظة على التنوع البیولوجي -6 
في محاولة إلیجاد حل لتدهور الموارد الطبیعیة و بالتالي المحافظة على التنوع البیولوجي    
تحویل المناطق من التراب الوطني إلى مناطق محمیة السیما قامت المصالح المعنیة ب, 

  . )1(إنشاء الحظائر الوطنیة و المساحات الطبیعیة و مناطق الصید 
 بأنواع الحیوانات  إحصائیةحمایة التنوع البیولوجي في وضع قائمة  إجراءاتو تتمثل    

 بإنشاءمیات الطبیعیة و توسیع مناطق المح, و دراسة خصائصها و توزیعها , النباتات  و 
ا ، شریعة ، جرجرة ، غورایا ، تاز  القالة ،: ( حظائر وطنیة في ثماني مناطق و هي 

و  نقراضلحیوانیة و النباتیة المهددة باإلا األنواعو الهدف منها هو حمایة , ) ثنیة , تلمسان
الثدییات  أنواعمن  انوع 88من بین  أن إلى اإلشارةو تجدر  .الحفاظ على التنوع البیولوجي 

نوعا  103الطیور نجد  نوعا من 332نوعا منها محمیا ، و من بین  47في الجزائر نجد 
  . محمیة  أنواع 8من الزواحف هناك  65خیرا من بین وأ ,فقط محمیة 

ملیون دوالر  21.5ف مالي یقدر ب و البیئة بتخصیص غال اإلقلیمو عملت وزارة تهیئة    
  : بیولوجي موزعة على النحو التالي جل حمایة التنوع المن أ
  . ملیون دوالر  6من  بأكثرمركز لتنمیة الموارد البشریة  إنشاء* 
ملیون  0.5دراسة عن موارد التنوع البیولوجي في الواحات و المناطق الجبلیة بقیمة  إعداد* 

  . دوالر 
و تجدر  . )2( ملیون دوالر 15ثالثة مناطق للتنمیة المستدامة بقیمة  و تهیئة إنشاء* 

ك من المساحة الكلیة للبالد بما في ذل%  22.41الجزائر تقوم بحمایة  أن إلى اإلشارة
هي في طور  أخرىهناك مناطق محمیة  أنكما  الحظائر الوطنیة للطاسیلي و األهقار ،

  . االنجاز 
د من جل ضمان الحفاظ على التنوع البیولوجي ال بأنه و من أیمكننا القول  األخیرفي    

حمایة  أن كما .وارد و البیئة التي تنطبق علیها تطبیق استراتیجیة مكیفة مع طبیعة الم
الحیوانیة و  األنواعحمایة  إلىالتوصل  أن یعة لیست مهمة الحكومة فحسب ، ذلكالطب

  . )3(النباتیة التي تعیش في بالدنا یقتضي توعیة الجماهیر بذلك 
  
  

  . 50ملحة حمد ، مرجع سابق ، ص ) 1(
  .  190سالمن رضوان ، مرجع سابق ، ص ) 2(
  . 51، 50ملحة أحمد ، مرجع سابق ، ص  ) 3(
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  : مكافحة مشكلة الطاقة في الجزائر -7
آنیا من الطاقة أن نسمیه أنه تحقیق ما یمكن مشكلة الطاقة بكل قوة و حزم من شأالتصدي ل إن   

ي طریق على البلدان ف رات التي فرضت نفسهاو یعتبر التحكم في الطاقة من اإلختیا. و مستقبال 
بموضوع التحكم في الطاقة جعلها تسن قانون فاهتمام الجزائر . الجزائر ك النمو بما فیها المنتجة

تحدید شروط السیاسة  إلىیتعلق بالتحكم في الطاقة ، و یهدف  99یولیو  28في  99/09رقم 
 51و یحتوي هذا القانون على . عها حیز التنفیذ و وض تأثیرهاالوطنیة للتحكم في الطاقة و وسائل 

و التدابیر في  واإلجراءات ع مادة ، و برنامج وطني للتحكم في الطاقة یشمل مجمل المشاری
معاییر الفعالیة الطاقویة ،  إعدادترقیة الطاقات المتجددة ، , اقتصاد الطاقة :  اآلتیةالمجاالت 

البحث في مجال الفعالیة الطاقویة ، التحسیس و التربیة و , الطاقة على البیئة  أثارالتقلیص من 
 اإلجراءاتهذا و یشمل التحكم في الطاقة مجمل . و التكوین في مجال الفعالیة الطاقویة  اإلعالم

النظام الطاقوي  تأثیرو الحد من  , و النشاطات التطبیقیة بغیة ترشید استخدام الطاقة المتجددة
  . )1(على البیئة 

سیاق ترقیة الطاقات المتجددة فقد اهتمت الجزائر بهذا الجانب من خالل میادین هذه  و في   
   :، الریاح ، حرارة األرض الجوفیة الطاقات النظیفة و المتمثلة في الشمس 

تقنیات من المضخات الشمسیة في صورة رافد مكمل حیث تم تطویر  :الطاقة الشمسیة  -أ
لتحلیة میاه  إمكانیاتهذه الطاقة فیما توفره من  أهمیةتتجلى لتسخین المساكن و المباني ، كما 

   .خاصة وأن الجزائر تتوفر على عوامل تطویر هذا النوع من الطاقة . )2(البحر 
تنتج هذا النوع  المنزلیة ، و هناك وحدة لإلنارةو یمكن استخدامها  ) :الطاقة الهوائیة(الریاح  -ب

  . الریفیة و المنعزلة  لألوساطنافع عدیدة توفر م إذغواط ، من الطاقة في األ
ستعماالت الخاصة كالزراعة المغطاة هذا المورد یمكن تطویره لبعض اإل :الحرارة الجوفیة  -ج

   )3( .العمومیة تسخین المباني  إلى باإلضافة, بالبالستیك 
التخزین و الفرز و  الجمع و النقل و إلىالنفایات  إزالةالدولة فیما یخص عملیة  لجأتهذا و قد    

 منتجاتالعناصر التي یمكن استعمالها من جدید ، لیتم رمي و  الضروریة اللتقاط الطاقة المعالجة 
 "الملوث الدافع "  مبدأكما عمدت الدولة لتطبیق ,  األضرارفي ظروف كفیلة الجتناب  أخرى

   .)4( واإلنسانحفاظا على البیئة 
  .  69، 68ملحة أحمد ، مرجع سابق ، ص ، ) 1(
  .  165رحماني شریف ، مرجع سابق ، ص ) 2(
 .  48رحماني شریف ، مرجع سابق ، ص ) 3(
,  info@mir-algeria.com:نقال عن, الجزائر ,وزارة الصناعة ,  إستراتیجیة الجزائر حول تسییر النفایات:أزرواق بوعالم  ) 4(
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