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 :  ةــــــعام ةــــمقدمــــ    
 ومنذ ،خيراتهاليعود إليها ويستقر فيها ويتزايد ويتكاثر من  –من طين - األرض رحم من اإلنسان ولد      

 المجتمع طور إلى والقبيلة والعشيرة الفرد طور من لانتق ولما ،اءة معط وهي يستغلها لظ سطحها على ظهوره
 تقدم ومع ، أديمها على وطأة وأشد اإلخضاع في تنظيما كثرأ أشكاال اتخذ حيث؛  لها استغالله زاد والدولة
 اءبق تهدد لالوسائ هذه فيه أمست الذي الحدإلى   وصلت حتى  يعهاوتطو هالاستغال فيه لوسائ تطورت التاريخ
 الواعية المستقبلية الرؤيةففقد كياته سلو على األنانيةته ونزع اآلنية اتهحاجحيث طغت . هاءبق وبالتالي الطبيعة

 في خاصةببيئته  أن تدهورت عالقتهنتاج ذلك كان و،  السليم البيئي الطريق عن وانحرف البيئي البعد لتجاه
 لبشك مستمرهي في تزايد  البيئية والقضاياكل المشا من الكثير رتوظه،  العشرين القرن من الثاني النصف
 الموارد استنزاف ويزداد،  الحرارة درجات وترتفع،  البيئة عناصر تلوث يزداد جديد يوم لك ففي يومي

تختلف مظاهرها  و ة  هذه المشكالتحد، ولعلّ  التصحر دائرة وتتسع الغابات قضم معدالت وترتفع ، الطبيعية
 .على اختالف البلدان والمجتمعات

اجتمعت  ؛تحتضن هي األخرى أزمات بيئية حادة  خاصة على مستوى أوساطها الحضريةالجزائرية  بيئةالو        
 ية السكانغلبأف؛ بشكل غير متساو   اوزعمشهد اإلقليم الجزائري نموا سكانيا كبيرا  حيث ؛ فاقمهاتعدة عوامل في 

 %4المنطقة التلية تضم تقريبا ثلثي سكان البالد  بالرغم أّنها ال تمثل سوى و متمركزون في الجزء الشمالي للبالد ، 
 %78و ،من إجمالي السكان %52الي الربع بالنسبة للهضاب العليا التي تضم حو  %9مقابل ، من المساحة الكلية 

ويرتبط هذا التسحل الحقيقي بتركز  .1من الجزائريين % 01من التراب الوطني بالنسبة للجنوب الذي اليقطنه إالّ  
جية تنمية غياب استراتيهذا فضال عن  .األنشطة وكبريات المدن لفائدة شمال البالد وخاصة على الشريط الساحلي

ل . إّن هذه العوامل وغيرها من العواموعدم استقرار اإلدارة البيئية،  راشدة تدرج في اهتماماتها األبعاد البيئية
اختالل التوازن بين   من .الحاليالوضع البيئي  منتوج لتعطي البيئية المكونات مع تداخلتقافية ، االجتماعية والث

أخطار في ميدان الصحة العمومية بسبب  األخضر ، للحزام تدميرو المساحات الخضراء والمساحات المبنية 
ث ، قصور خدمات الصرف الصحي والتخلص من مخلفاته ، التلو  التسيير التقريبي للنفايات الحضرية والعمومية

 .بكل أشكاله بسبب المؤسسات الصناعية ووسائل النقل ...الخ 
 دولية جهود بذل إلى قاد عنه، المترتبة اآلثار خطورةب الجميع وإدراك،  الوضع هذا هثير ي الذي لقلقاولعلّ       
 المادية واإلمكانيات الوسائل توفير جلأ من تشريعات استصدار خالل من وحمايتها البيئة على المحافظة مجال في

 .للبيئة حماية األكثر واألدوات اآلالت اختراعو  عنها، المدافعة واألحزاب البيئية، الجمعيات بروز المتاحة، والبشرية
 أجل من عقدت التي الدولية تالمؤتمرا ومع كثرة أولى اهتماماتها . من التي جعلت البيئة المؤتمرات عقدفضالعن 

                                                 

لديوان ا المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة ،حالة ومستقبل البيئة في الجزائر تقرير حولوزارة  تهيئة اإلقليم والبيئة:  1
 04ص ،  5002، األلماني للتعاون التقني 
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 السويد ةفي مدين م2791جوان 5 في عقد الذي" ممؤتمر ستوكهول" البشرية للبيئة مؤتمر األمم المتحدة يبقى البيئة

 وتحديد مختلف للبيئة العالمي باإلعالن استوكهولم حيث تميز مؤتمر؛  البيئة من أجل انعقدت دولية تظاهرة أكبر

 تمعاتلمجا على ذلك الحاضر، وانعكاسات الوقت في البيئة وآثاره وتدهور التلوث عناصر تحديد ذلك في جوانبها ، بما

،  69التوصية ومن أهم هذه التوصيات  البيئة، حماية لتنظيم أساسية منطلقات هي بمثابة توصيات البشرية، ووضع
 والمحافظة البيئة حماية مسألةّن وذلك أل أفضل المداخل لحّل هذه المشكالت هو المدخل التربوي؛التي أكدت أّن 

 مسألة هي فقط ، وإّنما وحدهما التكنولوجية واإلجراءات القوانين البيئية تنّظمها أن يمكن ال معّقدة مسألة عليها ،

 يصل وإدراك وعى إلى تستند لم إن منها، المرجو الغرض تحققّ  أن تستطيع ال األولى؛ فالقوانين وحدها بالدرجة تربوية
 تكوين  يتمّ  وال ،ويتصدى لمشكالتها بيئته على تجعله يحافظ لسلوكه  وضوابط قيم إلى يتحول ،اإلنسان ضمير إلى
  .بيئية  تربية المجال من خالل تربيته هذا في الفرد إعداد بحسن إالّ  والقيم االتجاهات هذه مثل
 منسجمة بيئية سياسات إتباع إلى سعت بدورها فهيالعالمي ،   التنظيم من يتجزأ ال جزء الجزائر أن وبما      
دهور الت حدة من التقليل بهدف وذلك وعالمية، محلية قانونيةأنظمة  من مستوحاة حديثة وقواعد مبادئ على تقوم

ولم  ،لم تكن  في منأى عن موجة االهتمام الدولي بالتربية البيئية التي أعقبت مؤتمر استكهولم  ها، كما أنّ   البيئي
ذلك االهتمام الذي بدأته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في أوائل  ؛تكن معزولة عن محيطها اإلقليمي 

. ة التربية البيئيةأهميالسبعينات ، ومجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة ، وسلسلة الندوات العربية التي أكدت 
الوسائل لمواكبة هذه الموجة ومعالجة المشكالت البيئية التي تزداد تفاقما  ومن هذا المنطلق جندت الجزائر مختلف

ة عملت على نشرها بين مختلف األوساط السياسيجعلت التربية البيئية من ضمن أولوياتها و يوما بعد يوم ؛ ف
؛ فهي مجتمعال الحياة تستهدف كافة فئاتخاصة وأّنها عملية مستمرة مدى ، واالقتصادية واالجتماعية والتربوية 

. فكانت التربية البيئية من ضمن أهداف الرسالة اإلعالمية المسموعة والبصرية فاعلين بذلك تحتاج لجهود كافة ال
والمقروءة ، وتم تفعيل دور المساجد  وجمعيات المجتمع المدني ، والتحسيس داخل األوساط الشبابية ، واستحدثت 

،  يةمن ضمنها البلدية ، مديرية البيئا سياسة الدولة و تعكس برامجهمعدة مؤسسات إدارية بيئية مختصة تجسد  
، كما أولت الجزائر اهتمامًا بالناشئة خاصة داخل الفضاءات التربوية على مختلف المستويات  ...الخ دور البيئة 

ب رات والكتقر من خالل برنامج تربوي شامل ومقاربة بيداغوجية تمثلت في إدراج مبادئ التربية البيئية في الم
 .واألنشطة التعليمية المدرسية والمضامين 

: في هذه الدراسة  تمحورت إشكاليةوبذلك        
     ؟لتربية البيئية في مواجهة المشكالت البيئية في الجزائر مدى مساهمة الفاعلين في اما

 التي تقودونا إلى تحليل موضوعنا بحثنا هذا وهي :   فرعيةاإلجابة عن بعض األسئلة الها من خالل حاولناو     
 طبيعة التحديات التي تواجهها البيئة في الجزائر ؟ما  - 
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 ، طبيعية ) خاصة في األوساط الحضرية  الجزائر فيهي العوامل التي تفسر تفاقم المشاكل البيئية ماهي  -
 ؟  ...(، ثقافية اقتصادية، اجتماعية

 التربية البيئية في حماية البيئة  ؟   الفاعلين المحّليين في  مدى مساهمةما  -
  ؟في حماية البيئة التربية البيئية  الفاعلين فيما هي أهم الصعوبات التي تواجه  -

 مجال الدراسة : 
من أقاليم طبيعية مختلفة من الشمال إلى الجنوب ، من الشرق الجزائري ،  بلدياتثالث  نا على اختيار وقع      

ّم نبرز ثوذلك حتى نقف عند سبب تفاقم هذه المشكالت ،  ؛تعاني مشكالت بيئية مهددة للوسط المعيشي للسكان 
الهدف من أخذ  ولقد كان ، وكيفية مواجهتها .هذه المشكالتدور الفاعلين في مجال التربية البيئية في التوعية ب

ه ي في الجزائر ، واستخراج أوجثالث عينات مختلفة األوساط الطبيعية هو إعطاء نظرة شاملة عن الواقع البيئ
اهمة معرفة مدى مسونشخص مواقع الخلل هذا أوال . ثانيا  الوضعية الحاليةاإلختالف والتشابه حتى نقف عند 

ل المشكالت البيئية المحلية ، ومعرفة أهم الصعوبات التي تواجههم ، لنص ين في مواجهةيالفاعلين المحليين البيئ
قع بالنسبة الثالث تشترك في أهميتها من حيث المو  بلدياتأّن الإلى الفجوة الموجودة بين النظرية والتطبيق . وثالثا 

فضال عن ،  عتبرمسكاني   ثقلب تتمتع لها أهميتها اإلقتصادية على مستوى الوطن ، ،لألقاليم التي تنتمي إليها 
 من الشمال إلى الجنوب : هي  بلدياتالهذه و حجم التحديات التي تواجهها 

 سكيكدة : بلدية  -
 مصنفة كأخطر المدن على مستوى الوطن ،الساحلية ،  للبيئةكنموذج سكيكدة بلدية وقع االختيار على             

ينتج و اإلطار المعيشي للسكان ،  ألمر الذي يهدد ا؛  الصناعية اعدة بتروكيمياوية والعديد من المركباتتحتضن ق
 ، التلوث الهوائي والمائي على كافة المستويات خاصة المتعلقة بالصحة العمومية ،األخطار الصناعية، اأخطار 

 .و الحضرية  الطبيعية ، الساحلية ، فضال عن األخطار المتعلقة بالبيئة 

  برج بوعريريج :بلدية  -

ين مطوقة ب، فهي ، تواجه أخطار متعددة المنتمية إلى السهول العليا الداخلية  عن البلدياتهي نموذج       
تعتبر  العمراني ، هانسيجداخل جعلتها تواجه خطر الفيضانات ، فضال عن تواجد منطقة صناعية أربعة أودية 

لها  ، وتم التعرض موطن الباحثة بلديةوتعتبر هذه الهذا  من أنشط المناطق الصناعية على مستوى الوطن .
 سنوات . 8ردنا تتبع مدى تغير الواقع من عدمه في مدة أ، ف 1447بالدراسة سابقا سنة 

 ورقلة : بلدية  -

مهددة لإلطار شرية الطبيعية والبة بيئمرتبطة بالالصحراوية التي تعاني مشكالت  بيئةتعتبر ورقلة نموذج عن ال 
 ،وعلى رأسها مشكلة صعود المياه بسبب االستغالل المفرط لمياه الطبقات المتوسطة والعميقة  ، المعيشي للسكان
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ضال تسيير التقريبي للنفايات الحضرية وتدهور المجال األخضر . فالالمتعلقة ب المشاكل تدهور البيئة التراثية ،
     عن التحديات الطبيعية من جفاف وعواصف رملية وغيرها .

 الدراسة :أهمية 
 تكمن أهمية هذه الدراسة فيما يلي:

الذي تدرسه ؛ إذ تعتبر قضايا البيئة من أهم الموضوعات الحالية على الّساحة العالمية نظرا  أهمية الموضوع -
وتغيير  فتنمية وعي اإلنسان ؛ نتيجة تصرفات اإلنسان السلبية حيالها، لما وصلت إليه البيئة من انتهاكات 

وكياته نحو بيئته ، وتزويده بالمهارات والقدرات التي تؤهله لمواجهة مشكالتها ، وإيجاد حلول لها ، اتجاهاته وسل
  . اومحلي اعالمي اواتجاه، ة ضرورة ملحّ أصبحت ومنع وقوع مشكالت جديدة 

التربية والتوعية البيئية هي أحدث الوسائل الحالية لحماية البيئة التي تفطنت لها دول العالم كركيزة أساسية  -
 .نية ، ومشاريع وأساليب تكنولوجيةأساليب الحماية األخرى من تشريعات قانو لنجاح حتى  لحماية البيئة ، و

بيئية ، نظرا النتشار السلوكيات غير المرغوب فيها اتجاه الحاجاتنا الماسة في الجزائر إلى التركيز على هذا البعد و 
 والتي تشير إلى وجود أزمة أخالق بيئية في المجتمع الجزائري . 

وفي مجال التهيئة العمرانية خاصة. حيث الدراسات  ؛عامة على المستوى الوطني  ندرة الدراسات في هذا المجال -
غم أهميتها في التخطيط البيئي . كما أّن إحاطة المهيئ بثقافة المجتمع التي تناولت الجانب البيئي قليلة جدا. ر 

  وطريقة تفكيره ، وأهم سلوكياته اتجاه محيطه تعتبر خطوة أولية في التخطيط والتهيئة السليمة .
باختالف  لجزائريةا بعض عواصم الوالياتتحليال ألهم المشكالت البيئية التي تعانيها تشخيصا و تعرض الدراسة  -

وهذا ما لم نجده في دراسات أخرى ، كما أّن في نفس الوقت يبرز  ،، إلبراز أهم أسباب تفاقمها  أقاليمها الجغرافية 
 .أدوار الفاعلين ليقدم دراسة شاملة حول الواقع ومدى نجاعة أساليب الحماية 

ائن على ن خالل بحث ميداني يعكس ما هو كالجزائرية في مجال التربية البيئية ؛ متقدم الدراسة تقييما للتجربة  -
 أرض الواقع ، ويكشف مواطن الخلل ، والفجوة الموجودة بين النظرية والتطبيق .

سان ومدى نجاحاها في تكوين اإلن ط الضوء على مؤسسات التربية البيئية ، على نشاطاتها ، وبرامجها ،تسل -
عمل البيئي ، على اعتبار أّن الالفاعليين البيئين على المستوى المحلي مدى التنسيق بين مؤسسات و  . البيئي

 يحتاج إلى تضافر كل الجهود وتكاملها.
ا هو موجود رصد الفجوة الموجودة بين مت، و  الفاعلين المحليين في حماية البيئة التي تواجه الصعوبات  أهم تبرز -

يجاد حلوال مناسبة لتجاوز الواقع بصعوباته ، لعّلها إل. واقع ال كائن على أرض حماية البيئة وماهونظريا حول 
 .  حماية البيئة تؤخذ بعين االعتبار من طرف الباحثين والمختصين ، واألطراف المسؤولة عن 
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 :  مخطط عمل تمثل في   اتبعنا   : مخطط العمل
 المدخل التمهيدي :

 التي لها عالقة بموضوع البحث . مأهم مصطلحات والمفاهيتعرضنا فيه  إلى       
 حمايتهاوإجراءات  ة في الجزائر واقعهاـــالبيئالفصل األول : 

ل الجزائرية ، وأهم مظاهر تدهورها ، وتحليل أهم العوام بيئةتشخيص واقع ال ا الفصل إلىذالتطرق في ه تمّ       
د على حتمية وذلك بهدف التأكيماعية ، وثقافية . المتسببة في ذلك من تاريخية ، إقتصادية ، إدارية ، قانونية ، إجت

ة وزارية خاصة هيئثّم إبراز أهم اإلجراءات المتخذة من طرف الدولة لحمايتها منذ أن أصبحت هناك التربية البيئية ، 
  . 1425إلى سنة   1442بقطاع البيئة سنة 

 الوطنية في تطبيقها .والجهود كأساس لحماية البيئة  الفصل الثاني : التربية البيئية
الفاعلون  .، ودورها في حماية البيئة  هدافها، أ ، مبادئها تطورهاو  ة التربية البيئية نشأ عرضنا من خالله     

وأبرزنا أهم الجهود الوطنية في تطبيقها من خالل تفعيلها ألهم المؤسسات الفاعلة في  .والمنتفعون بها ، الحضرية
 ذلك .

 الدراسة جال خصائص البيئة الطبيعية والبشرية لم الفصل الثالث :
واجهه ت الدراسة والتي كان نتيجتها ماجال كان الهدف من هذا الفصل هو تشخيص أهم الخصائص البيئية لم    

قديم ، فهو إذن بمثابة تويبرز لنا مصادرها من تحديات ، ففهم الخصائص يسهل علينا تشخيص المشكالت 
نا فيه خصائص البيئة الطبيعية والبشرية للمدن الثالث ، خلصنا فيه إلى أوجه التشابه تناول .للفصل الرابع 

 واالختالف بينها .
 . بمجال الدراسة المشكالت البيئية أهم  : الفصل الرابع

ط بوالتي ترت ،التي تواجه مجال الدراسة بيئية والتحديات المشكالت الأخطر عرضنا فيه تشخيصا شامال ألهم و   
 البيئيةلمشكالت ا  فحددنا أهم .، وذلك لنؤّكد أهمية التربية البيئية في معالجتها ان مباشرة باإلطار المعيشي للسكّ 

 .ينها بأوجه التشابه واالختالف  ورقلة ، وحددنا  بلديةبرج بوعريريج ،  بلدية سكيكدة ، بلدية التي تواجه 
 الفصل الخامس : دور الفاعلين في التربية البيئية في حماية البيئة بمجال الدراسة 

زنا فيه على دور الفاعلين في التربية البيئية في حماية البيئة ، من خالل تحليل االستبيانات التي وزعت ركّ       
وأهم م ورقلة ، كدة ثم برج بوعريريج ثسكي بلدية على الفاعلين ، فأبرزنا بذلك دور الفاعلين في حماية البيئة في  

 . مع استخراج أوجه التشابه واالختالفالصعوبات التي تواجههم ، 
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 منهجية الدراسة:
مّنا انتهاج العديد من أساليب ومناهج البحث، والتي تتمثل في الطرق والمناهج  إقتضى موضوع البحثإّن       

المنهج الوصفي التحليلي؛ ذلك أّن المنهج الوصفي يهدف إلى وصف  إعتمدناالنظرية والعمل الميداني؛ حيث 
الظاهرة محل الدراسة وتصويرها كميا عن طريق معلومات مقننة ؛ حيث تم تشخيص الواقع وتصويره كميا من 

صف و  يالمنهج التحليلي فيهتّم بتقرير خصائص موقف معين أ. أّما العلميةخالل توظيف مختلف األساليب 
م تحليل تسيرات العلمية لذلك، فمن خالله عن األسباب المؤدية للظاهرة لتقديم التفالعوامل المختلفة بغية الكشف 

في فاعلين المقابالت التي تمت مع الشمل تقييم محتوى  والذي منهج تحليل المحتوى ،و أسباب المشكالت البيئية ، 
 .لبيئةوالتي تعكس مدى مساهماتهم في حماية ابرامج ، فضال عن تحليل مختلف تقاريرهم و  مجال التربية البيئية

 ناهيك عن المنهج المقارن الذي تم فيه عرض أهم أوجه التشابه واالختالف بين المدن الثالث .
 لمجالرية بشإلى توظيف أسلوب الرسم البياني و الرسم الخرائطي في دراسة البيئة الطبيعية وال عمدناو       

 الدراسة ، وأهم المشكالت البيئية التي تعانيها . 
الطرق والمناهج النظرية غير كافية لرصد الواقع في المدن محل الدراسة ، لذا يعتبر العمل الميداني  ولعل ّ 

 ةذلك من خالل إنجاز تحقيقات ميدانية سواء تعلق األمر بالمالحظكان خطوة أساسية في إنجاز هذا البحث ، و 
ي فمع مدراء ورؤساء ومسيري الهيئات الفاعلة في مجال التربية البيئية  واستبيانات المباشرة أو إجراء مقابالت

 .البلديات الثالثة 
  مراحل إنجاز الدراسة: 

 علينا إتباع ثالث مراحل أساسية هي:   تعينإلنجاز هذه الدراسة       
والبيبليوغرافي، ومن خاللها تم اإلطالع على المراجع التي  وهي مرحلة البحث النظري  :مرحلة البحث النظري  

ن على خالله ما هو كائتكون المحك الذي يقيم من ، من أجل تكوين خلفية نظرية  تخدم الموضوع أو لها صلة به
مات و جمع مختلف ما ورد في المؤتمرات الدولية والتقارير العالمية والمراجع المختلفة من معلحيث تّم  ؛أرض الواقع

؛ ذا المجالواإلقليمي والوطني في هلنشاط العالمي احماية البيئة ،  أساليب وإجراءاتالتربية البيئية، البيئة و عن  
ثم جمع المادة العلمية من المراجع والبحوث والدراسات التي  وذلك إلرساء قاعدة نظرية لتنفيذ البحث الميداني

 . تناولت منطقة الدراسة

التصال االنزول إلى الميدان و هذه المرحلة مهمة جدا في إنجاز هذا البحث حيث تم فيها  ني:مرحلة البحث الميدا
بيئة المحلية لالهيئات ذات العالقة بالموضوع لتزويدنا بالمعلومات الالزمة، سواًء ما تعّلق منها بدراسة ابمختلف 

، ني للتطهيرلبيئة ، والديوان الوطمديرية ا: المصالح والهيئات المعنية بذلك نذكر منهازيارة  تمّ ومشكالتها ؛ حيث 
ما تعّلق  الخ. أو...مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية ، المصالح التقنية للبلديات محل الدراسةومديرية الري ، 
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بإبراز دور مؤسسات التربية البيئية النظامية وغير النظامية ؛ حيث تّم االتصال بمديرية التربية ، المؤسسات 
 . ، اإلذاعات المحلية ، الجمعيات البيئية ، دور البيئة التعليمية 

لسابقتين ا المعطيات التي تم جمعها من المرحلتين تّم تحليلفي هذه المرحلة  مرحلة معالجة وتحليل المعطيات:
لعديد من ااستخدام  تمّ و  ثم إعادة هيكلتها وعرضها في أشكال مختلفة: نصوص، جداول، رسوم بيانية، خرائط،

  ، ARCGIS10.2  ،CORELDRAW12البرامج من أجل عرض البيانات في األشكال السابقة وهي: 

 1422 Excel.GOOGLE EARTH PRO  

 الدراسات السابقة : 

بصفة ئة في مجال التهيو  في جميع التخصصات بصفة عامة  موضوعبهة للاتوجد دراسة مش الفي الحقيقة        
وبشكل مجزء ، ولكن ال توجد دراسة حسب البحث حيث يتم تناول الموضوع في عديد االختصاصات ؛ خاصة 

وتبرز دور  ،ا شامال حول المشكالت البيئية ألوساط طبيعية مختلفة المكتبي الذي قامت به الباحثة تقدم تشخيص
تّم اإلطالع  ومن أهم الدراسات التي، وهنا تبرز أهمية الموضوع وحداثته ، ئة الفاعليين البيئين معا في حماية البي

  : واالستفادة منها  عليها

ر ة دكتوراء في القانون العام، جامعة بوبكرسال ، اآلليات القانونية لحماية البيئة في الجزائريحيى وناس:  -
 معالجة  الحاالت التي لم  لسب لحماية البيئة ، و ، تناولت الدراسة اآلليات الوقائية  1449بلقايد ، تلمسان،

 آلليات التدخلية واإلصالحية لألضرار البيئية ا عرض لخال من الوقاية من األخطار و االحتياط فيها يفلح
 تحديد الجوانب القانونية في حماية البيئة في الجزائر ليتم مقارنتها مع ماهو موجود واقعا .استفدنا منها في 

التربية البيئية ودورها في التنمية المستدامة )دراسة ميدانية بمؤسسات التعليم المتوسط فتيحة طويل :  -
 1422كرة ،( ، رسالة دكتوراه في علم اجتماع التنمية ،جامعة محمد خيضر ، بسبمدينة بسكرة

  عـم؛  ةـالمترابط أجزاؤها تؤديها التي الوظائف إلى استنادا ،البيئية التربية نسق تحليلتناولت الدراسة 
 مناهجمن خالل تحليل  ،بسكرة بمدينة المتوسط التعليم مؤسسات وسط ،المستدامة التنمية لتحقيق بعضها

 التنمية لمجاالت االختبارالمعرفي قياسم واستخدام  ، المتوسط التعليمفي كتب  ،المدنية والتربية الجغرافيا
 ،الميدانية الدراسة هذه نتائج اظهرت وقد . يمـالتعل نـم ةـالرابع السنة تالميذ من منتظمة لعينة ،المستدامة

 ،والتماسك الترابط عالقات وتقوية  دعيمـت على تعمل ال ،مختلفةاء اجز من يحمله وما البيئية التربية نسق أن
 وسط ،المستدامة التنمية أجل من ومتوازنة متكاملة بصورة ،المختلفة اءاالجز هذه بين المتبادل واالعتماد
في تكوين قاعدة نظرية حول التربية البيئية ، والفاعلون فيها ،  منهااستفدنا   ط .المتوس التعليم مؤسسات

 وأهميتها في حماية البيئة. 
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ماجيستير  ، رسالةمدينة ورقلة (  الجزيرة الحرايرية العمرانية )حالة قصرتأثير النخيل على كوثر عرباوي :  -
 وم والتكنولوجيا كلية العل في الهندسة المعمارية ، تخصص التجمعات البشرية في المناطق الجافة وشبه الجافة ،

صر عمرانية بقثر النخيل على الجزيرة الحرارية ال، تناولت الدراسة أ  1420، جامعة محمد خيضر، بسكرة ، 
وذلك بحسب بعده عنها، عبر عمل ميداني بأخذ قياسات العوامل المناخية )درجة حرارة الهواء،  مدينة ورقلة ،

أين تّم إثبات وجود الجزيرة الحرارية استفدنا منها فس التعرف على  الرطوبة (، عبر خمسة محطات قياس،
                                                                         . البيئية لبلدية ورقلة ، وتشخيص حاله القصر الخصائص 

- Mehdi Lotfi  :La prise en compte de la structure verte dans l’aménagement urbain, dans le cas 
 d’une densité urbaine,étude de la ville de Bordj Bou  Arréridj, diplôme d’Etude Approfondies ( 

Ville et Territoires),centre d’Etudes Supérieures d’Aménagement ,Tours,2004 

، وأظهرت حجم التناقص والتدهور التي عرضت الدراسة واقع المساحات الخضراء في مدينة برج بوعريريج 
.البرج  تواجهه المساحات الخضراء ، استفدنا منها في تحليل مشكلة تناقص المساحات الخضراء في  

 كما اعتمدنا على مجموعة من الدراسات التقنية للبلديات الثالثة لدراسة و تحليل المشكالت البيئية بها . 
بالمنهجية ، أو بإحاطتنا بالموضوع من مختلف منها رغم أهمية هذه الدراسات بالنسبة لبحثنا خاصة ماتعلق و    

وجغرافية ، إال أنها اقتصرت على دراسة تفصيلية تخدم جزئية جوانبه القانونية ، االقتصادية ، واالجتماعية ، 
. فحسب  العنصر والنطاق المدروس  

 صعوبات البحث : 
:طيلة مشوار هذا البحث واجهناها   أهم العراقيل التيمن من الصعوبات والتحديات و علمي ال يخلو بحث       
اتساع مجال الدراسة و صعوبة تغطيته و معالجته .  -   

 وإبراز أدوارهم . لثالثة مدن االفي   بهم تعدد الفاعلين ، وصعوبة االتصال  -
تضارب اإلحصائيات بين مختلف الهيئات المحلية ، وانعدامها في بعض االحيان بسبب البيروقراطية وتحفظ  -

   حول المعطيات التي تعكس الواقع البيئي . المسؤولين
سكيكدة بلدية بوالية برج بوعريريج ، وتعذر جمع المعلومات الخاصة ب بعد المسافة خاصة وأّن الباحثة تقطن - 

 وورقلة .
سليط بالقسط القليل في ت ولو ناكون قد ساهمنرجوه هو أن نما  وكلّ  ، ناغير أّن كل هذا لم يثبط من عزيمت     

 ،اليةاإليكولوجية الح الجة األزمةمعأراد أن يساهم في  نوفتح آفاق مواضيع أخرى لم، الضوء على هذا الموضوع 
 كون من الموفقين. نأن نا وحسب
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 :  تمهيد
 وعلى الميداني ، و النظري ببعديها الدراسة لتناو في منها ننطلق التي الخلفية ليشك المفاهيم تحديد ّنإ      
 . على البحث دينامكيتهيضفي ؛ وتشكل حقال  دالليا  ، تصوريا طاراإ لتشك المفاهيمفإّن  ساسألا هذا

 . قصي واقع  الظاهرة  المدروسةويسمح بت
 مفهوم البيئة : .1

يعتبر مصطلح البيئة من المفاهيم الشائعة في األوساط العلمية ، وفي ضوء ذلك  نجد للبيئة تعاريف       
عديدة  ومختلفة باختالف عالقة اإلنسان  بالبيئة  ؛ فالمدرسة بيئة ، والمصنع بيئة ، والمؤسسة بيئة،  والمجتمع 

ئة ل النشااا  البشرية المختلفة ، كنن نقول البيبيئة، والعالم كّله بيئة . ويمكن النظر إلى البيئة من خال
. و مهما كانت النظرة إلى البيئة   1الزراعية ، والبيئة الصناعية ، والبيئة السياسية ، والبيئة الروحية ...إلخ 

  م التعاريف  الواردة في  شننها :ومجاالتها  فمن أه
 لمفهوم اللغوي :ا 

  2والذي يعني بيت أو منزل. OIKOSالبيئة كلمة منخوذة من مصطلح  اليونانية: في اللغة - 
البيئة مشتقة من الفعل "بوأ"  بمعنى المنزل أو الموضع ، يقال تبوأ  منزلة، وبوأ منزال  :  في اللغة العربية  - 

جازا ن تطلق م" ويمكن أالنزول والحلول في المكان؛ بناء على ذلك يتضح أن البيئة هي " 3يعني هّينه ومّكن له
، هذا المفهوم األول . كما أّن لها مفهوما ثان وهو 4على المكان الذي يتخذه اإلنسان مستقرا لحلوله ولنزوله 

 .5الحالة أو الهيئة ؛ فتطلق البيئة على كّل ما يتصل بحالة الشخص ، فيقال باء  بيئة سوء أي بحال سوء 
ويبدو أّن المعنى األول هو الغالب ؛ فقد استخدم القرآن الكريم والسنة النبوية المطّهرة مصطلح البيئة في      

 ر بيوتاتبوآ لقومكما بمص وأوحينا إلى موسى وأخيه أنأكثر من موقع للداللة على المنزل منها  قوله تعالى :"
:"والذين وقوله تعالى 7.االرض يتبوأ فيها حيث يشاء " :" وكذلك مكّنا ليوسف في، وقوله سبحانه وتعالى   6" 

أما في السنة النبوية فمنها قوله صلى الله عليه .  8تبوؤا الّدار واإليمان من قبلهم يحّبون من هاجر إليهم " 
 لينزل منزله أي. 9"متعمدا فليتبوأ مقعده من النار إّن كذبا علي ليس كذبا على أحد ، من كذب عليّ وسّلم "

                                                           
 8، ص 6002العربية المفتوحة في الدانمارك ،السويد ، ة، منشورا  األكاديمي التربية البيئيةكاظم المقدادي :  1

 43ص، 7002،دار الكتب العلمية ،القاهرة ،1، ط :مقدمة في علوم البيئةمحمد إسماعيل عمر  2

 51،ص1991،الدار العربية ،مصر ،1،ط الحماية القانونية لبيئة المياه العذبةسحر حافظ :  3

  111، ص 6011، دار اسامة ، األردن ،  1ط،  المعجم البيئيزينب منصور حبيب : 4
 681  ، ص د. لسان العرب ، لبنان ،تقديم عبد الله العاليلي ،دار  ،(ر-أ )1، م لسان العرب المحيطابن منظور :  5

 88سورة يونس : اآلية  6
 12سورة  يوسف : اآلية  7

 9سورة الحشر :اآلية  8
 21، ص 1991،المكتبة العصرية ،لبنان ،1،ط1،ج صحيح البخاري اإلمام البخاري :  9
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 المنزل و المحل البيئة هي أن منه يؤخذ أن يمكن و السكن، و النزول و الحلول هو التبوء هذا و النار، من
 السكن. و
مجموعة الظروف الخارجية التي لها  Environment: تعني في المعاجم اإلنجليزية  اإلنجليزيةفي اللغة - 

في اإلنجليزية أيضا للداللة  Environment. ويستخدم لفظ 1تنثير على حياة الكائنا  الحية بما فيها اإلنسان 
على الظروف المحيطة والمؤثرة على التنمية ، كما يستخدم للتعبير عن الظروف الطبيعية : الماء ، الهواء 

 2،األرض .
ها المحيط الذي يعيش فيه الكائن الحي ، وتشمل جميع : ورد في معجم الروس بننّ  الفرنسيةفي اللغة - 
 ناصر الطبيعية والثقافية القادرة على التنثير على الكائنا  الحية واألنشطة اإلنسانية  .الع

 :المفهوم اإلصطالحي 
إلنسان ختلف وفقا لتخصص الباحث، فهي تبدأ بايممّا ال شّك فيه أنّ مفهوم البيئة وابيعة النظر إليها       

 ومن  بين  التعاريف  نذكر: .3واستثماره لمواردهاوتنتهي باإلنسان فهو محورها، ونجاحه مرتبط بفهمه لها 
    4" أّنها إجمالي األشياء التي تحيط بحياة اإلنسان وتؤثر في األفراد والجماعات"عّرفها االتحاد األوروبي:  -
يحيط به من موجودا  ، وتشمل الهواء الذي يتنفسه  هي كّل ماهو خارج عن كيان اإلنسان ، وكل ما  -

يشربه واألرض التي يسكن عليها  ويزرعها وما يحيط به من كائنا  حّية أو جماد ، وهي اإلاار والماء الذي 
 . 5الذي يمارس فيه حياته وأنشطته المختلفة

 . 6ثروة اإلنسان األولى ، وهي أيضا عدوته األلد وضحيته وتعّرف أّنها  -
ويمكن القول أّن البيئة بمعناها االصطالحي هي كل ما يحيط باإلنسان من مظاهر ، وإن كان البعض      

 .لطبيعيةالمظاهر الطبيعية وغير اها لتشمل لبعض اآلخر مدّ . فاقصر هذه المظاهر في المظاهر الطبيعية فقط 
 لمفهوم اإليكولوجي:ا 
علم يبحث . وهو  Ecologie، وهو ما يعرف بعلم البيئة  لم يتردد العلماء في إفراد علم مستقل للبيئة      

. وقد عرفه عالم البيئة اإلنجليزي 7في عالقا  الكائنا  الحية مع بعضها البعض والوسط الذي تعيش فيه 
                                                           

 .10، ص 6008، دار الفكر الجامعية، اإلسكندرية  ،لسياحة و البيئةا :محمد الصيرفي 1
 المكتب ، حمايتها في المتحدة األمم ودور وقطر مصر في البيئة لحماية التشريعية السياسة :عمران محمد فارس 2

 70ص ،7002الحديث،اإلسكندرية، الجامعي
 181ص 6001 ، بيرو ،، دار النهضة العربيةجغرافية التنمية والبيئة: اهيم ، فتحي عبد العزيز أبو راضيعيسى علي ابر  3
 111زينب منصور حبيب :المرجع السابق ، ص  4

،  1989، الكويت ،واآلداب والفنون للثقافة الوطني المجلس ،المعرفة عالم ، العصر التلوث مشكلةمدحت اسالم : أحمد   5
 9ص

، دار الجيل، 1، ترجمة يوسف ضومط ، ط)كلمات جديدة، مصططلحات مبتررة، مفردات نادرة  12: معجم القرن جاك أتالي  6
 . 11، ص6000لبنان، 

 9، ص1992، دار الشروق ، عمان ،  علم البيئةعلياء بوران ومحمد أودية :  7
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 ،لطبيعي مع ارتبااه بعلم اإلجتماعه علم التاريخ اعلى أنّ   1972عام  CHARLES ELTON شارلز إلتون 
 .1واقتصاديا  الحيوان

 الفرق  لكن ، Environnementاإلنساني  البيئة بعلم Ecologieالبيئة  علم بين خلط يحدث ما وكثيرا      
 دراسة على اإلنساني البيئة علم يقتصر بينما تعيش، أينما الكائنا  لكلّ  دراسة يشمل البيئة أنّ علم في يكمن
 بين المتداخلة والتنثيرا  بالعالقا  االهتمام بضرورة البيئة علم وينادي. سواها دون  بالطبيعة اإلنسان عالقة
 بين والتالؤم التوازن  وجود ضرورة على يرّكز كما فيه، تعيش الذي والوسط اإلنسان فيها بما الحية الكائنا 

 الظواهر من كثير في المتمثل البيئي االختالل ظهر توازن  ال حالة وجد  ما وإذا الحية، والكائنا  الوسط هذا
 أشمل البيئة علم أنّ  القول يمكن سبق ما خالل من  .2إلخ  ...والتصحر،  الجفاف االنقراض، التلوث، مثل:
 على يقتصر الثاني بينما اإلنسان فيها بما الحية الكائنا  كافة بدراسة يهتم األول ألن اإلنساني البيئة علم من

 .مع الطبيعة وعالقته اإلنسان دراسة
 المؤتمرات الدولية :مفهوم البيئة في  -

لقد بدأ العالم بالتنبه إلى أبعاد المشكال  البيئية ، والتي تنذر بمدى خطورة الوضع البيئي على مستوى       
المعمورة ، لذلك سارعت دول العالم إلى اتخاذ العديد من اإلجراءا   في سبيل  إعادة التوازن البيئي ومعالجة 

األعوام األخيرة مولد حركة بيئية عالمية النطاق، وظهر  اآلالف من المشكال  الراهنة ؛ حيث شهد  
، وأنشئت وزارا  ومجالس عليا وأجهزة متخصصة أوكل إليها أمر 3المنظما  البيئية على المستويا  المحلية

ة جل حمايأالبيئة ، وصدر فيها العديد من التشريعا  ذا  الطابع اإللزامي. وعقد  العديد من المؤتمرا  من 
وال شك أن هذه المؤتمرا  ساهمت في تعريف البيئة وتحديد مفهومها  مّما يدعو إلى الوقوف عند  4البيئة ،

 مفهوم البيئة الذي اتفق عليه :
 يعتبر أكبر  في مدينة استوكهولم بالسويد 1927 جوان  2 في عقد:  للبيئة البشرية  مؤتمر استوكهولم -

 وتحديد مختلف للبيئة العالمي باإلعالن البيئة؛ حيث تميز مؤتمر استوكهولم من أجل انعقد  دولية تظاهرة
 على ذلك الحاضر، وانعكاسا  الوقت في البيئة وآثاره وتدهور التلوث عناصر تحديد ذلك في جوانبها ، بما

 دول وحّث جميع البيئة، حماية لتنظيم أساسية منطلقا  هي بمثابة توصيا  البشرية ، ووضع تمعا لمجا
 تكون  لكي الصدد هذا في الالزمة اتخاذ اإلجراءا  على الحكومية وغير الحكومية الدولية والهيئا  العالم
رصيد  :"ى المؤتمر التعريف التالي للبيئةعطأ وقد  .5ومتكاملة متناسقة وتدهور البيئة تلوث أخطار مواجهة

                                                           
 51ص  ، المرجع السابق:محمد إسماعيل عمر  1

   2ص ،2007مصر ، ، اإلسكندرية ، المعرفة بستان مكتبة،   )والمنهج األبعاد (المتواصلة التنمية :الرسول اليزيد أبو أحمد  2

ترجمة  ، )كيف نبني نظاما اقتصاديا عالميا متوصال بيئيا  إنقاذ الروكبلسترر براون ،كريستوفر فاللفين ، سندرا بوستل : 3
 18،ص 1991،القاهرة ،الدار العربية  سيد رمضان هدارة ،

 15،ص 6001،قسنطينة ، ،جامعة منتوري  البيئة في الجزائر :عزوز كردون ،محمد الهادي العروق ،محمد ساحلي  4

 189رشيد الحمد ،محمد سعيد صباريني: المرجع السابق ،ص 5
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وقد .1ما إلشباع حاجات اإلنسان وتطلعاته"الموارد المادية  واالجتماعية  المتاحة في وقت ما، وفي مكان 
 .2" كل شيء يحيط باإلنسان : " أّنها ورد في إعالن المؤتمر عن مفهوم البيئة

 رسم ببلغراد في يوغسالفيا ؛ فبعد أن تمّ  1922أكتوبر  77-14عقد في : مؤتمر بلغراد للتعليم البيئي   -
ياسا  والتي من ضمنها التربية البيئية  جاء مؤتمر بلغراد لتوضيح الس السياسا  البيئية في مؤتمر استكهولم ،

لعالقة القائمة بين " االخاصة بالتربية البيئية ، وقد اعتمد المؤتمر مفهوما واسعا للبيئة بحيث اعتبر البيئة : 
 العالم الطبيعي والبيوفيزيائي ، والعالم االجتماعي والسياسي الذي هو من صنع اإلنسان ".

بهدف وضع اإلاار  1922أكتوبر  72-13عقد المؤتمر في تبليسي  مؤتمر تبليسي للتربية البيئية :  -
عية : " مجموعة النظم الطبي العام للسياسا  التربوية في مجال حماية البيئة .وقد عرف هذا المؤتمر البيئة

 3اطهم."ها زادهم ويؤدون فيها نشواالجتماعية التي يعيش فيها اإلنسان والرائنات األخرى والتي يستمدون من
 والماء والجو والحيوية كالهواء الالحيوية الطبيعية الموارد من تتكون :  الجزائري  مفهوم البيئة عند المشرع -

 األماكن وكذا الموارد هذه بين التفاعل وأشكال التراث الوراثي ذلك في بما والحيوانا ، والنباتا  األرض وباان
 .4الطبيعية  والمعالم والمناظر
مفهوم البيئة هو من السعة والشمول على نحو يندرج فيه كل شيء مرتبط  ويتضح من هذه التعاريف أنّ      

 . ان الذي تعيش فيه كل الكائنا بالكائنا  الحية وغير الحية ، فهي بذلك الوسط أو المك
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 

                                                           
 69ص ،6001، الدار العربية  ، مصر ، 1،ط البيئة والمشكلة السكانيةحسن أحمد شحاتة :  1
 10ص ،  المرجع  السابق :الصيرفي محمد  2

ة دكتوراء ،رسال ثناء النزاعات المسلحةأمدى فاعلية القواعد الدولية الدولية اإلنسانية في حماية البيئة حسين علي دريدي : 3
 15-11ص ص د.  ،  في القانون العام ، جامعة عمان للدراسا  العليا ، األردن ،

،  15،العدد  ج.رالمتعلق بحماية البيئة في إاار التنمية المستدامة،  6005-08-19في المؤرخ  10-05القانون رقم  4
 6005جويلية  60المؤرخة في 
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  البيئية :الت  المشك.2

ظام البيئي مما ينجم عنه أخطار بيئية تضر بكل مظاهر الحياة على حدوث خلل أو تدهور في النّ  هي      
يقتصر الو الواقع أن معنى المشكلة البيئية ، رض سواء كان هذا الخطر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة األسطح 
الية ستخداما  الحاالى ضوء   حدوث خلل أو تدهور بيئي علالما يمتد ليشمل احتمنّ إحدوثها، و رد على مج
 .1لينبئ بحدوث المشكلة في المستقببما 
 البيئية لالعوام أحد أو، اإلنسان لبفع البيئة في الطبيعية  الموارد بنحد يلحقكيفي  أوكمي  رتغي  هيأو

 هذه في تعيش التي األحياء على فيه تؤثر بدرجة بتوازنه لّ أويخ،  خصائصه منر يغي أو فينقصه،   الفيزيقية
  مرغوب. غير تنثيرااإلنسان   مقدمتها وفي البيئة

  ، معين إقليمي لنظام تخضع ال البيئة  حيث؛   العالمية صفة عليها تغلب عامة بصفة البيئية والمشكالت
 وبدرجات وتنثرا تنثيرا العالم لدو لك فيها تشترك عالمية مشكالت فهي؛   سياسية لحدود التخضع أنها كما

 .2 متفاوتة
عدم االهتمام بالعوامل االجتماعية والثقافية واالقتصادية المتعلقة بالبيئة بالقدر الكافي هو الذي كان  ولعلّ     

ئة وكيفما كان الحال ، فالصورة التي توجد عليها البي. في غالب األحيان سببا في ظهور المشكال  البيئية 
 صلت إليه األمم ؛ إذن فالمشاكل البيئية ال يجباليوم ماهي إال نتيجة للمستوى االجتماعي والثقافي الذي و 

من  إّنما تشمل كذلك التخلف وما يترتب عليهحصرها في االستغالل الالعقالني للموارد الطبيعية والتلوث ، 
 . 3 نقص في السكن ، ظروف صحية سيئة ، سوء التغذية والتدبير واالنتاج

 التربية البيئية :مفهوم . 3
، ئة والعالقة بينهماو مفهوم البي قبل استعراض مفهوم التربية البيئية ال بّد من التعرض إلى مفهوم التربية       

 حّتى يمكن فهم المصطلح بصورة متكاملة .
 : مفهوم التربية 1.3

، ويقال: ربى تربية،  4التربية في اللغة من الفعل ربا، وربا الشيء يعني نما وزاد، أربيته يعني نّميته        
ربي يجمع ما فالمعنى اللغوي الع وترّبب الولد بمعنى غذاه ونشنه ،ونّمى قواه الجسدية والعقلية والخلقية. وهكذا

 .5بين التنشئة والتقوية والتهذيب
 أما علماء التربية فقد تعدد  تعريفاتهم للتربية حيث: -

                                                           
 18ص،  1981، دار البحوث العلمية، القاهرة، ،التومشك عالقاتن واإلنساالبيئة  زين الدين عبد المقصود، 1

 التجارب، الوظيفية  األدوار،  النظرية األطر، ) البيئي والوعي المدرسية األنشطةقمر: توفيق عصام 2
  12 ص ، 6001 ، القاهرة، السحاب دار، 1 ط،     الدولية

 60  ، ص1911، منشورا  المنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة والعلوم إيسيسكو  ، الرباط ،  التربية البيئية أحمد الحطاب : 3

 13 ص ،6001 العلوم ،عنابة ، دار ، علم االجتماع التربوي صالح الدين شروخ:  4
 1112، ص المرجع السابق  ، لسان العرب المحيط :ابن منظور 5
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 .  عن طريق الخبرة والمران " " التربية تعديل السلوكفيقول :  جيتسيعّرفها  -
 .1" هي الحياة بالمعنى الغني المتعدد "أّنها : جون ديوي ويعّرفها  -
وهي بمعنى أشمل التنمية الشاملة بكّل جوانبها وأبعادها البشرية و االقتصادية ؛ فهي تنشئة الفرد وتنمية  -

تقّدم هذا الذي يعيش فيه، كما أّنها تهتّم بكافة جوانب شخصيته ، وفي هذا تعّده للحياة الناجحة في المجتمع 
؛ فهي عملية استخراج إلمكانيا  الفرد في إااره االجتماعي 2المجتمع وتطويره إلى األفضل في جميع المجاال 

 .3وتكوين اتجاهاته وتوجيه نموه وتنمية وعيه باألهداف  التي تسعى الجماعة لتحقيقها
 بنائها آخذة في االعتبار المستويا  التالية :تحرص األمم على وضع اسس لتربية أ     
خلقيا ، وحيا ر ، نفسيا ،: تؤكد التربية على مساعدة الفرد على النمو السليم جسميا وعقليا  مستوى الفرد -1

 واجتماعيا ، ليصبح مواانا صالحا يقوم على خدمة نفسه ومجتمعه .
لى االلتزام بتوحيد المجتمع وتنميته من خالل تؤكد التربية عمستوى المجتمع :)محلي ،وطني ،قومي :  -7

السيطرة على الموارد الطبيعية واالنتفاع بالتكنولوجيا الحديثة واستيعابها ، والعمل على استثمارها لصالح 
 .عالمجتم

تحرص التربية على االلتزام بالتفاهم والتعاون الدولي ، وعلى المشاركة في المستوى االنساني والعالمي :  -3
  .4بما يخدم االنسانية جمعاء  التطور الحضاري العالمي في العلوم والفنون واآلداب ،

 العالقة بين البيئة والتربية البيئية:  2.3
إذا كانت التربية البيئية تنطوي على تعليم عن البيئة أو بشننها أوفي مجالها أو من أجلها أو            

بعالقتنا مع البيئة . ولذلك من المهم ، كما أورد  اليونسكو، أن يضع المربون في بواسطتها فإّنها تعني أساسًا 
اعتبارهم ما يمكن أن تنطوي عليه هذه العالقة من أبعاد عديدة تتناسب مع الطرائق المختلفة ، ولكن المتكاملة 

 ، لفهم البيئة ؛ ويمكن إيجازها في:
ة )التي يتعين تقديرها واحترامها وصونها( فالمشكال  البيئية كانت بسبب إنقطاع العالق الطبيعة البيئة تمثل. 1

بين البشر والطبيعة ؛ ولذلك ينبغي إعادة التواصل من خالل استعادة الشعور باالنتماء إلى الطبيعة، منبع 
 الحياة الذي نحن جزء منه.

جود االنتفاع به( . فالحياة ال يمكن أن يكون لها و ) ينبغي تدبير شؤونه وتشاار موردًا  البيئة بوصفها. 7
بدون دورا  المادة والطاقة. والتربية البيئية تعني ضمنًا التربية على الصون والتربية من اجل التضامن 
واالستهالك بدون إسراف، مع تشاار منصف للموارد داخل المجتمعا  و" فيما بينها " وبين مجتمعا  الحاضر 

 هم هنا هو تدبير نظم اإلنتاج واستغالل الموارد، وتدبير نظم معالجة النفايا  والنواتج العرضية.والمستقبل. والم

                                                           
 18صالح الدين شروخ: المرجع السابق ، ص 1

 91، ص المرجع السابقعصام توفيق قمر:  2

 18،ص1991المفتوحة ، معةمنشورا  الجا ،1،ط أصول التربيةأحمد الفنيش : 3

  81،ص  6008،مؤشرات وقضايا في التربية البيئية غالب الفريجا  :  4
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)ينبغي تجنبها، أو حلها(، تتطلب تنمية مهارا  للبحث النقدي في واقع محيطنا  مشكلة البيئة بوصفها. 4
ط للعمل الوقائي نا إلى وضع خطومهارا  للقيام بتشخيص مستنير للمشكال . ومن ثم فإن التربية البيئية تدعو 

 وحل المشكال  الحقيقية.
) ينبغي فهمه لكي يتسنى تحسين اتخاذ القرارا  بشننه( يتطلب تنمية التفكير الشمولي من نظام البيئة هي. 3

 خالل تحليل عناصر البيئة وعالقاتها باعتبارها نظام إيكولوجي وإجتماعي.
نبغي التعرف عليه، وتحسينه (، تركز على الحياة اليومية، في المنزل ) ي مكانًا للعيش البيئة باعتبارها. 2 

والمدرسة ومقر العمل، وغير ذلك . وهنا تتمثل المرحلة األولى من التربية البيئية في مساعدة المرء على 
ية ماستطالع محيطه والتعرف عليه من جديد، بنظرة تنطوي على التقدير والنقد في آن معًا. كما تساعد على تن

الشعور باالنتماء ، فالمحيط المحلي هو البوتقة األولى لتنمية الشعور بالمسئولية البيئية ؛ حيث نتعلم أن نكون 
 حراسًا ومستخدمين مسئولين وبناة " لموان حياتنا " المشترك.

درك ن ) الذي يتعين أن نعيش فيه معًا على المدى البعيد (، تجعلنا المحيط الحيوي  البيئة من حيث هي. 2
 الترابط بين األوضاع االجتماعية والبيئية على المستوى العالمي، أي كوكب نشنة الحياة.

) ينبغي المشاركة فيه بفاعلية ( تركز على التعاون والشراكة  مشروعًا للمجتمع المحلي البيئة باعتبارها. 2
لوحيدة نهج التعاوني هو الوسيلة امن أجل تحقيق التغييرا  المنشودة ضمن المجتمع المحلي المعني. ذلك أن ال

 للتوصل إلى فهم أفضل وعمل أكثر فعالية. 
 .الذي يتمثل فيهم الترابط الوثيق بين الذاتية الثقافية واألرض( البيئة هي أرض يقيم حولها المواطنين) -1
لى دينامكيا  ع)التي تفتح الطريق للجغرافي لتفسير السياقا  المحلية وتسلط الضوء  البيئة كمنظر طبيعي -9

 . 1 تطورها التاريخي وعلى مقوماتها الرمزية(
ورة التي ينبغي فما هي الصوتنسيسًا على أبعاد العالقة بين مفهومي البيئة والتربية ، وبين اإلنسان والبيئة ، 

 أن ترون عليها التربية البيئية ؟
 مفهوم التربية البيئية : 3.3

عندما يسري الحديث عن التربية البيئية ، فغالبا ما يتبادر إلى األذهان أّنها مجموعة من المعارف يجب        
إدخالها في الممارسة التعليمية للتعريف بالبيئة ومشكالتها ،إّن هذا التصور بعيد كّل البعد عّما ينطوي عليه 

 ئية كمايلي: اض بعض المفاهيم الواردة في مدلول التربية البياستعر لذلك سنقوم بمفهوم التربية البيئية من معانٍ ؛ 
التربية البيئية نمط " 1920الشمالية بالواليا  المتحدة األمريكية  جامعة الينوي التعريف المقترح من ارف  -

ي تمن التربية يهدف إلى معرفة القيم وتوضيح المفاهيم وتنمية المهارات الالزمة ، لفهم وتقدير العالقات ال

                                                           
لدى طالب كلية التربية  في جمهورية  فاعلية برنامج مقترح لتنمية الثقافة البيئيةعبد الله غالب عبد الكريم الحمادي :  1

 68،68 ،ص ص 6001رسالة دكتوراء  في المناهج وارق التدريس ، كلية التربية ،االسكندرية ،  ،اليمن
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تربط بين االنسان وثقافته وبيئته البيوفيزيائية ، كما أنها تعني التمرس على اتخاذ القرارات ، ووضع قانون 
  . 1للسلوك بشأن المسائل المتعلقة بنوعية "

ارات عملية تروين القيم واالتجاهات والمه:" وعرفتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم على أّنها  -
لفهم وتقدير العالقات المعقدة التي تربط بين اإلنسان وحضارته بمحيطه البيوفيزيائي ، وتوضيح  الالزمة

على مصادر البيئة ، وضرورة حسن استغاللها لصالح اإلنسان حفاظا على حياته الرريمة  حتمية  المحافظة
 .2ورفع مستويات  معيشته"

عملية إعداد اإلنسان للتفاعل الناجح مع بيئته بما تشمله من موارد مختلفة ، ويتطلب  عّرفت على أّنها:"و  -
هذا اإلعداد إكساب المعارف البيئية التي تساعده على فهم  العالقات المتبادلة بين اإلنسان وعناصر بيئته 

ه من التي تمّكن  من جهة ، وبين هذه العناصر وبعضها من جهة أخرى ، كما يتطلب تنمية مهارات اإلنسان
المساهمة في تطوير ظروف هذه البيئة على نحو أفضل ، وتستلزم التربية البيئية أيضا  تنمية االتجاهات  

تحكم سلوك اإلنسان إزاء بيئته وإثارة ميوله واهتماماته  نحو هذه البيئة ، وإكسابه أوجه التقدير التي   والقيم
 .3"يها وتنمية مواردهاألهمية العمل على صيانتها  والمحافظة عل

لتي يعيش فيها بحيث يسلك سلوكا رشيدا نحو بيئته  ا؛ أيسر أشكالها  تعني تربية الفرد التربية البيئية في و    
فيستثمر إمكانتها ، ويتعامل معها برفق لكي تكون قادرة على االستمرار في العطاء،  ،بالمعنى الواسع الشامل

مّما يوفر حياة هنيئة لإلنسان ، ولعّل هذا يشير  إلى أنّ  األمر كّله متعّلق في النهاية بسلوك مرغوب فيه 
 4لسليمة.التجاها  امستند إلى خلفية وجدانية معرفية تمّثل رصيدا عظيما لدى الفرد ، يوّجه سلوكه في ا

 : مفهوم التربية البيئية في المؤتمرات الدولية 
 مفهوم التربية البيئية وتوصلت إلى التعاريف التالية : المؤتمرات الدولية للبيئةلقد ناقشت       
حماية  إحدى وسائل تحقيق :" بنّنها  1923عرفت  في المؤتمر الدراسي للتربية البيئية عن اللجنة الفنلندية  - 

البيئة ، وأّنها في حد ذاتها  تعتبر فرعا منفصال عن العلم أو موضوعا مستقال للدراسة ،  ولرن ال بّد  أن 
 5" .تؤخذ تبعا لمدى الترامل بين العلوم  في برامج  التربية مدى الحياة

فروع المعرفة والخبرات "عملية إعادة توجيه وربط مختلف أنها:  1922عرفها مؤتمر تبليسي للتربية البيئية  -
التربوية  بما ييسر اإلدراك  المترامل للمشكالت ،ويتيح القيام بأعمال عقالنية للمشاركة في مسؤولية تجنب 

  6.المشكالت البيئية  واالرتقاء بنوعية البيئة"

                                                           
 56غالب الفريحا  : المرجع السابق ،ص  1

  11ص ،1998،دار الفكر ، دمشق  : التربية البيئية )مشكالت وحلول  ،رياض الجبان  2
                  628أوراق شرقية ، القاهرة ،ص  ،6ط، التلوث البيئي  وأثره على صحة اإلنسانمحمد السعيد أرناؤوط:  3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    16ص ،6005،القاهرة، 6، طالتربية البيئية بين الحاضر والمستقبل : محمد فارعة حسن احمد حسين اللقاني ، 4

 45، ص 3002،دمشق، سوريا ، 1،ط التربية البيئية و آفاقها المستقبليةصالح محمود وهبي ، ابتسام درويش العجمي:  5
 11،ص1991، الدار العربية ،مصر ، : التربية البيئيةعبد الجواد أحمد عبد الوهاب  6
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عي المواطنين تنمية و التعريف التالي:  1921وأقر المشاركون في اجتماع هيئة األمم المتحدة للبيئة بباريس  -
بالبيئة والمشكالت المتعلقة بها وتزويدهم بالمعرفة والمهارات واالتجاهات ،وتحمل المسؤولية الفردية 

 1. والجماعية تجاه حل المشكالت المعاصرة والعمل عل منع ظهور مشكالت جديدة
مفهوم التربية  خالصة ما توصلت إليه المؤتمرا  الدولية عن 1914وجاء في منشورا  اليونسكو عام    

االنسان  ينب عملية تروين القيم واالتجاهات والمهارات والمدركات الالزمة لفهم العالقات المعقدة هي" البيئية :
وحضارته بمحيط الحيوي والفيزيائي ، والتدليل على حتمية المحافظة على المصادر الطبيعة ، وضرورة 

 .2ه الرريمة ورفعا لمستوى معيشته"ظا على حياتااستغاللها الرشيد لصالح االنسان حف
  :التربية للتنمية المستدامة 4.3
رؤية تربوية  هي؛ و  ربية للتنمية المستدامةالتب يعرف حاليا المفهوم في المجتمعا  المتطورة إلى ما تطور     

 ، طبيعية والبيئيةالوالتقاليد الثقافية واستدامة الموارد  تسعى إلى إيجاد توازن بين الرخاء اإلنساني واالقتصادي
ة وتطبيق مبادئ التربية للتنمي .من أجل حياة أفضل للفرد والمجتمع في الحاضر ولألجيال القادمة أيضا

المستدامة يتطلب االعتماد على منهجيا  ومقاربا  تربوية متعددة األغراض واألساليب لتنمين تعّلم أخالقي 
وتشجيع احترام االحتياجا  اإلنسانية التي تتوافق مع االستخدام مدى الحياة لجميع فئا  المجتمع والمنااق، 

المستدام والمتوازن للموارد الطبيعية والمحافظة عليها من أجل البشرية في حاضرها ومستقبلها، وُتغذي الحس 
  3بالتضامن على المستويا  الوانية واإلقليمية والدولية.

 :تربية البيئية  هي الأن  نستنتج  ومن خالل هذه التعريفا       
 إحدى أهم وسائل حماية البيئة . -
 سياق تربوي وليست مادة. -
 تّكون أو تنشر قيمًا واتجاها  ومعارف. -
 ُتمكِّن من الوعي بالمشكال  والقضايا البيئية. -
 الكاملة بين اإلنسان والبيئة الطبيعية والمشيدة. تسعى إلى إدراك العالقا  -
 االستعدادا  والمواقف ، و ممارسة أسلوب حل المشكال  واتخاذ القرارا .تساعد على تنمية  -
 تسعى إلى تنمية المهارا  التي تساعد على الحفاظ البيئة وصيانتها . -

 ولعلنا نخلص إلى التعريف اإلجرائي التالي :    

                                                           
 56غالب الفريحا  : المرجع السابق ،ص  1

ر ( ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، مص مشكالت التلوث وتغيرات المناخ )نحو ثقافة بيئية رشيدةأحمد فؤاد باشا : 2
  42، ص  7010، 

 سا11:00، الساعة   11/8/6012تاريخ الدخول إلى الموقع  ،العقد الدولي من أجل التربية للتنمية المستدامة اليونسكو:   3
, http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID    

http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID
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ان البيئي إلى بناء اإلنس تنمية المهارا  ، بهدف الوصول ، بناء القيم ، إكساب المعارف  هيالتربية البيئية 
 الذي يحس ببيئته ويسعى فرادى وجماعا  للمحافظة عليها وحل مشكالتها.

 )التعليم النظامي : نظامية البيئية الالتربية  5.3
م داخل المؤسسا  التعليمية خالل مختلف مراحل التعليم وتتمثل هذه المؤسسا  فيما تّ ي نوع من التعليم     

المعاهد )مؤسسا  التعليم العالي(، على سسا  التعليم العام(، الجامعا  و والمدارس )مؤ يلي: رياض األافال 
، 1أن المدارس والجامعا  تمثل العمود الفقري في التعليم النظامي بسبب ضخامة جمهورها واول فترتها الزمنية

ل بلد أو منطقة وغايا  كويتم هذا التعليم بدمج موضوع التربية البيئية بمراحل التعليم كافة وفقا لخصائص 
   2بحسب المعطيا  االجتماعية واالقتصادية والبيئية.

  بيئية غير النظامية )التعليم غير النظامي :التربية ال 6.3
نوع من التعليم يقع خارج النظام المدرسي الجامعي ، يتّم عن اريق أنواع شتى من األنشطة ، ومن خالل     

 . 3مؤسسا  ال تتخذ من التربية هدفا أساسيا ، وإن كانت التربية جزًء هاما من نشاااتها 
متفق عليها و الفئة  ألن الهدف محدد و األداة، لتربية النظامية هي تربية قصديه اوالفرق بينهما أّن       

، هـر النظامية فهي تربية غير قصديفي سلوكياتها.أما التربية غيل المستهدفة واضحة و قابلة للتقييم و التعدي
ة و متعددة . و فئاتها المستهدفة متنوعة و عديدة و يصعب ـذات هدف إاّل أّن وسائلها مختلفكانت و إن 

لم تكن في الحسبان و من آثارمكن أن تترتب عليها عوارض و و هي التربية التي ي، تقييمها و متابعتها 
 . الصعب تسييرها أو التحكم فيها

ومن المصطلحا  التي تتداخل مع مصطلح التربية البيئية ، والبّد من تحديدها حتى نعلل سبب اختيارنا    
 لمصطلح التربية البيئية نذكر :

 الثقافة البيئية :. 4
ير النظامي غير المدرسي يستهدف خلق الوعي أو التوعية البيئية ، وخلق رأي عام هي نوع من التعليم غ     

واع بقضايا البيئة، وذلك من خالل الدعوة إلى الندوا  والمعارض البيئية ، وتكوين األحزاب السياسية ألنصار 
ي البيئي، حف لنشر الوعحماية البيئة ، وإصدار النشرا  وإعداد البرامج اإلعالمية في اإلذاعة والتلفزيون والص

 وإنشاء الجمعيا  العلمية لحماية البيئة وأصدقاء األرض .
أو هي تعليم غير رسمي يهدف إلى غرس قيم المحافظة على البيئة من خالل تحسيس أفراد المجتمع بنهمية 

 البيئة كجزء ال ينفصل عن اإلنسان .
 .يئية غير نظامية تربية بأّن الثقافة البيئية هي والفرق بين مصطلح التربية البيئية والثقافة البيئية هي 

 
                                                           

 .619راتب السعود : المرجع سابق ، ص  1
 .588، ص 6002، دار اليازوري العلمية ، األردن ،  أساسيات علم البيئة و التلوث: حسين علي السعدي 2
 772، ص 7010، منشورا  جامعة دمشق ، دمشق ،  التربية البيئية والسكانيةريمون المعلولي :  3
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 الوعي البيئي :. 5
نشااا  توجه للناس عامة أو لشريحة معينة بهدف توضيح أو تعريف مفهوم بيئي لخلق الأو  جملة البرامج - 

 لمناسبة.اشراكهم في إيجاد الحلول اهتمام أو شعور بالمسؤولية ، وبالتالي تغيير اتجاهاتهم ونظرتهم وإ
إدراك الفرد للعالقا  والمشكال  البيئية المحيطة به وفهمه ألسبابها وآثارها وكيفية التعامل معها ، وهو يتنثر  -

 بكل ما يحيط بالفرد من معارف ومشاعر سواًء كانت إيجابية أو سلبية .
 ،البيئية االتجاهات تكوين توياتـمس وأبسط لأو ليمث حيث ،ووجدانيا ،معرفيا مكونا البيئي الوعي ليشم -

 على يمكن التي المؤشرات أحد البيئي الوعي ليمث كما. البيئة تجاه المتوقع كهسلو على بدورها تؤثرالتي 
 اـإيجابي كـذل انعكسكّلما  الفرد لدى مرتفعا البيئي الوعي توىـمسكان  اـفكلم ،البيئي بالسلوك التنبؤ ضوئها
  .1هـبيئت اهـتجا كهلوـس ىـعل
 : الفرق بين مصطلح التربية البيئية ومصطلح الوعي البيئي و 

 البيئية التربية لعملية محصلة هو البيئي الوعي  -
 النظامية غير و النظامية البيئية لتربية برامج هدفهو  و ،الوجدانية التعلم نواتج لأو البيئي الوعي -
الواضح من خالل استعراض كل المصطلحا  التي تتداخل في معانيها مع مفهوم التربية البيئية ، أّن   

مصطلح التربية البيئية أكثر دقة وشموال ، بما تشمله من تربية بيئية نظامية ، وغير نظامية ) ثقافة بيئية( 
 دامه فس هذه الدراسة .  وأهم أهدفها هو رفع الوعي البيئي ، لذلك اخترنا هذا المصطلح الستخ

                                                           
 التربية علوم في راه دكتو رسالة، المذعن  البيئي بالسلوك الوعي تعزيز في االجتماعية المؤسسات دورزردومي :  محمد  1

 42،ص 7002،  الجزائر جامعة، واالجتماعية اإلنسانية العلوم ،كلية
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 :  يد ــتمه
تختلف حدتها  المصادر،العالم وخاصة منها دول العالم الثالث مشكالت بيئية متعددة  دولتعاني أغلب      

أظهرت مختلف كما  والجزائر  واالقتصادية. الطبيعية، البشرية،ألخرى حسب الظروف دولة ومظاهرها من 
خاصة بيئية ال حصر لها  تحدياتتواجه  ؛ هي األخرى التقارير الخاصة بحالة ومستقبل البيئة في الجزائر

وأهم العوامل  ، هذه التحديات ، سنحاول في هذا الفصل الوقوف عند على مستوى أوساطها الحضرية 
 .ف الدولة لحمايتها طر المساعدة على تفاقمها ، ثّم عرض أهم اإلجراءات المتخذة من 
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 بيئية هشاشة : في الجزائر  يالبيئ واقعالأوال : 

ي تمس اإلطار المعيشي ، والت في الجزائرالبيئة  اتي تعانيهسنحاول عرض بعض المشكالت البيئية ال        
 .منها ما كان منشأها طبيعي ومنها ماهو ناتج عن سلوكيات االنسان الخاطئة اتجاه بيئته للمواطن 

 :الطبيعي ذات المنشأ األخطار.1
 :الزالزل  1.1
في تدخل  ؛ يجعلهاإّن موقع الجزائر إلى الشمال على الحدود الشمالية للصفيحة البنيوية اإلفريقية     

 84.1وارتفاع بـ  سنويا،ملم 84.1نيوي بتقلص يقدر بـ بالضغط الاصطدام مع الصفيحة األوراسية . ويتميز 
ملم سنويا ، على امتداد سلسلة األطلس التّلي وفي مناطق األطلس الصحراوي أيضا من جراء الضربات 

المنطقة التلية وعلى وجه  وأخذا بعين االعتبار للتمركزات التي تستقطبها .هتزااات التليةالمضادة لال
من إجمالي السكان ، فإنه من السهولة مالحظة أّن  %4.الخصوص الجزء الساحلي منها الذي يضم وحده 

السكان ، بل أيضا الجزء األكبر من القدرات من مساحته ليس فقط أغلبية  %.هذا الجزء الشمالي يجمع 
من البنايات  %14تشير اإلحصائيات أّن و  الحضرية؛ االقتصادية والهياكل . والمتمركزة أساسا في المناطق

 1( 8.81الجزائر ) (،8.24)وهران  (،8291)المتواجدة بالمدن تهدمت إثر هزات الزالية في كل من البليدة 
 ( .48)أنظر الملحق )

تنجم الفيضانات عن دورات التماطر الهامة ، غير أّن آثارها غالبا ما تتضخم بفعل عوامل  الفيضانات : 1.1
 894444 أخرى ، وخاصة التعمير الفوضوي ، وأعمال التهيئة غير المالئمة ، حيث تشير اإلحصائيات أّن 

 السيئة .هذا فضال عن شبكات التطهير . والية تقع في مناطق عرضة للفيضانات  .7بناية مواعة على 
وبهذا الخصوص يمكن أن نذكر حاالت الفيضانات الكارثية المرتبطة بالتهاطل والتي نجم عنها تدفقات مائية 

على واليات الجزائر وتيزي واو ،  ..82األمطار االستثنائية التي تساقطت خالل شهر مارس :مدمرة منها 
 81في الثانية ولمدة  7مليار م 8ثر من شجعت على تشكيل فيضانات هامة . ففي ظرف ثالثة أيام تدفق أك

 19ماليين طن من الرسوبيات . وقد تسببت في خسائر فادحة تمثلت  1، وألقى نحو البحر بأكثر من  عةسا
 . 2جسر والعديد من الطرق  87منكوب ، وتدمير 81444سكن ، و 1.4.قتيل ، وتدمير 

 
 
 
 
 

                                                           
،  .944دار الحقائق ، الجزائر ، ،  1002حالة ومستقبل البيئة في الجزائر تقرير حول :والسياحة واارة  تهيئة اإلقليم والبيئة 1

 9.،7.ص 

  788المرجع نفسه ،ص   2
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 البشري:. األخطار ذات المنشأ 1
 الصلبة :النفايات  1.1
البيئية بعين االعتبار المعايير في ظل عدم األخذ . بعد يوم يوما الصلبة بالنفايات التلوث مشكلة تزداد       

حيث أّن مواقع اختيار مواقع المزابل لم تكن تعتمد وحتىّ  إلى تاريخ حديث  ؛النفاياتهذه  نم ليمالسللتخلص 
على أي دراسة تأثير على البيئة . وأشغال تهيئة المزابل واستغاللها ال تحترم أبسط قواعد حماية البيئة . 

خطرا دائما والعديد من المزابل العمومية هي اآلن في حالة يرثى لها من التردي الصارخ ، وبالتالي تشكل 
على البيئة وعلى الصحة العمومية . وفي هذه المزابل المخصصة للفضالت المنزلية والنفايات السامة الناتجة 
عن األنشطة االقتصادية وعن المؤسسات االستشفائية ، كّلها تفرغ بكيفية غير شرعية وفي نفس الوقت مع 

 الفضالت المنزلية .
في الغالب بكيفية غير الئقة ومراقبتها إن وجدت تكتفي فقط بالحراسة من  إّن مواقع تفريغ النفايات المستغلة

 أعوان بدون خبرة ودون كفاءة.
ماليين طن سنويا  5أكثر من  ينتج من النفايات الصلبة الحضرية في المتوسطوتشير االحصائيات على أّنه 

هكتار  051111مساحة مكب عمومي فوضوي في  3000 يوجد مايقارب. و يعد التكفل بها جد ضعيف
  طن في السنة من نفايات 005111طن في السنة من النفايات الخاصة الخطيرة، و 005111إضافة إلى 

  1للتثمين . فقط من هذه النفايات القابلة % 0استرجاع  أقل من  يتمّ هذا مقابل ،  نشاطات العالج
 حيث توجد،  نيالسكاتركز الو السريع رالتحضذات وتيرة وضوحا في المدن الكبرى تبدو الوضعية أكثر و 

ني والتد( (، 10)أنظر الملحق )مراقب للتحضر غير ال من النفايات الصلبة الحضرية نتيجة كميات هائلة 

 هو موضح في الجدول :للوسائل البشرية والمادية الموكل إليها عملية التسيير كما  حوظالمل
 بالنفايات الحضرية (: الوسائل المادية والبشرية الخاصة01الجدول )
 5002 1890 السنة 

 حجم النفايات المولدة 
 كلغ /ساكن /اليوم

 0,0 1,67 الكبيرةالمدن 
 1,0 1,5 المدن المتوسطة 

 ساكن0511عون لكل  ساكن 511عون لكل  وسائل بشرية 
 ساكن 6511شاحنة لكل  /           (ساكن 0111لكل  شاحنة وسائل مادية )القياس النمطي  

 
:المصدر  

Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement: ″Mise en œuvre du Programme : National de 

Gestion des Déchets Ménagers (PROGDEM)″, Algérie, 2006 , PP 03-04 

     

مهمة الجمع والنقل والمعالجة باإلضافة للنقص على المستوى الكمي ، فإن الوسائل  غير متالئمة مع       
من التوقف بسبب تعاني  % 51 و شاحنة ظاغطة  ،  011عربة  منها  0011، فعدد الناقالت المحصاة 

                                                           

  .8 ص، 0110، دليل إعالمي حول تسيير ومعالجة النفايات الحضرية الصلبة  واارة تهيئة اإلقليم والبيئة :  1
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فين بتسيير النفايات إضافة إلى عدم مهنية المستخدمين المكلّ  .1مشاكل الصيانة وعدم التحكم في التسيير
 0إلى  0الوطني ، نسبة تأهيلهم في  المدن  المتوسطة من عون على المستوى  01111الذين يبلغ  عددهم 

 .2 % 01إلى  6أما في المدن الكبرى فتتراوح نسبهم من  %
معالجة من االستخدام الحضاري المياه الصرف غير تعتبر   والصناعية:ستعملة الحضرية المياه الم 1.1 

 المياه.ن أهم مصادر تدهور م والصناعي
تى أساسا من التجمعات السكانية أمليون متر مكعب ، وتت 144المستعملة الملفوظة بـ  يقدر حجم المياهو      

الواقعة في األحواض الرئيسية التلية،األمر الذي يشكل مصدرا هاما للتلوث الذي ألحق ضررا بالساحل 
خلص منها في وبالموارد المائية على ندرتها .وتعود هذه الوضعية إلى عدم تصفية المياه المستعملة قبل الت

، فإن  8221من المناطق الحضرية مربوطة بشبكة الصرف الصحي سنة  %11الوسط الطبيعي ، ورغم أّن 
 1.إنجاا حوالي  8214وقد أمكن منذ  أنظمة التصفية لم تستفد من نفس االهتمام الموجه لشبكة التطهير ،

مربوطين بشبكة التطهير ، ويعتبر مردود ماليين ساكن  .محطة لتصفية المياه المنزلية المستعملة ، بمعدل 
هذه المحطات ضعيف وذلك راجع إلى عدم تحديد المسؤوليات بين البلديات والمؤسسات المكلفة بتسيير هذه 

من مبلغ  %94المنشآت ،إضافة إلى عدم كفاية الموارد المالية المخصصة لهذه المهمة بسبب إتاوة التطهير 
رغم الالتخلص من مياه الصرف عن طريق صرفها في البحر دون معالجة، فبحيث يتم ؛     3.الماء  فاتورة
احلية ال تتواجد سمحطة معالجة لمياه الصرف من االستخدام الحضري في منطقة الجزائر ال (06)إنشاء من 

 ، 4اإلجماليةمن طاقة المعالجة  %05تقريبا  يمثلمرحلة التشغيل الفعلي مما  خمس محطات في إال
 : بحمولة تلوث بأكثر من،  0مليون م 001 ماحجمه الصناعية المنتجة  تضخ الوحداتكما      

، الصناعات  %55طن من الطلب البيولوجي على األوكسجين : الصناعة الغذائية  55.111 -
 . %00النسيجية 

 .%70صناعات الصلب والتعدين  عالقة :طن من المواد ال 005.111 -
 .5  %01ناعة الصلب والتعدين والصناعات الكيماوية طن من المواد اآلاوتية : ص 0.111 -

والية عن وضعية تصفية المياه الصناعية المستعملة ، وأظهر عن  00حول  0997وقّدر تحقيق أنجز سنة 
في اليوم ؛   0م 60.701محطة في حالة توقف ، بقدرة معالجة  إجمالية بـ  05محطة تصفية منها  76وجود 

 .1من مجموع التدفقات الصناعية  %05أي حوالي 
                                                           

 .8 صالمرجع نفسه ،  1

2 Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement: ″ (PROGDEM)″, Op . Cit, 

P05 
 .987،98، المرجع السابق ، ص  9441تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائر  واارة  تهيئة اإلقليم والبيئة: 3

 االتحاد لدول الرسمية اإلصدارات ، مكتبالمتوسط البحر منطقة في األولوية ذات البيئية القضايااألوروبية:  البيئة وكالة تقرير 4
 .00، ص7200 األوروبي، لوكسمبرغ

 911المرجع السابق  ،ص  ،.944: تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائر والسياحة واارة  تهيئة اإلقليم والبيئة 5
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  تلوث الهواء : 2.1
تتأّتى المشاكل الرئيسية للتلوث الجوي من األنشطة اإلنسانية  خاصة في المناطق الحضرية التي        

ية  تتعرض للتلوث الناجم  عن حركة السيارات ؛ حيث قّدر الديوان الوطني لإلحصائيات الحظيرة الوطن
البنزين، وتقدر  متستخد %.941.من السيارات  تستخدم المااوت ، و  %9.477منها  91.7919للسيارات 

ويعتبر  سيارة،1444.بـ: 78/89/9449غاية  ىالسيارات التي تحولت إلى استخدام غاا البترول المميع إل
الناجم عن السيارات ، وقّدر الوقود ) البنزين ، المااوت ،الغاا ( المصدر الرئيسي النبعاث التلوث 

طن ، وهذا العدد في 14.1244.1بـ: 9448االستهالك اإلجمالي من الوقود على المستوى الوطني إلى غاية 
  .2تزايد  خاصة منذ قدوم  مختلف وكالء السيارات  في الجزائر

في المناطق  خاصة -تتسبب الوحدات الصناعية في تلويث الهواء في مناطق عديدة من الوطن كما      
، ومن أمثلة ذلك 3بالدقائق الصلبة والغااات المنبعثة منها -مصنع   917الشمالية ؛ حيث يتركز أكثر من 

عين التوتة ، حجر السود...إلخ بتدفق سنوي  مصانع اإلسمنت للرايس حميدو ، سور الغزالن ،عين الكبيرة ،
طن من المركبات العضوية  12.و طن من أكسيد الكربون، 8944و طن من أكسيد اآلاوت ، 112.

 الميثانية .  المتبخرة غير
الحرق في الفضاء المفتوح مستمرة  بسبب تزايد كمية النفايات المصدرة التي تستمر وال تزال ممارسات       

، وتشير اإلحصائيات  إلى 4في التراكم في المفارغ العشوائية والتي يتمّ القضاء عليها في موقع المفرغة ذاته
مدينة كبرى  بمساحة  4.مفرغة على مستوى  714مفرغة عشوائية على التراب الوطني  منها  9844جود و 

الربو، الحساسية   . وتلوث الهواء يؤثر سلبا على الصحة فتنجم عنه أمراض عدة مثل:5هكتار  99444إجالية
 الذبحة الصدرية  ، السرطان...إلخ .،

 الخضراء:تدهور المساحات  2.1
 مبنية غير الحضرية المناطق من جزء أو المناطق "هي الجزائري: القانون  حسبالخضراء المساحات   

نصيب الفرد بلغ ي .6 بناؤها يراد مناطق أو حضرية مناطق داخل والموجودة بالنباتات جزئيا أو كليا ومغطاة
. حسب المقاييس الدولية 9م 94للفرد الواحد مقابل   9م 8419المساحات الخضراء في الجزائر حوالي من 

 وعند تحليل هذه المساحات وتقييمها نالحظ تقلصا هاما ، يعود إلى عوامل مناخية وبشرية .

                                                                                                                                                                                           
  009المرجع نفسه ، ص  1
 981المرجع نفسه ،ص  2

3Adel Koula : Annuaire de l’environnement de l’Algérie ( symbiose-communication 

environnement) , 2000 ,p10 
 .98،المرجع السابق ، ص 9441واارة  تهيئة اإلقليم والبيئة: تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائر  4

 989،  صنفسهالمرجع  5

،  00العدد  وحمايتها،المتعلق بتسيير المساحات الخضراء ،  0116 ماي  00المؤرخ في 16/ 17رقم  القانون من  .المادة  6
 0116ماي 00، المؤرخة في    ج ر
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وبالنسبة للمساحات الخضراء والحدائق العامة نالحظ بأّن األمر يختلف عن بعض الواليات مثل : تلمسان، 
باتنة ،أم البواقي ، والتي تتوفر على ثروة غنية بالنسبة للواليات األخرى على غرار والية خنشلة ، قسنطينة 

 إليزي التي ال تتوفر إال على مساحات ضئيلة .و ،معسكر ، 
لتقارير إلى غياب مطلق للمساحات الخضراء على مستوى معظم مدن الجنوب مقارنة بمدن الشمال . وتشير ا

 . 1وكذلك غياب العناية والحراسة ، وعدم اهتمام الجماعات المحلية بها
 الضوضائي:تلوث ال 2.1
يعتبر الضجيج في أغلب المدن الكبرى للبالد ظاهرة مزمنة بمستويات مرتفعة جدا من اإلاعاج ، الذي     

يعيق التركيز واالسترخاء بجوار الشوارع الكبرى خصوصا . ولكّنه اليلحق أضرارا بالسمع ، ولعّل حركة 
، نوعيتها، غياب الصيانة  السيارات هي المصدر الرئيسي للضجيج في المناطق الحضرية؛ حيث أّن عمرها

كّلها عوامل تؤدي إلى ايادة مستويات الضجيج . وايادة على ذلك اليفرض التشريع الحالي أية قيود في 
 ميدان إصدار الضجيج سواءً  بالنسبة للسيارات القديمة أو الجديدة .

أجهزة التهوية ، وكذا مختلف كما أّن الضجيج اآلتي من المناطق السكنية بواسطة األجهزة الصوتية العالية ، و 
 أجهزة اإلنذار ، يشكل في ذات الوقت عوامل إحراج معرقلة لرفاهية السكان .

، المستوى األقصى بالليل والنهار للضجيج  8227جويلية  .9المؤرخ بتاريخ  27/ .81ويحدد المرسوم رقم 
 ين الوضعية .في المناطق الحضرية ، غير أّن صعوبة تطبيق هذا القانون لم يسمح بتحس

ويعتبر الضجيج ذو المصدر الصناعي أحد التحديات األخرى التي تواجهها المدينة الجزائرية ؛ حيث أّنه 
وحدة قياس صوتي  24إلى  11اليجب أن تتجاوا المستويات القصوى للضجيج في المحالت المهنية عادة 

، أية قيود قانونية الحترام هذا الحد . ساعات ، بيد أّنه في الجزائر ، التوجد إلى حد اآلن  1لمدة عرض 
المتضمن النظافة واألمن وطب العمل ، يأخذ  8211جانفي  91بتاريخ  11 - .4وبالرغم من أّن القانون 

بعين االعتبار مشاكل الضجيج في الوسط المهني ، لم ينشر بعد أي مرسوم تنفيذي لتطبيق إجراءات هذا 
 القانون المتضمن مراقبة الضجيج .

شير دراسة أنجزت في إطار جامعي حول األضرار السمعية المسجلة على مستوى وحدة صناعية لصناعة وت
 . 2وحدة قياس صوتي في بعض مراكز العمل  841األحذية إلى مستويات ضجيج أكثر من 
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 قابلية الطبيعة والعوامل البشرية   جزائرية:ال ثانيا: العوامل الرئيسية في تدهور البيئة
 أسباب هناك الفيزيائية؛ البيئية األسباب عن فضال واملدة علع عزى ي أن يمكن الجزائر في البيئة يتدنّ       

 .الوضع البيئي في الجزائر منتوج لتعطي البيئية المكونات مع تداخلت وثقافية واقتصادية اجتماعية
 اقليم جاف ومتباين وموارد محدودة ومهددة بشدة .1

، وتمتّد من البحر المتوسط  9مليون كلم .94من أكبر الدول اإلفريقية  بمساحة  تقدر بـ:  تعتبر الجزائر    
غير أّن الموارد الطبيعية للبالد ال تناسب ما يمكن انتظاره من هذه كلم ،  9444إفريقيا  على قلب    إلى

 .1قليم المساحة ألّنها محدودة ومرتبطة بظروف مناخية صعبة ، وبسوء توايعها على هذا اإل
ملم سنويا تنحصر في شريط عمقه األقصى اليتعّدى  44.إّن مناطق اإلقليم التي تستفيد من مغياثية      
 كلم في المنطقة الوهرانية . 84كلم ابتداًء من الساحل ، وتجدر اإلشارة أّن هذا الشريط يتقلص إلى  814

ملم  44.ملم . إّن حد  844مغياثيته السنوية عن وباتجاه الجنوب نجد المجال المناخي الجاف الذي التقل 
من  % 21للمغياثية في البالد والتي تشكل الحد المقبول لزراعة الحبوب باالستغناء عن الري ،  تجعل 

 االقليم خاضعة لظروف مناخية مضرة تتجسد فيما يلي :
 الحد من القدرات الزراعية للبالد  . -
 ) األمطار الجارفة ( لمناخ أراضي وتربة هشة بفعل الجفاف وعنف ا -
  فقط تستفيد من مغياثية الئقة . %0كمية ضئيلة للحجم السنوي للموارد المائية المتجددة علما أّن  -

قليم الخاضعة للمناخ الجاف ، فإّن الجزائر تجد نفسها معاقة بالتباينات التي تفرق ايادة على قواصر هذا اإل
، الجبال ع بعض الفضاءات النوعية ) الساحلشاشة الخاصة التي تطبوباله ، المجموعات الكبرى التي تشكلها

 وكذا سوء توايع مواردها .، السهوب ( 
فقط من مجموع الفضاء  %0إّن المنطقة التلية المحظوظة مناخيا ، جّد محدودة على صعيد المساحة 

من مياه األمطار المتساقطة على اإلقليم الوطني ، التتوفر إال على ثلث األراضي  % 95الوطني ، تستقبل 
 زراعية المفيدة. مليون هكتار من المساحة ال 6.5مليون هكتار من جملة  0.5الزراعية للبالد أي 

من اإلقليم  %9والهضاب العليا الحسنة التوايع على صعيد الفضاءات المسطحة ، والتي تساوي مساحتها 
ماليين هكتار( ، إالّ  أّن هذا االمتياا يصبح شبه 5الوطني تتوفر على ثلثي المساحة الزراعية المفيدة ) 

 مناطق .منعدم بفعل الجفاف وندرة الموارد المائية في هذه ال
ملم سنويا هي اآلن مهددة بشدة  011مليون هكتار بمغياثية تقل عن  01إّن السهوب التي تغطي حوالي 

 بالتصحر .
أما الصحراء التي تمثل حوالي تسع مرات المساحة المتضمنة للمجموعتين السابقتين ، والتي تعاني من قساوة 

عليا على موارد مائية باطنية .غير أّن هذه الميزة الجفاف الذي يميز مناخها ، تتوفر على عكس الهضاب ال
                                                           

،  9448، الديوان األلماني للتعاون التقني ، 1000تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائرواارة  تهيئة اإلقليم والبيئة :  1
 84ص
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هكتار في الواحات  011.111سرعان ما تتالشى بفعل ضيق األراضي الصالحة للزراعة التي ال تمثل سوى 
هكتار من األراضي الضعيفة التربة )قليلة العمق ومجردة من  011.111إلى  051.111التقليدية وحوالي 

 .1التربة العضوية ( 
لظروف الطبيعية لعبت دورها في التباين في توايع السكان ، فاختنقت مدن الشمال ، وعانت مناطق هذه ا

 أخرى من انعدام السكان فيها .
 : السياسة االستعمارية  . 5
لبعض ا متمثلة في خاليا لمدن تطور، طويل ال هامتنوعة عبر تاريخ قد عرفت الجزائر حياة حضريةل      
اآلخر نتيجة عدة ظروف تراوحت بين الحروب تارة وبين االستقرار تارة أخرى . ولقد  اندثر البعضو منها 

ظهرت الشبكة الحضرية بوجهها الحالي نتيجة لتعاقب العديد من التشكيالت السياسية بثقافتها وحضارتها ، 
توحات االسالمية تاركة بصماتها الواضحة بداية بالغزو الروماني فاإلجتياح الوندالي ثّم البيزنطي إلى الف

 مرورا بالحكم العثماني إلى اإلستعمار الفرنسي .    
فات سلبية على المدن الجزائرية ؛ فقد هم الفترات التي تركت مخلّ أ من  الفرنسي ستعماراالوتعتبر مرحلة       

أّتجه أحد الباحثين الجزائريين إلى أّن الممارسة االستعمارية حالة نموذجية لمخطط كولونيالي متكامل لنقل 
 .2شعب ذو تقاليد عريقة إلى وضع شبه بدائي تمهيدا إلخضاعه وإبادته 

 في بأقاليمها عالقاتها في الالمركزية و الذاتي االكتفاء من بنوع في هذه المرحلة المدن تميزت      
 وجه الذي المستعمر طرف من كسرت ما سرعان العالقة هذه أنّ  إالّ  التجارية، و االقتصادية المجاالت

 اإلطار فإنّ  وللتذكير الفرنسي، االقتصاد لخدمة الطبيعي و الريفي ووسطها،  الجزائر في العمرانية الشبكة
 ذات المدن في متمثال،  الفرنسي االحتالل قبل موجود كان حاليا الموجود الجزائرية العمرانية للشبكة العام

 حسب بالجزائر الحضرية الهيكلة تنمية في المستعمرين مساهمة ننكر أن ينبغي ال لكن .الجزائري  األصل
 األساسية هياكلها و العمرانية الشبكة توجيه و،  جهة من األوروبي االستيطان مجال في المسطرة أغراضه

 المدن لمختلف عمرانية مخططات وضعت الفرنسية اإلدارة نجد إذ أخرى، جهة من الفرنسي االقتصاد لخدمة
 عسكرية ومراكز عقال عن عبارة كانت جديدة مدن أضيفت بل الداخلية، أو الساحلية منها سواء الجزائرية

 باتنة، سطيف، مدينة : مثل الوافدين الستقبال الغربي النمط على عصرية مدن لتصبح بعد فيما وسعت
هؤالء الوافدين كان لهم التأثير البارا على النمو الحضري ، حيث أّن هؤالء الدخالء  ولعلّ  3.بلعباس سيدي

كانت لهم أراضي استولوا عليها بفعل القوانين االستعمارية المعروفة ، والتي كان لها تأثير على توفير اليد 
إلى مراكز حضرية خاصة  وبالتالي الهجرة نحو هذه المناطق التي حولوها؛  العاملة للعمل عند المستوطنين 

                                                           
  81، 89صالمرجع نفسه ، ص  1

 ،16،العدد مجلة الباحث االجتماعي ،" المشكالت الحضرية الراهنة والتحديات المستقبلية للمدينة الجزائرية "بومخلوف :محمد  2
 01ص ،0115منشورات جامعة قسنطينة ،

 05، ص  0111، ديوان المطبوعات الجامعية ،  التحضر والتهيئة العمرانية في الجزائر بشير التيجاني : 3
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بها إدارات ومرافق اجتماعية وترفيهية واقتصادية. وعند اندالع الثورة اادادت وتيرة الهجرة نحو المراكز ، بهم 
 .1الحضرية حيث تشكلت البيوت القصديرية 

  70% الباقية النسبة أما السكان، مجموع من 30%  نسبة الحضريون مثّل السكان  االستقالل بعدو     
 التاريخية األحداث لعبت لئن و عامة، بصفة الفالحية و الريفية المهن وتمتهن األرياف تقطن تزال ال فكانت

 شهدت ، االستقالل بعد ما مرحلة فإنّ  ؛االستقالل قبل المدن نحو الريفية الهجرة تقوية في دورها السياسية و
 من الجديد النمط إلى إضافة .تحريكه في مهما دورا السياسة لعبت المدن نحو مكثفا ريفيا نزوحا بدورها

 التخطيط أنماط على ايادة المركزي، التخطيط وسائل فيه استعملت الذي الموجه، االقتصادي التنظيم
 التيتري، واو، تيزي  األوراس، الواحات، : شملت التي الخاصة بالبرامج يعرف ما أو المحلي و اإلقليمي
 حيث؛ الجزائر خريطة في جذرية تغيرات أحدثت وقد. عنابة الشلف، قسنطينة، سعيدة، سطيف، تلمسان،

 القرى  هذه.البرية الطرق  شبكة توسيع جديدة، سكنية مناطق بتهيئة المدن مجال وتوسع الفالحية، القرى  شيدت
 غيرت التي األساسية الحضرية المزايا جميع على تحتوي  تطور، في مصغرة لمدن نواة  بمثابة كانت الفالحية

 بعد فيما لتصبح القرى  هذه تطورت قد ، وحضرية شبه حياة على الفالحين وعودت الفالحي، الطابع من
 كل بعيدة إدارية دوائر أو لبلديات مراكز بعد فيما منها العديد أصبح بحيث حضرية، شبه أو حضرية مراكز
 . الزراعي النشاط عن البعد

 سنة والية 15 الجزائرية الواليات عدد بلغ حيث ،نموها في هاما محورا للمدن اإلداري  قسيمالت لعب  وقد      
  48 الواليات عدد ليصبح 1974 سنةبلدية  610بـ والية 00إلى العدد هذا ارتفع ثم ، 0970بلدية  700بـ 

 من نوع تحقيق إلى التقسيمات هذه ركائز أهم وتستند. 2 0905سنة بلدية  1541البلديات وعدد ، والية
 خدمات ألقاليم الوظيفية الحدود مع اإلدارية الحدود تتماشى بحيث؛  اإلدارية للوحدات المجالي التنظيم
 المدن هذه تكون  وحتى بلدية، أو دائرة مركز أو والية عاصمة رتبة إلى اإلداري  السلم في رقيت التي المدن،

 من نمطا الجزائري، اإلداري  النظام يخصص حيث والخدماتي، واالجتماعي االقتصادي لإلشعاع وقواعد اة نو 
 3ي.اإلدار  السلم في رتبته حسب مركز لكل والخدمات والمرافق التجهيزات

 
 
 
 
 

                                                           
مجلة في البحث والدراسات في عبد الحميد بوقصاص :" تطور السكان في الجتمع الجزائري وثنائية الريفي والحضري "،  1

 097، ص 0119، سكيكدة ، ماي  0955أوت  01،جامعة  0، العدد  العلوم  االنسانية
2  Office Nationale des Statistique : Annuaire statistique de L’Algérie ,Volume n° 30, 2014,p4  
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 :المتسارع النمو الديموغرافي  3
، هناك صعوبات إضافية  والعوامل التاريخية قليم الجزائري عالوة على القواسر الطبيعية التي تطبع اإل     

 ناجمة عن النمو الديموغرافي الشديد لسكان البالد وتوايعهم غير المتساوي .
مليون نسمة ، وسجلت  00.10إجمالي سكان مقدر بـ  0110وسجل آخر إحصاء في الجزائر في 

التوالـي على  0990، 06،66مليون نسمة في إحصاءات  09.0و  00.10و 07.9اإلحصاءات السابقة : 
بين  % 0.00إلى  0906و 0966بين  %0.17. وقد انتقل متوسط النمو الديموغرافي الذي كان في حدود 

 . 0110و  0990مابين   % 0.7إلى  0990و  0906
ليصل إلى   %09.05مليون نسمة  ما نسبته    7.7حوالي   0966وقد كان يمثل السكان الحضرين سنة 

  0990سنة  %50.01مليون نسمة بنسبة  07.9ثمّ  إلى  %09.76سبة بن 0906مليون نسمة سنة  00.0
 01مرات في مدة  0، أي تضاعف عددهم إلى مايقارب  %75.90بنسبة  0110مليون نسمة سنة  00.0و

 سنة  .
 ( : سكان الريف والحضر في الجزائر 05الجدول )

 5009 1889 1891 1811 السنة 
 00060069 07977906 00000009 7707605 سكان الحضر
 00710050 00000907 00590790 01070005 سكان الريف 

 00101101 09011070 00100900 07900111 المجموع 
  5009المصدر : الديوان الوطني لإلحصاء 

على هذا اإلقليم ؛ إذ نجد أغلبيتهم متمركزون  غير متساو   اعيتوا السكاني المتسارع صاحبه هذا النمو       
من  %0المنطقة التلية تضم تقريبا ثلثي سكان البالد ، بالرغم أّنها ال تمثل سوى ففي الجزء الشمالي للبالد ، 

 من إجمالي السكان ، % 05بالنسبة للهضاب العليا التي تضم حوالي الربع  % 9مقابل ، المساحة الكلية 
ويرتبط هذا التسحل  .من الجزائريين % 01يقطنه إالّ   الوطني بالنسبة للجنوب الذي المن التراب  % 06و

تشير . و 1الحقيقي لإلعمار بتركز األنشطة وكبريات المدن لفائدة شمال البالد وخاصة على الشريط الساحلي
 نسمة  ، ألف 01ال يتجاوا عدد سكانها  فقط ، و مدن 5حوالي  0001أن عدد المدن عام اإلحصائيات 

مدينة   596وصلت إلى   0999. وعام % 09مدينة بنسبة تحضر  95إلى وصل عددها  0977وفي 
. ولعلّ  أغلب  2ألف نسمة 011منها تضم أكثر من  00مدينة  596، ومن بين % 71بلغت نسبة التحضر

ألف  011.111مدينة جزائرية بأكثر من  07ومن بين  0906هذه المدن تركزت في المدن الساحلية ، ففي 
ساكن ، أي  ما  0.957.111مدن مينائية تجمع  7مدينة منها في منطقة الساحل ، منها  00ساكن ، تقع 

     .3من السكان الحضريين في البالد  % 05,0يعادل 
                                                           

 4.،ص ،المرجع السابق 9441واارة  تهيئة اإلقليم والبيئة: تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائر  1

  00ص،  لمرجع السابقا بوريمة  ،محمد الهادي العروق ،سمير  2
 889ص ، المرجع السابق،9441واارة  تهيئة اإلقليم والبيئة: تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائر  3
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مع ذلك ، انفجرت معظم المدن الكبرى منذ السبعينات بدون أي احترام للفضاءات الزراعية  بالتوااي و      
قد ضاعفت   0961سنة  هكتار  6511والبيئة الطبيعية ؛ فالجزائر العاصمة كانت تحتل ما اليزيد عن 

 نمسان تلممدينة  مساحةارتفعت و .هكتارحوالي 06111 باستهالكهامرات من ذلك الوقت  مساحتها بثالث
 0970هكتار سنة  009وكانت سيدي بلعباس تحتل  .حاليا هكتار 0011 إلى 0975سنة  هكتار  505

 . 1هكتار  0901فتوسعت لتحتل 
 هلة :متسا. السياسة الحضرية ال4

ولقد تمت هذه الفترة تحت سلطة  .م0905إلى  0960من  % 61لقد تّم تعمير الجزائر بأكثر من           
، وفي خضم سياسة جمعت الحياة االقتصادية  م 0960المتضمن اإلحتياطات العقارية لعام األمر 

واالجتماعية ، عرف عدد كبير من المشاريع الصناعية النور فوق مساحات واسعة بدون الحصول على 
 رخصة البناء وبدون احترام للبيئة . 

جذري في تسيير العمران وخاصة قانون التوجيه حددت سلسلة من القوانين ميزت التغيير ال 0991وابتداًء من 
المتضمن التهيئة والتعمير  91 – 09العقاري الذي وضع حدا الحتكار البلدية للصفقات العقارية والقانون 
 الذي كرس تعويض مخطط التعمير بمخطط التنمية والتهيئة العمرانية .

ئية للتعمير ، وخلق هيئة للمفتشين وشرطة بلدية ولم تبلغ هذه التغييرات التي تدعمت بانشاء المديرية الوال
ثلي الدولة ضعفت بقوة سلطة ممأ م0991اعترضتها وضعية سياسية وأمنية في بداية  ؛ حيثأهدافها ،للتعمير

ووجود مظاهر جد مختلفة ، ، وتظهر الحصيلة عمل أو نقص عمل مصالح التعميير في مهمتهم الرقابية 
العشوائي للجيوب المحاذية للمدن ؛ حيث  مناطقنا الحضرية ، فهناك التعميرحسب األحياء والشوارع في 

وهي عموما أماكن شاذة غالبا ما تكون تابعة ألراضي غير صالحة للبناء  تسود البناءات الهشة والفوضوية ،
 ها حالة مرتفعات باب الواد .نّ إية تجهيزات وعرضة لجميع األخطار الطبيعية أوبدون 

تمام أشغالها ائر برمتها ورشة مفتوحة كون الورشات العمومية والخاصة تستغرق وقتا ال متناهيا الكما أّن الجز 
 والتي توحي قليال  يولدون ويكبرون في ثقافة األشياء غير المكتملة ؛ فالكثير من أبناء الجزائر

 . "" باألناقة
شخص في السكن،األمر  6.67بـ : وتقدر حضيرة السكن بأكثر من خمسة ماليين وحدة بنسبة احتالل تقدر 

ساءة إلطار الحياة التي يعاني منها سكان الذي يترتب عليه جملة من المشاكل االجتماعية ، إضافة إلى اإل
المدن ، االختالالت الخطيرة التي تضرب قواعد التعمير ، الجانب الجمالي وهندسة المدن . وقدم تقرير الدورة 

 الجتماعي ، معاينة صريحة للوضعية الحالية للتعمير وسجل :  للمجلس الوطني االقتصادي وا 00
. فلم ينجو  المدن درجة التشبع والتزال تواصل توسعها بطريقة غريبة وبدون تهيئة مشوهة للبيئةبلوغ بعض  

من البناء ال األراضي الفالحية وال سطوح العمارات فقد أخذ التعمير حرية أكبر إااء التنظيم والتشريع إلى 

                                                           
 .8المرجع السابق ،ص  ،9444تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائر واارة  تهيئة اإلقليم والبيئة : 1
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نهاية البناء من القرب من مجاري األودية وفي المناطق المشهورة بعرضتها لمخاطر الزالية ، وحّتى فوق 
 أنابيب المحروقات وحسب تقرير للحماية المدنية هناك :

 والية تقع في مناطق عرضة للفيضانات . .7بناية مواعة على  894444 -

    1المحروقات .والية مقامة فوق أنابيب  .9بناية مواعة على  91444 -
 : . تنمية اقتصادية أبعدت البعد البيئي2

إّن تدهور البيئة في الجزائر هو نتاج لغياب استراتيجية تنمية راشدة تدرج في اهتماماتها األبعاد البيئية       
الجزائر نت تب؛ ولعّل المتتبع للمسار التنموي في الجزائر يالحظ ذلك . فخالل السنوات التي تلت االستقالل ، 

 وعلى ، المركزي  يرتكز على التخطيط القتصاديةا للتنمية نموذجا 0905-0961في الفترة الممتدة من 
 0960 السنوات خالل  ولرالبت أسعار إرتفاع ولقد ساعد على ذلك ، الصناعية للتنمية برامج واسعة

التشغيل و النمو كبير في مجالوتحقق نمو  ،األبعاد االجتماعية  على األهداف ، وبالتالي ارتكزت 0096و
. لقد أنجزت جّل المشاريع دون القيام بدراسة أثرها على البيئة ، وهذا أّدى إلى إنشائها في المواقع  2التربية و

. 3مّماجعلها تنشأ داخل المدن أو قريبة منها  -0900في ظل غياب قانون البيئة حّتى  -سهلة التهيئة 
من هذه الوحدات الصناعية التي تشمل تركز أهم المركبات الصناعية  % 55ضّمت المنطقة الساحلية وحدها

في البالد في آرابو ، سكيكدة ، وهران ... إلخ . في حين المنطقة التلية ضمت ثلثي الوحدات الصناعية 
 . 4للبالد
ومع منتصف الثمانينات بدأ التدهور االيكولوجي يظهر للعيان ذلك أن التصنيع واستغالل الموارد      

 في األوساط  . من تدهور من التلوث أنواع ظهورأّدى إلى  ، الطبيعية  والزراعية بشكل مفرط وكثيف
 مستوى المنشآت على ةللنفايات السام والهواء ، وكذا تراكم يرالبحالساحل و وتلوث للمياه الطبيعية

 وغيرها . الصناعية
 ميادين المحروقات خاصة في الموارد تكثيف استغالل على المبني التنمية خيار في تنفيد اعراإلس إّن      
 إقتصادي المفتقر لنظام ترشيد لعمومياوالدور المركزي للقطاع  ،ابات والغ يرالبحالصيد و حةوالفال

 حساب على كان كّل ذلك نلك ، المواطنين ةحيا عيةون في نتائج حسنة بإحراا فعليا، قد سمح  إيكولوجيو
  التي كّلفها اختالل في تواانها. البيئة

بغية  لإلقتصاد صالحات هيكليةإ تطبيقو السوق ، اقتصاد علىوفي التسعينيات ومن خالل االنفتاح       
التعديل الهيكلي  برامج تتفاقم حدة ؛ حيث أن تطبيق بدأت المشاكل البيئية ،العالمي اإلقتصادفي  اإلندماج

اآلثار   قد تجلت هذهو ، المنشآت مستوى  أوعلىالدولة  مستوى ميزانية علىسواًء  إلى نضوب الموارد أدت

                                                           
 984،942ص ص ، المرجع السابق،9441والبيئة: تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائر واارة  تهيئة اإلقليم  1

 97، ص 9448،  أجل البيئة والتنمية والمستدامةالمخطط الوطني لألعمال من واارة  تهيئة اإلقليم والبيئة: 2

 .1ص  ،، المرجع السابق4449واارة  تهيئة اإلقليم والبيئة: تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائر  3

 9.ص ، المرجع السابق،9441واارة  تهيئة اإلقليم والبيئة: تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائر  4
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سيما  ال وإهمال التخطيط شغال الكبرى األمج اربإيقاف و زوالتجهي التسيير بشكل خاص في خفض ميزانيات
ستحالت تحمل إ واجهتها  التي المنشآت فالمشاكل المالية مستوى  علىما أنية . ارالعم بالتهيئة  ما يتعلق في

 . 1البيئي  روهبالطبع من التد وقد ضاعفت هذه األوضاع ، ثالتلو نم للتقليص ية وررالض المشاكل
 :الالستقرار في اإلدارة  المركزية للبيئة. 6

تدهور البيئة في الجزائر البد من المرور على  في مدى تأثير العوامل اإلدارية  فهم حتّى نستطيع      
بهدف إبراا الالستقرار في اإلدارة  المركزية للبيئة في  كالمؤسساتي لقطاع البيئة في الجزائر ، وذل التطور

البيئة إلى هذا  لالجزائر، وأثره على عدم فاعلية االستراتيجيات المتبعة لحماية البيئة ، والتي أّدت إلى وصو 
 الحد من التدهور.

تحدثت اللجنة ؛ حيث اس 82.9لقد كانت الجزائر من الدول التي تفاعلت مع قرارات مؤتمر استكهولم       
 ة، لكن سرعان ما نقلت مهمّ 2، وكانت أول  جهاا إداري متخصص في حماية البيئة ..82الوطنية للبيئة 

، ولم يتبع مرسوم إنشاء  ..82اللجنة الوطنية للبيئة في لحماية البيئة إلى واارة الري واستصالح األراضي بد
كتابة  82.2، ثّم أستحدثت عام 3ا طابعا شكليا هذه الواارة أي مرسوم يبرا صالحياتها مّما أضفي عليه

والتشجير بكتابة  ت، ولم تعّمر إاّل سنة واحدة ؛ حيث أعيد تنظيم كتابة الدولة للغابا 4والتشجير تالدولة للغابا
تأسّست الوكالة الوطنية لحماية البيئة ، ثّم أعيد ملف  8217، وفي 5واستصالح األراضي تالدولة للغابا

الفالحة  ةألحقت مهّمة حماية البيئة بواار  8211، وفي عام 821.6واارة الري والبيئة والغابات في البيئة إلى 
، ثمّ نقلت المهّمة إلى واارة التربية الوطنية ، وبعد أقل من 8، ثمّ  إلى واارة التكنولوجيا والبحث العلمي 7

؛ أين أعتمد ألول مرة 8221للبيئة سنة  سنتين ألحقت المهمة بواارة الداخلية ، ثمّ  أحدثت  كتابة الدولة

                                                           
كرة ماجيستير في البنوك ذ،م تحليل اآلثار االقتصادية للمشكالت البيئية في ظل التنمية المستدامةعبد القادر عوينان :  1

 97ص ، 0110العلوم االقتصادية ، جامعة سعد دحلب ، البليدة ، والمالية ، كلية 

 97، المؤرخة في   12، العددج.ريتضمن إحداث لجنة وطنية للبيئة ، ..82جويلية 89المؤرخ في  811-..مرسوم رقم  2
 ..82جويلية 

ام، جامعة بوبكر بلقايد ، الع،رسالة دكتوراء في القانون  اآلليات القانونية لحماية البيئة في الجزائريحيى وناس:  3
 87،ص .944،تلمسان

، ج.ريتضمن تنظيم اإلدارة المركزية لكتابة الدولة للغابات و التشجير،   ..82ةجويلي 89المؤرخ في  .91-2.مرسوم رقم  4
 .82.2ديسمبر   97، المؤرخة في 19العدد

  8،ص8222،الجزائر،8،العدد، مجلة البيئة" تاريخية ووقائع:"مسار قطاع البيئة مؤشرات الدولة  المكلفة بالبيئة  كتابة5
بالبيئة  فيحدد اختصاصات واير البيئة والري والغابات ونائب الواير المكل .821ماي 82المؤرخ في  891-.1مرسوم رقم  6

 .821ماي 91المؤرخة في،98، العددج.روالغابات ،

 .8،ص 9444، مطبعة النجاح ، الجزائر ،  الرهانات البيئية في الجزائرأحمد ملحة :  7

  .1، العدد، ج.ريحدد صالحيات الواير المنتدب للبحث والتكنولوجيا ،8224ديسمبر8المؤرخ في  729-24مرسوم رقم  8
 8224ديسمبر  89المؤرخة في
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 حدد البيئة، أجل من لألعمال الوطني المخطط توجيهات تنفيذ ولغرض، 8221مخطط وطني  للبيئة في 
 يصوالتشخ الحصيلة" بمرحلة األولى المرحلة عرفت ، نأساسيتي مرحلتين البيئية للنشاطات الوطني البرنامج

 من مجموعة العملية بهذه وتكفل بها، المتعلق التشخيص تقرير إنجاا وتم ، 1997 سنة انطلقت والتي"
 الصحة موضوع للبيئة، والقانوني المؤسسي الجانب تطوير منها الموضوعات، من مجموعة وغطت الخبراء،
 حالة موضوع السمعية، واألضرار الجوي  التلوث موضوع والنفايات، السائلة بالتدفقات التلوث موضوع والبيئة،
 المناطق تسيير البيولوجي، والتنوع والتصحر والسهوب والغابات التربة تدهور المائية،موضوع الموارد

 ،" للبيئة الوطنية االستراتيجية بتحديد" الثانية المرحلة وعرفت. والتاريخي األثري  التراث وموضوع الساحلية،
 بتقرير وانتهت الدولية، الخبرة إلى جوءبالل انجااها وتم ، 1999 سنة من الثاني السداسي في انتهت والتي
 (0116) آخرتقرير تّم طبعه كان .تينسن كل تحديث موضوع أصبح والذي ، 1998 سنة البيئة حالة  حول

 أجل من الوطني المخطط اعتماد تم األولويات، وتحديد والدراسة التشخيص مرحلة من االنتهاء وبعد       
وتاله استحداث  مرحلتها في للبيئة الوطنية السياسة إلدخال ، 2001 سنة المستدامة والتنمية البيئية األعمال

واارة خاصة بالبيئة وهي  واارة  0110مفتشيات البيئة على المستوى المحلي، لتخصص وألول  مرة في سنة 
 وفي .01102 سنة  واارة التهيئة العمرانية والبيئة وهذا تم إعادة تسمية الواارة لتصبح ثمّ  .1تهيئة اإلقليم والبيئة

 .3واارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة لتصبح  قطاع السياحة مع البيئة في واارة واحدة أدمج 0116 سنة
 عامفصل قطاع السياحة عن البيئة وهذا  وتمّ  اأعيدت الصياغة إلى واارة التهيئة العمرانية والبيئة مجددثّم 

تم إعادة تسمية الواارة مع إضافة المدينة لتصبح واارة  ، عندما 0100التي امتدت إلى غاية و ،  01014
 0106، وفي سنة  6ألحقت الواارة بواارة الموارد المائية  0107وسنة . 5ية والبيئة والمدينة التهيئة العمران

 .       أصبحت تسمى واارة البيئة والطاقات المتجددة 

                                                           
 05،07المرجع السابق ،ص ص يحيى وناس: 1
،  00، العدد ج.ر ، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، 0110جوان  06المؤرخ في  010-10المرسوم الرئاسي رقم  2

 .0110جوان  00الصادر بتاريخ 
،  06، العدد  ج.ر ، المتضمن تعيين اعضاء الحكومة ، 0116جوان  10، المؤرخ في  060 -16المرسوم الرئاسي رقم  3

 . 0116جوان  16المؤرخ 

،  07،العدد  ج.ر ، المتضمن تعيين اعضاء الحكومة ، 0101ماي  00المؤرخ في   009 - 01المرسوم الرئاسي رقم  4
 .0101ماي  01المؤرخ في 

، المؤرخ في ج.ر ، المتضمن تعين اعضاء الحكومة ، 0100سبتمبر  10، المؤرخ في  007 -00المرسوم الرئاسي رقم  5
 .0100سبتمبر  19

،  ج رالمركزية لواارة الموارد المائية والبيئة ،،المتضمن تنظيم اإلدارة  0107مارس0،المؤرخ في  09-07المرسوم رقم  6
  0107مارس  9،المؤرخة في  05العدد

http://www.maspolitiques.com/mas/index.php?option=com_content&view=article&id=276:-envrn-&catid=12:2010-12-09-22-56-15&Itemid=10#_edn13
http://www.maspolitiques.com/mas/index.php?option=com_content&view=article&id=276:-envrn-&catid=12:2010-12-09-22-56-15&Itemid=10#_edn13
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 عدم تضحي البيئة حماية موضوع على تتناوب التي  الواارية القطاعات مختلف عرض خالل من      
فالتحويل واإللحاق والحل هي القرارات الرئيسية التي طفت على هذه  ؛ المركزية البيئية اإلدارة استقرار

 التلوث آثار تفاقم إلى أدى الذي األمر ، 1المزمن رالالستقراالمراحل ، مما أضفي على القطاع صفة 
 عشرون  بين البيئة حماية مهمة تداول تمّ  لقد . ةيالطبيع األوساط تدهور وتيرة وتسارع والصناعي الحضري 

 واارة كل عمر ونصف سنتين من أقل بمعدل أي ؛  0106غاية إلى 1974 سنة من دولة وكتابة واارة
 معالجة في كزية،ر الم البيئية اإلدارة لدور تام غياب إلى أدى الذي األمر البيئة، حماية بمهمة اضطلعت

 البيئة حمايةت الواارا مختلف وظيفة أنّ  وبما .البيئة لحماية الوقائية القانونية اآلليات وتطوير البيئية، المشاكل
 إلى أدى للبيئة مناوئة سياسة وجود فإنّ  إدارية، قرارات إلى للبيئة الحكومية السياسة ترجمة في تنحصر

 التنموية، الوطنية المخططات مختلف تضمنتها التي التصنيع وحركة للتنمية معرقل ئةالبي واارات اعتبار
 تشريعي إطار غياب ثمة ومن سياسية إرادة غياب بفعل وظيفتها وانكماش دورها تقزيم إلى ىأدّ  الذي األمر

 .إضعافها بغرض ألخرى  واارة من باستمرار تبعيتها وتبديل صالحياتها، يوضح تنظيمي
 بين اقتسام محل جعلها والتي،  البيئية للظاهرة المتشعب الطابع إلى اآلخر الجوهري  السبب ويعود      

 مختلف بين الالفعّ  بالتنسيق إالّ  ناجحا البيئة لحماية تدخل أي اعتبار يمكن ال ومنه الواارات، مختلف
 التي البيئة حماية مهمة بوضعية قيتعل لهماأوّ  :عائقين لوجود نظرا صعبا بات التنسيق هذا أنّ  إالّ  الواارات،

 نفسها الواارة يجعل مما عريقة، تقليدية وظائف تمارس بواارة الملحقة المهمة وضعية في دائما توجد كانت
 ومهمة التقليدية، بمهامها القيام عليها يصعب هفإنّ  وبالتالي جوهرية، غير مهمة هابأنّ  المهمة هذه إلى تنظر

 والتي نفسها التنسيق عملية في فيتمثل الثاني العائق أما. الواارات مختلف بين التنسيق ومهمة البيئة، حماية
 تتمكن حتى الواارات بقية على السمو من بنوع تتمتع أن ينبغي المهمة، بهذه تقوم التي الواارة بأن تقتضي

 عدا فيما البيئة حماية بمهمة اضطلعت واارة ألي يتحقق لم الوضع هذا أن إذ موحد، تدخل برنامج فرض من
 بنفس بالبيئة المكلفة المركزية الهيئة فيها تحض لم أخرى  تمثيلية حاالت وفي . والبيئة اإلقليم تهيئة واارة

 للغابات الدولة وكتابة والتشجير للغابات الدولة لكتابة بالنسبة الشأن هو كما الواارات، بقية مع المرتبة
 بحكم وجه، أكمل على التنسيقي بالعمل تقوم أن يمكنها ال والتي للبيئة الدولة وكتابة األراضي واستصالح

 .األخرى  الواارات من األدنى القانوني مركزها
 ووضع والتنبؤ بالتصور تعلق ما منها المشاكل، من الكثيرواجهت  بالبيئة المكلفة الواارةكما أن ّ       

 الواارة ألن ،التوجيهات هذه وتطبيق تنفيذ بصعوبة تعلق ما ومنها ، المركزي  المستوى  على المخططات
 بمصالح ومحليا األخرى، الواارية القطاعات من بالكثير مركزيا وثيق ارتباط في نفسها وجدت بالبيئة المكلفة
  .2متعددة واارية لقطاعات تابعة مختلفة خارجية

                                                           
المرجع ، ، مجلة الجزائر البيئة"البيئة في الجزائر بين الماضي والمستقبل والمهمة المستعجلة"كتابة الدولة  المكلفة بالبيئة : 1

  .، ص السابق

 97وناس يحي : المرجع السابق ، ص  2
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 أن ذلك البيئة، حماية على التنموية االعتبارات تغليب إلى للبيئة المركزية اإلدارة فشل يعود كما       
 واالتهام قرار، وصاحبة كسلطة اإلدارة إلى غالبيتها تعود الجزائر، في البيئة منها تعاني التي المشكالت"

 عملية في اإليكولوجي والتواان  البيئي البعد أهمية برامجها في تراع لم التيية التنم إدارة إلى أساسا يوجه
 القرارات بإصدار أي ؛ الكالسيكية باإلدارة واالكتفاء للبيئة االقتصادية اآلليات دور عن التخلي ألن، التنمية

 وبالتالي بيئية إستراتيجية كل على يؤثر مما البيئية، المعادلة في فعال عنصر تهميش إلى يؤدي ، اإلدارية
 .1البيئية اإلدارة عمل على

 اجتمعت العوامل كل فإن ، بالبيئة المتعلقة واالقتصادية السياسية المفاهيم وضوح عدم أو غياب وفي     
 .مكانتها عن تبحث االت ال والتي .المركزية البيئية لإلدارة الفعالة وغير الهزيلة المردودية لتعكس

  لى البيئةعبعيد عن الحفاظ  استعماري  أسري  موروث. 1
 قسوة تواجه شأنها في وتركتها المدنية عن همشتها متتالية، استعمارية احقب الجزائرية األسرة عايشت      

 يخدم بما الفيزيائي المجال تطويع إلى تميل جعلتها واسترااق تكيف آليات طورت أن فكان .والطبيعة المناخ
 التنشئة تكون  األساس هذا على؛  والمحيط البيئة تهدد مخاطر من ذلك عن ينجماالهتمام بما  دون  مصالحها

 بعد أما .البيئي الوعي من خالية إذن فهي صيانتها أو البيئة على الحفاظ فكرة عن بعيدة التقليدية والتربية
 مع المباشرة والعالقة اإلطار خارج لكن المعاش، على الجزائري  المواطن اهتمام انصب المستعمر، خروج

 توجها يكون  أن شأنه من ما كل الحائط عرض ضرب سريعا اجتماعيا تغيرا حدث أن فكان .البيئية الطبيعة
 مع العدائية العالقة هذه بحكم  .الرمق يسد وعمل مأوى  على الحصول هو الوحيد الهم.البيئة حماية نحو

 فكرة تطورت .االنتماء عدم فكرة كرس الذي االستعمار بفعل االغتراب معطيات ظل في نمت والتي البيئة
 خارج يقع ما كل تجاه االنتقامية النزعة تطورت ومعها .الخارجية للفضاءات نتماءالإال كرست التي "البايلك"

 النزعة فتطورت الخارجي، للمحيط االنتماء بعدم اإلحساس نمى ومعها. والشخصية الخاصة الملكية فضاء
 سبيل على؛ الفردية الرفاهية وتحقيق المعاش دون  تحول ضاغطة لمواقف كاستجابة البيئية تجاه العدائية
 تهتم الجزائرية األسرة.المسكن أو المأوى  عتبة يتجاوا يكن لم األسرة بشؤون  األساسي االهتمام فإنّ  المثال،

 العارمة الفوضى نجد لذا.  إليها تنتمي ال فهي الفضاءات، باقي أما.فيه تعيش الذي اإلطار وترتيب بتنظيف
 الالبيئية السلوكات فتقمصوا الشاكلة هذه على وترعرعوا واأنش األطفال.العمومية الفضاءات و الشوارع تسود

  .2األجيال عبر الموروثة
 
 
 

                                                           
 السياسية العلوم معهد ماجستير، رسالة ،)الجزائر حالة دراسة (والتطبيق النظرية في والبيئة اإلدارة خنيش، سنوسي 1

 360 .ص،1997 الجزائر، جامعة ، الدولية والعالقات
 117،.11 ص ص، المرجع السابق  اردومي: محمد  2
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 : االحساس باالغتراب و  البيئية المواطنةضعف . 9
المواطنة هي مجموعة من المواصفات األخالقية والواجبات المدنية التي تعتبر ضرورية من أجل العيش      

في المجتمع ، الذي يتوجب على كل فرد قبول العيش فيه بصفة تشاركية )روح التضامن ، التعاون ، احترام 
حيث  . في الجزائر الحضرية  البيئةأسباب تدهور من  المواطنة البيئيةروح غياب ولعّل . 1الخصوصيات ( 

يعتبر كثير من الباحثين في الشؤون البيئية أن البيئة أصبحت حقا من حقوق اإلنسان بمقتضى قرارات 
وحقوق اإلنسان أصبحت بموجب ذلك عالقة تبادلية، ويستحيل تفريق  ، فالعالقة ما بين البيئة واتفاقات دولية

 . اإلنسان بحقوق البيئة عن القضايا المتعلقة 
"حقًا دستوريًا في التمتع ببيئة بشرية صحية ومتوازنة أول بلد يعتمد  0967البرتغال عام وتعتبر 

الصعيد اإلقليمي، أدرجت  . وعلىدولة حقوقـًا مـشاهبة 91. ومنذ ذلك الحين، اعتمدت أكثر من إيكولوجيًا"
. ، تلك الحقوق أيضاً من القرن الماضي االتفاقات الخاصة بحقوق اإلنسان التي صـيغت في فترة السبعينات

"لكل الشعوب الحق في بيئة ُمرضية ،على أن  0900وينص الميثاق األفريقـي لحقوق اإلنسان الصادر عام 
أن "لكل وينص البروتوكول اإلضافي لالتفاقيـة األمريكيـة لحقـوق اإلنسان على ،  "وشـاملة ومالئمة لتنميتها

،اعتمد االتحاد  0110. وفي عام  (00من المـادة  0)الفقرة  " بيئة صحيةفرد الحق في أن يعيش في 
فريقي لحقوق اإلنسان والشعوب الذي ينص فريقيـا الملحـق بالميثـاق اإلإفريقي بروتوكول حقوق المرأة في اإل

وق . وينص الميثـاق العربي لحق( 00)المادة  أن للمرأة الحق في العيش في بيئة صحية مستدامة"على "
"لكل شخص الحق في مستوى معيشي كاف يضمن له الرفاهية ،على أن  0110اإلنسان الصادر عام 

. وبالمثل، يـنص إعالن حقوق اإلنسان، الذي اعتمدته ( 00)المادة  والعيش الكريم والحق في بيئة سليمة "
ستدامة" كعنصر من الحق في بيئة آمنة ونظيفة ومعلى " ،0100رابطة أمم جنوب شرق آسـيا، في نوفمبر 
(. ورغم أن النظام األوروبي لحقوق اإلنسان ال يتضمن 00" )الفقرة  عناصـر الحـق في مستوى معيشي الئق

المعلومـات ومـشاركة الجمهور في  إلىاالتفاقية الخاصة بالنفاذ  الحق الصريح في التمتع ببيئة صحية فإنّ 
)اتفاقية آرهوس( الـتي صـيغت برعاية لجنة األمم المتحدة صنع القرار والوصول إلى العدالة في مجال البيئة 

ألجيال الحاضرة والقادمة العيش في بيئة إلى ان ينتمـون حق كل شخص ممـ  إلى " االقتصادية ألوروبا تشير
مؤتمر األمم المتحدة المعني وعلى المستوى العالمي أصدر ، ( 0)المادة  " ةتكفل تمتعه بالصحة والعافي

أن لإلنسان حقًا أساسيًا في الحرية فيـه على " 10الذي ينص المبدأ  استكهولمإعالن  0960بالبيئة عام 
 والمساواة وفي ظروف عيش كريمة، في ظل بيئة ذات نوعية جيدة تسمح له بأن يعيش حياة كريمة مرف هة

وإعالن  تحسين البيئة لصالح األجيال الحالية والقادمة".وعلى اإلنسان تقع مسؤولية مقدسة عن حماية و . 
البشر يقعون في صميم االهتمامـات المتعلقـة بالتنمية المستدامة، ويحق لهم ينص على أن " 0990 ريو

أما المؤتمران اللذان انعقدا بعد ذلك  ).10)المبـدأ  أن يحيوا حياة صحية ومنتجة في وئام مع الطبيعة "
                                                           

 جامعة مخبر البحث في علم النفس وعلوم التربية ،  ، إشكالية المواطنة في المدرسة الجزائريةبوفلجة غيات وآخرون :  1
 57وهران ، الجزائر ، ص 
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فقد أعلنا عن  ، 0100وفي ريو دي جانيرو في عام  0110لمستدامة في جوهانسبرغ في عـام بشأن التنمية ا
، مأمونة، وسليمة إيكولوجيا متواانة  حق العيش في بيئةذات الصلة  في ّالحقوق  ومن .الحق في بيئة صحية

والنبات والحيوان، عدم التعرض للتلوث، والحق في حماية وصون الهـواء والتربة والمياه والبحار المتجمدة 
 .1والحق في الحصول على أغذية ومياه سليمة وصحية، والحق في الحصول على المعلومات الخاصة بالبيئة

تسند التشريعات إلى األفراد الطبيعيين والمعنويين واجبات تفرض عليهم إدراك  مقابل هذه الحقوق،      
الطبيعية والمحافظة عليها وعدم تبذيرها خصوصا وعيهم في حماية البيئة من خالل حسن استغالل الموارد 

 إنّ  لحضري بالتدخل في مصدر التلوث.المياه، وضرورة مكافحة التلوث ومنع تدهور المحيط الطبيعي وا
  . التربية البيئيةان من الركائز األساسية في الشعور بالمسؤولية واإلحساس بالمواطنة يعدّ 

،  المطالبة المستمّرة بالحقوق  حيثالمواطنين،  روح المواطنة غائبة لدى أغلب واقعنا يبين بوضوح أنّ  غير أنّ 
 .بأداء الواجبات التي منها واجب حماية البيئة  دون االلتزام

ما يعود هذا إلى االحساس أصبحت من أهم مظاهر المجتمع الجزائري ، وربّ  الالمباالة والسلبيةكما أّن        
باالغتراب حيث يشعر الفرد بأنه ال قيمة له في المجتمع مما يؤدي إلى فقدان الحماس ،ودوافع العمل 
الجماعي ، وبالتالي يصبح إصالح البيئة وحل مشكالتها خارج مجال اهتمامه . كما يمكن إرجاع ذلك إلى 

اإلصالح ، ومواجهة المشكالت البيئية لفترة طويلة ،  الشعور باليأس من إمكانية التغيير الناتج عن تأخر
وبالتالي االستسالم والرضا  باألوضاع المزرية ، هذا الذي يفسر االعتماد الكّلي على مؤسسات الدولة في 

 .  2حل المشكالت البيئية 
 حق ق تربية بيئيةتبيئية ال  معارف. مدرسة تقدم 8

المدرسة هي المؤسسة الثانية بعد األسرة في تعزيز المهارات الجيدة التي اكتسبت من التنشئة  تعتبر     
 البيئة مع عالقتها سلفا حددت تقليدية تربيةولّما كانت هذه ال .األسرية أو تقويم السلوكات غير المرغوب فيها

 موروثقض في تفكير التلميذ بين حدث التنا،  واقتصادية اجتماعية ثقافية، تاريخية، عوامل بحكم والمحيط
 التعلم أخطاء وتصحيح االيجابية المهارات تعزيز و البيئية المواطنة ترقية إلى تهدف مدرسةأسري و  تقليدي

أنّ  اإلجراءات المتخذة لحماية نجد أّن الجزائر أيقنت  الجزائرية، التربوية التجربة إلى عدنا إذا.و  والسلوك
البيئة ال يمكن أن تتحقق إذا بقيت  مضامين التعليم بعيدة عن تلك  االهتمامات ، وقد أقر الميثاق الوطني 

يجب أن يعمل على تمتين  العالقة بين المدرسة ، والبيئة  الجغرافية " على ضرورة ربط المدرسة بالبيئة 

                                                           
تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان المدنية والسياسية واالقتصادية  " الجمعية العامة لألمم المتحدة ، مجلس حقوق اإلنسان : 1

المستقل المعني بمسألة التزامات حقوق اإلنـسان المتعلقـة تقرير الخبير  واالجتماعية والثقافية بما في ذك الحق في التنمية ،
 00،  00من جدول األعمال ، الدورة  0البند   " ،بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، السيد جون ه. نوكس

 A/HRC/22/43،  0100ديسمبر 
المكتب الجامعي ، االسكندرية ،  ، ة االجتماعيةتنمية المجتمعات المحلية منظور الخدممحمد عبد الفتاح محمد عبد الله  :  2

 01،69ص ص 
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كما يجب أن يوج ه النظام التربوي ال لتهيئة الفرد  للقيام … ع االجتماعيوالبشرية ، ومعرفة المحيط والواق
ومنه أقيمت  ،1"…مواطن واع بمتطلبات الوقت الراهنبوظيفة معينة  فقط، بل لتمكينه من آداء دوره ك

، وقد بنت مناهجها على إتاحة  الفرصة للتالميذ لالتصال 0991/0990سنوات  9المدرسة األساسية ذات 
شر بالوسط للتعرف على مختلف جوانب الحياة ، ودراستها في مستواهم  دراسة شاملة ، تجعل التلميذ المبا

؛ فبعض المواد حملت بعض ير أّن ذلك لم يكن بالقدر الكافييدرك أهمية حماية البيئة والمحافظة عليها.غ
 .البيئية للتربية كموادشكل المبادرات المحتشمة في استدراك البعد البيئي عبر مضامينها ، و لم تكن بأي 

 والمناهج البرامج في غائبة كانت البيئية التربية .اهتماماتها من يكن لم التكوينية الدورات طريق عن المعلمين إعداد

  2البيئي. بالبعد العناية يتولى محدد كمنهاج أو المواد مستوى  على سواء
قامت واارة التربية الوطنية منذ الدخول المدرسي  وفي إطار اإلصالح الشامل والعميق للمنظومة التربوية ،

قصد التغير النوعي للتعليم ، بإعداد برامج تعليمية جديدة مست األطوار الثالثة أدرجت في  3112 -3112
تبين من خالل  من طرف الباحثة ؛.لكن في دراسة تقييمية سابقة لهذه المناهج  مضامينها البعد البيئي

الدراسية بالمرحلة الثانوية  وجود العديد من المواد الدراسية الحاملة للمضامين البيئية على المقررات  االطالع
فرنسية،اإلنجليزية ،الجغرافيا في مرحلة التعليم الثانوي كالعلوم الطبيعية ،العلوم الفيزيائية ،التربية اإلسالمية ،ال

هناك تركيز على تكوين المعارف البيئية ال  ربية بيئية ؛حيث أنّ حّقق تتبيئية ال المواضيع ال هذهأّن . غير 
 بناء القيم والمهارات وتغير السلوكيات .

 : قر والتخلف.الف10
يعيش جزء كبير من البالد في حالة فقر ، وهوما من شأنه أن يعيق استقرار المجتمع . ويرافق الفقر       

الذي يتزامن مع إفراغ الريف والحظائر المجاورة له تدهور الموارد المتجددة أو غير المتجددة؛ حيث ال يملك 
 موارد الطبيعية وحّتى غير المتجددة.الذي يعيشون في ظروف هشة وانتقالية إال البقاء واللجوء إلى ال

وبمنطق سليم ، فإّن التدهور البيئي المتزايد والمباشر، يساير تراجع مستوى المعيشة ، ويقلص القدرات 
 المحلية ،في الوقت الذي يصبح فيه السكان عرضة لمستويات تلوث التربة والماء والهواء بسبب هشاشتهم. 

ا أمراضا خطيرة ومزمنة وأعباًء اجتماعية ومالية متزايدة تقع على عاتق ويترتب على هذه اإلكراهات بدوره 
الدولة ، ويعيش السكان محاصرين في مختلف المناطق واألحياء عرضة للتلوث وآثار الرمي العشوائي ، في 

 .  3غياب أي استراتيجية للسلطات المحلية ، لتحسن أوضاعهم 
 
 

                                                           
 1،2.2،ص82.1الجزائر، المعهد  التربوي الوطني، ،1726الوطني قالميثا: جبهة التحرير الوطني  1

 الوطن في التعليمية للقيادات ندوة،  العام التعليم  مناهج في البيئية التربيةالثقافة والعلوم ،  المنظمة العربية للتربية و2
  74، ص.821،عمان ،العربي

  1.ص، المرجع السابق،944.: تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائر والسياحة  واارة  تهيئة اإلقليم والبيئة 3
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 أمن : العنف والال. 11
يشكل العنف عامال إضافيا لتفسير حالة تدهور البيئة الحضرية  في الجزائر ؛ والعنف بكافة مسمياته      

ساهم في تشويه األنظمة البيئية سواءً  ماتعلق بالعنف ضد اإلرهاب ،أو العنف المرتبط بتريف المدن أو 
 العنف المرتبط بتهاون الدولة .

العنف اإلرهابي الذي ساد البالد في العشريات الماضية ، بيئة  لقد أنتج المتبط  باإلرهاب :العنف -
سوسيوسياسة محمّلة بالشكوك فيما يتعّلق بأمن األشخاص والممتلكات ونقص إلتزام غير إرادي من الدولة 

 فيما يخص اآلليات اإلدارية لحماية الفضاء والبيئة .
اآلالف من المدنيين ، بل مست المظهر العام إّن العشرية السوداء لم تؤدي فقط إلى موت عنيف لعشرات  

 للبالد بتدمير جزء كبير من قدراته االقتصادية .
مباالة أو التواطؤ السلبي ينتج هذا العنف عن نسق من عدم االكتراث والال الدولة:نف المرتبط بتهاون عال-

إّن الالأمن  ممكنا.مّما جعل التدهور المستمر للبيئة أمرا  ،بانتظامالذي أثبتته السلطات العمومية والمواطن 
الذي ميز العشرية المنصرمة ، يكون قد استخدم أحيانا كمبرر للجهل الطوعي بأغلب القواعد االجتماعية 

 )الفوضى ( وخاصة المرتبطة باحترام البيئة .
نهب غير المراقب للمساحات الخضراء، لقد تزامن الفراغ القانوني الذي ميز هذه الفترة مع مختلف أنواع ال

الفالحية ، والغابية قصد إقامة بناءات فوضوية في تعارض تام مع القواعد األولية للتعمير . تشويه مخيف 
للمظهر الحضري . النوعية المشكوك فيها من البنايات فوق ترب غير مالئمة ودون احترام لمعايير البناء ) 

لواليتي الجزائر وبومرداس يكشف تدريجيا عن حجم األخطاء المرتكبة  0110ماي  00وقد بدأ آخر الزال 
 في توايع األراضي ورخص البناء .

:  نتج عن ظاهرة النزوح الجماعي من الريف نحو المدن ، والتي بدأت مع  العنف المرتبط بترييف المدن
يها الفالحية ألسباب االستعمار الفرنسي الذي شجع إقامة يد عاملة من أصل ريفي في المدن وضواح

اقتصادية . وتزايدت بعد االستقالل بحثا عن عيش أفضل في المدن . كما أنّ  الالأمن الذي ضرب الريف 
الجزائري في فترة التسعينات ااد خطورة الهجرة بدفع العائال الريفية إلى الهروب نحو المدن األحسن حماية . 

صورة تجمعات ثقافية ، اجتماعية ، وحضرية متغايرة حيث  وهكذا تكون المدن الجزائرية قد قدمت بانتظام
تتصارع التقاليد مع العصرنة . وانطالقا من هنا الشيئ يدعو للغرابة في عالقات السكان بالفضاءات 
الحضرية والبيئية ، التي ال االت تحمل العديد من اآلثار االجتماعية والثقافية الموروثة عن الحياة الريفية 

يتم توايع الفضاءات وتنظيمها ، طريقة احتاللها وبناؤها ، األمر الذي جعل المختصيين يقولون السابقة . و 
 .     1أّن المدن الجزائرية تتريف أكثر فأكثر 

 

                                                           
  2.،18المرجع نفسه ،ص 1
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  : 1012-1001ثالثا : آليات حماية البيئة في الجزائر 
، وخاصة البيئة الحضرية ؛وصلت إليه البيئة في الجزائر، أولت الجزائر عناية بالغة  بالبيئة  نظرا لما      

وهذا ما يمكن مالحظته من خالل  والمؤسساتي،  تهدف إلى تعزيز اإلطار القانونيسياسة  من خالل اتباع 
هيئات إدارية مركزية تسهر يضاف إلى ذلك إنشاء عدة  .المجاالت سن العديد من القوانين التي تنظم مختلف

، وسيتمّ  التركيز على أهم اآلليات كما استحدثت العديد من األدوات االقتصادية  على تسيير قطاع البيئة،
 التي تمس حماية البيئة الحضرية خاصة ، ونذكر منها :

ّّ: الدعم المؤسساتي. 1
النصوص وحدها  ذلك أنّ ، البيئية مرهون بالقدرات المؤسساتية وفعاليتها  سياسةالنجاح تطبيق  إنّ ّّّّّّّّّّ

لهذا استحدثت الجزائر هيئات عمومية وظيفتها تنظيم وتسيير  فراد .ألياة احقاصرة على تنظيم مجال 
 ثابة أداة تنفيذية لمختلف القرارات والمشاريع والسياسات العامة الصادرة عنموهي ب مجاالت بيئية معينة ،

التي تهتم بالقضايا البيئية ذات البعد الوطني القومي ،ومنها المتواجدة المركزية  منها الهيئات، الواارة الوصية 
 المدن . لذا سنركز على الهيئات التالية :على المستوى 

 الهيئات المركزيــــــــة  1.1
 بالشخصية تتمتع تجاري  و صناعي طابع ذات عمومية مؤسسة هي :للنفايات الوطنية الوكالة 

 تاجرة تعد و ، الدولة مع عالقتها في اإلدارة على المطبقة للقواعد تخضع و ، المالي االستقالل و المعنوية
 .الجزائر بمدينة مقرها ويحدد بالبيئة المكلف الواير وصاية تحت توضع و ، الغير مع عالقتها في

 في فتكلّ  و .وإاالتها تثمينها و معالجتها و ، جمعها و النفايات فرا و نشاطاتها بتطوير الوكالة تكلف و
 :يلي بما الخصوص على مهامها إطار

 .النفايات تسيير ميدان في المحلية للجماعات المساعدة تقديم -
 .وتحيينه النفايات حول للمعلومات وطني بنك تكوين و بالنفايات الخاصة المعلومات و المعطيات معالجة  -
 بإنجاا بالمبادرة الوكالة تكلف تثمينها و معالجتها و نقلها و جمعها و النفايات فرا نشاطات يخص فيما -

 نشر على تعمل و ، إنجااها في المشاركة أو إنجااها و التجريبية المشاريع و األبحاث و الدراسات
 في مشاركة و إعالم و تحسيس برنامج هو ما بكل تبادر كما ، توايعها و التقنية و العلمية المعلومات

 ترقية إلى تسعى كما التقنيات تعميم و اإلعالم مجال في العمومية الخدمة مهمة الوكالة تتولى و.تنفيذها
 بقرار يحدد شروط لدفتر طبقا إاالتها و تثمينها و ، معالجتها و نقلها و جمعها و النفايات فرا نشاطات

 1.بالمالية المكلف لواير و المحلية بالجماعات المكلف الواير و الوصي الواير بين مشترك
 

                                                           
  الوطنية الوكالة إنشاء يتضمن  2002مايو  20في المؤرخ 175-02رقم التنفيذي المرسوم من  06الى  02من المواد1ّ

 2002 ماي 26 في مؤرخة  ،37العدد ،ر ج ، تنظيمها و للنفايات
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  نقاء أكثر إنتاج لتكنولوجيات الوطني المركز :  
 في مؤرخال262- 02رقم التنفيذي المرسوم بموجب نقاء نتاج أكثرإ لتكنولوجيات الوطني المركز أنشئ     
 المعنوية بالشخصية تتمتع و تجاري  و صناعي طابع ذات عمومية مؤسسة المركز يعد و، 1 0110أوت 17

 في تاجرا يعد و ، الدولة مع عالقته في اإلدارة على المطبقة للقواعد المركز يخضع و،  المالي االستقالل و
 في الوطنية السياسة تنفيذ إطار وفي.بالبيئة المكلف الواير وصاية تحت المركز يوضع .الغير مع عالقته
 بترقية السيما المركز يكلف ، مصدرها في الصناعية واألضرار التلوث تخفيف سيما ال البيئة حماية مجال
 تكنولوجيات في االستثمار مشاريع مساعدة و ، به التوعية و وتعميمه نقاء أكثر إنتاج تكنولوجيات مفهوم
 مساندتها و نقاء أكثر إنتاج

 عبر اإلنتاج طرق  تحسين أجل من مسعاها في بصالحياته المتصلة المعلومات بكل الصناعات تزويد و
 على والعمل ،االقتضاء عند بذلك المرتبطة الشهادات على بالحصول  ،ونقاء أكثر تكنولوجيات إلى الوصول

 العمومية الخدمة مهمة المركز يضمن كما . نقاء أكثر أنتاج تكنولوجيات ميدان في الدولي التعاون  تطوير
 مشترك بقرار يحدد شروط لدفتر وفقا ،الصناعات مستوى  رفع بأعمال المتعلقة بالدراسات القيام يخص فيما
  . بالمالية المكلف الواير و الوصي الواير بين

 المستدامة التنمية و للبيئة الوطني المرصد : 
 المرصد يخضع ،2  2002أفريل  03في المؤرخ  005- 02رقم التنفيذي المرسوم بموجب أنشئ     

 تاجرا يعدّ  و الدولة مع عالقاتها في اإلدارة على المطبقة للقواعد 005-02 المرسوم من 02 المادة بموجب
 مع بالتنسيق المرصد يكلف و .بالبيئة المكلف الواير وصاية تحت المرصد ويوضع . الغير مع عالقاته في

 ومعالجتها واإلحصائي والتقني العلمي الصعيد على البيئية المعلومة بجمع والهيئات الوطنية المؤسسات
 :يأتي بما الخصوص على مهامه إطار في المرصد يكلف كما .وتوايعها وإعدادها

 .ذلك وتسيير ، الطبيعية األوساط وحراسة التلوث وقياس الرصد شبكات وضع  -
 والهيئات الوطنية المؤسسات لدى ، المستدامة والتنمية بالبيئة المتصلة والمعلومات المعطيات جمع  -

 .المتخصصة
 .اإلعالم أدوات إعداد قصد البيئية والمعلومات المعطيات معالجة- 

 األوساط، تلك على الممارسة والضغوط لألوساط البيئية المعرفة تحسين إلى الرامية بالدراسات المبادرة -
 .إنجااها في المشاركة أو الدراسات هذه وإنجاا

 .وتوزيعها البيئية المعلومة نشر-
                                                           

 ،نقاء نتاج أكثرإ لتكنولوجيات الوطني المركزيتضمن إنشاء  ،  2002أوت  17في المؤرخ 070 -10رقم  التنفيذي المرسوم1ّ
  0110أوت 18 في مؤرخة  ،56 العدد  ر، ج

 المستدامة التنمية و للبيئة الوطني المرصد،المتعلق بإنشاء  9449 أفريل  03في المؤرخ  005- 02رقم التنفيذي المرسوم 2
 0110أفريل  0، مؤرخة في 00، العدد  ج.ر
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 للمدينة الوطني المرصد : 
  ، للمدينة وطني مرصد بالمدينة المتعلق، 061 - 06رقم  القانون  من  26المادة في المشرع استحدث     
 : اآلتية بالمهام ويضطلع في ذلك الوقت بالمدينة المكلفة بالواارة الوطني المرصد يلحق

 .المدينة سياسة تطبيق متابعة -
 .اإلقليم لتهيئة الوطنية السياسة إطار في المدن تطور حول دراسات إعداد -
 .وتحيينها وضبطها المدن مدونة إعداد -
 .الحكومة على للمدينة الوطنية السياسة ترقية انهشأ من التي التدابير كل اقتراح -
 .للمدينة وطنية سياسة ترقية إطار في ، الحكومة تقرره إجراء كل متابعة -
 المساهمة في ترقية التعاون الدولي في ميدان المدينة . -
 على الحكومة. نـشــاط يسمح بترقية مــشــاركة واستشارة المواطنراح إطار اقــتـ  -
 . ـار ترقية سياسة وطنية للمدينةطفي إ ـومةكـل إجراء تـقرره الحـابـعة كتم -

 الهيئات المحلية : 5.1
، البيئةستان الرئيسيتان في حماية الجماعات المحلية المتمثلة في الوالية و البلدية تمثالن المؤس تعتبر       

و إدراكها أكثر من أي جهاا ،  نظرا للدور الفعال الذي تؤديه في هذا المجال بحكم قربها من المواطن 
هم اختصاصاتهما أ لذلك سنسلط الضوء على ، محلي آخر لطبيعة المشاكل التي يعانيها السيما البيئية منها 

  البيئية
  :ةـالوالي1.5.1  

 مقاطعة تشكل هيو. لمعنوية والذمة المالية المستقلةوتتمتع بالشخصية ا لة،هي الجماعة اإلقليمية للدو       
يدعى  شخص سيرها على يشرفو  بلدياتلوا الدوائر نم على مجموعة تشرف فهي وبالتالي ،لةللدو دارية إ

تساهم هي و  .2ثقافيةو واجتماعية  اقتصادية تختصاصاا خاص ، لها قانون  تنشأ  الوالية بموجبو  الوالي 4
و كذا حماية ، مع الدولة في إدارة وتهيئة اإلقليم والتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية وحماية البيئة 

  .وترقية وتحسين المعيشي للمواطنين
، حيث لم يتضمن أي إشارة لقضايا البيئة.  0979-10-07وقد صدر أول ميثاق ينظم الوالية في      

ر الوالية في دفع العجلة االقتصادية ، ثّم أتبع الحقا بقانون الوالية الصادر عام وكان االهتمام منصبا بدو 

                                                           
 السابق  06- 06رقم القانونّمن07ّّالمادة1ّ

 88 صدت ، ، دار الريحانة ، الجزائر ،داري إلا نولقانافي  زجيولا: فضياوبر عما 2
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 اليةولا.الذي أوكل   0100فيفري  00المؤرخ في  16-00. ثّم قانون الوالية الجديد رقم  09911
 : التالية   تختصاصااال
 اديةتصالقالتنمية  وا اإلقليم  تهيئةإدارة   في الدولة مع الوالية  تساهم هذا القانون  نم 10بموجب المادة  -
 . للمواطن  وتحسين اإلطار المعيشي  قيةرتو، وكذا حماية لبيئة  ا ، وحمايةلثقافية ا، جتماعيةالا،

 تهتم بالمسائل دائمة لجانا  يقوم المجلس الشعبي الوالئي بتشكيل من بين أعضائه 00بموجب المادة  -
  والنظافة وحماية البيئة. بالصحة المتعلقة بينهااختصاصة ، والتي من ال لمج  التابعة 

  للوالية  المخولة  صالحياتلا الوالئي اختصاصات في إطار المجلس الشعبي يمارس 66 بموجب المادة -
  .2حماية البيئة  بينها  نم بموجب القوانين والتتنظيمات ويتداول في مجاالت معينة 

أّنها الجماعة اإلقليمية والسياسية واالدارية واالقتصادية  76تعرف البلدية في األمر ة:  بلديال 5.5.1
. وهي مكان لممارسة المواطنة ، وتشكل إطار لمشاركة المواطن في تسيير الشؤون  3والثقافية والسياسية

العمومية  ، وتساهم بصفة خاصة في إدارة وتهيئة اإلقليم والتنمية اإلقتصادية واالجتماعية والثقافية واألمن 
  .4كذا الحفاظ على اإلطار المعيشي للمواطن و 

 في كبيرة مسؤوليات للبلديات 5 0100جوان  00المؤرخ في  01-00رقم  البلدية وقد أوكل قانون       
  :أهمها القوانين من مجموعة بموجب البيئة حماية مجال

 بالمسائل دائمة تهتم لجانا أعضائه بين من بتشكيل البلدي الشعبي المجلس يقوم 31 المادة بموجب  - 
وهوما لم يرد في القوانين .البيئة وحماية والنظافة بالصحة المتعلقة بينها من والتي لمجال اختصاصه التابعة

 السابقة .
 ونظافة التعليمات حتراما على السهر بينها من والتي البلدي الشعبي المجلس رئيس مهام 94 المادة حددت

 . البيئة  وحماية المحيط
 يندرج مشروع أي أو البلدية إقليم على تجهيز أو استثمار مشروع يّ أ إقامة تخضع 109 المادة بموجب -

 حماية مجال في السيما، و  البلدي الشعبي للمجلس المسبق الرأي إلى للتنمية القطاعية البرامج في إطار
 .البيئة على  الفالحية والتأثير األراضي

                                                           

 مقدمة مداخلة "،الجزائر في المستدامة التنمية تحقيق في ودورها البيئة حماية آليات "الحميد مرغيت :سامي اعباط ، عبد  11
 التسيير وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم ، كلية والتحديات الواقع بالتنمية البيئة عالقة:حول األول الدولي الملتقى في

 00، ص   2015أفريل 09، 28 يومي ، جيجل،الجزائر-يحي بن الصديق محمد ،جامعة

 0100ماي  01،المؤرخة في  06، العدد   ج ر، المتضمن قانون الوالية ،  0100فيفري  00المؤرخ في  16-00القانون  2
 0976جانفي  00المؤرخة في  7العدد ،ج رالمتضمن القانون البلدي ، 0976جانفي  00المؤرخ في  00-76األمر رقم  3

  0991أفريل  00، المؤرخة في  05 دالعد ،ج ر، 0991أفريل  6مؤرخ في  01-91،ملغى بالقانون 
، المؤرخة في  06، العدد  ج ر، المتضمن قانون البلدية ، 0100جوان00المؤرخ في  01-00من القانون  10، 10المادة  4
 0100جويلية  0
 السابق  01-00القانون رقم  5
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 إقليم على العمومية والصحة بالبيئة اإلضرار يحتمل مشروع أي إنشاء يقتضي نهإف 114 المادة حسب-
 المتعلقة لألحكام تخضع التي الوطنية المنفعة ذات المشاريع باستثناء البلدي الشعبي موافقة المجلس البلدية
  . البيئة بحماية

 مديرية البيئة : 3.5.1
و الهيئة المكلفة بحماية البيئة  في إطار ، هي الجهاا الرئيسي التابع للدولة  على مستوى المحلي       

 عن طريق تثبيت المبادئ األساسية و قواعد التسيير البيئي و ترقية نمو وطني مستدام، التنمية المستدامة 
ثم انحلت هذه الوكالة ، سابقا تعرف بالوكالة الوطنية لحماية البيئة  كانت و ضمان إطار معيشي سليم . 
أين  أنشئت مفتشية ؛  0997أصبحت عبارة عن خلية تنشط على مستوى ديوان السيد الوالي إلى غاية سنة و 

تحولت التسمية من مفتشية  مّ ، ث 0997-10-06المؤرخ في  71-97البيئة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
من أهم المهام و  ،1 0110-00-06المؤرخ في  090-10رية بموجب المرسوم التنفيذي رقم إلى مدي

 المنوطة بمديرية البيئة نذكر ما يلي :
 .إعداد تقارير متعلقة بحالة البيئة للوالية  -
تصور و تنفيذ باالتصال مع األجهزة األخرى في الدولة و الوالية و البلدية  برنامجا لحماية البيئة في  -

 .كامل تراب الوالية
 .تسليم الرخص و التراخيص المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بـهما في ميدان البيئة  -
 .تقترح كل التدابير الرامية لتحسين النصوص التشريعية و التنظيمية التي لها صلة بحماية البيئة -
مع األجهزة األخرى في الدولة ، كل التدابير الرامية إلى الوقاية من كل أشكال تدهور  باالتصالتتخذ  -

و ، الحفاظ على التنوع البيولوجي و تنميته  ،انجراف التربة  ،التصحر  ،البيئة و مكافحته ، ال سيما التلوث 
 المحافظة على الثروات الطبيعية  ، و ترقية المساحات الخضراء . 

 .اإلعالم و التربية و التوعية في مجال البيئةترقية أعمال  -
 .تتخذ أو تكلف من يتخذ التدابير الرامية إلى تحسين اإلطار المعيشي للمواطن  -

الحقيقة أّن كل هذه  المهام الموكلة إلى هذه الهيئات المركزية والمحلية تهدف إلى تطبيق السياسة       
الوطنية لحماية البيئة ، وتحسين اإلطار المعيشي للسكان. وهي في مجملها تدرج البعد التوعوي والتحسيسي 

 تقييمه في الفصول التطبيقية . في أهدافها .لكن مدى تطبيق هذا البعد على أرض الواقع هو ماسيتمّ 
 
 
 
 

                                                           
،المتضمن إنشاء  0997/ 10/ 06المؤرخ في  71 -97يتمم و يعدل المرسوم التنفيذي رقم  090-10المرسوم التنفيذي  1

 0110-00 -00، المؤرخة في  01العدد  ،ج ر ، المفتشية البيئة الوالئية
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     : . الدعم التشريعي 1
المتعلق بحماية  47 -17قانون  سنت الجزائر سلسلة من القوانين الخاصة بحماية البيئة كان أوّلها       

للمحافظة البيئة ، الذي جاء  ليحدد اإلطار القانوني للسياسة الوطنية المتعلقة بحماية البيئة ، والتي ترمي 
 .1ومكافحته ، وتحسين إطار المعيشة ونوعيتها هأشكال  التلوث ومضار  على الموارد الطبيعية ، واتقاء كلّ 

تلتها جملة من القوانين خصت مختلف المجاالت االقتصادية واالجتماعية بما يتوافق مع قواعد حماية البيئة. 
 ة الحضرية ، ونذكر منها :وعلى كثرتها سيتّم تناول أهم القوانين التي تمس البيئ

  ؛ 2 المتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته المستدامة 1001-11-11المؤرخ في  01-01القانون رقم
موضوعه عقلنة اإلعمار وتوايع األنشطة على مستوى اإلقليم وحماية الموارد الطبيعية ، كما يتضمن هذا 
القانون الربط بين حماية الموارد والتنمية االقتصادية والتطور البشري ) سيتّم تناول مضمونه في الجزء 

 .بتهيئة اإلقليم والتنمية المستدامةالخاص بالمخطط الوطني  
 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  5003-01-18المؤرخ في  10-03ن رقم القانو

 : 3المستدامة 
 تمّ  لمافهو امتداد ؛  الدولية واإلعالنات القمم في إقراره تمّ  لما الجزائري  المشرع من مسايرةجاء القانون      
 . قانونية مادة 114 على الجديد البيئة قانون  اشتمل وقد، 2002  في " جوهانسبورغ " إعالن في إقراره

 : الخصوص على هي و القانون  هذا أهداف منه 02 المادة حددت
 . البيئة تسيير قواعد و األساسية المبادئ تحديد  -

 . مكونتها على الحفاظ ضمان على العمل و ، المعيشة شروط بتحسين مستدامة وطنية تنمية ترقية - 
 . المتضررة األوساط إصالح  -
 .نقاء األكثر التكنولوجيات استعمال كذلك و ، الطبيعية للموارد العقالني كولوجيياإل االستعمال ترقية -
 . البيئة حماية تدابير في المتدخلين مختلف و الجمهور، مشاركة و التحسيس و إلعالما تدعيم -

 البيئة  قانون ال عليها يقوم التي المبادئ على 01-10رقم القانون  من 03 المادة في المشرع نص كما      
 : التالي النحو على مبادئ ثمانية هي و الجديد
 بالتنوع معتبر ضرر إلحاق تجنب نشاط كل على ينبغي :البيولوجي التنوع على المحافظة مبدأ 1-

 .البيولوجي

                                                           
المتعلق بحماية البيئة في إطار  01-10الملغي بموجب القانون المتعلق بحماية البيئة  10-00المادة األولى من القانون  1

 . 0900، المؤرخة 17، العددج.رالتنمية المستدامة ،
، المؤرخة في  ..،العدد  ج.رالمتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته المستدامة  ،  89/89/9448المؤرخ في  94-48القانون رقم  2

  9448ديسمبر  81

 ابق الس 84-47القانون رقم  3
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 و األرض و الهواء و كالماء الطبيعية بالموارد الضرر إلحاق تجنب :الطبيعية الموارد تدهور عدم مبدأ 2-
 بصفة تؤخذ أال أن يجب و التنمية، مسار من يتجزأ ال جزء الحاالت كل في تعتبر التي و األرض باطن

 .المستدامة التنمية تحقيق في منعزلة
 األخير النشاط هذا يختار و عليها خطرا أقل يكون  بآخر بالبيئة مضر عمل استبدال هو :االستبدال مبدأ 3-
 .الحماية موضوع البيئية للقيم مناسبة دامت ما مرتفعة تكلفته كانت لو و حتى
 إعداد عند المستدامة التنمية و البيئة بحماية المتعلقة الترتيبات دمج بمقتضاه يجب  :اإلدماج مبدأ 4-

 .تطبيقها و القطاعية البرامج و المخططات
 أحسن باستعمال ذلك ويكون  :المصدر عند باألولوية البيئية األضرار تصحيح و الوقائي النشاط مبدأ 5-

 بالبيئة كبيرا ضرر نشاطه يلحق أن يمكن شخص كل يلزم و مقبولة اقتصادية بتكلفة و المتوفرة التقنيات
 .التصرف قبل الغير مصالح صراعات

 اتخاذ تأخير في سببا الحالية التقنية و العلمية للمعارف نظرا التقنيات توفر عدم يكون  أال :الحيطة مبدأ 6-
 اقتصادية بتكلفة ذلك يكون  و بالبيئة المضرة الجسيمة األضرار خطر من للوقاية المتناسبة و الفعلية التدابير
 .مقبولة
 إلحاق في يتسبب أن يمكن أو نشاطه يتسبب شخص كل بمقتضاه يتحمل والذي :الدافع الملوث مبدأ 7-

 . إلى بيئتها األصلية األماكن إعادة و منه التقليص و التلوث من الوقاية تدابير كل نفقات بالبيئة الضرر
 بحالة علم على يكون  أن في الحق المبدأ هذا وفق شخص ولكل: والمشاركة اإلعالم مبدأ -9

 .  بالبيئة تضر قد التي القرارات اتخاذ عند المسبقة اإلجراءات في البيئة،والمشاركة
 البيئة تسير أدوات إلى الثاني الباب في المشرع تطرق  ثم ، التعاريف و المصطلحات من بعضا المشرع دحدّ 

 البيئية اآلثار تقييم نظام ، ةالبيئي األنشطة تخطيط ، البيئية المقاييس تحديد ، البيئي اإلعالم هيئة: هي و
 في المتمثلة و الخاصة القانونية األنظمة و ،ةيئالب على التأثير دراسات : تتضمن و التنمية لمشاريع

 .المحمية التالمجا .المصنفة المؤسسات
 . البيئة حماية مجال في الجمعيات و األشخاص تدخل التسيير أدوات بين ومن

 وأوساط الماء، و الهواء ، البيولوجي التنوع: هي و الحماية مقتضيات إلى المشرع تطرق  الثالث الباب فيو 
 . المعيشي اإلطار الصحراوية األوساط، األرض باطن و األرض ،  المائية

 ثم الكيميائية المواد من الحماية مقتضيات عالج  ،األضرار من الحماية المشرع تناول الرابع الباب في أما
 . السمعية األضرار من الحماية مقتضيات
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المتضمنة إنشاء جائزة وطنية لحماية  60خاصة كان من ضمنها المادة  أحكام المشرع ضمنه خامس باب و
المتضمنة  18والمادة ، 2221-10بالمرسوم التنفيذي  هاوالتي حدد،   أجل البيئةالجائزة الوطنية من البيئة 
 في برامج التعليم .   التربية البيئيةإدراج 

 . جزائية أحكام بعنوان جاء سادس باب اأخير  و
 . بالبيئة تتعلق بنودا يتضمن الذي المالية قانون  يصدر سنة كل وفي أنه نجد سبق ما إلى إضافة

 :منه نستنتج و 
يسعى إلى التوفيق بين التنمية االجتماعية والتنمية االقتصادية مع مراعاة الجوانب البيئية إي هذا القانون  -

 ومستدامة. إدراج البعد البيئي لتحقيق تنمية شاملة 
 مبادئه كلها تتوافق مع مبادئ التربية البيئية . -

كل الفاعلين في تدابير حماية البيئة ، وهو ويوضح صراحة من أهم أهدافه اإلعالم ، التحسيس ،ومشاركة  -
 ضرورة إدراج التربية البيئية في مراحل التعليم العام.

  2 القانون التوجيهي للمدينة: 
يندرج هذا القانون في إطار استكمال المنظومة التشريعية بتهيئة اإلقليم والتنمية المستدامة وحماية       

الفضاءات الحساسة وتثمينها وترقيتها ؛ وهويعمل على تكوين سياسة المدينة في إطار سياسة تهيئة اإلقليم 
اور والتنسيق بين مختلف القطاعات ، مبدأ لسياسة المدينة في إطار التش 88وتنميته المستدامة ، وحدد

، الثقافة ، اإلعالم ،التنمية البشرية ، التنمية المستدامة الالمركزية ، الالتمركز، التسيير الجواري ،
 وضع القانون التوجيهي للمدينة واألدوات المرافقة له  قد تمّ ، الحكم الراشد. و االجتماعي االنصاف ،المحافظة

 .  وخصص يوم وطني للمدينة و استحدث جائزة أحسن مدينةللمدينة (.  المرصد الوطني )
يتوجب  الجماعات اإلقليمية التي، العمومية  السلطات ،الدولة  : ن في المدينةوأهم الفاعلوحدّد المشرع     

 خالل منلمواطن ، إضافة إلى االمستثمرين و المتعاملين االقتصاديين  ،عليها التكفل بتسيير المدن التابعة
  .في البرامج المتعلقة بالتسيير له الفعلي اإلشراك

 وقد حددت أهداف القانون كما يلي :     
تحقيق التنمية المستدامة باعتبارها إطار متكامل متعدد األبعاد والقطاعات واألطراف ، ويتّم تجسيدها  من  -

المجال االجتماعي ،مجال التسيير خالل عدة مجاالت )االقتصاد الحضري ، المجال الحضري والثقافي ، 
 والمجال المؤسساتي( .

 تقليص الفوارق بين األحياء وترقية التماسك االجتماعي ، ومكافحة اآلفات االجتماعية . -

                                                           
، العدد ج ر، الحدد لكيفيات منح الجائزة الوطنية لحماية البيئة ، 0115نوفمبر  07المؤرخ في  000-15المرسوم التنفيذي  1

  0115نوفمبر  01، المؤرخ في  65
  12في المؤرخ،  05، العدد ج.روالمتضمن القانون التوجيهي للبلدية ،   0117-0-01المؤرخة في  17-17القانون  2

 2006 مارس
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  القضاء على السكنات الهشة وغير الصحية . -
 .عادة هيكلة و تأهيل النسيج العمراني و تأهيلهإ  -
 ، وحركة المرور داخل المدينة وحولها . التحكم في حركات النقل والتنقل -
 . حماية البيئة وضمان توفير الخدمات العمومية  -
المحافظة على المساحات العمومية و المساحات و  تصحيح االختالالت الحضرية -

 الحضرية . تتدعيم وتطوير التجهيزا  ترقيتهاو  الخضراء
 . العالميةو  ةالكبرى في الشبكات الجهويالمدن ندماج ، اوالتعاون بين المدن ترقية الشراكة -
 ترقية الشراكة والتعاون بين المدن ، والعمل على دمج المدن الكبرى في الشبكات الجهوية والدولية. -

 : ومنه نستنتج 
وجها  يمكن أن تعطيبأهداف  هذا القانون هو خطوة إيجابية في طريق التنمية الحضرية ، حيث جاء -   

 . 1 من أامتهاه مولود يحتاج الى السهر على تطبيقه للخروج بالمدن الجزائرية نّ أ الّ ، إ للمدينة  آخر
المشرع في هذا القانون جعل حماية البيئة من أهدافه لكن لم يبرا طرق ووسائل الحماية بصورة  -   

 تفصيلية ، وهذا ما يجعله محتجز في إطاره النظري .
  ؛ وقد  2المتعلق بتسيير النفايات ومراقبة إزالتها  11/11/1001المؤرخ في  17-01القانون رقم

نص على كيفية تصنيف النفايات وتثمينها بإعادة استخدامها أو رسكلتها ، بأي طريقة تضمن إعادة 
 استخدامها على شكل طاقة أو مواد ، حيث ال تشكل خطرا على البيئة وصحة االنسان .

 أهداف هذا القانون كمايلي : 49ددت المادة وقد ح
 الوقاية والتقليص من إنتاج وضرر النفايات من المصدر . -
 تنظيم فرا النفايات وجمعها ونقلها ومعالجتها . -
 تثمين النفايات بإعادة استعمالها أو تدويرها. -
 المعالجة العقالنية للنفايات . -
المواطنين باألخطار الناتجة عن النفايات وآثارها على الصحة والبيئة والتدابير  إعالم وتحسيس -

 .  المتخذة للوقاية من من هذه األخطار والحد منها أو تعويضها
، ويتم 3لذا تقوم البلدية من خالل هذا القانون بإنشاء مخطط بلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها       

ئيس المجلس الشعبي البلدي ، ويجب أن يغطي هذا المخطط كافة البلدية ، وأن يكون إعداده تحت سلطة ر 

                                                           
، دار صفاء ، عمان ، األردن ، 0،ط المدن والمشروع الحضري ، نحو تخطيط استراتيجي مستدامفؤاد بن غضبان :  1

3102،  

 81، المؤرخة في  ..،العدد  ج.رالمتعلق بتسيير النفايات ومراقبة إاالتها ، 89/89/9448المؤرخ في  82-48القانون رقم  2
  9448ديسمبر 

 السابق 09-10القانون من  09مادة لا 3
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المخطط الوطني  يتضمنو . 1مطابقا للمخطط الوالئي للتهيئة ، ويصادق عليه الوالي المختص إقليميا 
 ابرالتمستوى على منها المنتجة سنويا  الخطرة السيما الخاصة النفايات جرد كمية  الخاصةالنفايات  لتسيير

المناهج المختارة  بيان مع،  بصفة دائمة أو  مؤقتا المخزنة النفايات لكميات الحجم اإلجمالييبين ،  الوطني
فيما ت حتياجااالاسة درو المنشآت الموجودة ،و مواقع ال، تحديد النفايات  أصناف  نمصنف  كللمعالجة 

 2يخص قدرة المعالجة .
 :ج تومنه نستن

ذي يحدد ضرورة وكيفية تسيير النفايات خاصة مع تفاقم انتشارها بشكل هو بمثابة اإلطار الهذا القانون  -
 عشوائي أين أثرت على المظهر الجمالي لمدننا ناهيك عن االنعكاسات الصحية والبيئية األخرى.

الظاهرة هو إدراج اإلعالم والتحسيس ضمن أهداف هذا القانون ؛ على اعتبار أن أولى المتسببين في - 
 المواطن نظرا لقلة وعيه واهتمامه بنظافة بيته ، وما خارجه اليعتبر من ضمن مسؤولياته .

؛ 3يتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها 1002-02-12المؤرخ في  06-02القانون رقم 
 في إطار التنمية المستدامة. يهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد تسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها

 :وهي من القانون أهدافه  10ولقد حددت المادة 
 .الحضري  المعيشي اإلطار تحسين -
 .الموجودة الحضرية الخضراء المساحات نوعية وتحسين صيانة -
 ، وتوسيعها بالنسبة للمساحات المبنية.نوع كل من الخضراء المساحات وإنشاء ترقية -
 والمعمارية الحضرية الدراسات به تتكفل، بناء مشروع كل في الخضراء المساحات إدراج لزاميةإ -

 والخاصة . العمومية
 :  ومنه نستنتج

هذا القانون هدفه هو معالجة الوضعية الكارثية التي وصلت إليها المساحات الخضراء في الجزائر من  -
أجل تكثيفها داخل األوساط الحضرية ، وجعلها من ضمن أولويات عمليات البناء ،  كما ركز على حمايتها 

يقوم بتصرفات تضر كل من لوصيانتها من كل التجاواات ، من خالل مجموعو من األحكام الجزائية 
 بالمساحات الخضراء كالبناء فوقها أو قلع النباتات وقطع األشجار أو الهدم واالستحواذ ر أو رمي النفايات

 وغيرها .
في  ناك تشابكًا وتعدداهالبيئية الموجودة، أن هم لهذه التشريعات تقييمبعض المتخصصين في  نبيّ  لقد      

مر األعديد من التعديالت. لخر تعرض لاآل ا تجاواه الزمن، والبعضهجراءات. البعض مناإلو االختصاصات 
                                                           

 السابق 09-10من القانون  00المادة  1
 السابق   09-10من القانون  00المادة  2
،  78،العدد  ج.ر،  يتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها .87/41/944المؤرخ في  41-.4القانون رقم  3

 .  1،88،ص ص  .944ماي   87المؤرخة في 



 البيئة في الجزائر واقعها وإجراءات حمايتها                                                                              األول الفصــل 

  

52 

 

داريين المنفذين، ولدى اإلمي، ولدى لى مستوى البحث العلق ارتباكا لدى الدارسين علأن يخ الذي يمكن
ة. وممكنة التطبيق ه، من جهاتوفير تشريعات بيئية منسجمة ومتناسقة فيما بينمن . لذا البّد المطبقيناة القض

إيجاد تشريع بيئي موحد تكون وجب يا لتزاحم النصوص القانونية، الفة أخرى. وتهج ى أرض الواقع ، منلع
قة بالبيئة لكي تتحمل كل الات ذات العهختصاص بين كافة الجاالالتطبيق، حيث يقوم بتوايع  أولوية في هل

لها في عم يراعى، ومالية داريةإ ةياللة ذات استقهلذا التشريع مؤسسة مؤ ه. وأن تنشأ بموجب هامسؤوليت ةهج
هذا فضال عن ضرورة  .1قتصاديةالحة الالحياد والموضوعية، تستطيع المواانة بين البيئة والتنمية والمص

 التوعية والتحسيس بهذه القوانين وأهدافها ، من أجل ضمان إمكانية تطبيقها على أرض الواقع .
  :التخطيط البيئي 3

 المتعلق01 - 10انون ـقل خال من ،المركزي والمحلي التخطيط البيئي الشمولي مبدأ كّرس المشرع      
 التنميةوللنشاط البيئي  وطنيا مخططا تعّدالواارة المكلفة بالبيئة  أّن على نص البيئة ، والذي بحماية

 نص،كما 3التي تعتزم الدولة القيام بها في مجال البيئة األنشطة لمجم فيه وتحدد ،2ريةدو بصفة المستدامة 
 أداة ارهـباعتب، 4قليماإل لتهيئة وطني مخطط اعتمادعلى  01 – 10قانون تهيئة اإلقليم والتنمية المستدامة 

 هـوتنميت يمـاإلقل السياسة الوطنية لتهيئة يخص فيما األساسية واإلستراتيجية الترتيبات التوجيهات لترجمة
 . شمولية للبيئة  محلية مخططات اعتماد جانب ، بالنسبة لكافة التراب الوطني .إلى لمستدامةا

 التخطيط البيئي المركزي : 1.3
  :ماإلقلي لتهيئة الوطني المخطط 1.1.3

انون ق الجزائري  المشرع قرّ أ الجزائر، في المجال شغل شهدها التي والفوضى الكبرى  لالختالالت نظرا      
 م.اإلقلي لتهيئة الوطني المخطط استحداثهذا  تضمن ذلك على وترتيبا المستدامة، وتنميته اإلقليم تهيئة

 من الدولة تقوم التي الطريقة يوضح حيث ؛اإلقليمي مشروعها الدولة خالله من تعلن عمل عن هوعبارةو 
 في البيئي واإلسنادية اإلقتصاد الفعالية اإلجتماعي، اإلنصاف في المتمثل و الثالثي التواان  بضمان خاللها

من م الوطني لتهيئم اإلقلي طالمخط دإعداويتم  .5الوطني التراب كامل مستوى  على المستدامة التنمية إطار
 5سنة ، ويكون موضوع تقييم دوري كل  01وتتم المصادقة عليه عن طريق التشريع لمدة  الدولة ،طرف 

                                                           
 ملتقى دولي حول النظام،  نويري : الضبط اإلداري آلية لحماية البيئة في القانوى الجزائري العبد العزيز النويري ، سامية  1

ماي 0للدراسات القانونية والبيئية ، جامعة  LEJE، مخبر  الجزائري  التشريع و الدولي القانوى  في ظل البيئة لحماية القانوني
 01، ص 0100ديسمبر  9،01، قالمة ، يومي  0905

 السابق  01 -10من القانون 00المادة   2
 السابق 01 -10من القانون 00المادة   3
 السابق 01-10من القانون  6المادة   4

، أطروحة دكتواره علوم في الحقوق ،تخصص  في إطار التنمية المستدامة للبيئة الحماية القانونية: حسونة عبد الغني   5
 070،ص 0100الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ،  كليةقانون أعمال ،
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 -01، وقد تّمت المصادقة عليه فعليا من خالل القانون  1سنوات من طرف المجلس الوطني لتهيئة االقليم 
10 2. 

 وتثمينها، الطبيعية والموارد الوطني للفضاء العقالني االستغالل في تتمثل أساسية توجيهات على يقومو       
 وتماسك وتثمينه، الوطني اإليكولوجي التراث حماية ،البشرية والمستوطنات للمدن المالئم الفضائي التوزيع

  .الجهوية التكاملية المشاريع مع الوطنية االختيارات
 :يلي ما إلى اإلقليم لتهيئة الوطني المخطط ويهدف     

 ذات الجماعية والخدمات الكبرى  والتجهيزات للنقل الكبرى  التحتية البنى تموقع تحكم التي المبادئ إرساء -
 .الكبرى  الحواضر ومساحات الوطنية، المنفعة

 : تشمل والتي الفضائي، التنظيم وأعمال مبادئ تحديد  -
 .والثقافي التاريخي التراث ومناطق المحميةساحات والم الطبيعية الفضاءات - 

  . والري  الزراعي االستصالح برامج وتنمية وتحويلها، وتوايعها المائية الموارد تعبئة -
 - المحروقات، نقل و الطاقة توايع و الالسلكية و السلكية  االتصاالت و للمواصالت الكبرى  التحتية البنى-

 الرياضية،الثقافية ، الصحية العمومية الخدمات انتشار و السياحة، و التكوين و للتربية التحتية البنى
 .3 الصناعية والمناطق 

 و والسهوب الساحل في المتمثلة و الحساسة الفضاءات لحماية الضرورية المدمجة األعمال ويحّدد المخطط
 .4الجبلية المرتفعات و الحدودية المناطق و الجنوب

 الوطني المجلس باستحداث مؤسسيا؛ تدعيمه تمّ  الوطني المخطط في المسطرة األهداف تحقيق ولضمان
 لتأمين الالامة القواعد كلّ  إيجاد ضرورة على نصه خالل من وتنظيميا؛ المستدامة، وتنميته اإلقليم لتهيئة
 تهيئة أدوات عليها تنص لم التي المنشآت أو التجهيزات أو االستثمارات إخضاع على وإجرائيا؛ ،هتطبيق

 .والثقافية واالجتماعية القتصاديةا جوانبها في اإلقليم تهيئة على التأثير دراسة إلى اإلقليم
 وتنميته اإلقليم لتهيئة الوطني للمخطط العامة للتصورات الجهوية المخططات الحترام وضمانا      

 إعداد في المستدامة وتنميته اإلقليم لتهيئة الوطني المجلس تدخل على اإلقليم تهيئة قانون  نص المستدامة،
  .5 الوطنية التوجيهية المخططات

 وتنميته اإلقليم لتهيئة الوطنية السياسة إنجاح عملية في الشركاء مختلف وإقحام تحسيس أجل ومن     
 الجماعات مع باالتصال مّ تت  ماإلقلي لتهيئة الوطنية السياسة وتنفيذ تصور أنّ  على نّص  وتفعيلها، المستدامة

                                                           
 السابق 01- 10من القانون  01، المادة 09المادة  1
  70، العدد  ج رالمتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم ،  0101-7-09في  المؤرخ 10-01القانون رقم  2
 السابق 01- 10من القانون  00المادة  3

 السابق  01- 10من القانون  07إلى المادة  00من المادة  4
 05يحي وناس : المرجع السابق ، ص  5



 البيئة في الجزائر واقعها وإجراءات حمايتها                                                                              األول الفصــل 

  

54 

 

 وبمساهمة للتنمية، واالجتماعيين ناالقتصاديي األعوان مع وبالتشاور اختصاصاتها، حدود في اإلقليمية
 .1المدني المجتمع

 على اإلقليم تهيئة قانون  نّص  وتنفيذها، اإلقليم لتهيئة الوطني للمخطط المركزية التوجيهات ترجمة وألجل    
 إعدادها يتم التي الوطنية المنفعة ذات الجماعية والخدمات الكبرى  للبنى التوجيهية المخططات إحداث

 .2 القطاعات مختلف مع بالتنسيق
 المخطط الوطني لالعمال من أجل البيئة والتنمية المستدامة : 5.1.3

التقرير عرض  دـبعالمخطط الوطني لألعمال من أجل البيئة والتنمية المستدامة  إلعداد تّم التحضير     
 0110أوت 00الواراء بتاريخ   مجلس لقب من واعتمد ، 0111لسنة ومستقبلها الوطني حول حالة  البيئة 

 هذااستعجالية لوقف  تدابير باتخاذ القيام رورةـوض،  للبيئةخطير تدهور من التقرير عنه لما كشف ونظرا ،
 البيئة لأج من لألعمال وطني ومخطط للبيئة وطنية إستراتيجية دادـبإعالبيئي .إلتزمت الحكومة رالتدهو
 االقتصادي لمخطط الثالثي لالنعاشا إطار في هامة بيئية وتخصيص استثمارات ،المستدامة  التنمية

(.0110 - 0110 ).   
 األمد على األولوية ذات دافـاأله نـم مجموعة المخطط الوطني دحّدالمشاكل البيئية  بترتيب يتعلق وفيما 
التصرف السليم  تحسين تستهدف التي لاـاألعم منها لاألو الصنف ليشم ، إلى صنفين صنفها لقصير جداا

ينية القيمة التبا ذاتمواكبة  نموذجية لبأعما الصنف الثاني لويشتم ،لتعزيز المؤسساتي وا البيئة  في
 .  العالية

 لخالمن  وضع السياسة الوطنية لحماية البيئة على سياسة تدرجية  فيالمخطط الوطني  اعتمدلقد    
  . المتوسط الطويل األمدين على نتائج يحقق، على أن  0100-0110 المخطط العشري  اعتماد

 استراتيجي هدف أّي على النص عند هأّن يالحظ إذ،لتوجيهات التي وردت بالطابع العملي ا سمتاّت ولقد
لتحقيقه ، يتّم عرض النتائج المنتظرة على األمد الطويل ، وتوضع التدابير المؤسسية  المخطط  يسعى

. وقد تحددت األهداف طويلة المدى 3والمرافقة المالئمة لتحقيق هذه النتائج ، والغالف المالي المخصص لها
 في :
 :  للمواطنين والمعيشية الصحية الظروف تحسين -

 في العمومية الخدمة تحسينو الشربالتموين بماء  خدمات على المواطنين لحصو طرق تحسين من خالل
 الوسط في التطهير خدمات وتطوير التنقية لمحطات المحكم والتسيير والتطهير الصحي الصرف لمجا

 إنتاج خفض ،الجيد البيئي آلداءا عقود لبإدخا ذلك و الكبرى المدن في ءواءاله نوعية تحسين ،الريفي

                                                           
 السابق 01- 10من القانون  10المادة  1
 السابق 01- 10من القانون  00المادة  2
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 المساحات من كثارواإل المدن في البيئي التسيير تطوير ،متكامال تسييرا تسييرها طريق عن النفايات
 .  الثقافي التراث وحماية راءالخض

 إنتاجيته وتحسين الطبيعي لالرأسما حفظ:   
 وتوسيع التجارة تطوير ،المضافة القيمة عالي زراعي إنتاج لخال من مستديمة بزراعة النهوض من خالل

 لالشغ مناصب عدد لرفع ريفية سياسة تطوير، بالصادرات الواردات تغطية نسبة وتحسين نطاقها
 تسييرا السقي مياه وتسيير المالئمة اإلنتاج تكنولوجيات اعتماد ،الموارد على الحفاظ وضمان والصادرات

 برامج لوإدخا لالساح لتسيير إستراتيجية تطوير،  الكيماوي الزراعي لاألص ذي التلوث مراقبة،  رشيدا
 .  الساحلية المناطق تدهور محاربة من تمكن وقاية
 التنافسية القدرة وتحسين االقتصادية الخسائر خفض: 

 النفايات حجم رفع ،الصناعة في األولية المواد و الطاقة وموارد المائية الموارد لاستعما بترشيد وذلك
 .  الموانئ نشاط فعالية تحسين ،األولية المواد واسترجاع المرسكلة

 الشاملة البيئة حماية : 
 والمناطق المحمية األماكن عدد رفع. البيولوجي وتنوعه كثافتهو الغابي اءالغط على المحافظة عن طريق 

 من الواحات حماية،والرعوية  والغابية الزراعية المتكاملة التهيئة،المستديمة التنمية ومناطق الرطبة
  ...إلخاألمالح وصعود المنزلية  الفضالت

  .أولوية ذات استثمارات وعلى مرافقة وأخرى مؤسساتية تدابير تنفيذ على األهداف هذه تحقيق يرتكز     
 للنفايات قوانين ووضع إعداد منها متنوعة جوانب لوتشم خاصة بأهمية تتميز المؤسساتية لتدابيرفا

الماء.  و الطاقة في التحكم( قائمة قوانين وتطبيق)  التعمير و البيئة( أخرى قوانين وتكييف) لوالساح
 والبلديات والمدن البيئيةكاالت والو القطاعية الوزارية والدوائر والبيئة اإلقليم تهيئة وزارة قدرات تعزيزو

 لأعما برامج وتسيير تخطيط على االقتصاديين االجتماعيين األعوان من ذلك وغير،  والمؤسسات
 نوعية ومتابعة الرصد شبكة تقوية ،بالبيئة الخاصة المهن في للتكوين برنامج تنفيذ اإلطار هذا وفي.بيئية

 بيئية جباية) البيئة بها لالمعمو األسعار تكييف تسيير في اقتصادية أدوات وتنفيذ،  البيئية المنظومات
 (.التلوث وإزالة البيئة صندوق غرار على مالية مؤسساتو
 إطار صياغة إلى و وتربية وتوعية تحسيسية حمالت إلى  المرافقة التدابير بتحويل المرافقة التدابيرأما  

 المائية للموارد لالمتكام التسيير في اآلخرين ركاءالش من وغيرهم،  المحليين السكان إلشراك تساهمي
 المنظمات  بين للتنسيق دائمة آلية وتأسيس ، اإلعالم وإذاعة المرأةركة مشا وتنمية،  الطبيعية والموارد

 .  وتقييمه ومتابعته المستديمة والتنمية البيئة لأج من للألعما الوطني المخطط لتنفيذ وهذا،  الحكومية غير
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 األمد علىاًء سو التدابير هذه  مع بالموازاة هادفة استثمارات خلق تتمثل في األولوية ذات االستثماراتو
 .1( سنوات  5-0) والمتوسط القصير يينالمد على أو ، سنوات 01 لالطوي

 منالمدى  ومتوسطة قصيرةاألهداف  علىالمخطط  نّص ،البيئية طويلة المدى  األهداف مع بالمواااة و
 تزويد  تحسين في فاألهدا هذه تحددت وقد ، 0110-0110 ذات األولوية لاألعما مخطط لخال

النفايات الصلبة  والمنزلية وتسيير ،التطهير  لمجا فيالخدمة العمومية  وتحسين ،الشرب  بمياهالمواطنين 
المخطط قصير المدى  نّص األهداف هذه وسعيا منه لتحقيق. إلخ...التلوث الصناعي  ومحاربةوالخاصة 

 هذهالمرصودة لتحقيق  تثماراتـاالس مـوحج ،حدا على هدف التدابير المؤسسية المواكبة لكلّ  من جملة على
              .                               2العمليات ذهـه عـجمي ـلتموي ومصدر ، المؤشرات والنتائج المنتظرة األهداف و
 والتنسيق المحلي من خالل إشراك الجماعات المحلية  التخطيطويرـتط ىـعل للبيئة الوطني مخططولقد ركز 

 . تضمنها التوجيهات التي تنفيذ في
 التخطيط البيئي المحلي  : 5.3

 :  يئة والتنمية المستدامةلبلدي لحماية البا الميثاق 1.5.3
 أهدافه ضمن وجاء . 0110 -0110 الثالثي االقتصادي اإلنعاشـامج برن ارـإط يـفل مرة ألو اعتمد     
 وانتهاج ،جيدة نوعية ذات بيئة علىالحفاظ  لأج منالسلطات البلدية  بها تقوم أن بـيج التي لاألعما تحديد
 لاألوااء: الجزء أج ثالثة علىالميثاق ل واشتم. البلديات مستوى على مستديمة تنميةلتحقيق  لةفعا ةـسياس

المحلية   00ا  أجندالمخطط المحلي للعمل البيئي و ،العام الموجه للمنتخبين المحليين  اإلعالنتضمن  منه
 . البيئة  بتقييم خاصة لمؤشرات عرضا لشم، و 0110  -0110

 :  في لتمّثو المحليين للمنتخبيناألخالقي لتزام اال أو اياالنو إعالنالعام  اإلعالن الجزءاألول :
 المسؤولية الجماعية لحماية البيئة .ب الوعي - 
   المواطن . من للبلديات لقربها  الفعال بالدورو - 
 . التنمية المستدامة  تحقيق لأج من الموارد الطبيعية  علىالمحافظة  وبضرور - 
            البيئة . ىـعل المحافظة  في وأفراد، مؤسسات، ، جمعيات إدارات من الفاعلين ؛ جميع وإشراك - 

  المشاكل البيئية الحالية لألجيال القادمة . لنق بعدم لتزامواال -

                                                           

، ماجستير في التهيئة اإلقليمية  كرةمذ "،حالة بلديات قسنطينة  "دور الجماعات المحلية في حماية البيئية اوليخة يوهنقل :  1
ص ص ،  0101،  نطينة قس جامعة منتوري ،  التهيئة العمرانية و  ،قسم الجغرافيارض ألا موعل كليةنية، ارلعما التهيئة مقس

70 ،77 
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التكنولوجيات النظيفة  لتعماـواس الطاقة، في واالقتصاد الملوثة ، االنبعاثات من التقليل أو الحدعلى العزم -
كالمساحات الخضراء والغابات الموجودة داخل النسيج  الفضاءات الطبيعية ، طويروتوحماية الموارد ،  ،

 .1العمراني 
 حسنة بيئية ثقافة خلق و المواطن، لدى البيئي الوعي تنمية إلى الذي يهدف البيئي إلعالمااللتزام با -

 :ـب تعهدهم
 العام الجمهور إلى فقط يوجه ال بحيث الديمومة، و االستدامة مصطلح حول وتربوي  إعالمي برنامج وضع -
 .المحلية اإلدارة في والمستخدمين المنتخبين الممثلين إلى أيضا ماوإنّ 
 .البلدي التسيير في دينامكية بيئة مقام إلى للوصول المتاحة التقنية والوسائل السياسي اإلطار استعمال -
 .فيها المواطنين وإشراك النقاشات فتح طريق عن وأسبابها للبلدية الكبرى  البيئة مشاكل تحديد -
 .الديمومة مبدأ على تقوم للتنمية إستراتجية وضع -
 .المستديمة والتنمية البيئة حول محلي عمل مخطط وضع -
 األخيرة هذه وربط العمل وضع في (...المؤسسات الجمعيات، المواطنين، المساهمين، كل مع التعاون  -

 .) مشارك بكل المنوطة والمهام اآلجال تحدد برانامة
    .2األعمال لتقييم نظم وضع- 

 : 51أجندا  لحماية البيئة المحلي بلديالمخطط الالجزء الثاني : 
اقتنع المخطط الجزائري بضرورة ادخال منهج التنبؤ والتصور في العمل البيئي المحلي ،وذلك من       

( ، والذي تّم النص عليه في الميثاق 0110- 0110المحلي  )  00المخطط المحلي للعمل البيئي أجندا 
 البلدي .

 كما . 0990 ديجانير ريو في المجتمع الدولي   أقره ما نحو الوضع  تحسين لىإ 00 أجندا تهدف     
 والفاعلين كّل الشركاء  معالمشاركة و االستشارة بتوسيعالتسيير المحلي البيئي ،   لوبـأس اءإثر  علىحّث 

رامح وب     متجانسا الجماعات المحلية المتجانسة طبيعيا تخطيطا بيئيا وتبني المجتمع المدني. وممثلي
 من بينها فيماللتعاون   لياتوآ أدوات داثـبإح لمكافحة التلوث والمحافظة على العناصر الطبيعية ، وذلك

 . فمكّل وغير فعاال تسييرا البيئة  تسيير لأج
 :   التسيير المحلي لحماية البيئة  مخطط وتضمن    

التسيير المستديم للموارد الطبيعية والبيولوجية ، وتهيئة المناطق الصناعية ،ومناطق التوسع  ضمان -
الحياة  وإطار المدينة  ترقيةالسياحي ، والمناطق المحمية ،والمناطق األثرية والثقافية والتاريخية وتسييرها ، و

                                                           
  50ص يحي وناس: المرجع السابق ، 1

 782يوهنقل : المرجع السابق ، ص   اوليخة 2
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وتربة وهواء ،  مياه من ؛المستقبلة  األوساط تلوث ومكافحةوتسيير النفايات   ،العمرانيةداخل التجمعات 
 . 1والمحافظة على األراضي الفالحية 

 من لجملة صاءوإح جرد اتـبعملي البلديات قيام : من خاللالبيئة بتقييم:المؤشرات الخاصة  الثالث جزءال
 مالية لكل عائدات وتخصيص ،  0110 -0110 ينـب ما الممتدةالفترة  لخال وتقييمها  البيانات البيئية

 . المستوى المحلي على   مقترح برنامج
  الجباية البيئية. 4

 واإلتاوات الرسومو   الضرائب تنظم التي و الدولة قبل من المفروضة اإلجبارية االقتطاعات مجموع هي     
.أو هي اقتطاع نقدي جبري من طرف الدولة على المنتج كعقوبة له على تلويث 2 االجتماعية المساهمات و

البيئة ، وبالتالي هذا سيكون حافزا على عدم التلويث أو يبحث عن تكنولوجيات نظيفة بيئيا.وقد عبر عنها 
 نم ينامع مبلغا لقد اتفقنا مع أصحاب المشاريع أن يدفعوا"... 0110في  السابق البيئة وزيرشريف رحماني 

حتى يساهموا بطريقة ما  به  المسموح الحد مخلفاتهم تجاوات إذا؛   تلويث من به يقومون  ما نظير المال 
  3 "...البيئي التأهيل إعادة تكاليف لتحمّ  في

، مع إدخال الرسم المتعلق  8229التشريع الجبائي في ميدان البيئة انطالقته بقانون المالية  عرف      
 ، ومن ثمّ  بدأ 9444غير أّنه لم يشرع في اتخاذ إجراءات ملموسة إاّل سنة  باألنشطة الملوثة أو الخطيرة ،

،الفضالت ات بالنفايات الصلبةهذه الترتيب وتتعلق، إدخال مختلف الترتيبات الجبائية في قوانين المالية 
 ردعية الرسوم تكون  قد و،  4الصناعية السائلة ، االنبعاث الجوي ، واألنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة 

 : التي تستفيد منها البلدية خصوصانذكر بعضا منها و  وقائية تشجعية تحفيزية تكون  قد و انتهاك أي من للحد
 الرسوم الردعية : 1.4

 : الملوثة المياه على التكميلي الرسم -
 الرفع ضرورة على المصانع إلزام أجل من، 2003  لسنة المالية قانون  بموجب الرسم هذا أستحدث       

 المطبق المعدل إلى بالرجوع الرسم هذا مبلغ ويحدد ، أعمال من به تقوم ما في البيئي االهتمام مستوى  من
 القيم تجاوا نسبة حسب 05 إلى 01 من مضاعف معدل تطبيق مع،  الملوثة األنشطة على الرسم على

 : يأتي كما الرسم هذا حاصل يخصص، و  دةالمحدّ 

                                                           
 70المرجع نفسه ، ص  1

حول التنمية  المؤتمر العلمي الدوليمداخلة ب، "تفعيل دور الجباية البيئية لتحقيق التنمية المستدامة" عجالن شعالن : 2
 ، سطيف،  فرحات عباس، جامعة وعلوم التسيير العلوم االقتصادية  كلية ،  المستدامة والكفاءة الستخدامية للموارد المتاحة 

 0،5، ص ص0110أفريل  6،0يومي  
 "0100-0110العشري  االستراتيجي اإلطار ظل في اقتصادي منظور من الجزائر في البيئة"شراف براهيمي :  3

 010، ص  0100،  00، العدد مجلة الباحث
 771 ص ،ص  ، المرجع السابق،9441الجزائر واارة  تهيئة اإلقليم والبيئة: تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في  4
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 .التلوث وإاالة للبيئة الوطني الصندوق  لفائدة   %50 
 . الدولة ميزانية لفائدة   %20

 .1البلديات لفائدة   %30 
 : الجوي  التلوث على التكميلي الرسم -

 الرسم ويفرض،  2002 لسنة المالية قانون  من 205 المادة بأحكام عمال الرسم هذا المشرع أقر      
 القيم حدود تتجاوا عندما المنبعثة الكميات على الصناعي المصدر ذي الجوي  التلوث على التكميلي

 قانون  من 50 المادة بموجب دحدّ  الذي السنوي  األساسي المعدل إلى بالرجوع الرسم هذا ويحسب دة،دّ لمحا
 :التالي النحو على الرسم هذا حصيلة تواع، 2000 لسنة المالية

 .التلوث إلاالة الوطني الصندوق  لفائدة   %75
 .العمومية الخزينة لفائدة   %15

  .2لفائدة البلديات % 84  
 : البالستيكية األكياس على الرسم -

 األكياس كمية أساس على ويحسب ، 2004 لسنة المالية قانون  من 53 المادة بموجب الرسم هذا سأسّ      
 ويدفع ، البالستيكية األكياس من كيلوغرام كلّ  عن ج.ـد: 10.50 بـ ويقدر ، محليا المصنوعة أو المستوردة

 القمامات رفع رسم3وث التل وإاالة للبيئة الوطني الصندوق  لفائدة البالستيكية األكياس على الرسم حاصل
 : ليةنز الم

 القمامات رفع رسم بأنّ  المماثلة والرسوم المباشرة الضرائب قانون  من 263 المادة في المشرع نّص      
 من المعفية الملكيات المشرع نبيّ  القانون  نفس من 265 المادة وفي المبنية، الملكيات كلّ  يشمل ليةنز الم

 وقد. النظافة مصالحبه  تقوم التي ليةنز الممة القما رفع خدمات من تستفيد ال التي الملكيات وهي ، الرسم
 : التالي النحو على التطهير رسم قيمة عالمشرّ  دحدّ 
 .ج.د 1000 إلى .ج.د 500 من السكني االستعمال ذات المحالت  -  
 إلى .ج.د 1000 من الصناعي أو الحرفي أو التجاري  أو المهني االستعمال ذات المحالت -  

 هذه من الصادرة النفايات كمية تكون  عندما .ج.د 100.000 إلى .ج.د 10.000 ومن .ج.د10.000
 .كبيرة المحالت

 التي النفايات بسبب ج،.د 20.000 إلى ج.د 5000 من والمقطورات للتخييم المهيأة األراضي -

                                                           
    في مؤرخة ،  86العدد ، ر ج ،  2003لسنة المالية قانون  المتضمن ،  2002ديسمبر  24في المؤرخ11-10قانون   1

  0110ديسمبر 25
 في مؤرخة ،  86العدد ، ر ج ،  2002لسنة المالية قانون  المتضمن ،  2001ديسمبر  22في مؤرخ  21-  01رقم قانون 2ّ

 0110ديسمبر  23
  841عبد المنعم بن أحمد ،المرجع السابق ، ص   3
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  عجالت على متنقلة بيوت بمثابة تعدّ  التي المقطورات توقيف أو األراضي هذه على الخيام نصب عند تطرح
 . 1عجالت دون  من أو

 : الشحوم تحضير و الشحوم و الزيوت على الرسم
 المالية قانون  من  70 المادة بموجب الشحوم تحضير و الشحوم و الزيوت على الرسم تأسيس تمّ      

 تنجم التي و الوطني التراب داخل مصنوع أو مستورد طن كلّ  عن ج .د 12.500 بـ : دحدّ  ، و  2006
 : يأتي كما الرسم هذا مداخيل تخصص و مستعملة ايوت استعمالها عن

 .العمومية الخزينة لصالح %15
 .البلديات لصالح  %35
 2التلوث إاالة و للبيئة الوطني الصندوق  لصالح %50

  :  فيزيةتحالرسوم ال 5.4
 وتنميته اإلقليم بتهيئة المتعلق - 2001 ديسمبر 12 في المؤرخ  20-01 رقم قانون  في عالمشرّ  نّص       

 بغرض زةمحفّ  إجراءات المالية قوانين إطار في تحدد(:  هأنّ  على 57 المادة من األولى الفقرة في ، المستدامة
 .3 )عليها المصادق اإلقليم يئةته ألدوات وفقا ترقيتها الواجب األوساط و األقاليم و الفضاءات تطوير

 : الخطيرة أو الخاصة الصناعية النفايات تخزين عدم على للتشجيع التحفيزي  الرسم -
 عدمعلى  المؤسسات إلزام على 0110 لسنة المالية قانون  من 010 المادة  خالل من عالمشرّ  هدف       
 ،مشروعال تنفيذ في االنطالق تاريخ من سنوات ثالث بعد تبدأ جبايته الرسم هذا و. النفايات هذا مثل تخزين

 النحو على الرسم هذا عائدات تواع.النفايات من النوع هذا من مخزن  طن كل عن ج.د 10.500 قدره و
 :التالي

 .التلوث إلاالة الوطني الصندوق  لفائدة % 75
 .العمومية الخزينة لفائدة % 15
 . 4البلديات لفائدة % 10
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 و المستشفيات العالج بأنشطة المرتبطة النفايات تخزين عدم على للتشجيع التحفيزي  الرسم  -
 . الطبية العيادات

 كما ، للطن ج د 24.000 بـ: سعره ديحدّ  و ، 2002 لسنة المالية قانون  من 204 المادة عليه نصت      
 على الرسم هذا حصيلة توايع ويتم . المالئمة بتجهيزات لتزويد العيادات و للمستشفيات سنوات ثالث تمنح

 :التالي النحو
 .التلوث إلاالة الوطني الصندوق  لفائدة % 75
 العمومية الخزينة لفائدة % 15
  1.البلديات لفائدة % 10

 : أن   سبق امم   نستنتج و 
مبدأ الملوث الدافع أهمية كبرى في التقليص من الضرر البيئي ، لكن القانون غير واضح تماما في تحديد  -

يدمج قيمة الرسوم البيئية في قيمة السلعة فع الدا ذلك أّن هذا الملوث ؛الملوث أو المستهلك  ، من هو الدافع
وبذلك نتحول إلى المستهلك الدافع ، وهنا تفقد هذه الرسوم صفتها الردعية مادام هذا الملوث  ،النهائية 

سيستعيد قيمة هذه الرسوم . وهنا نحتاج إلى إعادة النظر في النظام الجبائي من خالل الوصول إلى ضمير 
 .، وهذا هو دور التربية البيئية  ترم بيئته ويسعي لحمايتهايح ىالملوث والمستهلك حتّ 

 الرسوم هذه واستغالل جمع مستوى  على يطرح فاإلشكال ، مختلفة قطاعات وتشمل عديدة البيئية الرسوم -
 وتحدث التلوث يقع والتي المحلية الجماعات وخاصة منها البيئة بحماية المعنية النشاطات استفادة ومدى

حماية البيئة ، وهل يخصص جزء هل توجه هذه العائدات لصالح ف.  أقاليمها مستوى  على البيئية األضرار
 ؟ حمالت التوعية والتحسيس للتقليل من حجم هذه األضرارمنها لتمويل 

 لبيئية:ايع ر لمشاا. 2
أولت الجزائر اهتماما بالغا بالبيئة فأنجزت عدة مشاريع لحمايتها ، كما خصّصت مبالغ معتبرة إلتمامها       

 ، وفي هذا الصدد نذكر : 
وتعلق بشمال وجنوب البالد  0990يعتبر من أولى المشاريع ظهر في سنة مراقبة التلوث الصناعي :  -

اعة في اإلطار المشاريعي ، وتشكيل نظام متابعة ، وكان يهدف إلى تحقيق نج  0996وأعيد بعثه عام 
لتحقيق المشروع ، وإعادة دفع االستثمارات الرائدة للتقليل من الغبار واالنبعاثات الغااية ، وتشجيع المراجعات 

البيئة مع اتفاقية إلعادة تأهيل المشاريع الصناعية بيئيا ، من طرف واارة  71البيئية ، ونتج عنه  أكثر من 
 عات الصناعية . المجم

قامت الدولة بتشجيع مشاريع المحافظة على البيئة بمحاولة إاالة  النفايات الحضرية والصناعية : معاجة -
النفايات التي تفراها المصانع كالزئبق ، الزنك ، بقايا النفط ، وذلك باستخدام تكنولوجيا حديثة تتوافق مع 

 المقاييس البيئية .
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مليون دوالر سنويا  011: خصصت الدولة مبالغ معتبرة  للحد من الظاهرة ، قدرت ب  مكافحة التصحر -
م ، وذلك  0997ماليين كانت مهددة سنة  6ماليين هكتار ضمن من ضمن  0، وتم استرجاع مايقارب 

 بفضل معالجة األراضي القاحلة عن طريق عمليات التشجير .
على تمويل عدة مشاريع للتزويد بمحطات مراقبة نوعية عملت الجزائر التقليص من التلوث الجوي :  -

، وقد تّم إنجاا أول مشروع في إطار تنفيذ المخطط الوطني لألعمال البيئية شمل وضع شبكتين الهواء 
تّم وضعها على التوالي في الجزائر وعنابة. وتتكون الشبكتين من ، سماء صافية لمراقبة نوعية الهواء سميت 

، تتولى إصدار تقارير دورية حول نوعية الهواء في هذه المدن ، ويتّم  0110ذ أفريل محطات عملية من 0
نشرها وإذاعتها يوميا في الصحافة إلعالم السكان بالوضعيات التي يمكن أن تشكل خطرا على صحة السكان 

)الكهرباء ، الطاقة  اختيار أنواع من الوقود خالية من الملوثات والتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة. كما تّم 1
الشمسية ، غاا البترول المميع كغاا وقودي ، البنزيل الخالي من الرصاص . باإلضافة إلى أن سونطراك 

مريكي للتقليل من تلوث الغااات المحروقة ، كما تنفذ الجزائر برنامجا واسعا أ مليون دوالر 060استثمرت 
تشجيع اقتصاد الطاقة ( كما تبنت الدولة سياسة غلق لحماية الجو )برنامج وطني لحماية طبقة األواون و 

المفراة  0110المصانع المسببة للتلوث والضارة بصحة االنسان كغلق وحدة اهانة بمعسكر في أوت 
 .2غلق وحدة مفتاح بالبليدة لألميونت بعد 

 .التحسيس والتربية البيئية :6
البيئية يعتبران من أدوات حماية البيئة الحضرية إضافة إلى إّن التربية البيئية والتحسيس بحجم المخاطر     

بل لربما هما األهم نظرا لدورهما في تحفيز .واألدوات االقتصادية والتكنولوجية  الدعم المؤسساتي والقانوني ،
ية الحاثة األفراد ليغيروا سلوكياتهم السلبية اتجاه البيئة ، ولقد أيقنت الجزائر ذلك ، مستجيبة للنداءات العالم

على ضرورة اعتماد البعد التربوي كوسيلة أساسية لمواجهة المشكالت البيئية ، وسنتطرق بالتفصيل في 
 الفصل الثاني إلى جهود الجزائر في هذا الجانب .
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 :األولخالصة الفصل 

 العشريات خالل تفاقمتالمصادر،  متنوعة أامة حادة الحضرية خاصة منها الجزائرفي البيئة  انيعت      
 ،إبعاد الجانب البيئي في عملية التنمية  الديمغرافي، النمو ،السياسة الحضرية المتسامحة  حيث الثالث،

ئية مشاكل بي ظهور إلى ىأدّ  مما ،في تواانها  خلل حدوث إلى تأدّ  العوامل هذه كل غياب الوعي البيئي ،
اختالل التواان بين المساحات الخضراء والمساحات المبنية، األخطار في ف؛  بلغت مستوى عالي من الخطورة

أهم  أضحت هيميدان الصحة العمومية بسبب التسيير التقريبي للنفايات الحضرية ، التلوث بكل أشكاله 
لك على الدولة البحث عن اآلليات المناسبة لحماية بيئة مدنها ، وذحّتم هذا الوضع ،  الجزائرية بيئةسمات ال

. لكن هذه االستصالحات غير  واإلقتصاديةالقانونية واإلدارية ستصالحات االمن خالل إتخاذ جملة من  
، ومعرفتهم بالطرق ة العالقة التي تربطهم مع بيئتهم ما لم يكن هناك فهم من طرف األفراد لطبيعكافية 

 يكون  يةبيئة الجزائر الفسالمة ؛ واألساليب الممكنة لحمايتها ، لذلك فالحاجة ماسة لتربية الفرد تربية بيئية 
، وتخطيط  في تنفيذ السياسة البيئيةمة يضاف لها إدارة صار ، تشريعات بيئية منسجمة  : بتطبيق معادلة

 حماية البيئة .توعية األفراد بضرورة الحفاظ على البيئة وهو األهم كخطوة قاعدية في  ، وأخيرا بيئي محكم 
     

 
 



 

 

 

  
التربية البيئية كأساس لحماية البيئة:  ثانيالفصل ال  

 والجهود الوطنية في تطبيقها
 تمهيد :

  أوال : التربية البيئية النشأة ، المبادئ ، األهداف ، والدور
 نشأة التربية البيئية وتطورها. 1

 أسس ومبادئ التربية البيئية.  2

 غايات وأهداف التربية البيئية.3

 التربية البيئية في معالجة المشكالت البيئيةدور .4
 الفاعلون في التربية البيئية والمنتفعون بهاثانيا : 

 .الفاعلون في التربية البيئية1

  . المنتفعون بالتربية البيئية2
 ثالثا  : التجربة الوطنية في تطبيق التربية البيئية

  التربية البيئية ضمن اهتمامات المشرع الجزائري .1
   عقد اإلتفاقيات الوزارية المشتركة.2
 استحداث مؤسسات مختصة في التربية البيئية.3
 العام  التعليممراحل التربية البيئية في إدراج  .4
 في التعليم الجامعيالتربية البيئية  .5
 التحسيس والتوعية من خالل وسائل اإلعالم    .6
 . تفعيل دور المساجد  7
   . تنشيط الحركة الجمعوية8

 خالصة الفصل الثاني  
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 :   تمهيد

 لما للمشكالت البيئية الحالية ،  ديللتص حةرلمقتا وللحلا قائمة نضم مةدمتق تبةرم لبیئیةا بیةرلتااحتلت     
 ذالهو . به ملقیاا میمكنه بما مهرتبصو ،كیةوسلرات مهاو  بیئیة رفمعا دراألفا بكساإ في به متسهأن  نیمك

 حمایة فيراتيجية كإست هادالعتما،  7711 تبیلسي رتمؤم ذمن وصلخصا ذاه في دةلمنعقا لیةدولا تراتمؤلمادعت 
 خلفیة نم قلطتن مل ما جیةولولتكنا طوارتلتا الو ننیوالقا تحققهاأن  نیمك ال غایة ألنها ،علیها ةظلمحافوا لبیئةا
، ولقد استجابت الجزائر إلى هذه الدعوات من خالل استراتيجية خاصة  بیئیا بیتهرتو ردلفا دادعإ لىإ فةدها یةوبرت

 في تطبيق برامج التربية البيئية في كل مناحي الحياة .
الدور   ثم   ،إلطار النظري للتربية البيئية النشأة ، األسس ، األهداف والمبادئ اسنحاول في هذا الفصل استعراض 

والطرق واألساليب التي  ا،فيه البيئية والفاعلون . ثم  تحدید المنتفعون بالتربية في حماية البيئة الذي يمكن أن تلعبه 
لوطني اكما سنستعرض مختلف الجهود التي بذلت على المستوى  البيئية،يمكن لهم استخدامها في إيصال الرسالة 

 الواقع.تقييمها على أرض  ليتم  
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 الدور  ،األهداف النشأة، المبادئ، البيئية:التربية  أوال:
 نشأة التربية البيئية وتطورها :   .1

ترجع مسألة تنظيم العالقة بين اإلنسان والبيئة إلى سنوات متعددة منذ أن عرف اإلنسان كيفية استغالل       
م القنوات ، وتطوير عل السدود، وحفر اآلبار ومد   . وعلى رأسها المياه ، ويتجل ى ذلك في بناء1الموارد الطبيعية

جانبا من  ، وهذا مايمثلهندسة المياه لحماية المزروعات ، واستخدام المكافحة الحيوية ، واالعتناء بخصوبة التربة 
 .جوانب التربية البيئية 

نظيم شؤون وا مدى تفوقهم في تالتربية البيئية متغلغلة في سلوكيات المجتمعات القديمة ، فالرومان أظهر  إن        
حياتهم العامة ؛ حيث خطط وا تخطيطا محكما لصرف مياه المجاري والفضالت . واليونانيون أولوا عناية فائقة 

 . 2بحفظ وتخزين األطعمة وتخصيص مساحات للراحة 
عزوف عن تدعو إلى ال فالبوذية البيئية؛كما أن  الديانات ومعتقدات الشعوب كثير منها حمل مبادئ التربية       

وتعاطي المخدرات. والهندوسية تحث  الن اس على التعامل مع الكائنات الحية برأفة وحنان.  الحية،قتل الكائنات 
ماوية كالمسيحيةوالديانات  بير وتعتبر سوء إدارة الطبيعة إثم ك ورحمة،تدعو إلى التعامل مع الطبيعة بحكمة  الس 

 . 3شأنه شأن الخطايا األخالقية
وبالنسبة لتعاليم الدین اإلسالمي ؛ فالتربية البيئية هي عملية بناء وتنمية إتجاهات ومهارات بيئية من منظور      

إسالمي ، بما ینعكس إيجابا على سلوكيات األفراد اتجاه بيئتهم . وانطالقتها بدأت منذ ظهور اإلسالم؛ حينما 
ثير من التوجيهات واآلداب ، التي تجعل من تعامل اإلنسان اإليجابي جاءت مصادره الخالدة ) القرآن ، والسنة ( بالك

ؤولية إضافة إلى أن ها واجب ومس مع البيئة ضربا من العبادة ، التي یثاب المرء عليها متى كانت نيته خالصة ،
جمال  . فالقرآن الكريم یدعو إلى عمارة األرض وفعل كل  ما من شأنه أن یزيد من4لتحقيق معنى االستخالف 

ال و  البيئة وزيادة نفعها للبشرية ، وتنظيفها، وعدم إفسادها بالتلويث واإلتالف وتفويت المنافع، إذ يقول تعالى :"
 . ومفهوم اإلصالح شامل لكل  فعل أو سلوك تعود ثمراته ونفعه على األرض 5تفسدوا في األرض بعد إصالحها"

 
 

                                                           
 555، ص  0292الدار البيضاء ، المغرب ، ، 91العدد  ، مجلة عالم التربية، "  ةالمدرس و البيئيةالتربية "حسين علوض :  1

 95،91، ص ص  0295، دار الهومة ، الجزائر ،  نافذة على التربية البيئيةعبد الرزاق أويدر: 2
 212ص،2002، دار الحامد ،األردن ،2ط  اإلنسان والبيئة )دراسة في التربية البيئية(، راتب السعود : 3

جامعة  ، نحو تربية بيئية أفضل ندوةصالح بن علي أبو عراد : التربية البيئية في اإلسالم )المفهوم ، األهداف ، المظاهر ( ،  4
 55،55صص ،  0225فيفري  05، 00 السعودية ،الملك خالد ،

، 2029وائل، عمان،  ر، دا9ط (، تالتربوية، المسالالتويا، األسالالالي  ساألسالال المفهو ،) التربية والسالالال  ياسالالين:نعمة عبد السالالالم 5
  005ص
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. واألحادیث 1عل يضر  بالناس أو تعود مفسدته على األحياء واألرض بإحيائها، كما أن  الفساد يشمل كل  سلوك أو ف
النبوية التي تدعو للحفاظ على البيئة وتحسينها كثيرة ؛ إذ يقول ) صل ى الله عليه وسل م( في الحث على الغرس  

ه به  كان ل" ما من مسلم يغرس غرسا أويزرع زرعا  فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إالا واالهتمام بالنبات : 
وفي الحث على  رواه البخاري . 2"" إذا قامت الساعة وفي أحدكم فسيلة فليغرسهارواه البخاري . وقوله :  صدقة "

ر في هراة  دخلت امرأة الناضرورة الرفق بالحيوان ، وعدم قتلها وعدم تعذیبها  يقول )صل ى الله عليه وسل م(:  " 
 3رواه البخاري. من خشاش األرض"ها تأكل عدتطعمها ولم ت مربطتها فل

.  رواه البخاري " إماطة األذى عن الطريق صدقة "هذا وأكد  ) صل ى الله عليه وسل م(   على النظافة  فيقول : 
ة والتحرقوه وال تقطعوا شجرة مثمرة ، وال تذبحوا شا "... التغرقوا نخال ،وأوصى أبو بكر الجيوش الفاتحة فقال: 

لألكل " . كما نهى اإلسالم على تلويث الماء واإلسراف فيه ؛ إذ يقول الرسول )صلى الله 4، وال بقرة وال بعيرا إال ا
 يمكن رواه مسلم ، وهنا :" اليبولنا أحدكم في الماء الدائم ثما يغتسل منه "عليه وسلم( كما روي عن أبي هريرة 

م ا عن ت الصناعية. أوالمحيطات مصارف للفضالت والمياه القذرة والمخلفا توسيع الحكم على من یتخذ البحار
عمر رضي الله عنهما أن  الرسول )صلى الله عليه وسلم( مر  بسعد یتوضأ  سراف فيه فقد روي عن عبد الله بناإل

رف يا سعدفقال  خرجه أ" نعم وإن كنت على نهر جار"فقال : وهل من الماء سرف يا رسول الله قال : " ما هذا السا
اإلمام أحمد في مسنده . وشددت الشريعة على عدم تلويث األماكن العامة ورتبت عليها أقصى العقوبات ؛ حيث 

از على :" البر ، قالوا يا رسول الله وماهي ؟ " قال " اتقوا المالعن الثالثيقول الرسول )صلى الله عليه وسلم( 
فالمتأمل  اليجد أمة راعت . 5رجه اإلمام أحمد في مسنده أخ الموارد وعلى قارعة الطريق ، وفي  أماكن الظل "

االسالمية فقد طالبتهم بذلك في أجسادهم وأماكن عبادتهم وطرقهم ومنازلهم  ةمطالب النظافة كما راعتها األم
6ومالبسهم ومأكلهم ومشربهم وحتى شعورهم وهيأتهم

                                                           
،  6، العدد مجلة المصباحية، “إقتصاديات البيئة والتربية البيئية بين التشريع اإلسالمي والتشريعات الوضعية  ”عبد الله معصر : 1

 7، ص  0225فاس ،
 10،ص  1007،، دار الشروق ،مصر  7، ط الحفاظ على البيئةرؤية الدين اإلسالمي في عبد الله شحاتة:   2

 177، ص 7791،،الجزائر ،دار الشهاب، باتنة  خلق المسلممحمد الغزالي :   3

 17، ص 1000،المكتبة العصرية ، بيروت ، لبنان ، 7ط ، تما  الوفاء في سيرة الخلفاء :محمد الخضر بك   4

 091،002،ص ص  0225،دار الثقافة ،عمان ،9،طالتربية البيئية  )تربية حتمية(رمضان عبد الحميد الطنطاوي  : 5

 955،ص 0225،دار المسيرة ،عمان األردن ، 9،ط البيئة والبعد اإلسالميفؤاد عبد اللطيف السرطاوي : 6
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اللها االستغالل األمثل والحفاظ على مواردها، إضافة إلى ذلك حث ت الشريعة على استثمار موارد البيئة واستغ
واتضح ذلك في أمور عدیدة أبرزها إحياء موات األرض باستصالحها وترغيب مصلحها بأجر الله تعالى يقول)صلى 

ما من إنسان يقتل " . كما حثت على تنظيم الصيد في قوله :1" من أحيا أرضا ميتة فهي له  الله عليه وسلم( :"
ذبحها أن يقال:، قيل يا رسول الله وما حقها ؟ عصفورا فما فوقها بغير حقها إال يسأله الله عز وجل عنها 

 ال " وسلم(:.بل امتدت لتشمل حتى   مصادر الطاقة قال)صلى الله عليه  2فيأكلها وال يقطع رأسها ويرمي بها
 3"تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون 

وبهذا نجد أن  الدین االسالمي وضع منهجا متكامال من خالل القرآن والسنة لتربية اإلنسان تربية بيئية تسمح 
 بالمحافظة على البيئة وصونها . 

 والمؤرخون  الفالسفة عمل حيث العلمية ؛ التأويالت بعض من خالية تكن لم القديمة ، التعليمية النظم كما أن        
 المستوطنات على السكاني الضغط كآثار مباشرة بشرية بعوامل االرتباط شدید للبيئة واقعي تصور تطوير على

 عوامل ظهور من نابع العمران فساد أن اعتبر الذي خلدون؛ وابن أرسطو، وكذلك أفالطون  نهابي   التي والبشرية ،
ها إلى وصلت متى والتي الحضارة، و البداوة بين الدائم الصراع ثنائية إطار في سكانية،  ضدها إلى انقلبت حد 
 .4البيئة وسط والديموغرافية السوسيولوجية والتركيبة المدینة إدارة لتغيير أدى مما  .العمران وأفسدت
خالل القرن  ، )أسوكا(ورجال السياسة أيضا لم يغفلوا أهمية مشكل البيئة ، وهكذا اعتبر قيصر الهند القديمة       

د في متابعة الجاني ، وضمان أمن المواطنين بقدر مايجب السهر  5 ق.م ، أن  مسؤولية الملك اليجب أن تتحد 
نصا قانونيا خاصا بحماية )سيمون بوليفار( بفنزويال م ، أصدر91على حماية الحيوانات والنباتات ، وفي القرن 

 .     5البيئة والذي يعد  األول من نوعه 
 أهمية البيئية واكتسبت التربية ،مشكالتهاو  بالبيئة االهتمام عشر تزاید والتاسع عشر الثامن القرنين خاللو       
 التي التطورات ساهمت متعاقبة رئيسية مراحل وفق الحدیثة أسسها إرساء تم   والتي والفالسفة ، العلماء عند كبرى 

 :مبين فيما یلي  هو كما تليها، التي مرحلةللل االنتقا إلى مرحلة كل في حدثت
 لكي 1890 و 1860عام بين ما الناس، من العدید وعي إيقاظ كبار كتاب خاللها حاول وقد  :األولية المرحلة -

 ةالحي الكائنات أنظمة منها تتكون  التي العناصر جميع على يسمو ،وفريدا وحيدا كائنا ليس اإلنسان أن   یدركوا
 .الكون  نظام من یتجزأ ال جزء هو وإن ما الحية ، وغير

                                                           
 000رمضان عبد الحميد الطنطاوي : المرجع السابق ،ص 1
 095ص  المرجع نفسه ، 2

 11 المرجع السابق، صنحو تربية بيئية أفضل، ندوة ،عبد الحميد بن عبد الحميد الحكيم : التربية البيئية رؤية إسالمية   3
 والثقافة للتربية العربية المنظمة ( ،مرجعي العربي)دليل األساسي بالوطن التعليم مرحلة في البيئية التربية وآخرون : حفيظ بن الوهاب عبد 4

 . 06،05 ،ص ص 0225، تونسوالعلوم ، 
 556المرجع السابق ، ص حسين علوض : 5
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 قبل من الطبيعية الموارد وحماية صون  إلى الحاجة لفكرة الترويج بدأ األولى ، المرحلة من سنة عشرين بعد -
 الغابات قيمة تعد لم األمريكية ؛ حيث المتحدة للواليات الوطنية الصون  لجنة إنشاء وتم الكتاب ، من العدید

 للبحوث وموقعا واالسترخاء ، لالستجمام منتجعا باعتبارها إليها ینظر وإن ما فحسب ، منتجاتها في تنحصر
.الميادین جميع في المختلفة والدراسات

 لدراسة األمريكية الجمعية تأسيس عند بقليل قبلها أو ، 1932 إلى 1910 من الطبيعية دراسة مرحلة لتأتي -
 وتم    .وأسرارها وعظمتها وتقدیر جمالها الطبيعة فهم لتنمية الجهود بذلت الفترة هذه وخالل ، 1908 عام الطبيعة
 شرح 1922 العام وفي .إرشاد وأساليب كأدوات الطبيعية ومحب وا المعلمون ، يستخدمها لكي قيمة مواد تحضير

 عملية الواقع في يشكل أخالقية ؛ مبادىء وصياغة قبول ن  أ وبي ن الصون، أخالقيات حول مفهومه الدوليوبولد
 .إيكولوجي تطور

 للعدید أعطت التي  عام للصون  المدنية الجمعية إنشاء تم   ،التربية  مرحلة وهي األخيرة ؛ المرحلة وخالل -
 العالقات  تعل م بأهمية الناس كتوعية األنشطة، من بالعدید والقيام الطبيعة ، قيمة معرفة فرصة الشباب من

 بصون  تتعلق تربوية مواد ونشر المدرسين، لتدريب الجهود وبذل البيئة ، وبين بينهم التفاعالت ومختلف المتبادلة،
 الدراسية. المقررات تطوير في ساهم األمر الذي ، البيئة وجميع مجاالت الغابات

 في كبداية واضح وبشكل البيئي الوعي نمو تعاظم الحدیث ، العصر في البيئية مخاطر المشكالت تزاید ومع     
 الربيع كتاب وبيئته في اإلنسان على صحة الكيماوية المبيدات تزاید خطورة إلى نبهت ؛ التحذیرات من العدید

 حمل في فعاال دورا يمارس أخذ والذي ، 1962 (silent spring) عام نشره عند كارسون  لرافائيل الصامت
 حماية حركات طالقإ في حاسما دورا لعب كما البيئة، تجاها سياستها في جذرية تغييرات إحداث على الحكومات

 من جزء   یؤلف بها، واالهتمام ودراستها ، وحمایتها البيئة موضوع صار حت ى التلوث من عليها والحفاظ البيئة،
تستعمل على نطاق واسع ، لقد تم  استعمال  التربية البيئية. وأصبحت عبارة 1الناس من العدید لدى اللغوية الذخيرة

التربية الموجهة لجميع ؛ حيث أصبحت التربية البيئية جزء  أساسيا من  9165المفهوم ألول مرة ببريطانيا 
وخالل هذه .9165سنة  " مجلس التربية البيئية ".وتوج االهتمام بالتربية البيئية في هذا البلد بإنشاء المواطنين

م مؤتمر حول الدراسات المتعل قة بالبيئة الموجهة للمدارس االبتدائية والثانوية، والذي كان من نتائجه السنة تم  تنظي
  التي كام لها دور أساسي في ظهور فلسفة التربية البيئية.  " جمعية التربية البيئية "إنشاء 
أصبحت التربية البيئية انشغاال دوليا حيث توالت المؤتمرات والندوات  م، 02وبداية من سبعينيات القرن       

 البيئية:لعلمية التي تدعو إلى التربية ا
 

                                                           
، رسالة  (التربية البيئية ودورها في التنمية المستدامة )دراسة ميدانية بمؤسسات التعليم المتوسط بمدينة بسكرةفتيحة طويل :  1

 51ص ،  1072، بسكرة ،جامعة محمد خيضر ،في علم اجتماع التنمية  ه دكتورا 
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  العالمية: ضوء المؤتمرات  فيالبيئية التربية 

، كركن من أركان المحافظة على  بها 7711عام  ممؤتمر ستوكهولانطالقة التربية البيئية من اعتراف  تكان     
 تالتي دعت اليونسكو والوكاال،  69التوصية البيئة إلى جانب البحث العلمي والتشريعات البيئية ، فأصدر المؤتمر 

ة لعدة فروع علمية للتربية البيئية في المدرسالتدابير الالزمة لبرنامج جامع  إلى اتخاذ، الخاصة باألمم المتحدة 
ي آن ، وأن  اإلنسان صنيع بيئته وصانعها فاأك د المؤتمر على دور اإلنسان في البيئة سلبا وإيجابي. كما 1وخارجها

أسفر المؤتمر  . كما2واحد ، ولذلك على اإلنسان أن يصوغ أنشطته بعناية وحرص شدیدین لتجنب العواقب البيئية
ا عن إيجاد وكالة خاصة ت   ذلك األمر  ى، وأد  مج األمم المتحدة للبيئةبرناوالتي هي  ، عنى بالقضايا البيئيةأيض 

ي للتربية البرنامج الدولإلى وضع اإلطار العام للجهود التعاونية في مجاالت التربية البيئية العالمية، وتأسيس 
الدولي  البرنامج سارعمنذ تأسيسه ، و  م من برنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة اليونسكو 7711جانفيفي  البيئية

 كان من أهم أهدافها : والتي  لتطوير برامج لدعم التربية البيئية للتربية البيئية 
 تشجيع التعاون والتخطيط المشترك ما بين دول العالم لوضع األسس العملية لبرنامج دولي للتربية البيئية. -

 بينها فيما يخص التربية البيئية .دعم عملية تبادل المعلومات واألفكار ما بين الدول والشعوب فيما  -

 تشجيع البحوث المتعلقة بالبيئة والتربية البيئية بشكل خاص . -

 وضع برامج ومناهج وتدريب العاملين في مجال التربية البيئية . -

  3تقديم خدمات استشارية في مواضيع البيئة والتربية البيئية. -
 لدراسة المعلومات التي وفرت نبحضور مختصين تربويي مؤتمر للبيئة في بلغرادعقد  7711وفي عام      

الدولي للتعليم البيئي ،وتحدید االتجاهات في ميدان التربية البيئية ومن أبرز االتجاهات التي توجه االهتمام  للبرنامج
 نحوها :

 تشجيع البحوث العلمية. -
 االهتمام بالتربية المستدامة عن طريق وسائل اإلعالم .  -

  4ات .تدريب الكفاء -

                                                           
،مطبعة مزوار ،واد  7، محاضرات الندوة الفكرية السابعة ، ط الثقافة البيئية الوعي الغائ  : من المؤلفينمجموعة  1

 117ص ، 1009سوف،الجزائر، 

 751صالح محمود وهبي و ابتسام درويش العجي : المرجع سابق ، ص 2

 915ص  ، 1001،دار عالم الثقافة ، األردن ، 7، ط التربية البيئية:  عادل مشعان ربيع وآخرون : 3

ونس ،المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة، ت التربية البيئية في مناهج التعليم العا  بالوطن العربينجود سبع العيش :  4
 19،ص7791،
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مشاغل إقليمية عدة ؛ حيث عقدت في أنحاء مختلفة من العالم مؤتمرات لخبراء ومختصين  دتال مؤتمر بلغرا       
الدولي للتربية البيئية في كل من بانكوك وهلسنكي والكويت اتخذت جميعها  جفي إطار البرنام 7711 – 7711سنة 

 .1لتفحص المشكالت البيئية الخاصة بأقاليمهامن إطار بلغراد مرجعا لها ؛ إذ توجه العمل فيها 

في جورجيا ، وقد ن ظ م من قبل اليونسكو بالتعاون مع برنامج األمم  عقد مؤتمر تبليسي 7711وفي عام      
المتحدة ، وقد تناول المؤتمر مشكالت البيئة الرئيسية المعاصرة ، ودور التربية البيئية في مواجهتها ، مبرزا الجهود 

اإلقليمي بين األقاليم الدولي و التي تبذل في تنمية التربية البيئية على المستوى اإلقليمي والعالمي ، وضرورة التعاون 
المختلفة في هذا المجال ، وأك د المؤتمر على تبن ي استراتيجيات لتنمية التربية البيئية على المستوى القومي عن 

هنية خالل التعليم النظامي وغير النظامي ، وكذا التربية البيئية للفئات الم نطريق التربية البيئية العامة للجماهير م
، اون ذات األولوية منها : اإلعالم. كما حدد مجاالت التع2والتي ألعمالها وقراراتها أثر مباشر على البيئة ،الخاصة 

ي من شأنها الت، التدريب ،البحوث والتجارب في مجال االستراتيجيات والمضامين واألساليب والمواد التعليمية 
 .3ول األعضاء تيسير إدخال البعد البيئي في الممارسة التعليمية بين الد

وقد أصبحت التربية البيئية في السبعينات من القرن الماضي تحتل الصدارة بين جميع الدراسات األخرى        
عالميا ، كما أن  لها األفضلية خاصة في الصحف والمجالت ،الدوريات ،ووسائل اإلعالم الغربية بخاصة في 

أ من مرحلة الحضانة ويستمر خالل الواليات المتحدة ، وأصبح تدريسها في جميع أنحاء الواليات المتحدة یبد
المراحل الدراسية الجامعية .كما لوحظت موجة اهتمام عارمة عالميا وإقليميا بالبيئة واستنزاف الموارد الطبيعية 
واإلنفجار السكاني والمسألة الغذائية وأزمة الطاقة التي أخذت تنافس مشكالت البيئة،وأصبحت قضاياها تمثل جزء  

 .4التربية البيئية هاما من موضوعات 
اد هذا ؛ حيث تم   اعتم بالتربية من أجل التنمية المستدامةوفي سنوات الثمانيات بدأ الحدیث عم ا يعرف        
في موسكو من طرف برنامج األمم المتحدة للبيئة واليونسكو في أعقاب اللجنة العالمية المعنية بالبيئة  7791الفكر 

 . 5برونتالندوالتنمية المسماة 

                                                           
 711ص  ، 1007، ةللتربية والعلوم والثقافمنشورات اللجنة الوطنية ،  7ط،  االنسان والبيئة في لبنان:غازي أبو شقرا :   1

 751صالح محمود وهبي و ابتسام درويش العجي : المرجع سابق ، ص 2
  61، ص 9155، باريس ،  التربية البيئة على  ضوء مؤتمر تبليسي للتربية والعلوم والثقافة :منظمة األمم المتحدة ال 3
 591عادل مشعان ربيع وآخرون :المرجع السابق ،ص  4

5 M Berthelot.: étude de le contribution du programme de formation information pour l’environnement à 

la pérennisation de l’éducation relative l’environnement dans l’enseignement primaire sénégalais,PHD.  

Faculté des sciences de l’éducation, Université Laval, Québec,2007, p207 
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ص مؤتمر األمم المتحدة  عام    فصال  –حول البيئة والتنمية المستدامة  مؤتمر ريو ديجانيرو -7771كما خص 

رفع الوعي البيئي بمشكالت البيئة  وتنمية   في المقررات الدراسية ، بهدف أكد  فيه ضرورة إدخال التربية البيئية
 . 1لمستدامةا القدرات على اتخاذ القرارات من أجل تحقيق التنمية

سنة بعد تبليسي ووجد أن ه  10باليونان لبحث وتقييم اإلنجازات منذ  عقد مؤتمر بتسالونيك 7771وفي عام        
وأوصى باقتراح وسائل جدیدة ، وإدخال تكنولوجيات حدیثة  من أجل تحقيق التنمية  ،ال توجد نتائج ملموسة

 .2المستدامة

بجنوب إفريقيا بضرورة إدراج التنمية المستدامة في مناهج   1001في ديسمبر   مؤتمر جوهانسبورغوأكد         
 . 3التعليم في جميع مستوياته من أجل تعزيز دوره كأداة رئيسية للتغير

 لمناقشة والبحثتعتبر شبكة عالمية ل تم  تأسيس شبكة دولية للمؤتمر العالمي للتربية البيئية  1002وفي  سنة       
، وقد تم تأسيسها لتتبع الحلقات الدراسية وبالتالي مواصلة النقاش حول المواضيع الرئيسية للتربية البيئية، وذلك 
بهدف تشجيع تبادل األفكار والخبرات والمقترحات خالل الندوات وبناء مجتمع عالمي للبحث ولتطبيق التربية البيئية 

 .1002للتربية البيئية بشكل دوري منذ سنة عقد المؤتمر العالمي يو ، والتنمية المستدامة 
عقد  1075- 1001األعوام   1001في   115/ 11وقد أعلن قرار الجمعية العمومية لألمم المتحدة الرقم       

االعتراف بالدور األساسي للتعليم في تحقيق التنمية المستدامة تماشيا التربية من أجل التنمية المستدامة ، وهنا تم  
وقد عمل بذلك برنامج األمم المتحدة للبيئة بتسطير  .10014،و قمة جوهانسبورغ   7771في قمة األرض مع ماورد 

العدید من البرامج  على مستوى القطاعات التربوية والتعليمية في العدید من بلدان العالم في  سبيل تطوير التعليم 
 .5البيئي والتربية البيئية 

عقد  1001وفي عام       وكان الهدف التعرف على التغيرات والتطورات  ، مؤتمر في مدينة أحمد أباد الهنديةتم  
، والدور الذي یلعبه التعليم البيئي في برنامج التربية من أجل التنمية  7711التي طرأت على التعليم البيئي منذ 

                                                           
1 Agence de L’Environnement et de la Maitrise d’Energie :"guide de projets éducatifs à 

l’environnement   ", rapport méthodologique (sélection d’outils pédagogiques :Déchets- Maitrise 

d’Energie –qualité de l’aire Transport ),p15    
2 Unesco :"Eduquer pour un avenir viable, une vision transdisciplinaire pour l’action concertée" 
,Conférence Internationale Thessalonique 8-12 Décembre 1997) Environnement et société, 

éducation  et sensibilisation du public à la viabilité(, Unesco  et le gouvernement de Grèce.p1                                                                                                                                           

 ،( 6006ديسمبر  4 –أوت  62تقرير مؤتمر القمة العالمية للتنمية المستدامة  جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا )  مم المتحدة :األ 3
A/CONF.199/20 المبيع رقم، .المتحدة األمم ، منشورات E.03.II.A 1 

 201ص ،8002العربي للبيئة والتنمية  ىتقرير المنتد ، المنتدى العربي للبيئة والتنمية:"البيئة العربية تحديات المستقبل" 4

 5 United Nations Environnement Programme :programmes and resources environmental  
education for and training and introductory guide , 2004,p7 
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ر الرسمي ، وكذلك التعليم غيالمستدامة، وقد دعت هذه التوصيات إلى إحداث تغيرات في منهجيات التعليم الرسمي
 . 1من خالل أماكن العمل ، جمعيات المجتمع المدني ، ومختلف المنظمات المجتمعية 

-20المنعقد في   20األمم المتحدة للتنمية المستدامة رية + األطراف المشاركة في مؤتمر  وصتأوقد  هذا         
التنمية المستدامة وعلالى دمالج التنميالة المستدامة بفعالية أكبر على النهوض بالتعليم من أجل ،   2012جوان  22

ع يشجحث  على تو   2012-2002 .في مجال التعليم في فترة ما بعد عقد التعليم من أجل التنمية المستدامة
ا وفي هتالمؤسالسات التعليميالة علالى النظالر في اتبالاع ممارسالات سالليمة في مجالال إدارة عملية االستدامة في جامعا

جهات مختلفالة تالشمل الطالالب والمعلمالين والالشركاء المحلاليين وتالدريس  ةشارك، من خالل ممجتمعاتها المحلية 
 .2 التنميالة المستدامة بوصالفها عنالصرا مدمجا في مختلف التخصصات الدراسية

 الشبكة الدولية للمؤتمر العالمي للتربية البيئية 
من خالل انعقاد المؤتمر العالمي  3002وقد تجسدت فكرة عقد مؤتمر عالمي حول التربية البيئية في سنة       

استراتيجيات الستدامة ماي تحت عنوان " 15 – 10في ايسبينهو )البرتغال ( في األول للتربية البيئية، والذي ع قد 
تحت عنوان  1005سبتمبر  79-71مابين زيل، . ثم عقد المؤتمر الثاني في ريو دي جانيرو بالبرا.المستقبل"

-1ابين مبهدف تعزيز الشبكة. ويشكل المؤتمر الثالث الذي ع قد في تورينو اإليطالية  ، " "إمكانية بناء المستقبل
اختتاما لمرحلة توطيد المؤتمر وبدء سلسلة ،  :" سبل التربية من أجل االستدامة "تحت عنوان  1001أكتوبر  1

المتتالية التي ت عقد مرة كل سنتين. وليس من قبيل الصدفة أن یتزامن مؤتمر تورينو الثالث لسنة  من المؤتمرات
 (.3002-3002مع السنة االفتتاحية لعقد األمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة ) 3002

 لتغيير العالم". " التعلامتحت عنوان  1001جوان  1-1دیربن ) جنوب إقريقيا ( مابين ويؤكد مؤتمرا 
على استمرارية الشبكة. وقد "بيتنا المشترك ". تحت عنوان  1007ماي  75- 70) كندا ( مابين  نتريا لمو  و

شك ل موضوع مؤتمر دوربان "التعلم في عالم متغير" فرصة للتفكير النقدي حول دور التربية بين النظرية والتطبيق. 
مشارك ساهموا في  3300"العيش المشترك على كوكب األرض"، حضور  مونتريا لفيما شهد موضوع مؤتمر 

 .إطالق أهم مشروع في خدمة اإلنسانية، ويهم  كيفية ضمان عيش أفضل على كوكب األرض

تحت عنوان   1077جوان  12-77بريزبن )أستراليا( مابين وقد ع قد المؤتمر العالمي السادس للتربية البيئية  
ومن بين أكثر مواضيع هذا المؤتمر أهمية، نذكر موضوع المناخ. وهو يعالج . 3" والتربية"االستغالل والتجارب 

                                                           
  2101710المرجع السابق، ص: المنتدى العربي للبيئة والتنمية1

 ، 8018جوان  88-80المنعقد في   80تقرير مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة رية + هيئة األمم المتحدة :  2
A/CONF.216/16   ، 11، ص  1071، نيويورك 

والقرى  البيئة والرهانات من أجل انسجام أفضل بين المدن تقرير عن المؤتمر السابع للتربية البيئية تحت عنوان :"شكراني الحسني وآخرون :  3
 961،ص  0295بيروت  ،  نوفمبر ، ، مركز دراسات الوحدة العربية  195العدد ،  مجلة المستقبل العربي،  " 0295جوان  1-91،
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كيفية التربية على التخفيف من آثار التغيرات المناخية الحالية والتكيف معها، وكيفية تعزيز مقاومة المجتمعات 
 . المحلية للتداعيات الخطيرة المترتبة على ظاهرة االحتباس الحراري 

البيئة والرهانات من أجل انسجا  تحت عنوان " 1072جوان  75-7المؤتمر السابع في مراكش )المغرب ( مابين  -
ويعتبر موضوع هذا المؤتمر مهم لكونه يضع التربية البيئية في إطار التحوالت غير  أفضل بين المدن والقرى "

ماط ية والهجرة المكثفة ومن تزاید الفوارق فيي أنالمسبوقة التي تشهدها المدن والقرى من تطور العالقات االجتماع
الحياة. ركز على عدید القضايا منها : تشجيع إنشاء شبكات لتعزيز التربية البيئية ، تشجيع البحث العلمي في 
مجال التربية البيئية ، الحوار بين الثقافات وتبادل المعارف البيئية ، الحركات اإلجتماعية وبناء المجتمعات 

اء، التواصل البيئي وتأثير اإلعالم اإلجتماعي ، تعزيز اإلبداع في مجال التربية والتعليم البيئي ، االقتصاد الخضر 
 . 1األخضر ، االخالق البيئية والفلسفة الخضراء

ويتمثل الهدف من المؤتمرات العالمية للتربية البيئية في تشجيع اللقاءات بين جميع العاملين في مجال التربية      
البيئية والتنمية المستدامة، من جامعات ومؤسسات عمومية ومنظمات غير حكومية ومدارس ومنتزهات وشبكات 

معاهد (، وكذا جمعيات مهنية و ةوالعالمي ةواإلقليمي ةمتخصصة وشبكات إقليمية على مختلف المستويات )المحلي
 .ومراكز للبحث ووسائل اإلعالم وما إلى ذلك

إلى فكرة البيئة والتنمية خالل قمة  7711بيئة اإلنسان تطورت خالل مؤتمر استكهولم  الواضح أن   فكرة     
، وصوال إلى فكرة البيئة والتنمية المستدامة خالل مؤتمر البيئة العالمي بجوهانسبورغ  7771األرض بريودي جانيرو 

جاهات شكالت البيئة هو تغيير اتد في كل  مرة على أن  السبيل للحد من م، لتتوالى المؤتمرات التي تؤك   1001
تربية وتوعية المواطن يشكالن السبيل األفضل لمعالجة القضايا البيئية.، و  2اإلنسان   3أن  
 العربية: ضوء المؤتمرات  فيالبيئية التربية 
مرات فباإلضافة إلى مشاركتها في المؤت البيئة؛لم تكن الدول العربية بعيدة عن االهتمام العالمي بقضايا       

االنضمام و  المؤتمرات والمعاهدات والبروتوكوالت البيئية الدوليةشاركت أيضا في صياغة وإصدار  للبيئة،الدولية 
إليها.وعقدت العدید من المؤتمرات والحلقات والندوات على المستوى الدول العربية، لبحث سبل تطبيق التربية البيئية 

 تعميمها نذكر منها :وآليات 

نص في  وقد 7717الجغرافيا العرب لبحث مشكالت تدريس الجغرافيا في الوطن العربي عام  ءمؤتمر خبرا -
 على:توصياته 

                                                           
 91ألى  1، من  " بمداخلة حول " التربية البيئية في المدن الجزائرية السابع للتربية البيئية  مشاركة الباحثة في فعالية المؤتمر 1

  0295جوان 

 ات في الطفولةمجلة دراس،  دراسة ميدانية بالبليدة )منطقة بوعينان (حكيمة بطبال : التربية البيئية للطفل في المحيط األسري ،  2
 91، ص  0225الجزائر ، ، ، مركز البصيرة  0، العدد

  56ص ،  9115، الدار البيضاء ، 5، العدد  مجلة آفاق تربوية،  " الجغرافيا والبيئة أية عالقة"محمد كالد :  3
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 .  العمل على تحقيق التوازن بين البيئة المحلية والعربية وبيئة العالم .7
م العام  في المدارس والجامعات .                                .  تركيز االهتمام على الدراسات الحقلية في مختلف مراحل التعلي1
 .1المعلومات الواقعية عن بيئة الوطن العربي المعل مين لجمع.  تأهيل 2

؛ وهي من المنظمات الرائدة في مجال االهتمام بالبيئة  المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلو كما عملت        
 لى عقد العدید من الحلقات والندوات والمؤتمرات في هذا المجال نذكر منها: والتربية البيئية إ

 ،7711رطوم الخ انعقدت في العربية،الحلقة الدراسية عن الظروف البيئية وعالقاتها بخطط التنمية في الدول  -
 لمشروع ريادي على نطاق الوطن العربي إلدخال التربية البيئية بصورة تجريبية. طوأهم توصياتها التخطي

 وأوصت: 7715ضمن اجتماع مجلس إتحاد  المعلمين العرب في الكويت   ةالحلقة الدراسية المنعقد -
روف ظ . بضرورة إدخال الدراسات البيئية الخاصة بالمواد االجتماعية في جميع مراحل التعليم بما یتناسب مع7

 الطالب. المحلية ومستوياتالبيئة 

. التقدم بتوصية ألقسام التاريخ والجغرافيا بالجامعات العربية لالهتمام بعلم البيئة والدراسات الحقلية وتشجيع 1
 البحوث  والرسائل البيئية لتغطية جميع األراضي العربية. 

من أجل وضع إستراتيجية عربية للتربية  7711في الكويت في نوفمبر  تالندوة العربية للتربية البيئية عقد -
 2البيئية.

حول مضامين البيئة والتربية البيئية في مختلف مراحل التعليم العام ، ودعم  7797في البحرين في حلقة دراسية -
  3إعداد المعل مين وتدريبهم في مجال التربية البيئية.

أك دت على غرس القيم األخالقية لحب الطبيعة وحمایتها منذ مرحلة  7799ط في ندوة التربية البيئية في مسق -
األهداف والمضامين التربوية لمعالجة المشكالت  نماقبل المدرسة ،وتضمين منهاج التربية مجموعة متجانسة م

 البيئية األساسية .
؛ حيث تم  االتفاق على بناء وحدات  7797اجتماع خبراء التربية البيئية في البلدان العربية في الكويت في   -

مرجعية في مراحل التعليم العام  في مجاالت البيئة في مناهج االجتماعيات للصف الرابع ابتدائي والصف األول 
 .4متوسط والصف األول ثانوي 

 منها:كما قامت المنظمة بإنجاز عدید المراجع بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة نذكر       

                                                           
 715، ص1002،دمشق، سوريا ، 7،ط التربية البيئية و آفاقها المستقبليةصالح محمود وهبي ،ابتسام درويش العجمي :  1

 50257أحمد عبد الوهاب عبد الجواد :المرجع السابق ،ص  2

 7112719صالح محمود وهبي ،ابتسام درويش العجمي : المرجع السابق ،ص ص 3

 715، ص نفسهالمرجع  4
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، مرجع التعليم البيئي للتعليم العالي والجامعي صدر  7711رجع التعليم البيئي لمراحل التعليم العام صدر م -
. كان الهدف منهما مساعدة المكلفين بوضع المناهج ، ومؤلفي الكتب المدرسية ،وأيضا المدرسين على  7719

 تبني طرق تدريس المفاهيم البيئية.

. تضمن واقع التربية البيئية في الوطن  7791الوطن العربي صدر بعليم العام التربية البيئية في مناهج الت -
العربي في المناهج التعليمية وفي برامج التوعية ، وكيفية إدخال التربية البيئية في المناهج التعليمية )األهداف 

 .1،المبادئ ، التطبيقات ( 
دید من دول الع ةط رتها العدید من المنظمات العالمية بمشاركفي الحقيقة أن  هذه المؤتمرات  العالمية  التي س      

قا لتعمل فيما بعد الدول على تطبيقها على مستوى أوطانها طب قد حددت اإلطار النظري للتربية البيئية ، العالم  ،
 اإليكولوجية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية . الخصوصياته

 البيئية:أسس ومبادئ التربية      .8
والتي  لبيئية،اإن  معرفة أسس التربية البيئية ضرورية وهامة التخاذها محاور لتنفيذ برامج التربية  األسس:   1.8

 تتفرع:
ومتى بدأ  ها،لالتاريخية للتربية البيئية تطلعنا على الخلفية التاريخية  دراسة األسسإن   التاريخية:األسس  -

 اإلحساس بمشكالت البيئة على المستوى المحلي والقومي .
تتناول اإلطار الفلسفي للتربية البيئية ، الذي یتضمن نظريات المفكرين عن البيئة والعالقة  الفلسفية:األسس  -

انعكاساتها على التربية و  بينها وبين اإلنسان والمفاهيم اإلیدیولوجية للبيئة ، وفلسفة التآزر بين فروع المعرفة المتعددة
 البيئية .

: تتناول هذه األسس مناقشة مفهوم التربية اإلجتماعية والثقافية مع إبراز أن  الثقافة المادية  األسس االجتماعية -
نتاج التكنولوجيا ، وعرض اآلثار الحسنة والسيئة للتقدم التكنولوجي من الناحية اإلجتماعية ، وأنماط العالقات 

 ية القائمة بين األفراد والجماعات التي ینقسم إليها المجتمع .اإلجتماع
 وتتمثل في حدود البيئة الطبيعية من مكونات حيوية یؤثر فيها الكائن الحي ويتأثر بها. األسس الطبيعية :  -
ن شأنها موذلك لمراعاة النواحي الصحية والجمالية عند تصميم المباني والمصانع ، والتي األسس السيكولوجية:  -

أن تجعل البيئة أكثر طواعية ، والبيئة الطبيعية هي إحدى المؤثرات في السلوك اإلنساني ، إذ أن ها تشكل جزء  
 .2 رئيسيا من شخصيته التي تساهم في التوافق بين اإلنسان والبيئة

 

 

                                                           
، 5لعدد ، ا مجلة فضاءات تربوية، " واقع التربية البيئية من منظور دولي ووطني "بركيعة عبد المولى : الوردي عبد المالك :  1

  05،  05 ص ، ص 0222الرباط ، 
 990فاتن أسعد شرف : المرجع السابق ، ص  2
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ق أهدافها وتنطلق منها لتحقيلقد وضعت جملة من المبادئ التي تقوم عليها التربية البيئية  المبادئ:     8.8     
 وهي:

افية ، سياسية ، تاريخية ، ثق  االجتماعية ، إقتصادية ، تكنولوجيةمن مختلف الجوانب أن تعد  بشكل عام ، و  -
 أخالقية  .و 

أن  تكون متداخلة ومتعددة الموضوعات في أسلوبها ، وذلك بأن تأخذ محتويات معينة من كل موضوع عند  -
 ل ية المتوازنة .صياغة النظرة الك

 أن تكون عملية مستمرة مدى الحياة وأن تكون شاملة لمختلف مراحل التعليم النظامي وغير النظامي. -
أن یتم   الربط بين الحس البيئي ومعرفة البيئة والمهارات الكفيلة لحل مشكالتها و توضيح القيم  المتعل قة بهافي  -

 كل   مرحلة من مراحل العمر.
 .المشكالت البيئية أمور البيئة من وجهة النظر المحلية  والوطنية واإلقليمي والعالمية ، لمواجهةأن تتفحص  -
 أن تركز على حاالت البيئة الراهنة  والمتوقعة مع مراعاة البعد التاريخي. -
التأكيد على النشاطات و  وأساليب مختلفة للتعليم والتعل م من البيئة ،أن تستخدم التربية البيئية بيئات تعليمية مختلفة  -

  .العملية الخبرات المباشرة
 أن تنظر التربية لعملية التنمية من منظور بيئي.  -
 .1مهارات حل المشكالت و  التأكيد على صفة التعقيد لمشكالت البيئة ، والحاجة إلى التفكير النقدي ، -
ب تحسينها ، والمشاركة اإليجابية في تجن أن تؤكد على الدور الفعال للجماعات في حماية البيئة والعمل على -

ئة ، كما توفر المتصلة بالبيبأداء دورهم في تخطيط خبراتهم  المشكالت والمساهمة في حل ها، وأن تسمح للمتعل مين
 .2لهم الفرصة التخاذ القرارات وتقبل نتائجها 

 :غايات وأهداف التربية البيئية      .3
الغاية تصريح على مستوى المبادئ يسعى من خالله مجتمع ما إلى التعريف بقيمه.  :غايات التربية البيئية   1.3

 وغاية التربية البيئية السعي إلى أن تنمي لدى األشخاص والجماعات:
االستعداد لبناء وتبليغ المعرفة والقيم والكفاءات والمعطيات المتعلقة بالبيئة التي يجب أن تدرك كنتيجة لتفاعل  -

 ة ومكونات بشرية اجتماعية وثقافية واقتصادية وتكنولوجية.مكونات طبيعي

                                                           
، مؤسسة الكويت للتقدم  7، ط UNESCO/UNEP المعيشة في البيئة )كتاب مرجع للتربية البيئية (: ك م ستنك وآخرون   1

 51، 57صص ،   7770العلمي ، الكويت ، 
 12121ص ،ص1002،، الدار العالمية، مصر7،ط : التربية البيئية مدخل لدراسة مشكالت المجتمعمهني محمد إبراهيم غنايم   2
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أي أنها تسعى لتمكين األفراد والجماعات من حسن ؛  مواقف تتوج بعمل هادف في مجال حماية البيئة وتحسينها -
 ول للبيئة.ؤ ، مستنير ومس جل بناء مواقف وسلوكيات تقودهم إلى احترام واع  أاستعمال المعرفة من 

 ": تنمية قدرة الفرد على البحث والكشف ضمن المعارف والقيم.  االستعداد للبناءال " والمقصود ب  
" فتعني أن ال یتوقف تأثير التربية البيئية على مستوى الفرد، ولكن تعني مضاعفة هذا االستعداد للتبليغ أما " 

 ه.التأثير ليشمل المجتمع كل  
ئة : البيئة الطبيعية التي ینتمي إليها اإلنسان بحكم أبعاده البيولوجية والتي تقابل البيبالمكونات الطبيعيةويقصد  

 المشيدة التي ینتمي إليها اإلنسان بحكم أبعاده االجتماعية والثقافية واالقتصادية. 
عية لتلبية طبي، فتشير إلى كل ما أنتجه أو قام بتحويله اإلنسان من موارد البيئة الالمكونات البشريةأما عبارة 

" هو التمييز بين مجرد تبني موقف الذي هو عبارة عن  موقف متوج بعمل هادفحاجياته المختلفة. ويقصد ب ال " 
إن التربية البيئية ال يمكن أن تكون فعالة إالا إذا كان الوعي تغيير في الرأي وبين موقف ینتهي بعمل ملموس. 

 1.ادفةوالموقف اللذان أثارتهما مقترنين بأعمال ه
 أهداف التربية البيئية :     8.3
األهداف  كشف عن الحاجة إلى إطار عام ، وميدان واسع من تإن  دراسة النشرات العالمية حول التربية البيئية       

 التربوية ، لدعم برامج خاصة ومحددة ؛ وهنا البد  أن نتوقع أهداف متنوعة .
وتهدف التربية البيئية إلى إكتساب المعرفة والقيم والمهارات ، لغرض حل المشكالت البيئية ؛ وهنا يكون       

التعامل مع البيئة بكاملها . فاألهداف تطبق على البيئة الطبيعية ، وعلى البيئة التي هي من صنع االنسان 
م من أن  مجال األهداف الممكنة للتربية البيئية لها ، وبناء  عليه  _ وعلى الرغ2)إجتماعية ، سياسية ،واقتصادية ( 

 حدود لها عمليا _ إال  أن  بعض هذه األهداف لقي اهتماما خاصا في الممارسات المتخصصة نذكر منها : 
 إدراك واع للبيئة بعناصرها الطبيعية والتكنولوجية و االجتماعية ودور اإلنسان في ذلك. -
 .3ي تواجه اإلنسان  وطريقة حل ها ، ومسؤولية المواطنين والحكومات إزاء ذلكإدراك المشكالت البيئية الت -
تمكين اإلنسان من فهم ما تتمي ز به البيئة من طبيعة معقدة ، نتيجة التفاعل بين جوانبها البيولوجية والفيزيائية   -

 واالجتماعية واالقتصادية  .
 ءعليها آثار ضارة بالبيئة، والدعوة النتهاج طرق إرسا نشر المعلومات عن أساليب اإلنماء التي ال تترتب -

 العالقات أكثر تناسقا معها.

                                                           
 59،50عبد الله غالب عبد الكريم الحمادي : المرجع السابق ،ص ص  1

 51255، المرجع السابق ، ص ص المعيشة في البيئة )كتاب مرجع للتربية البيئية (اليونسكو ، البرنامج الدولي للبيئة :  2

، المكتب الجامعي الحدیث ، 7ط ،فعال في الخدمة االجتماعية رنحو دو عصام توفيق قمر ، سحر فتحي مبروك :  3
 11، ص 1005مصر،
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 . 1خلق الوعي بأهمية البيئة بالنسبة لجهود التنمية االقتصادية واالجتماعية و الثقافية -
 تصحيح االعتقاد السائد عند البعض بأن  مصادر الثروة الطبيعية ال تنتهي مهما عبث بها اإلنسان.  -
 توضيح ضرورة بل حتمية التعاون بين األفراد والجماعات بما في ذلك المجتمع الدولي.  -
 .2بناء فلسفة متكاملة عند األفراد تتحكم في تصرفاتهم  في مجال عالقاتهم بمقومات البيئة -
كونات الوسط بين ماإللحاح على االرتباط والتفاعل القائم بين مختلف مكونات البيئة ، وعلى هشاشة التوازنات  -

 وداخلها ، وعلى التصرفات واألعمال التي من شأنها ان تحدث خلال في التوازنات .
 زيادة القدرة على اتخاذ القرارات والمبادرات المناسبة كل ما كانوا شهودا لعمل يخل بالبيئة ويسيئ لها. -

البيئية سواء  داخل المدرسة أو خارجها  في األهداف العامة للتربية   7711سنة مؤتمر بلغراد وقد لخ ص        
 ستة نقاط رئيسية:

 .3إتاحة الفرصة لألفراد والجماعات الكتساب خبرات متنوعة وفهم البيئة و مشكالتهاالمعرفة:  -
معاونة األفراد والجماعات على اكتساب الوعي والحس المرهف بالبيئة بمختلف جوانبها وبالمشكالت  الوعي : -

 ا .المرتبطة به
 معاونة األفراد والجماعات على اكتساب المهارات لتحدید المشكالت وحل ها . : تالمهارا -
اكتساب األفراد والجماعات مجموعة من االتجاهات والقيم والمشاعر لالهتمام بالبيئة  االتجاهات والقيم : -

 والمشاركة اإليجابية لحمایتها وتحسينها .
ة التي إتاحة الفرصة المشاركة : - لألفراد والجماعات للمشاركة الن شطة في العمل على حل المشكالت البيئية الملح 

 تتطلب اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحل ها.
معاونة األفراد على تقويم مقایيس وبرامج التربية البيئية في ضوء العوامل االقتصادية القدرة على التقويم : -

 . 4مجالية والثقافيةواالجتماعية والطبيعية والنفسية وال

معة أستاذ التربية البيئية ورئيس برنامج التربية البيئية بمدرسة الموارد الطبيعية التابعة لجا وليا  ستابويرى           
القدرة على اتخاذ  ميتشيغان بالواليات المتحدة األمريكية أن  الهدف العام للتربية البيئية هو إعداد مواطن إيجابي لديه

ويلتزم ويتحمل المسؤولية ولديه اهتمامات بالبيئة ودراية بمشكالتها ، ولديه معرفة بمكونات البيئة المختلفة  القرار،
) طبيعية ، اجتماعية ،سيكولوجية ، جمالية ...إلخ(، ومزود بمهارة العمل الفردي والجماعي ، ومزود باتجاهات 

 التلوث واإلهدار. نإيجابية  نحو حماية البيئة م

 

                                                           
 71المرجع السابق، ص  :احمد حسين اللقاني ،فارعة حسن محمد 1

 15أحمد عبد الوهاب عبد الجواد : المرجع السابق ،ص  2

 01،05أحمد الحطاب : المرجع السابق ، ص ص  3

 01، 57 ص صأحمد عبد الوهاب عبد الجواد: المرجع السابق،  4
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 :ة يدور التربية البيئية في معالجة المشكالت البيئ    .4
وتمحورت  لماذا التربية البيئية ؟ عن:دائما تحاول اإلجابة  تالبيئية، كانإن  الدراسات التي تناولت التربية        

تزاید المشكالت البيئية وتفاقمها وتعقدها بصورة شدیدة بمرور الزمن وما  أهمها،جملة من المبررات اإلجابة حول 
ة ولكن الثورة العلمية والتكنولوجية والتي استفاد منها االنسان من ناحيالبيئية.تبع ذلك من ضرورة االهتمام بالتربية 

 . 1من ناحية أخرى أوجد مشكالت غاية في الخطورة 
جهود لمواجهة  ؛ والمتمثلة في سن التشريعات والسياسات البيئية لتنظيم استغالل لقد بذلت عدة محاوالت و      

، رادان التصرف السليم من قبل األفالمصادر الطبيعية وصيانتها ، وقد وجد أن ها وحدها التكف أن تؤدي إلى ضم
ة بالرغم سن أحوال البيئحيث أن  األساس هو العنصر التربوي بالدرجة األولى . فالسؤال الذي يطرح لماذا لم تتح

من سن التشريعات والسياسات البيئية . واإلجابة هي أن  االنسان يحترم التشريعات فقط إذا وجدت السلطة الرقابية 
، وإذا لم توجد ال یهتم . أما التربية هي احترام البيئة بوازع الضمير.إن  الحل هو تكوين االنسان وتوعيته وعيا يصل 

  2لى قيم توجه سلوكه ، وهذا مايسمى بالتربية البيئية .إلى ضميره ويتحول إ
مساعدة األفراد والجماعات على اكتساب الوعي والتفاعل مع البيئة ومشكالتها  تسعى إلىالتربية البيئة إن       

كتساب اباإلضافة إلي تزويد األفراد بالمعرفة التي تساعد على ، وبناء المواطن االيجابي الواعي لمشكالت بيئته 
فهم أساسي بالبيئة الشاملة ومشكالتها، والمساعدة على اكتساب القيم االجتماعية والمشاعر القوية الكتساب المهارات 
لحل مشكالت البيئة، وغرس روح المشاركة االيجابية والعمل على تطوير الشعور بالمسؤولية، وضرورة المساهمة 

تحرص على بناء االنسان المتطور في عقليته وفكره ،  وهي.3 تلفةفي وضع الحلول المالئمة للمشاكل البيئة المخ
ألننا إذا نجحنا بذلك ، نكون قد تخلصنا من السلوكيات الخاطئة واألخالقيات غير السليمة التي تحكمها  نوازع 

زن البيئي اوبالتالي نحافظ على التو ، مها حب الطبيعة والجمال كاألنانية وحب الذات ، ونغرس قيما بيئية جدیدة يح
 . أهدافها ووسائلها اتجاه اإلنسان فالتربية البيئية تعتبر رسالة سامية من خالل. 4

ما تواجهه  . ية بيئية حضرية تربإلى تربية الفرد اليوم من تدهور بيئي يحت م  عليها التوجه  الحضرية  بيئةالإن  
والمسؤولين على التنمية الحضرية بضرورة توفير إطار معيشي موات أن تنم ي وعي الجمهور  عليها  ینبغيالتي و 

للصحة البدنية والنفسية للسكان ، وتنمية الروح الجماعية ، والقدرة على تذوق الطبيعة ، كما ینبغي أن یؤدي خلق 
فضال عن  ،مثل هذا اإلطار المعيشي إلى التشجيع على االنتفاع بالممتلكات الثقافية وتجميل المناطق الحضرية 

                                                           
 525ص  وليد رفيق العياصرة : المرجع السابق ، 1
 995،ص 0295،مؤسسة الوراق ،عمان األردن ، التربية البيئية في ظل األلفيةرمزي أحمد عبد الحي :  2
، جويلية 95 ، العدد مجلة العلو  االجتماعيةخديجة بن خليفة ، نوار بورزق : " دور التربية البيئية للتصدي لمشكلة التلوث " ،  3

  995، ص  0295
 59بشير محمد عربيات ، أيمن سليمان مزاهرة: المرجع  السابق ،ص  4
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ذلك ینبغي لهذه التربية أن تحث أبناء المدینة على التفكير في نوعية المجتمعات التي يقدمها مجتمع االستهالك ، 
وتقييم آثارها على حياتهم . ويجب أن تسهم في إعداد مواطنين قادرين على إبداء رأیهم في نوعية الخدمات العامة 

اطنين ذوي تفكير نقدي ، ولدیهم في الوقت نفسه استعداد لمساندة التدابير ) الصحة ، األمن ، السكن ( أي إعداد مو 
  .1البيئية التي تلبي احتياجاتهم ، وتستجيب لحرصهم على تحسين نوعية حياتهم 

  : فعون بهاتالتربية البيئية والمنفي الفاعلون ثانيا : 
دت د  عفئات متعددة في مختلف مراحل العمر تألن التربية البيئية عملية تستمر مدى الحياة وتستهدف  نظرا  

 مؤسساتها نذكر منها : 
 الفاعلون في التربية البيئية :      .1
 الفاعلون في التربية البيئية النظامية:  .1.1

التصدي لمشكالت البيئة يكون من خالل توجه تربوي تعليمي من خالل  لقد أوضحت المؤتمرات العالمية أن        
وضع برامج البيئة في مراحل التعليم العام ؛ بهدف إكساب األطفال  والشباب خبرة ، واتجاهات وقيم خاصة 

ذا سيتم البارزة  ل ةمبحيث تصبح اإليجابية، والفعالية هي الس   ؛البيئة ، وضبط سلوكياتهم إزاء الموارد  تبمشكال
 أطوارها :  فالتعرض إلى دور المؤسسات التعليمية بمختل

 ة، كما تسعى إلى تنميته تنمي 2ة  لدور  األسرة في تنشئة الطفل هي المؤسسة المكمل    رياض األطفال :   .1.1.1
شاملة متكاملة ، من حيث البنية الجسمية  والقدرات العقلية  وعالقاته االجتماعية ونموه الوجداني والنفسي ، ولذلك 
لن تستهدف التربية بناء شخصية الطفل بعيدا عن البيئة التي يعيشها بجانبها الطبيعي واالجتماعي ، وبتبصير 

المعارف  لها والعناصر المتفاعلة فيها ، سوف يكون لديه الكثير منالطفل لبيئته االجتماعية والطبيعية وإدراكه لعوام
، واألساس المنطقي للتربية البيئية في سنواتها المبكرة األولى 3والمفاهيم واالتجاهات اإليجابية والسلبية  نحو بيئته 

يئة الطبيعية بدء  حترام البنوا شعورا قويا التستند إلى مقدمتين أساسيتين :أولهما أن األطفال الصغار ینبغي أن يكو  
مرحلة بزوغ  ها. كما أن  تكوين هذا االتجاه في مرحلة أخرى ه ليس بإمكانهم أبدا من السنوات األولى وبدون ذلك فإن  

االتجاهات اإليجابية نحو البيئة ؛ حيث تتفرع منها بعد ذلك مصادر متعددة مبنية على جذورها األولى .والمقدمة 

                                                           

 
 
 
  15لسابق ،  ص منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة : المرجع ا 1
، ص  1007،دار الفكر ،عمان ، االردن ، 7،ط التربية البيئية للطفلصالح الدین عبد العزيز ترك، ناريمان علي أبو سليمان : 2

20 
 717المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: المرجع السابق ،ص 3
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. وبتربية الطفل تربية بيئية 1ير بوضوح إلى ضرورة حدوث التفاعالت االيجابية مع البيئية الطبيعية الثانية تش
یتزود بالحقائق والمعلومات األساسية للبيئة السليمة ، ويتعرف على طرق المحافظة على الصحة البيئية الخاصة 

تنوعة  يكون هذا التعليم من خالل أنشطة م. والطفل يحتاج أن یتعل م كل ما یتعلق ببيئته ، ويمكن أن 2أوال ثم  العامة
تساعد الطفل على فهم بيئته  والكشف عم ا يحيط بها من ظواهر، لذلك ینبغي لدراسة البيئة أن تخاطب حواس 
الطفل ، وأن تتضمن زيارات وألعاب تهتم   بالخبرة المباشرة للطفل ؛ ولعل  التعل م باالكتشاف أحد المظاهر الهامة 

فرصة  مية ،فمن خالل اصطحاب األطفال في رحالت وجوالت ميدانية للحدائق والمزارع تتهيأ لهللتربية البيئ
 ثم  یبحثون عن إجابات ةويكتشفون بأنفسهم العالقات بين عناصر البيئ المالحظة عن قرب  وجمع العينات،

دراسي  ربية البيئة كمنهاج. ويعتبر المدخل المستقل الذي یتمثل في إدخال برامج دراسية متكاملة للت3ألسئلتهم
مستقل  أكثر مالءمة لتضمين التربية البيئة في المناهج الدراسية في مرحلة رياض األطفال ؛ ذلك أن  األطفال في 

بتفريغ المعرفة ، وينظرون إلى المشكلة  نظرة كلية شمولية  كما أن  المعل م يستطيع  نهذه المرحلة غير معنيي
 .4بسهولة جتدريس المنها

مكانة المدرسة في أي مجتمع مرموقة وهامة ؛ إذ أن ها تعكس مدى الرقي والتطور، وتسعى  :ةدرسالالم   1.1.1
وتسعى  ،،وتحقيق أهداف السياسة التربوية العادات السليمة ، االتجاهات االيجابية ، القيم الصحيحة إكساب النشأ

سيئ المحيط والموارد الطبيعية من االستغالل الالتربية البيئية إلى غرس قيم حب البيئة والحفاظ عليها وحماية 
ضال ف .إضافة إلى تعميق الوعي بالمشكالت البيئية ، وتشجيع المشاركة الفعالة من أجل إيجاد الحلول المناسبة .

عن تهيئة األفراد لتحمل مسؤولياتهم نحو حماية البيئة وبذلك يجعل سلوكهم وأعمالهم متفقة مع األعمال التي 
، يئةعمال التي تهدف إلى حماية البصحية ،ولهذا يجب على األفراد أن يساهموا مساهمة فعالة في األ تضمن بيئة

  5وأن یرتقوا بالجهود التي یبذلونها في حل المشاكل على المستوى المحلي والقومي والدولي .
إن  حماية البيئة تنطلق من المناهج الدراسية بمواد متنوعة بتلقين المهارات والمعارف والمعلومات واالتجاهات       

والقيم البيئية ، وتترجم في شكل مواضيع ومشاريع على أرضية حديقة المدرسة والقسم ومحيط المدرسة . وعندما 
شخصية  قيم اإليجابية وتتكون االتجاهات الصحيحة .وتبنىترتبط المهارات النظرية بالنشاطات الميدانية . تترسخ ال

التلميذ النموذجي رجل المستقبل والمواطن الصالح . لذلك يجب أن ینصب عمل المدرسة في مجال التربية البيئية 

                                                           
 77السابق ،ص : المرجعصالح الدین عبد العزيز ترك، ناريمان علي أبو سليمان 1

 15، ص 1001،مركز الكتاب األكاديمي ،عمان ، 7طلتربية البيئية للطفل ،ا :وائل ابراهيم الفاعوري   2

 11ص ،  7779،القاهرةدار الفكر العربي ، ، : التربية البيئية لطفل الروضةوفاء سالمة  3

 17أحمد عبد الوهاب عبد الجواد : المرجع السابق، ص  4

 915،ص  0291،مكتبة المجتمع العربي ،عمان ،األردن ،9،ط علم النفس البيئي )البيئة والسلوك(صالح :هاشم محمد  5
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 على تعليم التلميذ كيفية تحليل المحيط البيئي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي وحت ى السياسي ، تحليال صحيحا
    .1كالت البيئيةمن أجل اتخاذ القرارات المناسبة والمشاركة بفعالية في حل المش

 .المحلي عللفرد والمجتم المتعددة المطالب أمام التعليمية البرامج وبناء المناهج واضعي مسؤولية تتحددو       
د واضحة خطة أمام الكامل االلتزام بمعنى  المناهج وذلك من خالل تحضير  .األهداف ءعلى ضو  األولويات تحد 
 إلى بالمتعلم ترقى التي المهارات تأمين أجل من المستمر معلى التعلي يحث دقيق علمي بأسلوب البرامج وبناء

 بين وتوفق ،والتجريب النشاط إلى تركن تدريبية بأساليب تعزز أن على.توحل المشكال البيئي التفكير مستوى 
 2.راشد كبوعي وسلو  البيئة مشكالت إلى تستجيب مهارات وبناء السلوك في تغيير تحقيق لضمان قالنظرية والتطبي

وهذا  لحياة؛اأي تطبيق ما یتناوله المنهج من معارف ومهارات واتجاهات في  بالوظيفية؛كما البد  أن یتمتع المنهج 
مخططي المناهج لدیهم اإليمان لجب أن يكون و لذا  . 3يعني ضرورة ربط المنهج بالبيئة التي يعيش فيها المتعلم

واالقتناع الكاملين بقيمة التربية البيئية وعالقاتها بالمناهج الدراسية، ويكون هذا اإليمان هو الموجه لحركة المشتغلين 
بالمناهج على المستوى التخطيطي، فالمطلوب أن يجد المعلم  في محتويات الكتاب المدرسي المادة المدرسية 

 .4عده على تخطيط الخبرات التعليمية، وتساعد التالميذ على التقدم نحو أهداف التربية البيئية  المناسبة التي تسا

المناهج كيفما كانت تبقى قاصرة عن ترجمة أهداف التربية البيئية لدى المتعلمين مادامت لم ترافق بتكوين و       
. فمن الضروري أن يكون المعلم مدركا 5القيادات التربوية المدعوة لتطبيق المناهج بكيفية مباشرة أو غير مباشرة  

على تدريس وال یتأتى ذلك إال بتأهيله   ،6ليبها وأنشطتها لمعنى التربية البيئية وأشكالها ومجاالتها وطرقها وأسا
حلية لإلطالع على الم بيئة لواقعية لاللدراسة امن خالل عملية التدريب والتي تشمل التدريب على  التربية البيئية،

لتالميذ في أثناء التدريب على متابعة ا،  م الميل واالهتمامحتى يكتسب المعل   البيئة السلبية التي تتعرض لها اآلثار
م حتى وغيرها من المهارات التي البد  أن يكسبها المعل وتقويم مجهوداتهم في أثناء العمل، قيامهم بالدراسة البيئية 

    .7يستطيع إيصالها للمتعل م 

                                                           
 955،956غيات بوفلجة وآخرون : المرجع  السابق ، ص  1

 2111711،ص ص  المرجع السابق:محمد زردومي 2

 ،7771  ،القاهرة، عالم الكتاب ، 7،ط التدريسمعجم المصطلحات التربوية في المناهج وطرق : أحمد حسين اللقاني،على الجمل  3
 105ص 

 15211، ص ص المرجع السابق :فارعة حسن محمد احمد حسين اللقاني ،  4
، الدار البيضاء ، 5، العدد  مجلة آفاق تربوية ،"غرب ودور التربية في مواجهتها لمالمشكالت الكبرى في ا"محمد فتيحي :  5

 06ص  ،  9115

 11، ص المرجع السابق :فارعة حسن محمد اللقاني ،احمد حسين  6
                  510ص  ،1071، دار أسامة ،عمان ، األردن ، 7، ط   التربية البيئية واستراتيجيات تدريسهاوليد رفيق العياصرة :  7
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 :تحول دون تحقيق الهدف منها  مشكالتالتربية البيئية عدة  تواجهو    

 نظرا وهذا المعرفة، آفاق في وليس الدراسية الموضوعات هوامش على البيئية التربية تطورت لقد :الذاتي القصور 1-

 التربويين من العدید أراء أثار هذا كل التعليم، استراتيجيات وفي البيئية المشكالت وتحليل لفهم إليها الشدیدة للحاجة

 البيئية التربية أن یرى  من ومنهم ، نموها من حرجة مرحلة إلى وصلت قد بأنها یرى  من فمنهم البيئية، التربية مجال في

 .ناشيء مجال

 هذا اتساع إلى الهوية أزمة تعود وربما جمهورا واسعا، تستهدف فهيالبيئية ؛  بالتربية المستهدف الجمهور 2-

 مما الوعي، مستوى  وفي الفرص في التكافؤ عدم إلى يقود وهذا البيئية، التربية من يستفيد أن يجب الذي الجمهور

 لألهداف اختياراته في يستند الناس من الواسع الجمهور هذا جعل في وخاصة البيئية للتربية كبيرا تحديا يشكل
 .البيئي القرار إلى واألولويات

 بينما البيئة، عن معلومات تعطي البيئية التربية برامج معظمفوالتربية ؛  البيئة حول المتعددة النظر وجهات 3- 

 .سلوكه توجه قيم تنمية أجل من المتعلم مشاركة أي ، البيئة أجل من التعلم أسلوب إلى البيئي التعليم یتجه أن يفترض

 جدل هناك أهدافها، حول عام اتفاق وجود ولعدم ، أبعادها ولتعدد ، البيئية التربية لحداثة نظرا نموذج عن البحث - 2

 .البيئية للتربية به ومعترف مالئم نموذج حول التربويين بين

 ويكمن التلقين، إلى اللجوء هي نظر وجهة وأخطر البيئية، التربية في النظر وجهات تتفاوت  الفلسفية األسس 5- 

 المتعددة المعقدة القضايا استكشاف على المتعلم يساعد ، تعليمي نظام إيجاد في البيئية للتربية الحقيقي التحدي

 .بعقالنية األبعاد

 اآلن وحتى البيئية، المشكالت لحل المتكاملة أو المتداخلة العلوم على تعتمد التي المناهج من البيئية التربية تعد6- 

 .المتكاملة أو المتداخلة العلوم مناهج بعد تترسخ لم

 تعليم ضرورة على البيئيون  المربون  یركز و تعليمية، برامج وفق البيئية التربية لتعليم المؤهلين المعلمين قلة  8-

 حيث المختلفة ميدانيا، عناصر البيئة اختيار من بأنفسهم التالميذ یتمكن وبذلك الدرس، قاعة خارج البيئية التربية

  1. تهمهم التي البيئية المعلومات على الحصول كيفية على التالميذ يساعد مرشد إلى محاضر من المعلم یتحول
يعتبر النادي األخضر تنظيم بسيط نسبيا يعمل بقيادة طالبية بإشراف أحد أعضاء :  الخضراءالنوادي    3.1.1

هيئة التدريس ، وألعضائه اهتمام مشترك بنشاط ما غالبا من نوع الهواية أو تقضية وقت الفراغ عادة خارج الفصل 
 ربط على يساعد اكم بيئته، لمصلحة بالعمل مهاراته وينمي يعبر أن المنخرط خالله من يستطيع فضاء هو .2

 وسلوكات األخضر النادي مستوى  على وأنشطة أعمال شكل في تجسيدها على قدرته وبين یتعلمه ما بين العالقة
وهو مكم ل  للبرنامج البيداغوجي ، فهو مدرسة مفتوحة على الطبيعة تسمح بتنظيم  . يةاليوم حياته في بها یتحلى

                                                           
 12-211 ص ص السابق المرجع:العجي درويش ابتسام وهبي، محمود صالح 1

،ص 7779،مكتب التربية العربي لدول الخليج ،الرياض ، األنشطة العلمية غير الصفية ونوادي العلو إبراهيم بسيوني عميرة :  2
75 
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ري ، فتشخيص مرورا بالتح تحليلها، طرق تسمح باكتشاف حالة أو مشكلة،األعمال البيئية ، كما يقترح في نشاطاته 
تطبيق مخطط العمل حتى المتابعة والتقييم المشكل،   .1اتخاذ القرار، الحوار، ثم  

 دور :منها نذكر والشباب األطفال تجمع التي الهيئات مختلف في تتمثلو الهيئات المعنية بالنادي األخضر 
 ، األحياء ،لجان المهني التكوين مراكز الجزائرية، ميةالاالس الكشافة أفواج ، جمعيات تربوية، مؤسسات الشباب،
 مستوى  على الترفيهية البيداغوجية المصالح ،)الحضانة( األطفال رياض المعاهد، ، الجامعات ، المساجد

 2.)االجتماعي النشاط(الخاصة االحتياجات بذوي  المكلفة المؤسسات المستشفيات،
 : المدرسة مستوى  على األخضر النادي أنشطة -

 وفي المدرسي، األخضر النادي مستوى  على تمارس التي األنشطة أهم هو من:  )الغرس (البستنة نشاط 1 -
 على التعرفو  صحيح، بشكل بها االعتناء و النباتات عةا زر  المنخرطين كيفية األطفال تعليم یتم األخير هذا إطار

 الجمالية الناحية كما ینمي .استعمالها وكيفية البستنة أدوات مختلف على التعرف، وكذا  فوائدها و المختلفة أصنافها
 .المدارس مستوى  على ضراءالخ المساحات توسيع منخرط  ، إضافة  إلىال لدى

 الرسم، باستعمال ذلك و بيئته عن خاللها من الطفل ليعبر مفتوحا و خصبا مجاال المساحة هذه تقدم :الرسم 2 -
والرسم يعمل على   .مبدعة بأفكار تطويرها على والعمل البيئة لمكونات والفنية الجمالية القيم حيث یتم التعريف

 .المحيطة البيئة والتكيف مع الحس رفاهة على يساعد الذي ؛األمر والوجدانية العاطفية الناحية الفني، الذوق  تنمية
 .  مقدراته وتنمية ورعایتهم فنيا الموهوبين التالميذ اكتشاففي كما یالساهم 

 من يكون  أن يمكن ما استعادة على التالميذ بتشجيع النادي يقوم هنا: ) الرسكلة ( اليدوية النشاطات  -3
 تعد لم التي األشياء أو قاألورا من االستفادة من التالميذ يقوم منه و الرسكلة، أشكال من كشكل هذا و النفايات

تسمح  العملية هذه إن و القسم، تزيين في ثانية استخدامها و فنية بأعمال تشكيلها إعادة من خالل هذا و تلزمهم
 .والفكرية اليدوية مهاراته استثمار .وتصنيفها أنواعها على والتعرف النفايات، فرز للمنخرط أن یتعلم

 احترامها . أجل من فيها المتواجدة واألنظمة العالقات فهم عليها، التعرف الطبيعة، اكتشاف
 .النظري  العمل مع متكامل أساسي جزء وتعتبر والبيئة، المنخرط بين الصلة توثق : الميدانية الخرجات-4

 قرب عن المختلفة البيئية واألنظمة الظواهر ورصد رؤية يستحسن البيئية، الورشات في التكوين من االنتهاء فبعد
 .تربوي  تعليمي األساسي هدفها ولكن فقط، الترفيه أو للمتعة ليست التعليمية الرحلةو  .الواقع أرض وفي

 و اون التع التنظيم،كما ان ها تساهم في اكتساب التالميذ لبعض القيم ك .وثيقا ارتباطا النظري  بالعمل رتبطوهي ت
 .االيجابية المشاركة

                                                           

  كراس التلميذ في التربية البيئيةوزارة التربية الوطنية ، وزارة تهيئة اإلقليم والبيئة :  1

تنمية  الدليل التطبيقي للنادي األخضر تربية بيئية من أجلللتكوينات البيئية :وزارة التهيئة العمرانية والبيئة ، المعهد الوطني  2
 5ص ، مستدامة
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 األخضر، النادي شركاء و المنخرطين و المنسق أو المنشط طرف من إنجازها یتم والتي :المعارض البيئية-5
 محل أو خاص ركن في وتعرض )...بحوث یدوية، أشغال رسومات،( النادي نشاطات لجميع حوصلة تظم حيث

 بأهمية المجتمع لتحسيس بالبيئة تهتم التي والملتقيات التظاهرات جميع في النادي بها يشارك كما .األخضر النادي
 البيئية الظواهر تفسير وكيفية البيئة ميدان في االتصال كيفية الطفل وتعلم الورشات عمل إبراز النادي، نشاطات
 .وشرحها

 نشاط تحقيق أجل من بيداغوجي دعم بمثابة وهي تحسيسية، بيداغوجية وسيلة تعتبر :الموضوعية فتةالال-6
 نصوص :على الالفتة تحتوي  .معين بيئي موضوع حول بحث إجراء بعد وذلك ما، لموضوع دراسة أو معين

 حتى المؤسسة ساحة في الالفتة تعلق . إلخ ...وإرشادات نصائح حقيقية، صور توضيحية، رسومات وفقرات،
 .ومعاینتها مشاهدتها للجميع یتسنى
 بصفة المدني المجتمع لصالح وتكون  المنخرطين، طرف من تصمم إعالمية وسيلة هي :المجلة أو الجريدة -7

 القضايا مختلف في المجتمع وإشراك المقترحة، والحلول المحلية البيئية بالمشاكل والتحسيس التعريف هدفها عامة،
  .النادي مكتب طرف من عليها المصادقة ويتم سنوية أو شهرية فصلية، الجريدة تكون  .البيئية
 المنخرطون  به يقوم صحفي، تحقيق طريق عن المحلية، البيئية المشاكل أحد على الضوء تسليط یتم :التحقيق-8

 تصوير عينات، أخذ موضوعية، آراء،دراسة سبر صور، ،التقاط ميداني بحث :معينة مهمة منهم كل یتولى حيث
 .إلخ...وثائقي فيلم
 معالجة بيئية، ثقافة تشكيل على التالميذ تشجع التي الثقافي للتعبير مساحة يعد المسرح إن :البيئي  المسرح -9

ولهذا النشاط أهمية بالغة فهو يعمل على  .تمثيلي مسرحي قالب في بيئيال الوعي ونشر السلوكيات وتغيير المواقف
 الميم، (المسرح تقنيات مختلف واستعمال التعرف،  األفراد لدى الجماعي العمل روح وتطوير الشخصية تنمية

 1.)المونولوج

 بيئية مواضيع وتعالج وترفيهية مسلية بطريقة تقدم أدبية، تقنيات هي :البيئية واألنشودة الرواية القصة، -11
 .الرسالة وتبليغ )...مناقشة حوار،،  االتصال تقنيات استخدام المنخرط یتعلم إذ معينة،

 المختلفة المناسبات واستغالل بالبيئة، المرتبطة والوطنية العالمية األيام إحياء :وتطوعية تحسيسية حمالت -11
 القيام أو...الماء الشجرة، ، النفايات :معين موضوع باختيار وذلك وتربوية، تعليمية تحسيسية تالبحم للقيام
 إلخ...تنظيف تشجير، :تطوعية تالبحم
 حسب كل الورشات تصنيف یتم للنادي، البيداغوجية األنشطة وتنويع إلثراء :الموضوعية الورشات -11

 والطبيعة، المدینة البيئية، األنظمة التغذية، الطبيعة، حماية المناخي، التغير الطاقة، النفايات، الماء، :موضوعها
                                                           

 1، 5المرجع نفسه ، ص  1
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 ورشات تضافكما  ...المتجددة الطاقات المستدامة، التنمية البيولوجية، المزرعة النحل، تربية العصافير، تربية
 .المحلي البيئي النظام حسب أخرى  موضوعية

 ثقافة ترسيخ خال من المستدامة التنمية أجل من البيئية التربية لتحقيقفعالة  وسيلة األخضر النادي وبهذا یبقى
 .1والشباب األطفال أوساط في بيئية

تلعب الجامعات دورا هاما وأساسيا في تنمية المجتمعات باعتبارها القاعدة الفكرية والفنية  معة :الجالالا  4.1.1
،  البيئيالتعليم  عنها عن طريقويمكن للجامعة أن تسهم  في حماية البيئة ودرء األخطار . 2للمجتمعات البشرية

والذي یهدف إلى تهيئة األفراد لتحمل مسؤولياتهم نحو حماية البيئة وبذلك يجعل سلوكهم وأعمالهم متفقة مع األعمال 
  3التي تضمن بيئة صحية .

التركيز على التربية البيئية أو ما يعرف بالمنح و    ثالث  البيئي بإدخالها في المناهج الدراسية ، من خالل ىیتم  
المدخل  قد اتفقت معظم اآلراء على أن  و  ،4مداخل الوحدات الدراسية أو المدخل اإلدماجي  أو المدخل المستقل

ج ية كمنهفهذا المدخل يعني تقديم التربية البيئ؛  من أفضل المداخل لتقديم التربية في هذه المرحلة المستقل يعد  
ويطلق عليه أيضا  المدخل األحادي والمدخل المتكامل، وفي هذا المدخل تستمد التربية البيئية  ، مستقل قائم بذاته

، ويتيح هذا المدخل الفرصة للمتعلمين للتعمق بصورة كبيرة.  محتواها العلمي ومادتها من فروع العلم المختلفة
حيث أصبحت تمنح الشهادات العلمية المختلفة في علم البيئة   ؛ويعتبر هذا األخير األكثر انتشارا في الجامعات

والتربية البيئية، كما توجد عدة تخصصات لها عالقة بالبيئة مباشرة ، عالوة على ذلك  توجد العدید من الدراسات 
البحوث الل ى لمشكالت البيئة من خوالرسائل الجامعية  التي أصبحت تتناول قضايا البيئة، وكذا يمكنها أن تتصد  

يمكن و  فهناك  بحوث استهدفت  حماية الموارد ، حماية الهواء ، والماء والتربة. ؛العلمية المختلفة  المتعلقة بالبيئة
طريق برامج الدراسات المسائية النظامية،  نم خدمة للمواطنين من خالل  التعليم المستمر عللجامعة أن تقد  

قيم رسيخ ، وتويمكنها أن تقوم ببناء الحس القومي  والوطني عند المواطن والجامعة المفتوحة، والتعليم عن بعد.
، اتد الندوات المحاضرات  والمؤتمر من خالل وسائل اإلعالم  ، وعق المجتمع وثروتهكنوز والمحافظة على  ،النظافة 

م االستشارات التي يمكن تقدي كما، وتقديم البرامج البيئية للطلبة والمواطنين ، إضافة  إلى إحياء المناسبات البيئية 

                                                           
 92المرجع نفسه ، ص 1

 119راتب السعود : المرجع السابق ،ص  2

 915،ص  0291،مكتبة المجتمع العربي ،عمان ،األردن ،9،ط علم النفس البيئي )البيئة والسلوك(هاشم محمد صالح : 3
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ضف إلى ذلك يمكن تأطير الطلبة في العدید من الجمعيات التي تتولى  ،1من شأنها  التصدي لمشكالت البيئة 
 .2العناية بالبيئة والدفاع عنها مع توفير المعدات الضرورية لذلك 

  الفاعلون في التربية البيئية غير النظامية :  1.1
أي كل   ؛ها موجهة لشريحة واسعة من المجتمع خاصة وأن   التربية البيئية غير النظامية ،تتعدد مؤسسات           

 وسنسلط الضوء على دور بعض مؤسسات التربية البيئية غير النظامية كما یلي : الفئات ،

تتحمل األسرة العبئ الكبير في تنشئة الطفل تنشئة سليمة فهي اآلداة الوحيدة التي تعمل على   :الرة األس  1.1.1 
تشكيل الطفل ونقل المعارف والقيم واإلتجاهات ، وأول ماتبدأ به تلك الحاجات البيولوجية ، وكل ما تقدم الطفل في 

سرة ، يب السلوك التي ترتضيها األسن ظهرت أهمية حاجات أخرى مثل تعويده على النظافة وتشجيعه على أسال
. وتأسيسا لما سبق تصبح األسرة من أهم المؤسسات 3ومن المفاهيم األولى التي یتل قاها الطفل هي المفاهيم البيئية 

بيئة  هو طفولته يف ويتعهده الطفل یتلقى الذي فالمنزلالمجتمع في تهيئة األفراد للحفاظ على البيئة وحمایتها، 
ار هذه الموارد استثم والطاقة الكهربائية والشمسية، وبها أنماط من حسنالهواء  رد مختلفة مثل الطعاممصغرة بها موا

نشأ في هذه المفاهيم األولى للطفل ت ، كما أن ها تصاب كثيرا بالتدخالت التي تؤدي إلى تلويثها لذا فإن  أو إهدارها
رأى الطفل الصغير والده یترك الضوء مشتعال دون حاجة فإذا ؛ البيئة ، وكذلك تنمو المهارات واالتجاهات نحوها 

قد يكون و  ذلك يعكس سلوك الطفل ، ؛ فإن   أو یودع القمامة في كل یوم قدرا كبيرا من الطعام في تبذیر واضح
وثمة كثير من المفاهيم البيئية التي تعلم في المنزل مثل كيفية التخلص  .4الصعب بعد ذلك أن يعدل هذا السلوك من

ومنه وجب تبصير . 5من النفايات الصلبة ، مقاومة الحرائق ،االعتناء بنباتات الحديقة أو الحيوانات األليفة...إلخ
استمرار نشأتهم األولى، و األسرة باستمرار بأهمية صيانة البيئة ، وأن یبدأ ذلك مع األطفال في األسرة منذ بداية 

 .6ذلك التبصير في المراحل المتعاقبة 

                                                           
 1272121، ص ص    المرجع نفسه  1

، اليونسكو ، األكاديمية العربية 7،ط 2،م "، الموسوعة العربية من أجل التنمية المستدامة "التربية والتعليم: عبد الستار السحباني 2
 171،ص1001الدار العربية للعلوم ،ناشرون ،بيروت ،  - Eolss–للعلوم 

سانية مجلة دراسات في العلو  اإلن،  "دور التربية البيئية في تعدیل سلوك الفرد الجزائري اتجاه محيطه"ناصر الدین زایدي :  3
 19، ص  0225، كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية ، الجزائر ،  واإلجتماعية

حليلية لوضع دراسة تالمسؤولين عن شؤون البيئة :  بالدول العربية ،إدارة البيئة واإلسكان والتنمية ، األمانة الفنية لمجلس الوزراء العر جامعة  4
 التربية حول العمل إلى حلقة مسودة مقدمة ، التربية البيئية في مرحلة رياض األطفال لبعض الدول العربية بين الواقع والرؤية المستقبلية

 59،50،ص2005للجامعة،  مصر ،  العامة األمانة ، مقر الخاصة ولذوي االحتياجات االبتدائي قبل والتعليم الحضانة دور في البيئية

 952هاشم محمد صالح : المرجع السابق ،ص  5

 157، ص 7779،المكتب الجامعي الحدیث ،اإلسكندرية ، األسرة والبيئةأحمد يحيى عبد الحميد :   6
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ووظيفته مزدوجة األولى تتمثل في تحدید هو المؤسسة الحارسة ألخالق الفرد ، المسجد  د :الالالمسج  1.1.1
ن السلوكيات عالسلوك الصادر عن أفراد المجتمع مقارنة بتعاليم اإلسالم ،والثانية تتمثل في اإلرشاد نحو القيم النبيلة 

ن یؤدي دوره من خالل العمليات التطوعية للحفاظ أنها إلحاق الضرر بالمجتمع ككل . ويمكن للمسجد أالتي من ش
ن غير م القضاء على الكائنات الحية معلى البيئة ، هذا فضال عن التذكير الدائم بالتعاليم اإلسالمية التي تحر  

ويلعب اإلمام دورا مهما في التربية البيئية من خالل  . 1الطريق صدقةسبب مشروع ؛ بل إن ه أعد إماطة األذى عن 
 مایلي :

 استثمار دروس الوعظ واإلرشاد والفقه التي تتعرض للبيئة بشكل مباشر . -

 تخصيص أنشطة علمية ووعظية خاصة بالتربية البيئية . -

        التربية البيئية بالقدوة من خالل المظهر والملبس ونظافة المسجد . -

 ومن أهم وسائل االتصال المتاحة لإلمام مایلي : 

فيمكن لإلمام أن يضع برنامجا للخطب يخصص فيه خطبة كل شهر أو شهرين للتربية البيئية خطبة الجمعة : -
، وإذا كان األمر بهذا الشكل فإنه بإمكان اإلمام أن يقدم زخما من الخطب المتعلقة بالتربية البيئية في السنة ، 

الخطبة يحضرها كل الناس كبارا وصغارا ،رجاال  عريض من كل الفئات واألعمار واألجناس ،لجمهور  ذلك أن  
و مطالب المسجد لذلك فه وجمهور بهذا التنوع قل  أن یتوفر في أي مكان إال   ونساء ، متعل مين وغير متعل مين .

وموقف اإلسالم منها  فاإلمام الناجح هو الذي يستطيع أن يعلم الناس أن  التمسك  ةأن یوضح للناس مقاصد الشريع
    . واقتصاد الماء دین بالشعائر دین ،ونظافة المحيط دین ،

ماقلناه عن خطبة الجمعة من ضرورة إعداد برنامج سنوي يمكن قوله عن درس الجمعة.وتظهر درس الجمعة :
صب للتحليل والتفصيل  ، األمر الذي قد ال یتوفر في الخطبة  .كما أنه قد أهمية درس الجمعة في أن ه مجال خ

   .يقدم باللغة المحلية تيسيرا للفهم 
سواء كانت في الفقه أو التفسير ،فعلى اإلمام أن يفتح أقواسا ،ويوضح مقاصد الشريعة في الدروس المتخصصة :

 .2 مجال التربية البيئية
ا أثر إيجابي خاصة إذا دعي لها المتخصصون من رجال الدین وأطباء ومهتمون يكون لهالمحاضرات والندوات :

الم نظري ك بالبيئة ورؤساء جمعيات...إلخ .ويحسن باإلمام أن يفتح باب النقاش ويوجهه وجهة تحوله من مجرد
   .إلى واقع عملي ،فإذاكانت عن نظافة المحيط ؛فليدعو إلى حملة تطوعية لنظافة المسجد ومحيطه

                                                           
العلو   مجلة ، ":" الضبط اإلجتماعي كوسيلة للحفاظ على البيئة في المحيط العمرانيالرحمان برقوق ، ميمونة مناصريةعبد  1

 727،ص1001جامعة محمد خيضر،بسكرة ،الجزائر ، ،71،العدد االنسانية

 17211ص  ،ص  ZGTمؤسسة : دور المسجد في التربية البيئية ،وزارة تهيئة اإلقليم والبيئة ووزارة الشؤوون الدینية  2
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ويقصد بذلك معرض الكتب والصور التي لها عالقة بالتربية البيئية ،ويمكن أن يكون في ساحة المعارض والصور :
من ساحات المسجد أو في دار الثقافة ، على أن يحضره اإلمام ويتدخل بالشرح والتوجيه كل ما دعت الضرورة 

    . إلى ذلك
تها وصورها وإخراجها وبسيطة في محتواها .ذلك أن  المصلي ويستحسن أن تكون أنيقة في كتابالمجلة الحائطية :

 . ليس مستعدا استعدادا الئقا للمطالعة
عة موضحا لتعاليم الشريینبغي لإلمام أن يكون دائم الحضور شدید الفعالية المناسبات الوطنية والعالمية : 

 . ومن بينها فلسفة اإلسالم في التربية البيئية ،اإلسالمية
اإلعالمية مثل الصحافة  كالوسائط يمكن لإلمام أن يستغل عدة وسائل إليصال الرسالة البيئية ،كما      

،اإلذاعة ،التلفزيون ،المواقع اإللكترونية .أو يستغل الوالئم والمناسبات والجنائز ومجالس إصالح ذات البين المكتوبة
ق بالبيئة .كما أن االتصال المباشر أو مايطل حيث یوجه الحضور إلى ما فيه خيرهم ،وقد يكون ذلك األمر متعلقا

                                                                                                                                                                                                                                                                                           .1عليه بالدعوة الفردية ؛حيث ینب ه اإلمام بعض رواد المساجد الذین يقعون في مخالفات بيئية وال ینتبهون لها
هو النقل الحر الموضوعي لألخبار والمعلومات  بإحدى الوسائل اإلعالمية . إلعال  ا  :البيئياإلعال     3.1.1

وقد صن ف العلماء  وسائل اإلعالم في عدة أصناف : وسائل اإلعالم المقروءة  كالصحف والمجالت والكتب. 
ة، . وسائل االتصال الشخصي كالمقابالت الشخصياكالتلفاز ،اإلنترنت ،السينموسائل اإلعالم المسموعة والمرئية 

  ...الخ.2وكذا المحاضرات ، الندوات ،الخطب ،االجتماعات ،المتاحف و المعارض
 الصادقة الموضوعية الترجمة وهو ، والبيئة اإلعالم هما مفهومين من مركب تعبير هو؛ اإلعال  البيئي  أماا      

 . 3البيئة بقضايا یتعلق فيما صائب رأي تكوين على يساعدهم بشكل بها الناس وتزويد ، البيئية والحقائق لألخبار
على كل المشاكل البيئية من بدایتها وليس بعد وقوعها ، وينقل للجمهور المعرفة  ءكما أن ه إعالم يسل ط الضو 

م ل  . وهو يشك ل وسيلة مثالية للتربية بتوفير توعية بيئية لشرائح واسعة من المجتمع 4واالهتمام  والقلق على البيئة 
 ويرتكز دور اإلعالم على خلق الوعي البيئي على ثالث مستويات:تتلق أي تعليم مدرسي . 

رامج ب : المرأة ، الطفل ، الشباب ، عن طريق تغيير نمط السلوك الفردي اتجاه البيئة من خالل المستوى الفردي
 التلفزيون ، اإلذاعة ...إلخ وهي من أكثر الوسائل فاعلية في هذا القطاع.

 : التأثير على صانعي السياسات ومخاطبتهم ، وتعد الصحف من أكثر الوسائل نجاعا. المستوى االجتماعي

                                                           
  19212المرجع نفسه ، ص ص  1

 055،051ص ص  راتب السعود :المرجع السابق ، 2
 العدد ، وتلفزيون الخليج إذاعة اتحاد مجلة ، "البيئة بمشكالت الوعي إيجاد أهمية و البيئي االعالم"عارف:  الواحد عبد إبراهيم 3

 29 ص ، 2008 ، جانفي 72
 965مجموعة من المؤلفين : المرجع السابق ، ص 4



  الوطنية في تطبيقها    جهودوال كأساس لحماية البيئة  التربية البيئية                                       الفصل الثاني     

91 

 

 ومراقبة وتقييم المشاكل البيئية والعمل البيئي ككل . رصد المستوى األخير :
 التي يمكن لإلعالم البيئي أن يستخدمها: سالي األوأهم        

 تنفيذ محاضرات متخصصة وندوات وحلقات بحث ومؤتمرات وورش عمل لنشر التوعية . - 
 تنفيذ البرامج اإلذاعية والتلفازية التي تكشف الحقائق البيئية وتبصيره بدوره اتجاه مشكالت البيئة . - 

 ورسومها الكاريكاتورية. اها وتحقيقاتهتسخير الصحافة لنشر الوعي عبر مقاالت - 

الضوء على  تشجيع األفراد على تشكيل النوادي والجمعيات المهنية والهيئات ذات األهداف البيئية، وتسليط  - 
 نشاطها  وأهدافها  ودعم برامجها .

 1الحكومية .وبرامج التثقيف التي تنفذها المؤسسات إنجاز البرامج التوعية الصحية واألسرية ،  - 

 : االعالم البيئي إلى ويهدف 
فهم الطابع المعقد للبيئة الطبيعية والبيئة الصناعية التي نتجت عن تفاعل االنسان مع جوانبها الحيوية والفيزيائية  -

 واالجتماعية واالقتصادية والثقافية . 
مشكالت بيئته   وقدرة الفرد على تشخيصوالطبيعية ببيئته وتكامل أجزائها االجتماعية والثقافية  دتعريف الفر   -

 المحلية واإلقليمية والعالمية واقتراح حلول لها.
ون البيئة وتحسين صتنمية وتفعيل وعي وسلوك وقيم تنمية الوعي الناقد لدى أفراد المجتمع لتميز نوعية البيئة و   -

 .2 نوعية الحياة 
 لألهداف طبقا المستهدف ورالالجمه ىالعل أثیرالوالت ةالالبیئی ةالالمعلوم توفیر في البیئي اإلعالم نجاح یتحقق لكيو    

 : ال بد من توافر مجموعة عوامل البیئة  لحمایة الموضوعة
 بها یرتبط وما السیاسیة بالسلطة الجماهیري لاالتصا لوسائ عالقة ضوئها في ویتحدد :اإلعالمية السياسة  -

 وما البیئي التدهور مظاهر مناقشة على اإلعالم لوسائ قدرة ومدى اإلعالمیة للسیاسات وتوجیه  مالتحك نالم
   . الحكومي آلداءاالب االمنه قالیتعل

 واله امالاالهتم ذاالفه البیئة لمشكالت السیاسیة القیادة تولیه الذي االهتمام في لویتمث :للدولة البيئية السياسة -
 بیئي حدث تغطیة في فالتوسع، اإلعالمیة الدراسات كد تأ مثلما اإلعالمیة وللمتابعة للمشكالت  ركالالمح
 .  بها السیاسي االهتمام من ینبع

 والفئات للجمهور العامة السمات ضوء في البیئیة الرسالة إعداد :القيمي النسق مع البيئية الرسالة اتساق -
 زادت واالجتماعیة االقتصادیة وظروفه المواطن بأوضاعالبيئية  الرسالة ارتبطت؛ فكل ما  إلیها   يالتنتم يالالت

                                                           
 929البيات : المرجع السابق ، ص  صبحي عزيز 1

، دار الرضوان ، عمان ،األردن ،  7(، طالتخطيط البيئي )مشاكل البيئة وسبل معالجتهامحمد جاسم ، محمد شعبان العاني : 2
  157، ص  1075
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 على معتمدة،  ومحددة واضحة اإلعالمیة التغطیة أسالیب تكون أن یجب.  واإلقناع لالقبو في فرصتها
  . 1الواقعية  الحقائق

: بحيث توضع خطة لبث الرسائل في مختلف البرامج تراعى فيها معرفة دقيقة بالمشاكل  التخطيط اإلعالمي -
لسلوك المستمعين وعادات االستماع والمشاهدة ،وأنماط االبيئية في المنطقة التي تستقبل جماهيرها البث ونوعية 

 . 2السائدة، والقيم الثقافية واالجتماعية األكثر انتشارا 
فاإلعالم البيئي يحتاج إلى وجود قيادات إعالمية مقتنعة تماما بأهمية : اإلعالمية القيادات لدى البيئي الوعي -

 البيئة من خالل الوسيلة التي یدیرونها .البيئة ، وذات اتجاهات سلوكية إيجابية اتجاه خدمة 

: وذلك باالتعاون مع الجهات المعنية بالبيئة إلنتاج برامج تحقق األهداف المنشودة منها  التنسيق المشترك -
 .3لصالح البيئة 

: ومن ذلك ضرورة االهتمام األكاديمي بهذا النوع من اإلعالم المتخصص من خالل التكوين البيئي لإلعالميين -
ء مراكز دراسات ، وأقسام جامعية في هذا المجال ، وذلك بغية زيادة اهتمام الصحافيين بقضايا البيئة ، إنشا

  .4وتحسين نوعية تغطيتهم لها 

إن  مسؤلية حماية البيئة مسؤلية جماعية مشتركة بين مختلف فئات  :نظمات والجمعيات البيئية الم  4.1.1
المجتمع ، نظرا لطبيعة القضايا البيئية وتشعب مصادرها ،وتفاوت خطورتها ، ومن هذا المنطلق فإن  العمل الجمعوي 

ويشركه في  ،من القنوات التواصلية الهامة في حماية البيئة على اعتبار أن ه يقوم باإلتصال المباشر بالمجتمع 
 . 5مختلف المبادرات التطوعية 

ت عوفي هذا اإلطار تأسست عدة منظمات واتحادات لمواجهة هذا التحدي، حيث أخذت بعدا عالميا  ، وقد وق       
رنامج األمم بالطبيعة والموارد الطبيعية ،  االتفاقيات لتسهيل عملها وتصميم أنشطتها منها  االتحاد الدولي لصون 

، المجلس الدولي لتعليم الكبار ، االتحاد العالمي لمنظمات المهن 6لبيئة ، الصندوق العالمي للحياة البرية المتحدة ل

                                                           
، ص  0295، ورقلة ، سبتمبر  مجلة العلو  االنسانية االجتماعيةباديس مجاني : " دور اإلعالم في نشر الوعي البيئي " ،  1

552  

، اليونسكو، األكاديمية العربية 7،ط 1،م الموسوعة العربية من أجل التنمية المستدامة، "زع البيئي ا:"االعالم والو أميمة كامل  2
 551،ص 1001الدار العربية للعلوم ،ناشرون ،بيروت ،  - Eolss–للعلوم 

تير في ، رسالة ماجيس دور البرامج البيئية بإذاعة القاهرة الكبرى في التوعية بقضايا البيئة المحليةمصطفى أحمد أحمد عيد :  3
  11، ص   0225،  مصر التربية والثقافة ، معهد الدراسات والبحوث البيئية ، جامعة عين شمس ،

، منشورات الحليبي الحقوقية ،  9، ط حماية البيئة في ضوء الشريعة والقانون واإلدارة والتربية واإلعال عبد القادر الشيخلي : 4
  059بيروت ، لبنان ،د ت ، ص

  951،955ص ص المرجع نفسه :  5
  051راتب السعود ، المرجع السابق ، ص  6
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منظمة الوحدة اإلفرقية قسم التربية والثقافة وقسم الموارد الطبيعية ، اللجنة المشتركة بين الدول المقاومة  التعليمية ،
للتربية والثقافة والعلوم ) أليسكو(، منظمة وزراء التربية في جنوب للجفاف في منظمة الساحل ، المنظمة العربية 

 ....إلخ 1شرق آسيا عن طريق المركز اإلقليمي للعلوم والرياضيات

والمنظمات البيئية من شأنها أن تساهم في الحفاظ على البيئة ، وتعمل على إصالح ما دم ر خصوصا عندما       
 تكون غير حكومية  وذلك من خالل :

 التعريف بالمشكالت البيئية واألخطار الناجمة عنها . -
 .لنداءاتائم البيئية عندما تعجز االعمل على إبراز المخاطر البيئية عبر وسائل اإلعالم والوقوف شاهدة على الجر  -
 المساهمة في تحسين البيئة و توظيف كل الطاقات من أجل حمایتها. -
 2 للبيئة .التشهير بالسياسات المعادية  -
 العمل على إقرار القوانين ، والسعي لتنفيذها. -
   إقناع الحكومات والهيئات المختلفة بالمحافظة على البيئة . -
عدد مؤسسات التربية البيئية منها النظامية وغير النظامية ، ولكي تتمكن هذه المؤسسات من خالل ماسبق یتضح ت  

أن يكون هناك تظافر للجهود وتنسيق وتكامل بين كافة الفاعلين. فال  من تحقيق أهدافها على أرض الواقع البد
األسرة يكتمل دورها دون المدرسة والمدرسة ال يكتمل دورها دون باقي مؤسسات الدولة الفاعلة في مجال حماية 

 البيئة ، ومؤسسات الدولة ال تتحقق أهدافها دون دور المجتمع المدني .

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 11 ، 59ص ص المرجع السابق ، منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة :  1

 7212912مجموعة من المؤلفين :الثقافة البيئية البعد الغائب ، المرجع السابق ،ص ص  2
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 المنتفعون بالتربية البيئية :  .1
اخل د عندما نسمع كلمة التربية البيئية فغالبا ما نفكر في األوساط التعليمية ، وكأن   التربية البيئية ال تتم   إال      

األوساط التربوية . فإذا كانت التربية البيئية قبل كل شيئ موجهة إلى فئة المتمدرسين ، فإن ه بحكم مفهومها يجب 
.  لبيئةنظرا لتأثيرهم المباشر على ا ن تتعدى هذا اإلطار لتصل إلى كافة أفراد المجتمع .أأن التقتصر عليهم ، و 

 : ولعل  أهم الفئات المستهدفة هي
ینبغي تقديم هذا النوع من التربية لألشخاص من جميع األعمار في جميع مستويات التعليم الجمهور :عامة -

 .  1النظامي :التالميذ ، المعلمين ، ولمختلف أنشطة التعليم غير النظامي للنشأ والكبار بمن فيهم المعوقين 
قتصادية يع المشتركين في عملية التنمية االینبغي للتربية البيئية أن تقدم لجم الفئات المهنية أو إجتماعية : -

واالجتماعية، والذین يمكنهم نتيجة ألنشطتهم المهنية ، أن یؤثروا على بعض القطاعات البيئية ، وتزويدهم بمعارف 
يستخدمونها في عملهم ، وتضم هذه الفئات بصفة خاصة : االقتصادیين ، المهندسين ،المعماريين ، المخططين 

 مسؤولين عن التخطيط اإلقلمي الشامل ، رجال الصناعة ،و المهن القانونية والطبية.الحضريين ، ال
، لما لهم من أهمية في حماية البيئة الحضرية. فعلى  المهندوسون المعماريون ، والمخططون ونخص بالذكر فئة 

، ت خضراءحضرية من مساحاالبيئة ال الهندسة المعمارية أن تتجاوز تشييد المباني ، وأن تأخذ في اعتبارها جوانب
هم والذین ل -، مخططي الموارد  ن الحضريون ، و ين ، المحل  يو ن الوطنو مرافق ، ووسائل النقل . وكذلك المخطط

 عليهم أن يكتسبوا معرفة عميقة بالآلثار التي تحدثها شتى -تأثير واضح على البيئة الحالية والمستقبلية 
 .2التي يطلب منهم إعدادها أو تطبيقها  ةاالستراتيجيات البيئية والتدابير االقتصادية والتكنولوجي

هذا النوع موجه إلى بعض المشتغليين ببعض األنواع الخاصة من مشكالت فئات معينة من المهنيين والعلميين :-
البيئة مثل البيولوجين واإليكولوجيين والهيدرولوجيين ، وأخصائي السموم ، وعلماء التربية ، المهندسيين الزراعيين 

ومن األهمية ، علوم المحيطيات ، أخصائي علم المياه العذبة ، أخصائي األرصاد الجوية ، مهندسي الصحة، 
 بمكان أن یتضمن تدريب العلميين عنصرا جامعا لفروع العلم .

 
 
 
 

 
 

                                                           
 902ص  ، المرجع السابق منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة : ال 1
 55،51، ص ص  المرجع نفسه   2
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  الوطنية في تطبيق التربية البيئية :تجربة ال: ثالثا
حيث  ،الحياة مناحي لقد استجابت الجزائر لتوصيات المؤتمرات العالمية الداعية إلدراج التربية البيئية في كل    

 بذلت عدید الجهود في هذا اإلطار نذكر منها :
 الجزائري :  المشرع ضمن اهتماماتالتربية البيئية  .1

 :منها  ر إليهاالتي تشي بعض النصوص القانونية أولي المشرع الجزائر اهتماما بالتربية البيئية فظهرت         
 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 8003-9-16المؤرخ في  10-03القانون رقم  96المادة -
 إدراج التربية البيئية في التعليم . التي نصت1

كما تضمنت معظم القوانين الخاصة بحماية البيئية ضرورة اإلعالم والتحسيس بحماية البيئة ، وإشراك الفاعلين      
المتعلق بتسيير النفايات ومراقبة  1007-71-71 المؤرخ في 77- 07من قانون  01في ذلك . نذكر منها : المادة 

من أهدافه إعالم وتحسيس المواطنين باألخطار ، حيث نصت على أن  أهداف القانون  توالتي تضمن 2إزالتها
 الناتجة عن النفايات وآثارها على الصحة والبيئة والتدابير المتخذة للوقاية من األخطار والحد منها .

هي األخرى جعلت من أهم التدابير الخاصة بتنفيذها وإنجاحها هي التحسيس والتوعية  البيئيةوالمخططات          
 السياسة وتنفيذ تصور أن   على نص  ؛ الذي  103 -07وهذا مانجده في المادة الثانية من القانون  والتربية البيئية.

 األعوان مع وبالتشاور اختصاصاتها، حدود في اإلقليمية الجماعات مع باالتصال م  تت ماإلقلي لتهيئة الوطنية
 ، وهذا في حد ذاته هو شكل من أشكال التحسيس. المدني المجتمع وبمساهمة للتنمية، واالجتماعيين ناالقتصادیي

والمخطط الوطني لألعمال من أجل البيئة والتنمية المستدامة الذي جعل من أهم التدابير المرافقة للمخطط هي 
 ركاءالش من وغیرهم، المحلیین السكان إلشراك تساهمي إطار صیاغةبهدف  التربية،و عیةالتوو التحسيس حمالت

 الطبیعیة . والموارد المائیة للموارد لالمتكام التسییر في اآلخرین
اللتزام              اتضمن في الجزء األول منه من االعالن العام الموجه للمنتخبين المحليين؛  الميثاق البلديكما أن      

 إعالمي برنامجمن خالل  بيئية ثقافة خلق و المواطن، لدى البيئي الوعي تنمية إلى الذي یهدف البيئي إلعالمبا
 .المحلية اإلدارة في والمستخدمين  المنتخبين الممثلين إلى و العام الجمهور إلى یوجه وتربوي 

 
 
 
 

                                                           
 السابق  92-25لقانون رقم ا 1

 السابق  91-29القانون رقم  2
 السابق  10-07لقانون رقم ا 3
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  : المشتركة  اإلتفاقيات الوزاريةعقد  .8
 : ها نذكرتربية البيئية من اهتمامتبين وزارة البيئة ، وباقي الوزارات لجعل ال لقد عقدت عدید االتفاقيات 

)انظر  1001 أفريل ي: وق ع هذا االتفاق ف اتفاقية بين وزارة تهيئة اإلقليم والبيئة و وزارة التربية الوطنية -
ي ، وخلق أنشطة تكميلية ف(( ، قصد إنجاز برنامج لتدعيم التربية البيئة في المقررات المدرسية 02الملحق )

 التربية تعميم یتضمن مشترك وزاري  قرار على التوقيع تم   ،االتفاق  هذا بنود تنفيذ إطار وفي المؤسسات المدرسية ؛
 .  20051ماي في وذلك المدرسي الوسط في البيئية
ي  جانفي تم  توقيع االتفاق بين الوزارتين ف اتفاقية بين وزارة تهيئة اإلقليم والبيئة و وزارة التكوين المهني: -

((. من أجل إدخال االهتمامات البيئية في جميع فروع التكوين المهني. لقد تم  عمل 05)انظر الملحق ) 1002
وتم  إعداد  ،في  جميع فروع التكوين المهني  مشروع مع وزارة التكوين المهني  من أجل إدخال  االهتمامات البيئية

اختصاصي في  217كسند لجميع  معل مي منسخة تستخد 7000ليم كنموذج للتربية البيئية ، وطبعت دليل للتع
متربص من المعارف األساسية للتربية البيئية ، وقد اتفقت  1000مؤسسة  للتكوين المهني ، وقد استفاد  900

 حول البيئة:  على إطالق برنامج تكوين  لثالثة فروع جدیدة  1005-1002الوزارتين  خالل سنتي 
 شهادة تقني سامي في تسيير البيئة. - 

 شهادة تقني سامي في اقتصاد الماء. -
 شهادة تقني سامي في تسيير النفايات. -

متربص ، وتم  إنشاء  527واليات وتشمل  9مؤسسة للتكوين المهني موزعة على  77وتشمل هذه التجربة        
خبراء إلعداد البرامج  1، وقد جن د  1002العملية التي بدأت في سبتمبرمعلم ومفتش قبل انطالق  10ورشة لفائدة 

البيدغوجية ، وانجاز دليل للمعل مين  والمنشطين للنوادي الخضراء ، كما تم  منح تجهيزات مخبرية  لقياس الطلب 
سة لدعم التعليم مؤس 77أيام ، و الطلب الكيماوي ، والموازين اإللكترونية إلى  1البيداغوجي من األكسجين في 

 .2 العلمي
 9115ي سنة فكانت انطالقة هذا االتفاق  : ووزارة الشباب والرياضة اتفاقية بين وزارة البيئة  وتهيئة اإلقليم -

، لثي مجموع السكانن ثباعتبارهم الشريحة الممثلة ألكبر م ،بهدف تحسيس الشباب وخلق تربية بيئية في أوساطهم 
د هذا التعاون سنة  ببومرداس ، وكان یهدف إلى االطالع على اهتمامات الشباب في ميدان البيئة من  0225وتجد 

                                                           
، والمتضمن  0225ماي  95، الصادر عن وزارة البيئية مرفق بقرار مشترك  0225المؤرخ في جوان  9215منشور وزاري رقم  1

  يالمدرستعميم التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة  في الوسط 

 2551555ص ، المرجع السابق،ص1001وزارة  تهيئة اإلقليم والبيئة: تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائر  2
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 وزارة بين االتفاق وتم   1جهة ، و إعالمهم و تحسسيهم باالستراتيجية المعتمدة من قبل الوزارة من جهة أخرى.
  عبر البيئة لحماية نوادي إنشاء على ثانية جهة من البيئة بحماية فةالمكل   الوزارة و جهة من الرياضة و الشباب

.  البيئة لحماية نادي ألحسن سنوية جائزة إحداث على االتفاق تم   كما ، الرياضة و الشباب وزارة مؤسسات
 إنشاء وشروط كيفيات المنشور أحال و البيئية الثقافة لنشر كأداة  ، شهرية بيئية مجلة إحداث تشجيع إلى باإلضافة

:   البيئة شباب ينواد عليها اتفق التي الفنية البطاقة وتضم ؛نالطرفا يحددها فنية بطاقة على بناء   النوادي هذه
 و التنفيذ وفرع والتوعية اإلعالم فرع و البرمجة و التخطيط فرع : هي متخصصة فروع ثالث و،  النادي مسؤول
 .منطقة كل خصوصيات حسب فرعية خاليا عدة األخير هذا عن یتفرع حيث؛  النشاط

 : في فتتمثل إنشائها شروط أما
 تقام الذي و الشباب مؤسسات مستوى  على للنادي يخصص الذي المقر أي المناسب المحل توفر -
 . الداخلية األنشطة جميع به
 . العلمية األنشطة في المختصة الشبيبة في المختص المربي أي المؤهل اإلطار -
 . النشاط وسائل من األدنى الحد توفر -

 االعتماد على الحصول قصد ، البيئة حماية نوادي تطوير و بمتابعة المكلفة الوالئية اللجنة إلى الطلب يقدم      
 2.الرسمي

 التربية البيئية : استحداث مؤسسات مختصة في     .3
لقد خلقت الجزائر عدة مؤسسات مختصة في حماية البيئة كما أوردنا سابقا، كما خلقت مؤسسات تختص          

  والتربية البيئية منها : نأساسا بالتكوي
هو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري یتمتع بالشخصية  :المعهد الوطني للتكوينات البيئية     1.3

مقره  ؛3 0220أوت  95المؤرخ في  065-20شئ بموجب مرسوم تنفيذي رقم المعنوية وذمة مالية مستقلة ، أن
اسي في حيث يقوم بدور أسبباب الواد بالجزائر العاصمة؛ يعمل حاليا تحت وصاية وزارة الموارد المائية و البيئة ، 

وتحسيس ، ، التربية  التكوينمهام  1001ى منذ عام يتول  و مجال التكوين وإدماج التربية البيئية في المنظومة التربوية. 
. وفي مقابلة تمت مع مسؤول التكوين في المعهد 4كافة الفاعلين االجتماعيين واالقتصادیين بالمسائل المتعلقة بالبيئة

للتعرف على مدى نجاح المعهد في تحقيق أهدافه ، واالطالع على وضعية التربية البيئية على مستوى الوطن صرح 
 خاض المعهد تجربة تنظيم دورات تكوينيةو  تكوين آالف المؤطرين في مجال البيئة. على عمل فيها أن  المعهد

                                                           
 . 79، 71، ص ص  ،المرجع السابق01العدد : مجلة الجزائر البيئة  "، " التحسيس والتكوين:كتابة الدولة المكلفة بالبيئة  1

 51السابق ، ص  بن أحمد عبد المنعم : المرجع 2

، المتضمن إنشاء المعهد الوطني للتكوينات  0220-25 -95المؤرخ في  065 - 20التنفيذي رقم المرسوم  من 20المادة  3
 0220-25-95المؤرخ في  56، العدد ج رالبيئية، 

 منشورات المعهد الوطني للتكوينات البيئية .  4
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منطلق  من ى فكرة تعميم الدورات التكوينية على المستوى الوطنيوتتأت   . 1009على المستوى الوطني منذ نوفمبر 
 ى المستوى عميم التكوين البيئي علت أن   التربية البيئية ینبغي أن تكون مشروعا مستداما لضمان التنمية ، إال   أن  

باالعتماد على شبكة خبراء ینتمون إلى جامعات مختلفة، يقوم على مبدأ االستمرارية الذي يمكن  الوطني، والذي یتم  
ابع غفل المعهد تطوير برامج ذات ط، وهذا دون أن ي   بموجبه تكوين طاقم بيداغوجي في مختلف المناطق الجهوية

إطار  تمكن المعهد فيوقد ارات في مجال تسيير المحيط على مستوى الوحدات الصناعية ، اقتصادي لتكوين إط
 7100لفائدة  1009دورة تكوينية في المنطقة خالل سنة  10، من تنظيم  برنامج التنمية لمنطقة الهضاب العليا

 :ة البيئيةالتكوين في مجال التربي كما يستفيد من ،  مشارك، استفادوا من شروحات حول مواضيع تسيير النفايات
ن حيث یتعي   ؛ والكشافة اإلسالمية الجزائرية، ، النوادي الخضراء  ، الجمعيات الناشطة في مجال البيئة دور الشباب

دار لى مستوى عتوعية  م نشاطاتنظ  ت  ذلك على هذا الجمهور المعني بالتكوين القيام بالعمل التحسيسي. زيادة على 
سنة، لتلقينهم وتوجيهم لمعرفة أهم األسئلة التي  71و 1یتم   استقبال األطفال الذین تتراوح أعمارهم بين حيث ؛  دنيا

تتعلق بالبيئة بمختلف التقنيات والمناهج ، خاصة مع وجود الوسائل البيداغوجية والتربوية المساعدة على ذلك : 
احية أخرى ومن نلخضراء ، فضاء لأللعاب والتسلية. فضاء مكتبي ،العروض المرئية ، قاعة للمطالعة ، المكتبة ا

يم خرجات فضال عن تنظه. في النوادي الخضراء لمتابعتهم وتوجيه ينمنخرطال تستقبل دار دنيا بباب الوادي ،
 .شهرية مع األطفال لتحسيسهم حول مختلف المواضيع المتعلقة بالبيئة

غرس ي فز المعهد في مهامه على إدماج التربية البيئية في الوسط المدرسي، كأداة بيداغوجية للشروع يرك  و      
تركز على تأسيس نواد خضراء في المؤسسات التربوية بأطوارها الثالثة، ال ؛ حيث یتم   ثقافة الحفاظ على البيئة

رقية موذجية في مقاطعات الجزائر العاصمة الش، ولقد تمكن المعهد من تأسيس نوادي ن التعليم المهني ودور الشباب
ة ، برج بوعريريج  والوسطى والغربية ، كما أشرف على تأسيس نوادي في العدید من واليات الوطن كورقل

: من طرف وزارة البيئة تضمن 1071ة وقد استلمت النوادي عتادا سن،   1221 عدد النوادي ...إلخ ، قدر ،غرداية
ولكن نجاح النوادي  )لم يمنح لكل النوادي (ارض الشرائح ، قارئ األقراص ، عتاد البستنة تلفاز، آلة تصوير ، ع

في تحقيق أهدافها مرتبط أساسا بالمشرفين عليها والذین يحتاجون إلى التكوين في مجال تنشيط النوادي ، لذلك یتم 
 : ى عدة مجاالت هيعل الدورات تركز، و  مستوى المؤسسات التربويةعلى تنظيم دورات تكوينية حول التربية البيئية 

 :المستدامة التنمية أجل من البيئية التربية-

 .المستدامة التنمية أجل من البيئية التربية خالل من والقضايا والتحديات التربوية، القيم وفهم اكتشاف ·
 .البيئية التربية في المستعملة الوسائل ومختلف المناهج اكتشاف ·
 :الخضراء النوادي وتنشيط تنصي  تقنيات -
 .وفعالة موحدة بطريقة القطاعات مختلف مستوى  على الخضراء النوادي تنصيب عملية تعميم -
 .البيئية االهتمامات في المنخرطين إشراك لضمان الخضراء النوادي منشطي تكوين ضرورة -
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 :األطفال مع البستنة تقنيات-
 .المستدامة التنمية منظور من البستنة وتقنيات المعارف تفعيل -
 :األخضر المسرح-
 .بيئية رسائل عل تحتوي  مسرحية، قطع وتركيب كتابة في المنشطين قدرات تعزيز -
 موضوعات باختيار وذلك ،)الميم(الفني التعبير أو الوجه تعابير لفتة، خالل من األطفال بين البيئية الرسالة نقل -

  .المحلي الواقع من المسرحية العروض
 .البيداغوجية الورشات مختلف خالل من للمنخرطين یتم إجراء تكوينكما 

أك د مسؤول ( ف حقيبة التربية البيئية من أجل التنمية المستدامةوعن الحقيبة الخاصة بتنشيط النوادي )        
م تؤدي الهدف لالتكوين أنها أعد ت من طرف مفتشين من وزارة التربية بالشراكة مع مختصين من وزارة البيئة لكنها 

؛ حيث لم با لكن ها بقيت في رفوف المكتباتالذي أعد ت ألجله ؛ ذلك أن ها وزعت على كل  المؤسسات التعليمية تقري
تشرح طريقة استعمالها ولم تبرمج دورات تدريبية لشرحها في جل واليات الوطن تقريبا . أم ا عن دراسات تقييمية 

ال تعبر عن الواقع الفعلي على حد تعبيره . وهناك حقيبة جدیدة هي في إطار لهذه الحقيبة فهي مجرد أوراق نظرية 
 اإلعداد من طرف الوزارة لم تصدر بعد.

بالنسبة للدعم المادي من طرف الدولة فهو غير كاف لتطبيق برامج التربية البيئية مقارنة مع حجم المشكالت 
شركة :دین في كثير من أنشطة المعهد مثللشركاء االقتصاالبيئية الموجودة في الجزائر ، ورغم أن  دعم من طرف ا

 ...إلخ.VENUS ، شركة حمود بوعالم ، شركة   SIM عمار بن عمر ، شركة
كما أن  التنسيق مع وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية غير موجود فال توجد حصص إعالمية للمعهد على مستوى 

 هذه الوسائط .    
التكوين في المعهد عن مدى وضوح االستراتيجية الوطنية للتطبيق على مستوى المحلي صر ح وفي سؤالنا لمسؤول 

رغم  1007أن ها غير واضحة تماما وذلك يعود أساسا إلى ضعف التكوين ؛ حيث لم تنطلق عملية التكوين إال  في 
 . 1001أن   التربية البيئية أعلن عن انطالقها بداية من 

دها لذلك یرى مسؤول التكو   ين أن  تحقق التربية البيئية على أرض الواقع مازال بعيدا نظرا لوجود عدة صعوبات حد 
في غياب روح المسؤولية البيئية ، وضعف التكوين . لذلك األمر يحتاج إلى تكثيف عملية التكوين ، وحرص 

ارب الرائدة على ناك بعض التجالمسؤولين بالدرجة األولى على تطبيق برامج التربية البيئية . لكن رغم هذا تبقى ه
مستوى الوطن مثل : والية بجاية ، تيزي وزو ، عنابة ، توقرت ، والتي سجلت بها نشاطات رائدة في مجال 

    1التحسيس والتوعية البيئية .
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هي األولى من نوعها في الجزائر وتقع في قلب حديقة التجارب الحامة مدرسة التربية البيئية بالحامة  :  8.3
في الجزائر تزخر بمئات األنواع من النباتات  حديقة ، وهي أكبر  1007لجزائر العاصمة والتي أعيد فتحها عام با

وعشرات األنواع من الحيوانات؛ وذلك قصد بناء جيل جدید یهتم بالحفاظ على البيئة ، ويعرف أهمية االعتناء 
سنة،  6-14 وجه إلى هذه المدرسة األطفال الذین تتراوح أعمارهم ما بينبالتنوع البيولوجي الذي تزخر به الجزائر. یت

یتابع تالميذ األقسام االبتدائية دروسا تعل مهم كيفية الحفاظ على البيئة . كما تستقبل المنخرطين في النوادي الخضراء 
ن المدرسة مجموعة من المنخرطين فيها من كل الفئات األطف  ال ، المراهقين ، الكبار، والجمعيات ...إلخ . تكو 

فرد من خالل عدة ورشات خاصة بالبستنة ، تربية األسماك ، تربية النحل ،  90ويبلغ عددهم في كل عام حوالي 
الرسم ...إلخ . أيام التكوين تكون یوم السبت ، الثالثاء مساء وهي أوقات عطلة بالنسبة للتالميذ . واألفواج 

سنة ، وفئة أكثر  75-7سنوات  وفئة من  9-1إلى ثالثة أفواج : فئة من  المنخرطة مقسمة حسب فئات األعمار
م المنخرطين من خالل اختبارات معدة من طرف  1سنة . مدة  التكوين هي  75من  أشهر، بعد نهاية التكوين يقو 

 المختصين بالمدرسة .
ي ...إلخ مناطق الرطبة ، التنوع البيولوجكما تحي المدرسة المناسبات البيئية : اليوم العالمي للمياه ، والشجرة ، ال

 من خالل برمجة تظاهرات تتضمن عدة أنشطة بيئية كالرسم ، الغرس وغيرها  .  
، نتووسائط إعالمية متعددة واالنتر منها قاعة مخصصة لتلقي الدروس ومزودة بأجهزة  تتحتوي المدرسة على قاعا 

بأحدث  االنترنت باستخدام اللغتين العربية والفرنسية ، ومخبر مجهزويتعل م فيها األطفال القراءة والبحث عبر شبكة 
الوسائل التقنية يط لع فيها األطفال أسماء النباتات وكيفية الحفاظ عليها ومراحل نموها، وقاعة يطلق عليها اسم 

ضا مكتبة سة أي"قاعة الحيوانات" وتعرض فيها أنواع عدیدة من الحيوانات الصغيرة ليدرسها األطفال. وتضم المدر 
مزودة بكل  أنواع الكتب باللغتين العربية والفرنسية حول الحيوانات والنباتات والعلوم البيئية لناشرين جزائريين، كما 
توجد مزرعة صغيرة یتعل م فيها األطفال كيف يعتنون بالنباتات . ويتابعون أيضا طريقة سقيها بتقنية "التقطير" أي 

ة بعض . كما توجد بالمزرع لمياه. وحتى آلة ضخ مياه السقي تستخدم الطاقة الشمسيةدون اإلسراف في استعمال ا
الحيوانات مثل : الماعز ، الديك ...إلخ ، وتستثمر المدرسة كل األنواع النباتية والحيوانية الموجودة في الحديقة في 

 نشاطاتها . 
يئية رة سنويا في سبيل تحقيق أهداف التربية البورغم ما تقدمه المدرسة من تكوين بيئي من خالل برامجها المسط  

في مجاالتها الثالثة المعرفية ، الوجدانية ، المهارية . هي تحتاج إلى الدعم المادي الذي الیزال غير كاف حسب 
 .1رأي مسؤولة المدرسة

 واجتماعية، وثقافية تربوية أبعاد ذو هي فضاء لألطفال المزارع البيداغوجية: لألطفال البيداغوجية المزارع    3.3 
 لألطفال تسمح لدیهم، بيئية وغرس ثقافة الخصوص، وجه على الطبيعي الوسط منبراعم ال تقريب إلى یهدف
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 المزارع هذه ستحمل .لإلنسان خيرات الطبيعة من به تجود وما المحيط على الحفاظ ميدان في معلومات باكتساب
  ،"الصغير البيئي" اسم

 والتنزه فضاءات للعب على )غرب كلم 400 ( ناوهر  بمحافظة نموذجية بيداغوجية مزرعة أول مشروع ويحتوي 
 ورش على ذاتها تتوفر المزرعة كما یوميا، طفال 052 منها يستفيد أن ی نتظر ايكولوجية ومكتبة للدراجات ومسلك
 طرق  على االطالع الجدیدة یتسنى لألجيال حتى الحيوانية بالمنظومة تتعلق وأخرى  الزراعية، بالتقنيات خاصة

 .تربيتها ومراحل
 بمختلف وتسيير النفايات معالجة كيفيات یدرك قادم جيل بتصنيع تسمح أن البيداغوجية المزارع هذه شأن من و

 البدیلة، الطاقات مثل هذه ومزايا أهمية معرفة بغية المتجددة للطاقات ورشات استحداث مع خصوصا أنواعها،
 .البيئة على في الحفاظ رها وأدوا الشمسية األلواح استعمال طرق  حول مختصون  يقدمها التي والدروس

 عن فضال مربعات للورود، كذا و الغرسات فيها تستنبت زجاجية بيوت على ستتوزع المزارع البيداغوجية هذه و
 النباتات أنواع شتى عن استزراع فضال والتوعية للتلقين مفتوحة فضاءات وجعلها البيئية، التربية لتدريس ورش

 .البستنة فن وأصول
 وباقات ابتكار تشكيالت في البراعم أنامل تتولى مشاتل إلى البيداغوجية المزارع لتحويل متاحة الفرصة هذه إن و

 والحرث الفوضوي  مرتع للرعي إلى المحلية البيئة حولت خاطئة لممارسات معاكس بشكل والنباتات، األزهار من
 منهجية طريقة تمثل البيداغوجية المزارع هذه.الطبيعية للموارد المفرط واالستغالل األشجار على واالعتداء العشوائي

 به. والعناية البيئي محيطهم ميوالتهم تجاه وتنمية لألطفال البيئي التكوين عملية في
 األحراش وسائر البحيرات ،األحواض،  العليا، ، الهضاب الصحراء واحات إلى البيداغوجية المزارع تجربة وستمتد 

 .استيعاب األطفال صعيد على إيجابية آثار من لذلك لما الفيحاء، والبساتين الخضراء
 بعمليات تربوية القيام أجل من الالزمة التجهيزات على الجزائر في الطبيعية الحظائر بالذكر أن  مختلف ويجدر
  .1الشأن بهذا بيئية،
عبارة عن دعامة علمية وثقافية تساهم في التعرف على سلوك الحيوانات المخبر المائي برابطة )الطارف ( :   4.3

المحلية ، ويتعلق هذا المشروع بإنشاء محمية حيوانية تسمح بنوع األنواع األصلية التي يمكن أن نذكر من بينها 
 أن يشاهده الجمهور والسيما األوالد  األسماك الحمراء والزواحف داخل محيطها الطبيعي الذي يستطيع

نمية ثقافة مجاورة تعن قرب . ويمكن لهذه الحظيرة البحرية ، التي یتردد عليها كثيرا  سكان المناطق المأهولة ال
 .2بيئية حقيقية

                                                           

 . سا29:40  2016/10/23 تاريخ الدخول للموقع،  البيداغوجية لألطفال فضاءات مبتكرة في الجزائر المزارع كمال شيرازي: 1
http://162.13.70.33/Web/elaphplus/2010/10/601770.html?entry=articleRelatedArticle 

  571 ، المرجع السابق،ص1100: تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائر ، والسياحة البيئةالعمرانية تهيئة الوزارة   2



  الوطنية في تطبيقها    جهودوال كأساس لحماية البيئة  التربية البيئية                                       الفصل الثاني     

102 

 

مؤسسة صناعية عمومية ذات طابع صناعي و تجاري ، أنشئت بموجب األمر :   )دار دنيا ( دار البيئة   5.3
، تعمل تحت وصاية وزارة البيئة وتهيئة اإلقليم وظيفتها األساسية  0220، المؤرخ في أوت  065/  20التنفيذي ،

الفاعلة في  رمخصص لالجتماعات والتعبير لكافة العناص وهي مكانالتكوين ، التربية البيئية ، التحسيس البيئي ، 
الحياة االقتصادية، االجتماعية و الثقافية على المستوى المحلي، و بعبارة أخرى الجميع له الحق باالنضمام، بمعنى 

تسمح دور البيئة بتوثيق الروابط االجتماعية  . جتمع المدنيللم او ممثال ا، مدیر اأو طالب ا، تلميذامواطن انسواء ك
البيئية من أي نوع، وفي هذا اإلطار تقوم بتنظيم وبشكل دوري أحداث مختلفة ) دورات و الثقافية حول المسائل 

 .1 …(تكوينية، معارض، محاضرات، نشاطات
ات البيئية ، وتعد ملحقات تابعة للمعهد الوطني للتكوينكما تعتبر فضاء لتدعيم المعهد الوطني للتكوينات البيئية 

ولة عن وضع حيز التنفيذ السياسة البيئية على المستوى المحلي وااللتزام الذي يضمن إدارتها، إذ أنها هي المسؤ 
، تكرس دار دنيا جميع أنشطتها لميدان البيئة خصيصا ، وقد برمجت  بالتوجيهات و المهام التي یروج لها المعهد

  .2دار في تلمسان ، برج بوعريريج ...إلخ 05دار مماثلة أنجزت فيها  15
ى الوطني تدعمت مدیريات البيئة على المستو  : بمديريات البيئة واإلعال  والتربية البيئيةصلحة التحسيس م  6.3

 نشطةبمخطط تنظيمي ینظم ويحدد المهام واأل؛  0225-25-05القرار الوزاري المشترك المؤرخ في بموجب 
صلحة التحسيس واإلعالم والتربية البيئية : والمكلفة بالتحسيس والتربية البيئية وتنفيذ البرنامج منها ممصالح وال

الوطني الخاص بالتربية البيئية على المستوى المحلي من خالل احياء األيام البيئية ، الحمالت التحسيسية ، اإلعالم 
 .3مجتمع المدني في عملية التوعية البيئي المحلي ، التنسيق مع مختلف الشركاء االقتصادیين وال
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 :العا   التعليممراحل التربية البيئية في إدراج     .4
 مراحل التعليم العا  :   المناهج الدراسية بالتربية البيئية في    1.4

في إطار اإلصالح الشامل والعميق للمنظومة التربوية ، قامت وزارة التربية الوطنية منذ الدخول المدرسي        
قصد التغير النوعي للتعليم ، بإعداد برامج تعليمية جدیدة مست األطوار الثالثة أدرجت في  1005 -1002

واضيع ب المدخل اإلدماجي ، الذي يعتمد على إدراج ممتخذة في تدريس التربية البيئية أسلو مضامينها البعد البيئي 
ادتي م في العدید من  المواد الدراسية مثل :، بيئية في كل المراحل  الدراسية ) االبتدائي ، المتوسط ، الثانوي( 

؛ 1بي...إلخ ر اإلنجليزية ، األدب الع ةالتاريخ والجغرافيا ،التربية إسالمية ،العلوم الطبيعية ، اللغة الفرنسية ، اللغ
 .ر أو غير مباشر حسب طبيعة المادةحيث تعالج المفاهيم الخاصة بالتربية البيئية بشكل مباش

هناك أسلوب الوحدات الدراسية ؛ حيث تخصص بعض الوحدات الدراسية التي غطت جوانب التربية البيئية  كما أن  
زياء نذكر والفي الدراسية  في الجغرافيا والعلوم ، وذلك من خالل تقديمها كوحدة من عدة دروس في العدید من المواد

م في المحافظة فعالية المسل،" البيئة والمحافظة عليها "في التربية المدنية سنة أولى ابتدائي ": "على سبيل المثال
في  " البيئات المتنوعة والمخاطر التي تهدد اإلنسان" في مادة التربية اإلسالمية سنة ثانية متوسط ،" على البيئة

 تحت وحددته المستقل المنهج البيئي التعليم في الجزائرية  التجربة اختارتمادة الجغرافيا سنة أولى ثانوي . وكذا 

 . تربوية حقيبة شكل على مستدامة " تنمية أجل من البيئية "التربية عنوان
زاد االهتمام بإدراج البعد البيئي في المقررات المناهج الدراسية ، ومع اإلصالحات الجدیدة التي مست مؤخرا    

اخترنا  و ؛وقد حاولنا الوقوف عند اإلصالحات للتعرف على  مدى احتوائها على أبعاد التربية البيئية المدرسية ، 
 لألسباب التالية :  كان  هذه المرحلةلرنا ياواخت بالتحليل ، مرحلة التعليم اإلبتدائي

والتي (، 1071)التعرف على جدید الوزارة في مجال إدراج التربية البيئية بعد اإلصالحات التي مست المناهج  -
 ) مرحلة الجيل الثاني ( .كانت بدایتها بمرحلة التعليم االبتدائي كمرحلة أولى 

ا تأثيراتها على ل ، ولهمرحلة التعليم االبتدائي هي ركيزة أساسية في بناء المعارف والقيم واالتجاهات لدى الطف -
نا إلى الوصول  المراحل الالحقة ، فإذا كانت مخرجات هذه المرحلة إيجابية في تربية الطفل تربية بيئية، تمك 

 للمواطن اإليكولوجي الحقا .
،  ليم الثانوي في مرحلة التع إلى دراسة المناج في مرحلة التعليم الثانوي  ) ماجيستير( دراسة سابقةتعرضنا في  -

 لك أردنا التعرض إلى مرحلة أخرى .لذ
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قبل التعرض لمحتوى المناهج الدراسية ومدى تعرضها : أهداف التربية البيئية في المرحلة االبتدائية   1.1.4
ية الوطنية حددت وزارة الترب حيث ؛المرحلة ألبعاد التربية البيئية ، البد  من إبراز االهداف التي سطرت في هذه 

 ووزارة تهيئة اإلقليم أهداف التربية البيئية في التعليم االبتدائي  كمایلي : 
 : في وتتحدد :المعرفية المجاالت

 .فيه يعيش التي البيئة عن متنوعة معارف المتعلم يكتسب أن- 
 التوازن  لها، ومقومات  استغالله وترشيد ووسائل وطرق  بيئته، في الطبيعية الثروة مقومات المتعلم يعرف أن - 

 .بيئته في الطبيعي
 .أخطار من یهددها وما البيئة لها تتعرض التي المشكالت المتعلم يحدد أن -
 البيئة وما یهددها من أخطار لها تتعرض التي المشكالت حجم یدرك أن- 

 :الوجدانية المجاالت
 .بيئته استغالل بترشيد له يسمح بيئي وعي المتعلم لدى یتكون  أن -
 الممكنة العالج وأوجه وطرق  البيئة ، لها تتعرض التيأن يشعر بحجم المشكالت  -
 وتحسينها. عليها والمحافظة البيئة صيانة أجل من تبذل التي الجهود التعلم يقدرأن  -
 .الطبيعي توازنها إلى يسيء وال بالبيئة ، الحية الكائنات تربط التي العالقات يحترم أن -
 .وترقيتها البيئة حماية في الفعالة بالمشاركة یلتزم أن -

 : إلى تسعي فهي المهارية المجاالت
 .ويفسرها لبيئته الطبيعية الظواهر التلميذ یالحظ أن- 
  إمكاناته، حدود في البيئية للمشكالت المناسبة الحلول أن يقترح- 
 .المتاحة بالوسائل حلها في اآلخرين مع أن یتواصل مع  اآلخرين ويشارك -
1.اليها اإلساءة ومن البيئة على التعدي من للحد المناسبة والمبادرات القرارات أن یتخذ -

                                                           
يئية في التعليم )دليل المربي في التربية الب أدلة المربي في التربية البيئيةوزارة التربية الوطنية ، وزارة تهيئة اإلقليم والبيئة :  1

 1،ص ، المرجع السابق ( االبتدائي
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 : المضامين البيئية في التعليم االبتدائي  8.1.4

  الطور األول )الجيل الجديد (المواد الحاملة للمضامين البيئية 
  :إبتدائي السنة األولى ( : المواد الحاملة للمضامين البيئية في 03الجدول )     

 
       +معالجة الباحثة  8019األولى من التعليم االبتدائي   للسنةالمناهج الدراسية + الكت  المدرسية  المصدر :

اإلجمالي العدد  المادة
 للدروس

عدد المواضيع 
 % المواضيع البيئية

التربية العلمية 
 والتكنولوجية

11 77 

أغذیتي  –أصنف أغذیتي –أتحرك وأحافظ على صحتي –( 1الحواس )
حيوانات  -( 1أنا أتنفس ) –( 7أنا أتنفس ) -أغذیتي الصحية  –المتنوعة 

 –( 7نباتات تعيش معنا ) -(1حيوانات تعيش معنا ) –( 7تعيش معنا )
أجسام متنوعة  -(7أجسام متنوعة في محيطي ) -( 1نباتات تعيش معنا )

دواتي أ –أدوات الكتابة والرسم  –الثلج یتحول إلى الماء  -(1في محيطي )
في منزلنا  –مواد التنظيف والتطهير –مواد النظافة والتطهير  –تترك أثرا 
 افة والتطهيرمواد للنظ

10.21 

 
اللغة 
 العربية

في  –جولة ممتعة  –بالدنا الجميلة  -في الحقل  –مدینتنا  –في القرية  7 11 النصوص 
 أحافظ على أسناني–الغذاء الصحي  –الفحص الطبي  -حديقة المنزل 

21 

 21.1 نظافة األبدان -رفيقي األرنب -أنا أحب الشجرة  2 9 المحفوظات

جز أن -أنجز حاملة اقالمي -أنجز كريتي -أنجز أشجارا -أنجز محفظتي  1 9 المشاريع 
 فواكه

11.1 

إبعاد األذى عن الطريق  –أرفق بالحيوان  -أطهر جسمي  -أطهر مكاني 1 11 التربية اإلسالمية
 أطهر ثوبي -

10 

 1 77 التربية التشكيلية 

استعمال  -استعمال خامات طبيعية قابلة للتشكيل ) الطين الصلصال (  –
توظيف خامات  –الرمل ( –خامات طبيعية قابلة للتشكيل ) الصوف 
يف توظ -الورق المقوى ( –اصطناعية قابلة للتشكل ) العجين الملون 

وظيف ت -الخيوط (  –خامات اصطناعية قابلة للتشكل )األوراق الالصقة 
 إنجاز تصميم –طناعية قابلة للتشكل) األسالك المعدنية ( خامات اص

لب ع –فني باستعمال خامات المواد المسترجعة ) قارورات بالستيكية 
 انجاز تصميم باستعمال المواد المسترجعة ) أسالك معدنية (  –ورقية ( 

12.12 

 1 71 التربية الموسيقية 

ات محاكاة أصو  –التذوق الموسيقي : تمييز أصوات من البيئة المحيطة 
كاة محا -تمييز وتصنيف أصوات من الطبيعة   –من البيئة المحيطة 
 .   أصوات من الطبيعة

 أنشودة في البستان –األغنية الموسيقية : أنشودة أحب الشجرة 

50 
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 إبتدائي ثانية السنة ال( : المواد الحاملة للمضامين البيئية في 04الجدول )    

 معالجة الباحثة         + + أساتذة المواد8019المصدر : المناهج الدراسية + الكت  المدرسية للسنة الثانية من التعليم االبتدائي 
 
 
 

 المادة
العدد 
اإلجمالي 
 للدروس

عدد 
المواضيع 
 البيئية

 % عناوين المواضيع

التربية العلمية 
 والتكنولوجية

11 71 

-(1أنا أنمو وجسمي یتطور ) -( 7أنا أنمو وجسمي یتطور )–مظاهر التنفس 
 -(1النبات األخضر يمتص الماء ) -( 7النبات األخضر يمتص الماء )
( ، مشروع زراعة 7مشروع زراعة بذور )–الحاجات الغذائية للنبات األخضر 

كيف یتحصل الحيوان –الحيوانات تتغذى  -(2(، مشروع زراعة بذور )1بذور )
عائلة  –( 1التكاثر عن الحيوانات ) -( 7التكاثر عند الحيوانات)–على غذائه 

-(1تحوالت المادة ) -( 7تحوالت المادة )–تعاقب وتزامن األحداث –الحيوان 
أشياء مصنوعة بطي  –الهواء موجود في محيطنا  -ي محيطيالهواء موجود ف

 (. 1أشياء مصنوعة بطي المادة ) -( 7المادة )

17,17 

 72 15 التربية المدنية

ي الحق ف–الحديقة العامة -الماء ثروة  –لنحم غابتنا –الشجرة صديقة اإلنسان 
 – أنا نظيف –نظافة المحيط  –الماء ثروة  –نظافة المدرسة –اللعب والترفيه 

المرافق  –الممتلكات العامة والخاصة  -نظافة الغذاء –أقرأ البطاقة الغذائية 
  للجميع.تراثنا ملك  –العمومية 

15.71 

 
 
اللغة 
 العربية
 

 
 النصوص

15 7 
الريف  من خيرات –بين المدینة والريف  -اليوم ننظف بيتنا -في ساحة المدرسة 

أحافظ  –صحتي في غذائي  -واحة ساحرة  –ال أبذر الماء –نظافة الحي  -
 على صحة أسناني

21.1 

 21.1 توازن الغذاء - بيئة سليمة -الطبيعة في بالدي  2 9 المحفوظات
 

 المشاريع
 10 الديأصنف تراث ب -تصنيف الغذاء -الفتات توجيهية -أقضي یوما مع الفالح  5 9

 1 70 التربية التشكيلية 

الخامات والمواد المسترجعة الموجودة في البيئة  –ارسم الماء ، الشجر والجبل 
تصميم مجسمات فنية )لعب ، أدوات منزلية (  –وذكر خصائصها  الملمسية 

 ارسم –باستعمال الخامات المتنوعة والمواد المسترجعة الموجودة في المحيط 
رسم أ ––ية والثانوية ببغاء قوس قوزح في السماء باستخراج األلوان األساس

ألشكال ا  -عناصر طبيعية واصطناعية مرحة من بيئتي واكتشف قانون التناظر
 المتناظرة في الطبيعة .

10 

 2 71 التربية الموسيقية 
التذوق الموسيقي : التعرف على أصوات من البيئة المحيطة والطبيعة وربطها 
 بمصدرها .

 أنشودة توازن الغذاء . –األغنية الموسيقية : أنشودة بيئة سليمة 
79.11 
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 :المواد الحاملة للمضامين البيئية في الطور الثاني 
 إبتدائي ثالثةالسنة الللمضامين البيئية في  ( : المواد الحاملة00الجدول )

 + معالجة الباحثة         + أساتذة المواد8019من التعليم االبتدائي  لثةالمصدر : المناهج الدراسية + الكت  المدرسية للسنة الثا
 
 
 
 

 

 المادة
العدد 
اإلجمالي 
 للدروس

عدد 
المواضيع 
 البيئية

 % عناوين المواضيع

 71 11 التربية العلمية والتكنولوجية

ى سطح ارتكاز الحيوان عل–أنماط التنقل –سوء التغذية –أغذیتي متنوعة 
الحاجات  –نظام األسنان عند الحيوان  –األنظمة الغذائية  –األرض 

لبذور التكاثر بواسطة ا–أنماط التنفس عند الحيوان –الغذائية عند النبات 
ايات مصادر النف –الماء هو الحياة  –ماء التنقية –انماط أخرى للتكاثر  –
 دراجة حرارة تجمد الماء . –الليل والنهار  –شكرا أحباب النظافة  –

17.11 

 1 7 الجغرافيا
ر عناص –العالقة بين نشاط اإلنسان والبيئة  –مظاهر السطح والمناخ 

ول لمشكل اقتراح حل –العالقة بين نشاط اإلنسان والبيئة  –البيئة المحلية 
 بيئي محل ي . 

11.11 

 9 71 التربية المدنية
ذائي صحتي في غ –صحتي في نظافتي  –القواعد الصحية في التغذية 

 –الحياة في القسم  –أحافظ على سالمتي  –األغذية السكرية والدسمة  –
 مسؤوليتي في القسم .

10 

  
اللغة 
 العربية

 

 
 النصوص

12 7 
 –حماية الوطن طاحونة سي یونس  –خدمة األرض  –الفراشة والنملة 

وكوث أ –الغذاء المفيد  –مرض نزيم  –سرطان البحر  –الفصول األربعة 
. 

27 

 71.1 الشجرة  7 9 المحفوظات
 71.1 كتابة الفتات  7 9 المشاريع

 13 36 اللغة الفرنسية 

A la ferme –Conptine :A la compagne-les animaux de 

chafik-le gardien du troupeau- Conptine : Mon petit 

chien –Dans le jardin – Tu as déjà voyagé en train ? – 

A la compagne- Tu connais la pommier ?-le jardinier -

Petit arbre deviendra grand - 

21.77 

 70.17 أحافظ على نظافة المحيط  –التبذیر  –الوضوء  2 19 التربية اإلسالمية 
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 إبتدائي رابعة السنة ال( : المواد الحاملة للمضامين البيئية في 09الجدول )

 
 معالجة الباحثة         + أساتذة المواد8019من التعليم االبتدائي رابعة الالمصدر : المناهج الدراسية + الكت  المدرسية للسنة 

 
 
 

 المادة
العدد 
اإلجمالي 
 للدروس

عدد 
المواضيع 
 البيئية

 % البيئيةعناوين المواضيع 

التربية العلمية 
 والتكنولوجية

11 72 

ألولية دور االسعافات ا –قواعد الصحة الغذائية  –القواعد الصحية للتنفس 
اهر إنتاش مظ –في حالة النزيف وأهمية التبرع بالدم ، شروط انتاش البذرة 

 –حاالت الماء في الطبيعة  –ضرورة األمالح المعدنية للنبات  –البذرة 
ادة الهواء م –تكاثف بخار الماء  –تبخر الماء  -دورة الماء في الطبيعة 

 أخطار الكهرباء . –للهواء كتلة  –مرنة 

59.75 

 77 15 التربية المدنية 

من  – حي القصبة العتيق –المعالم األثرية في وطني  –تراثنا كنز ثمين 
ي المحميات الطبيعية ف –التويزة  –من تراثنا الالمادي  –تراثنا المادي 

ظمة التراث الوطني ومن –أحافظ على التراث الوطني وأعتز به  –الجزائر 
 تنظيف المدرسة . –الملكية العامة  –اليونسكو 

51.92 

 16 36 ة ياللغة الفرنس

La petite graine-La balançoire –Dans le parc- Jasmin-

Les oiseaux-l’olivier de la colline –La pluis-L’histoire 

de la petite goute d’eau1 - L’histoire de la petite goute 

d’eau2  – L’eau de la maison  - la petite tortue- les 

cigognes- Jouez la saynete – Le pecheur et le poisson 

magique – Les lions et les chacals - La petite Sophie et 

les animaux de la glace . 

44.44 

 9 77 الجغرافيا 

تغالل عقلنة اس –أنواع الموارد الطبيعية  –الموارد الطبيعية وتصنيفها 
 توزيع المحميات –دوافع إنشاء المحميات الطبيعية  –الموارد المتجددة 

ى أنواع المخاطر الكبر  –المساهمة في حماية البيئة المحلية  –الطبيعية 
 إجراءات الوقاية منها  . –

51.70 

 اللغة 

 العربية
 

 -ليومبيوتنا بين األمس وا -رسالة الثعلب -الحنين إلى الوطن -التاجماعث 9 12 النصوص 
  -جولة في بالدي -مرض سامية  -قصة زيتونة -طاقة ال تنفذ

25.19 

الحمامة  –رياضة األبدان  –التوازن الغذائي  –تغريدة العندليب  –الضياء  1 71 المحفوظات
 الواحة  –المهاجرة 

21.1 

إنجاز  –صنع مطوية لوصف الحي  –إنجاز الئحة الحقوق والواجبات  5 9 المشاريع 
 إنجاز دليل سياحي . –لوحات بيئية 

10 

 1.11 الشجرة  7 71 التربية الموسيقية 
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 السنة الخامسة ( : المواد الحاملة للمضامين البيئية في 09الجدول )    

+ معالجة الباحثة         + أساتذة المواد8019من التعليم االبتدائي  خامسةالمدرسية للسنة الالمصدر : المناهج الدراسية + الكت  

 المادة
الكلي العدد 

 للمواضيع

عدد 
المواضيع 
 البيئية

 عناوين المواضيع البيئية
 

% 

 1 1 الجغرافيا
 –المناخ والنبات في الجزائر –مظاهر السطح في الجزائر 

العوامل المتحكمة في توزيع السكان  –توزيع سكان الجزائر 
 نشاط السكان االقتصادي . –في الجزائر 

17.51 

التربية العلمية 
 والتكنولوجية

 

71 
 

1 
 
 

خصائص النباتات التي تعيش  –الهواء خليط من الغازات 
تغيرات حاجة النباتات لألمالح  –اء في وسط فقير من الم

–نوعية الهواءوالماء  –حسب الوسط الذي تعيش فيه 
 -حركة األرض حول الشمس  –التخلص من النفايات 

 مشروع تربية حيوان

19.22 

ي الحياة ف –الحياة في الريف  –الحق في الرعاية الصحية  5 70 التربية المدنية
 التثقيف والتسلية . –المدینة 

50 

اللغة 
 العربية

 النصوص 
11 
 
 

9 
 
 

 –رية قصة ق–بين التمساح والطيور  –قصة الحيتان الثالثة 
ابن سينا  -عاصمة بالدي الجزائر –حارس الليل والغزال 

 في مهرجان الزهور . –كوكب األرض  -الطبيب الماهر 
21 

 2 المشاريع
1 

 
اعداد مطوية عن أيام  –إعداد مطوية عن حقوق االنسان 

 عالمية ووطنية
11.11 

 77.77 الماء 7 7 المحفوظات
 L’éléphant-la polution des océans 5.11 1 51 ةياللغة الفرنس

 5.71 أتعاون مع غيري . 7 15 التربية االسالمية
 9.22 رسم عناصر من الطبيعة . 7 71 التربية التشكيلية
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العملية  تجعل التركيز على هذه المرحلة في ، بجملة من الخصائصاالبتدائية یتميز التلميذ في هذه المرحلة        

ن عحيث ؛  التربوية أمرا حاسما لتربيته تربية بيئية ، يتكون الشعور بالمسؤوليةو ، وعاداته االنفعالية الخاصةواطفه تتكو 
ل فيها سلوكه بحسب المعكما أن ها  ن فيها وعيه االجتماعي ويعد  جتماعية م واالتجاهات االیير والقيامرحلة يكو 

لجسمية ا جسديا وحركيا یتم يز الطفل بالحيوية والنشاط فهو يمتلك نشاطا زائدا ، وقدرة على تعل م المهارات .السائدة
ن عواطف إيجابية اتجاه بيئته والحركية الالزمة ،  ولية اتجاه استغالل الفرصة لجعله یتحم ل المسؤ ، و لذا البد  أن يكو 

 1.المالحظة والنشاط وتوسيع نطاق إدراك الخبرات الميدانية على هتشجيعو  بيئته.

بالعدید من المفاهيم إذا قدمت بالطريقة  (07والشكل ) ولقد طعمت مناهج هذه المرحلة من خالل الجداول السابقة
الصحيحة وركزت على جوانب التربية البيئية الثالثة المعرفية ، الوجدانية ، المهارية . حيث نجد من أهم المواد 

 الحاملة للمضامين البيئية  مایلي :
 دائي( : المواد الحاملة للمضامين البيئية في مرحلة التعليم االبت10الشكل )

 
 

 6102المصدر : من إنجاز الباحثة باالعتماد على المناهج الدراسية + الكتب المدرسية للسنة الخامسة من التعليم االبتدائي 

 
 
 

                                                           
واقع التربية البيئية في برامجنا التعليمية ، دراسة تحليلية لمحتوى كت  الطور األول من التعليم األساسي لحسن بوعبد الله ، نبيلة ناني :  1

 91، 95، ص   0221، منشورات مخبر إدارة وتنمية الموارد البشرية ، جامعة فرحات عباس ، سطيف ، الجزائر ، الجزائري 
 

 ع م ب

 ع م 
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دائي بنسبة التعليم االبتواد الحاملة للمضامين البيئية في تعتبر من أكثر الم والتكنولوجية:التربية العلمية -

، والظاهر أن  هناك تركيز على الجانب المعرفي حيث یتعرف الطفل على جسمه ، وكيفية المحافظة 17.71%
عليها من خالل دروس كالتنفس ، األغذية الصحية . كما یتعرف على البيئة المحيطة  من حوله وما تحتويه 

اد محيطة . كما یتعرف على مو مكونات حيوية وغير حيوية مثل  : النباتات ، الحيوانات ، واألجسام المختلفة ال
 حول النظافة .وقيم التطهير لغرس مفاهيم 

عمت مناهجها د طقتلعب هذه المادة دورا أساسيا في بناء حس المواطنة البيئية عند التلميذ ، ول :المدنيةالتربية -
، ق العموميةمتكات والمرافالحفاظ على التراث والمبالمفاهيم البيئية التي تحمل قيما متعددة مثل   % 26.82بنسبة 

 فضال عن القيم الصحية ، وحماية الثروة الحيوانية والنباتية .
 النحویة دالوالقواع ارالاألفك استخراج على وتدریبهم التالمیذ لدى اللغویة الثروة تنمیة بغرض:  اللغة العربية-

مفاهيم حول  من خالل %  32.63وذلك بنسبة التلميذ بالبيئة  ربطالل وصالالنص بعض برمجت ، وغیرها والبیانیة
مفاهيم حول القرية ، الريف ، المدینة . ومفاهيم حول السياحة  النظافة : اليوم ننظف بيتنا ، اليوم ننظف حينا ، 

 البيئية مثل : بالدنا الجميلة  ، جولة ممتعة ، حيث یبنى الحس الجمالي وحب البيئة المحلية .
حول الشجرة ، الحيوان ، الصحة ، بيئية م تحمل مفاهي المبرمجة ناشيداأل من %  32.2فحوالي  أما المحفوظات 

 .هي كل ها تبني ميوالت واتجاهات إيجابية حول البيئة ، و التوازن الغذائي ، الطبيعة 
 ،%22.21 بة؛ بنس تصب في الجانب البيئي التي من خالل عدید المشاريع  كما هناك تركيز على الجانب المهاري  

إنجاز محفظة ، إنجاز مثل إلنجاز مشاريع معينة فايات ، األوراق القديمة وغيرها عملية استرجاع النمن خالل 
 أو المشاركة في العملية التحسيسية من خالل إنجاز الفتات ، مطويات وغيرها . أشجار ، حاملة أقالم ، فواكه .

مادة الجغرافيا هي من المواد التي لها عالقة مباشرة مع البيئة وتساهم في تربية التلميذ بيئيا ، حيث  :الجغرافيا-
 شأنه من بما،  واالقتصادیة،  االجتماعیةالطبيعية ،  ایاالوالقض التاریخیة الحوادث من الكثیر فهم على تساعد
 من مواقف اتخاذ كن المتعلمين منتمالمحلية . كما للبيئة  ءماءاالنت ةالوتقوی ؤولیةالوالمس المواطنة روح تعزیز

 وتبصیرهم ،  فیها االتجاهات المرغوب ةالوتنمیمل على إكسابهم المهارات وتع ،المالحظة لخال من الظواهر
التي تواجه محيطهم . والواضح من خالل مناهج مادة الجغرافيا والتي یتم تدريسها في الطور الثاني  بالمشكالت

خاصة ما تعلق بالتعرف على  % 20بما نسبته بداية من السنة الثالثة أنها تحتوي كما هائال من المواضيع البيئية 
واستنزاف  ئية  كالمخاطر الطبيعية الكبرى ،البيئة الطبيعية والبشرية للجزائر أو التعرض لبعض المشكالت البي

 الموارد ، وأساليب الحماية . 
: لهذه المادة أهميتها الخاصة في بناء القيم وتغيير السلوكيات عند التلميذ ، من خالل إبراز  التربية اإلسالمية-

 المي ، وحوالي  من منظور إس تعاليم الدین اإلسالمي الخاصة بالبيئة ، فهي تعمل على تربية التلميذ تربية بيئية
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عدم  ، من مضامينها في هذه المرحلة تحمل قيما بيئية متعلقة بالنظافة سواء نظافة األبدان ، المكان 11.86%
 .  ، كما توجد العدید من اآليات المبرمجة للحفظ تحمل معاني بيئية  التبذیر ، التعاون 

 من العدید  أدرجت،  الفرنسیة اللغة في األساسیة القواعد مه وتعلی لميذالتكساب إبهدف ة : ياللغة الفرنس-
ثم بعض المشكالت التي تعانيها بطريقة مبسطة تتوافق مع ، تعرف على البيئة المحيطة أوال بال المتعلقة النصوص

 ية للسنة الثالثة ، الرابعة ، والخامسة المدرس بالكت على طالعإلا لخال ومن ،قدرات التلميذ في اكتساب لغة جدیدة 
ما ب التالمیذ لدى بیئي وعي لتحقیق استغاللها للمعلم  یمكن والتي الواردة البیئیة النصوص هناك مجموعة من 

 L’histoire de la petite goute d’eau- Petit arbre deviendra grand- la polution         :مثل % 22.12نسبته  

des océans  

من األعمال المنجزة في التربية التشكيلية تحمل أبعادا بيئية ،  % 31.61یوجد حوالي  التربية التشكيلية :  -
لمعلم كمربي ، وهنا یبرز دور اوالتي لها عالقة بالبيئة یتم إنجاز العدید األعمال ومناقشة القيم الجمالية فيها حيث 
وات ات فنية )لعب ، أدلخامات والمواد المسترجعة الموجودة في البيئة في تصميم مجسم، كما تستخدم ابيئي 
 ( .منزلية
ألصوات ما ا ماحوله یتم التركيز على استشعار بغرض بناء الحس الفني للتلميذ واستشعار:  التربية الموسيقية -

قد و  فضال عن بعض األغاني الموسيقية المتعلقة بالبيئة مثل بيئة سليمة . حوله من البيئة المحيطة والطبيعة.
 %12.12قدرت النسبة بال 

ي الكثير من المعانأن هناك  من خالل التحليل السابق ومن خالل آراء المعلمين  المالحظ في هذه المرحلة      
 :لكن والمفاهيم البيئية التي يمكن لها أن تبني الحس البيئي عند التلميذ 

فهو في مرحلة  ،العمرية للتلميذ احتراما للمرحلةربما ، وهذا  بصفة مفصلة اليكون   التعرض للمشكالت البيئية -
 .یتعرف على البيئة  من حوله  أوال 

یتم  تطبيق ما یتم تناوله من معارف ومهارات واتجاهات في الحياة فالمعارف عدم وظيفية المناهج  ؛ حيث ال  -
التي تقدم إلى التالميذ معارف جامدة تلقن كمعارف بيئية وليست كتربية بيئية تربطهم بالواقع المعاش ،من خالل 

  .الرحالت العلمية وغيرها
رسة تلك ق يها العقلي واألدائي بصورة تسمح  بمماغياب األنشطة البيئية التي تهدف تنمية المهارات البيئية بش -

 .النشاطات لحل مشكالت البيئية المحلية خاصة نشاط النادي األخضر
 .القدوة لدى التالميذ التي تربيهم على السلوكيات البيئية الصحيحة غياب -
ا الحضرية فايات بشتى أنواعهالتناقض الموجود بين المعارف الموجودة في المناهج الدراسية وواقع المجتمع ؛ فالن -

والمساحات الخضراء نادرة ، وبهذا التناقض نجد أفراد  والصناعية في كل مكان ، وقنوات الصرف غير مصانة ،
 . غير متجانسين ،يمارسون سلوكيات مخالفة لما تعل موه

  .عدم تكوين المعلم في الجانب البيئي عامة ، والتربية البيئية خاصة  -
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 التربية البيئية في الوسط المدرسي :   8.4

 الخضراء النوادي من مجموعة تشكيل خالل منالتربية البيئية ضمن النشاطات التربوية  إدماج مبادئتم          
 .تربوية، یتم متابعتها من طرف دور الدنيا الموزعة على عدة واليات من الوطن  بعدة أنشطة تقوم التي المدرسية

بالجزائر یوم  المتحدة ممثل األمم اإلقليم بحضور وتهيئة البيئة ، ووزير الوطنية التربيةوقد أشرف وزير 
لمرحلة العملية بمراحل، ا ومرت  .الدراسي المسار في البيئية التربية عملية إدماج انطالق على 02/99/0220

 161مدرسة ابتدائية ، 230، شملت  والية 05تم ت بتوزيع األدوات البيداغوجية على   2002-2005 التجريبية
مدرسة في جميع أنحاء  190توفير الوسائل التعليمية ب 1116-1115مرحلة التمديد ثانوية . ثم   115متوسطة،

معدات النوادي الخضراء المدرسية )وثائق، أدوات البرمجيات، أدوات البستنة   والية في البالد إضافة إلى توفير 15
دوات تزويدها باأل،و ، تم  تعميم التربية البيئية على  جميع المدارس   1118-7111  مرحلة التعميمو . وغيرها(

 .1 والمعدات التعليمية لألندية الخضراء
 من االنتهاء بعد البيداغوجية األدوات طبع إعادة تم المدرسي، الوسط في يةالبيئ التربية تعميم أجل أن ومن     
ولقد تم  تنظيم .البيداغوجية األدوات لهذه والترسيم التعميم مرحلة وهي جدیدة مرحلة وبداية والتجريب اإلثراء عملية

 11معلم ومفتش للتربية الوطنية يمثلون  510بمشاركة  1005الجامعة الصيفية الثالثة بوالية جيجل في جويلية 
ادي األخضر ،النالمربي ب التوعية والتكوين )دليل: النقطة األولى متعل قة بجوان والية ، وقد عالجت نقاطا ثالثة

المدرسي ( ، والنقطة الثانية تقييم الظروف التي جرت فيها التجربة منذ انطالقها ، وتقييم الصعوبات المعترضة 
ة لهذا الغرض ، وتقديم مقترحات إلثراء التجربة ، أما الن قطة الثالثة تمث لت  أثناء استعمال األدوات البيداغوجية المعد 

مة من طرف في تحصيل الوثائق  البيداغوجية واقتراح التعدیالت  الضرورية بناء  على المالحظات واالقتراحات المقد 
حول موضوع محاربة التصحر  1005المستخدمين لها . كما ن ظ م ملتقى حول التكوين والر سكلة في بشار في نوفمبر

 معلم ومفتش. 700بحضور 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

                             سا  21:00،    2016/11/2,للموقع وزارة الموارد المائية والبيئة ، تاريخ الدخول  1 

     environnemental/?lang-education--lisationhttp://www.mree.gov.dz/environnement/sensibi    
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 حقيبة التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة(بيداغوجية للتربية البيئية  الدوات األ( :          
 الوطنية التربية رةاز و و  البيئة و اإلقليم تهيئةوزارة  بين 0220 أفريل 0 یوم المبرمة االتفاقيةتفعيل  إطار في     
 كتبا،  معنونين كمرجعين نبرايعت ملفين على بداخلها تحوي ة البيداغوجي حقيبة تم  إعداد ،  رتاناالوز  هاتان قررت
 : كاآلتي  الفرنسية باللغة ترجمة تتبعها العربية باللغة

  البيئية التربية في المربي أدلة -9 -
 المدرسي األخضر النادي حقيبة -0 -
 كراس المتعلم . -5-

 وسنقوم بقراءة لهذه الحقيبة كما یلي :
 في جمعت أدلة عن عبارة البيئية التربية في المربي أدلة تعتبر : البيئية التربية في المربي أدلة ملف .1

 مختلف في المواد بين فيما تشاور بإجراء يقومون  و المعلمين كل إليه یرجع أن بحيث يستطيع واحد مصنف
 : أدلة ثالثة نجد هنا و ،) ثانوي  ، متوسط االبتدائي، ( التعليم حلامر 
 )االبتدائي التعليم( البيئية التربية في المربي دليل -
 )المتوسط التعليم ( البيئية التربية في المربي دليل -
 ) الثانوي  التعليم ( البيئية التربية في المربي دليل -

 : كاآلتي نونةالالمع فصول أربعة على األدلة هذه من دليل كل يحوي 
 البيئية  بالتربية المتعلقة الرهانات و التحديات المفاهيم، تلخيص فيه تم حيث مدخلي، جزء هو :29الفصل -
 . الحالية المناهج في المطبقة المنهجية و هنا ر ال  الوضع يصف :20 الفصل -
 . اتباعه الواجب بالمسعى متعلق :25 الفصل -
 ) ئقاالحر  الزالزل، النفايات، الماء، ( مواضيع حول محورية تقنية كراتمذ تراحاق فيه تم :21 الفصل -

 حول التربوية األعمال مشاريع لتنمية ضرورية الحقيبة هذه تعتبر : المدرسي األخضر النادي حقيبة ملف .1
 : یلي ما على تحوي  المدرسيةة التربوي المؤسسات في البيئة

 المدرسي األخضر النادي في المنشط – للمعلم البيداغوجي الدليل -
 للمعلم التحضير بطاقات -
 البيئي المدرسي الميثاق -
 للمنخرط الميدان دفتر -

 النادي أهداف بيان تم األمر بادئ في: المدرسي األخضر النادي في المنشط – للمعلم البيداغوجي الدليل 
 : یلي فيما ممثلة خمسةوهي  زاءاألج إلى التعرض تم بعدها المدرسي األخضر
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 : على اشتملو  مدرسي خضرأ نادي تنظيم و إنشاء شروط : األول الجزء -
  المشروع بيداغوجيا : الثاني الجزء -
  المدرسي األخضر النادي سير : الثالث الجزء -
 النادي بها يقوم التي النشاطاتويجدر بالذكر أن   .الممكنة المدرسي األخضر النادي نشاطات : بعراال الجزء -

 النفايات، الماء، : هي و ئراز للج البيئية باإلشكاليات المتعلقة األساسية المواضيع من بمجموعة ربطت األخضر
 : إلى بالنظر ذلك و أخرى  مواضيع إيجاد يمكن ألنه إجبارية ليست النشاطات هذه وزال. الزل الغابات،

 مشاكلها و المناطق و األقاليم اختالف -
 المدرسي الطور و السن اختالف -
  المدرسية ضراءالخ النوادي منشطي تكوين :الخامس الجزء -

 كتبت بطاقات ستة على تشمل : المدرسية ضراءالخ النوادي في المنشط – للمعلم التحضير بطاقات 
 :كاآلتي مصنفة الفرنسية و العربية باللغتين

 االهتمامات ذوي  التالميذ عن البحث بكيفية المتعلقة النقاط من تتألف : المدرسي األخضر النادي انطالق بطاقة -
 : مسبقا بها يقوم التي األولى األنشطة على احتوائها إلى باإلضافة بها، القيام الواجب االتصاالت كذا و البيئية،

 انطالق مرحلة عند و. إعالمية لوحة ووضع النادي، إسم اختيار و مسؤول، انتخاب و مكان، امتالك و كالتعارف،
 . مسابقة أو تظاهرة تنظيم و التدشين حفل إقامة و بالشركاء كاالتصال بها القيام الواجب النشاطات تبرز النشاط

 : التالية بالنقاط متعلقة المنشط بملئها يقوم غاتا ر ف  على تحوي  هي و : حصة إعداد بطاقة -
 خالله من المنشودة األهداف - اختياره دوافع -) الحصة موضوع ( اختاره الذي المحور -
 مع النشاط بتفعيل فيه يقوم : األداء -ااستعماله الواجب الضرورية الوسائل تحدید یتم فيه و : النشاط وصف -

 . انتهائه بعد ذلك و القادم بالمحور النهاية في التذكير
 – الحصة اعترضت التي الصعوبات ( ب اإلحاطة خالل من ذلك و : للحصة الذاتي التقييم -

 )المشروع تطور – التالميذ أبداها التي االهتمامات
 يقوم أن المدرسي األخضر النادي لمنشط البد التي الخطوات مختلف توضع فيها و : خرجة تحضير بطاقة -
 التالميذ من يطلب األخير في و ،)الخرجة وبعد أثناء قبل، ( ذلك و موقع ألي بها يقوم ميدانية زيارة أي قبل بها

 . الميدانية الخرجة لتلك بتقييمهم المتعلق التعليق
 خضراأل النادي بها يقوم التي األعمال و النشاطات من مجموعة ذكرت فيها و : المشروع تثمين بطاقة -

 ) ثانوي  متوسط، إبتدائي، ( معه یتناسب ما إلى بالنظر و مدرسي طور كل بحسب ذلك و المدرسي
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 بالرجوع األداء سير تقييم و ال أم كافيا التحضير كان إذا فيما حول تقييم وضع یتم هنا : حصة تقييم بطاقة -
 الحصة في التالميذ مشاركة مدى یتقييم يقوم ثم محتواها و بها سارت التي الوتيرة و المقدمة المادة و التنظيم إلى

 بالتالميذ الخاصة السلوكيات مالحظة یتم و واجهتها التي الصعوبات على التعرف إلى باإلضافة
 متبوعة العربية باللغة كتبت م2 مقاسها كبيرة صفحة في وضع ميثاق هو : البيئي المدرسي الميثاق 

 ،"؟ سليمة بيئة بدون  مستقبل أي الخ،...البيئي المدرسي الميثاق " عنوان تحت جاء وقد الفرنسية باللغة بترجمة
 وهو البلدية، رئيس المدرسة، مدیر التلميذ، من كل األخير هذا على بالتوقيع يقوم و تساؤل، صيغة في جاء قد و

 للتعهدات تحدیده إلى باإلضافة اآلخرين، و الصحة و البيئة تجاه بها یتقيدوا وأن البد التي المسؤوليات على يحوي 
 . نفسه على الموقع يحملها التي
 تعليمي بمستوى  خاص منها واحد كل دفاتر ثالثة وضع تم: المدرسي األخضر النادي في المنخرط دفتر 

 : معين
 ) االبتدائي التعليم( المدرسي األخضر النادي في المنخرط دفتر -9
 ) المتوسط العليم ( المدرسي األخضر النادي في المنخرط دفتر -0
 ) الثانوي  التعليم ( المدرسي األخضر النادي في المنخرط دفتر -5
 إلى األولى بالدرجةلراجع ا الطفيف االختالف بعض لوال واحد محتوى  ذات بالتقريب هي الثالثة الدفاتر هذه و

  . الفرنسية اللغة و العربية اللغة من كل إلى مقسم هو و الدراسية، األطوار اختالف
وعددها أربعة وهي تكملة للعتاد تم  إعدادها من أجل أن تساعد على امتالك المعارف بفضل  كراريس للمتعلم: -3

م فيها ، كما تساعد المتعل م بفضل وضوحها على تقييم نفسه من خالل أنشطة متعددة هذه الكتب  منهجية متحك 
هة للسنة أولى والرابعة ابتدائي ، السنة أولى متوسن أجل التنمية المستدامة"التربية البيئية متحمل عنوان  ط " موج 

، والسنة أولى ثانوي ، یتضمن كل كراس ثالث محاور هي : الماء، النفايات ،الحرائق ، وقد صيغت في صورة 
 التلميذ إلى حل ها من خالل تفاعله مع النشاطات المقترحة. وإشكالية بسيطة تدع

 في التعليم الجامعي :التربية البيئية    .5
 عالقة لها تخصصات إيجاد خالل من ذلك و الجامعيين للطلبة البيئية التربية بعملية ئريةاز جال الجامعةتقوم       
 كذا و البيولوجيا تخصص نجد بالبيئة عالقة لها، ومن أهم التخصصات التي  البيئة التكوين ميتقد بهدف بالبيئة

 إيكولوجيا . تخصص
لبيئي، يل من المختصين في المجال اوتعتبر كليات علوم األرض من الكليات التي لها توجهات في تكوين ج      

، والبيئة لمناخاليسانس في ،  ليسانس في علم شكل األرض وحماية البيئةتح مثل  فنجد هناك عدة تخصصات تف

http://www.usthb.dz/ar/spip.php?article82
http://www.usthb.dz/ar/spip.php?article82
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تقوم المدارس العليا لألساتذة بتقديم التكوين البيئي ألساتذة المستقبل و  1.ةليسانس في التهيئة الحضرية وحماية البيئ
الذین توكل إليهم مهمة إعداد األجيال القادمة من خالل إدراج عدة مقایيس لها عالقة بالبيئة  مثل : مقياس اإلنسان 

 .والبيئة المقدم لطلبة السنة الرابعة قسم التاريخ والجغرافيا  
لدراسات العليا في العدید من التخصصات مثل : االجتماع البيئي في كليات العلوم لات كما تفتح تخصص      

 (. اإلنسان والبيئةاالنسانية ، االتصال البيئي في كليات اإلعالم واالتصال ، وكذا كليات علوم األرض )
للبحث العلمي  صيب مجلسوبتن ويشكل جانب البحث العلمي مظهرا أساسيا في االستراتيجية الوطنية البيئية .     

في القطاع ، عرف البحث في ميدان البيئة دیناميكية خاصة أدت إلى وضع برنامج للبحث یركز على االهتمامات 
مشروع تتعلق بالماء ،  922مشروع بحث في خدمة التنمية ، من بينها  915الكبرى للقطاع . ولقد تم  إعداد 

مشروعا آخر یتعلق بالبيوتكنولوجيا .وبهذا تم   15و ي ، التربية البيئية .النفايات ، الساحل ، إزالة التلوث الصناع
مشروعا للبحث بباحثين من كافة الجامعات الجزائرية ، وتمول هذه األبحاث من طرف صندوق البيئة  915ربط 

، حول مليون دج  925وتقوم بتنفيذها وكالت متخصصة .وتدور مشاريع البحث التي رصد لها  وإزالة التلوث .
مشروع لمسائل  90مليون دج ، 95.50مشروع مكرسة للنفايات الصلبة بميزانية تبلغ  95مختلف مسائل البيئة :

مشاريع لتهيئة  5مليون دج ،  5.5مشاريع لحماية الموارد المائية بمبلغ  5مليون دج ، 95.5التلوث الجوي بمبلغ 
مشاريع للتربية البيئية   92و مليون دج ، 52وجي بمبلغ مشروع للتنوع البيول 11مليون دج ،  5.5الساحل بمبلغ 

لباحثين جزائريين من جامعة السانية بوهران وحدة  0225وقد منحت الجائزة الوطنية للبيئة لسنة  مالیين دج . 92
 ( (.52)انظر الملحق ) 2.تطوير تكنولوجيا السيليكون لجامعة الجزائر 

 وسائل اإلعال   : التحسيس والتوعية من خالل  . 9

 لتغطية وكذلك بها العالم اهتمام تزاید بسب ومشكالتها البيئية بالقضايا جزائرال في اإلعالم وسائل اهتمت لقد      
إضافة إلى تزاید حجم المشكالت والتحديات البيئية التي تعانيها الجزائر ؛ إذ یتضح  بالبيئة المتعلقة دولةال نشاطات

جليا الدور الذي يقع على عاتق وسائل اإلعالم المختلفة من أجل رفع الوعي البيئي لدى األفراد ، وحتى متابعة 
فيما یلي حوصلة ها وتعدیلها . و الخطط واالستراتيجيات التنموية والبيئية الموجودة على أرض الواقع في سبيل تقويم

 لبعض وسائل اإلعالم الوطنية  ودورها في معالجة المشكالت البيئية ورفع الوعي البيئي  : 

 اإلذاعة : 
 والوطني، المحليين المستوي على الجزائر، في بالبيئة مختصان إذاعيان برنامجان ظهر 1999 عام منذ       

 البرنامج، فتح وقد دقيقة خمسون  ومدته "والمحيط البيئة" بعنوان برنامجا ملحة أحمد مقد   األولى الوطنية القناة ففي
                                                           

تاريخ الدخول للموقع   ، كلية علوم األرض والجغرافيا وتهيئة اإلقليم :،  الجزائر  موقع جامعة  هواري بومدین 1
 سا 2016/12/9،08:30

                                                                                      http://www.usthb.dz/ar/spip.php?article75 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              571، 575ص  ص،المرجع السابق ، 1001وزارة  تهيئة اإلقليم والبيئة: تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائر  2
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 اإلذاعي البرنامج أما .الصرف ومياه التصحر و الصلبة، بالنفايات والمياه الشواطئ تلوث منها ساخنة ملفات
 وهو؛ "األخضر العالم" بعنوان الجزائري  بالجنوب محلية إذاعية قناة على الشرع فتيحة وتقدمه هتعد   الذي ، الثاني
 . والرسائل والمنوعات والتحقيقات األخبار فقرات تحوي  دقيقة وخمسون  خمسة مدتها مسموعة مجلة شكل على

 ويتمحور، "الحياة و البيئة" بعنوان ناجح أسبوعي برنامج ببث الجزائرية الثقافية اإلذاعة بدأت 2004 عام في بدايةو 
 المقابالت و والتحقيقات األخبار يضم كما ، الصناعي والتلوث البيولوجي والتنوع المحميات حول البرنامج محتوى 

 . المختلفة البيئية والمعلومات
تجددت و ،  "البيئة أجل من عا   " شعار ملتح،  2011سنة   تحسيسية حملة جزائريةال اإلذاعة نظمت وقد      

 من الشركاء مختلف مع بالتعاون  وذلك،  " والتنمية المستدامةسنة من أجل البيئة " تحت شعار : 0295سنة 
وفي سياق تفعيل هذه الحملة   .البيئة مجال في المتدخلة الجمعيات و المنظمات، و والهيئات، المؤسسات، بين

اإلذاعة الجزائرية بقنواتها الوطنية الموضوعاتية وشبكة إذاعاتها المحلية الثمانية واألربعين  تالتحسيسية، جند
تحسيس المواطنين بخطورة التدهور الكبير الذي تعرفه البيئة بهدف باإلضافة إلى الموقع االلكتروني لإلذاعة، 

ما ،  0295 سنة البيئةة الناجحة في إطار ومن  المبادرات الميداني .1والموارد الطبيعية التي تزخر بها الجزائر

 .2بهدف التوعية والتحسيس في الشواطئ ""منظفي البحرالقناة الثالثة مبادرة  قدمته
بالقناة األولى یوم السبت على  "األوزون "حصة  1071التي رصدناها  لسنة إلذاعية ومن بين الحصص ا      

 تقريبا الجزائرية الجهوية اإلذاعات كل مستوى  على بيئي برنامج وجودو ی سا. 70:00سا إلى  7:01الساعة  
 ،مل مسميات عدة : كالبيئة والمحيطيح وغيرها ، سكيكدة ، برج بوعريريج وهران و عنابة ،قسنطينة إذاعة غرار على

 . سيتم تقييم مدى فاعليته في القسم الميداني  البيئة والتنمية ..إلخ
  : التلفزيون الجزائري 

 والمعلومات، والتحقيقات األخبار بين تتراوح بيئية مواضيع األخر و الحين بين بدوره الجزائري  التلفزيون  يقدم      
 .اإلخبارية التغطيات خالل من أو خاصة برامج إطار في
إلى النشرات اإلخبارية ، فقد أصبحت المواضيع الخاصة بالبيئة تطرح في العناوين األولى للنشرة  فبالنسبة  

 اإلخبارية بعدما كانت تترك آلخرها في الماضي . 
ومن بين البرامج التي تم  رصدها في التلفزيون الجزائري  حصة "صباح الخير" ؛ حيث تطرح الحصة بعض 

ألنشطة البيئية على مستوى دار دنيا أو الجمعيات البيئية أو المدارس ...إلخ ، المواضيع عن البيئة ، ومختلف ا
 وتعرض قناة الشروق برنامج بيئي متميزسا صباحا یوميا.  70:00سا إلى الساعة  1:20وتبث  من الساعة: 

مجلة بيئية نصف شهرية تبث على قناة  الشروق العامة یوم األحد  وهو؛ Green-mag المجلة البيئية بعنوان 
                                                           

 سا  22:00،  2016/10/20موقع اإلذاعة الوطنية : تاريخ الدخول للموقع 1

  http://www.radioalgerie.dz  
2 http://www.elmouwatin.dz/spip.php?page=imprimer&id_article=5396 1/2 El mouwatin,2016/08/27    10 :00hا 
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سا ، هدفها تحسيس الجمهور العام حول أهم القضايا البيئية وتوجيه وتحسين سلوكهم البيئي، 95:52على الساعة 
نامج على ر باالضافة الى لفت انتباه السلطات إلى أهم المشاكل التي تهدد البيئة بمكوناتها في الجزائر. ويحتوى الب

لط الضوء على بيئيون: بورتري يس -صدى البيئة : تحقيق یبرز ظاهرة أو مشكلة بيئية في الجزائر  -فقرات:  26
و دعم  محيطالة تساهم باختراع، مبادرة، خطوة ايجابية لتحسين ، مؤسسات ، جمعيات، صديقة للبيئ أشخاص

نصيحة خضراء:  -ار البيئية في الجزائر و العالم عرض ألهم األخب - eco press : أسلوب حياة بيئي ومستدام
ارت بيئة.نت: صور وفيدیوهات بيئية أث -حلول بسيطة مستوحاة من الطبيعة لحل مشاكل یومية شائعة الحصول 

تجربة واقعية من الشارع الجزائري تتم من خالل إخفاء  - eco geste: تفاعل رواد مواقع التواصل االجتماعي
 . 1السلوكيات السلبية و االيجابية للمواطن الجزائري الكاميرا و ترصد 

 المكتوبة الصحافة: 
ب الجرائد أغلفي تشغل مساحات ، و عالم المكتوب بالجزائر البيئة مادة أساسية في اإلقضايا أصبحت لقد       

أليام اباللغتين العربية و الفرنسية مثل الخبر،الشروق اليومي،األحداث ،الفجر ،األحرار ،البالد الشعب ؛  الوطنية
 la nouvelle république ,le Maghreb  la tribune, ElWatan مثلالجزائرية و صحف أخرى صادرة بالفرنسية 

, le quotidien d'Oran ,liberte,l'expression.    2بتقديم تحقيقات ميدانية عن مختلف المشكالت كالنفايات  وذلك
االعتداء على المساحات الخضراء. ووصلت إلى ، تلوث الساحل ، مياه الصرف غير المعالجة  ، المياه القذرة ،

، وفي  مقال 100أكثر من   7777و  7779صدر بين عامي  قدو  كشف بعض المخالفات البيئية الكبرى .
ة اهتماما واسعا من طرف الصحافة الوطنية . ففي خالل شهر فيفري من يمواضيع البيئالالفترة األخيرة شهدت 

 2. مقال موزعة على أهم القضايا البيئية في الجزائر 207تم رصد أكثر من  1001عام 

 حدیثة صحيفة هي،و  للبيئة أسبوعية صفحة تخصص التي الجزائر في اليومية الصحفية من الصباح وتعتبر
 الهادفة المبسطة المعلومات علىكزت في مواضيعها  وز عامة، وعالمية محلية مواضيعها التوزيع، ومحدودة النشأة

 توقفت فقد ، الشروق  جريدة في سنوات لثالث ظهرت التي األسبوعية البيئية الصفحة أما .البيئية التوعية إلى
 االعتداءو  القذرة والمياه المنزلية بالنفايات بدأت هامة مواضيع إلى صدورها خالل تطرقت هاأن   من الرغم على
 . الكبيرة البيئية المخالفات بعض كشف إلى ووصلت الخضراء المساحات  على
 والتحقيقات والمنوعات المحلية الصفحات مستوى  على الجزائرية الصحافة في مطروحا موضوعا تبقى البيئة أن غير

 طليعة في والشواطئ البحر وتلوث الصناعي التلوث ويأتي  .لها خاصة صفحات تخصيص عدم من الرغم ،على
 صحيفة وتتميز  .البيئية والصحة والتصحر الكوارث و الصلبة النفايات تليه الجزائري، البيئي اإلعالم اهتمام
 بالمعاهدات المرتبطة تلك خاصة البيئة لقضايا معمقة بتغطية بالفرنسية تصدر التي (El-Watan)الوطن

                                                           
 سا05 00:،  2016/10/20موقع قناة الشروق : تاريخ الدخول للموقع 1

https://tv.echoroukonline.com/program/green-mag 
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 ، انتشارا األكثر وهي "الخبر" تبرز بالعربية، الصادرة الجزائرية الصحف ضمن ومن . الدولية البيئية والمؤتمرات
 تحقيقاتحيث تطرح   "الخبر" جريدة في یوميا موضوعا تكاد تكون  التي البيئة، لمواضيع المتواصلة بتغطياتها

 واستنزاف القالة منطقة مرجان وسرقة السفن وفضالت المعالجة غير الصرف بمياه الساحل تلوث عن ميدانية
 . 1 الغابية الثروة

ا غير كافية الج اإلعالم في البيئية للقضايا إعالمية تغطية وجود ورغم        فغالبية الصحف تشتكي ،زائري إال  أنه 
لموضوع. كما ا البيئية والمقتنعة بأهميةمن نقص المعلومات البيئية و قلة الكوادر اإلعالمية المتخصصة بالمسائل 

التغطية  على تركز ؛حيثليها بشكل مجزأ و غير دقيق إيضا غموض المادة البيئية وسطحيتها و التطرق أیالحظ 
 .مختلف الجوانب  من وتناوله الموضوع في والتعمق والتفسير الشرح إلى وتفتقر سطحية تكون  التي اإلخبارية

وقتية  . وهي تغطيةمشكالتهاوكثرة  رزائالج في البيئة واقع مع مقارنة منخفض التغطية هذه حجم أن   يضاأيالحظ و 
 الفرصة یتيح ال قد وهذا ، تتوقف ثم العالمي یومها في أو حدوثها عند البيئية القضايا تثار حيث؛  مستمرة غير

 ال وهي بذلك .طويلة زمنية فترة إلى يحتاج ذلك ألن   اإلعالمية رسالته في البيئية القيم یوظف أن باالتصال للقائم
من خالل  ، الطرح في االستمرارية وكذا التعمق من المزيد إلى تحتاجلذلك فهي  القراء . لدى إيجابية مواقف بنيت

،  وتخصيص حيز زمني ومساحة أكبر، بشكل أكبر مقارنة بالقضايا األخرى اإلعالمية البيئية تغطية التكرار 
ها مكانة قضايا البيئة في الصحافة الجزائرية تعكس ن  أ يمكن القولو  استعراضية تجعلها أكثر بروزا .وبطريقة 

 في التوعية البيئية .  اهتمامات الفاعلين
 نادي الصحافة 

البيئي ، ويشكل فضاء  مفتوحا للتحري والتعبير الحر للصحافيين الراغبين  في  لهو أداة لإلعالم واالتصا        
أو التخصص في ميدان البيئة ، یيسر لهم الوصول إلى المعلومات واالتصال  بالمختصين ، وقد سمح  ناإلتقا

 بتطوير شبكة إعالمية هامة لإلعالم البيئي . 
 المواضيع، جميع قص و الفرنسية، و العربية، باللغة اليوم في الصادرة الصحف ءةقراب النادي هذا أفراد يقوم 

 صور بأخذ يقومون  و صحفية، ملفات لتشكيل إلصاقها ثم المحيط، و بالبيئة عالقة لها التي الصور و والمقاالت،
 كل في المحيط و البيئة حالة معرفة و عليها االطالع و ءتهارالق وزيرلل منها نسخ تقديم و عليها األصل طبق

 على لالتحص   يمكن وبذلك،  الدارسة لتسهيل مقال لكل   تابمختصر  الملفات هذه تتبع أحيانا و ،الوطن أنحاء
 نادي يقوم كما. الشهر في تعانيها التي المشاكل مختلف و ، المحيط و البيئة عن قيل ما تضم   شهرية ملفات

 كانت سواء الوازرة بها تقوم والتي مسبقا الدولية و الوطنية، اللقاءات و الندوات، لمختلف بالتحضير الصحافة
 : خالل من ذلك و خارجها أو بداخلها

 سواء بمفردها بها لالتصال ذلك و البصرية السمعية و المكتوبة ئريةزاالج الصحافة لكل المسبق اإلبالغ -
                                                           

  27ص ،  0226،  والتنمية للبيئة األول العربي اإلعالمي الملتقى حول تقرير ، العربية اإلعال  وسائل في البيئة :صعب نجيب 1
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 . الحدث لتغطية وذلك الندوة جراءإ ...) مكانو  وقت ( بموعد إعالمها و الفاكس أو الهاتف طريق عن
 . الحدث لتغطية ذلك و اللقاء موضوع تخص ملصقات مطبوعات، ملفات، بتقديم التكفل -
 .1 القمة أو الندوة أو اللقاء مجريات لكل التسيير و بالتنظيم التكفل- 
 : المساجد  تفعيل دور     .9

زارة في هذا حيث بادرت الو ؛  عمأوساط المجتاالستعانة بالمساجد لتكريس وغرس الثقافة البيئية في لقد تم        
رئيسية ثالث أبواب وهو من الحجم الصغير وبه  ، صفحة 711الذي يضم و  ،وضع دليل لإلمام إلى اإلطار 

فصول جاءت على النحو التالي :العبادة في  1؛ قسم إلى  التربية البيئية في اإلسالمالباب األول شمل ي وملحق :
 ،للتربية البيئية ،المحاور الكبرى اإلسالم ، دور المسجد ومكانته ، التربية البيئية في اإلسالم ،أهداف التربية البيئية 

 المنهج اإلسالمي في التربية البيئية .
 ؛ ضمن سبع  فصول وهي : مكانة اإلمام في اإلسالم ،لبيئية دور اإلمام في التربية اأما  الباب الثاني المعنون بال :

مرجعية اإلمام في التربية البيئية ، التربية البيئية نشاط مستمر ،أنواع النشاط التي يقوم بها اإلمام ، الشرائح 
باب الثالث لالمقصودة بالجانب المسجدي ، التركيز على الجانب العملي ،وعقبات في طريق التربية البيئية . أخيرا ا

تحت عنوان المجاالت الكبرى للتربية البيئية في االسالم تضمن أربع فصول :مجال المحافظة ،مجال االستغالل ، 
 مجال التكيف ، مجال الجمال .

كما تضمن الكتيب مجموعة من الدروس والخطب في التربية البيئية مثل : الماء ، النظافة من اإليمان ، نظافة 
 المساجد ، إن  لكم في األنعام لعبرة ، عالم النبات ، عدم اإلسراف .المحيط ، نظافة 

 فيها تحدید اآليات القرآنية التي توضح عالقة اإلسالم الحنيف بالسلوك تم  ، المنتوج بعد دراسة معمقة وقد جاء هذا  
 مركزي  مفتش وهو ،محجوبي عمار تأليف من الكتيب وغيرها اليومي للفرد لتوعيته بنظافة المحيط واقتصاد المياه

 النشاطات بكل الجهة هذه إعالموالوزارة ب  األوقاف مدیرية مع التعاون  يتمو  .2األوقاف و الدینية الشؤون  رةاز و ب
 في المسطرة األهداف تحقيق إلى للوصول الطرفين بين تواصل هناك يكون  حتى المدیرية بها تقوم التي البيئية
  .التحسيس مجال

 : تنشيط الحركة الجمعوية    .2
نين، مل جاهدة على توعية المواطللجمعيات البيئية دور فعال في تحسيس المجتمع بالبيئة ومشاكلها وتع      

غرس روح المسؤولية في نفس كل مواطن قصد تغيير سلوكه في تعامله مع البيئة ، وكذا إكسابه مختلف المهارات و 
قانون  يث نصحة . ولعل  نشاط الحركة الجمعوية في الجزائر جاء متأخرا  ؛ من خالل النشاطات البيئية المختلف

                                                           
 551ص ، ،المرجع السابق 1001وزارة  تهيئة اإلقليم والبيئة: تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائر  1

 5 ،ص المرجع السابق :وزارة تهيئة اإلقليم والبيئة ووزارة الشؤوون الدینية  2
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، ولكن دون تبيان الدور الذي يمكن  1على إنشاء الجمعيات للمساهمة في حماية البيئة 9155البيئة القديم لسنة 
. لهذا فإنه لم لبيئيةلتربية ادورا  للتثقيف وا أن تلعبه وكيفيات تدخلها في هذا الميدان، كما أن هذا القانون لم يعطيها

يكن للجمعيات في ظل قانون البيئة القديم الدور المرجو منها في مجال حماية البيئة ، إال أن المشرع وفي ظل 
قد دعم دور الجمعيات في حماية البيئة، إذ نص على دور الجمعيات في إبداء الرأي  25/92قانون البيئة الجدید 

تشير اإلحصائيات إلى وجود و  .2المتعلقة بحماية البيئة وتحسين اإلطار المعيشي والمشاركة في جميع األنشطة
وهي  " جمعية صحاري العالم "من أهم الجمعيات الناشطة على المستوى الدولي  :  .3جمعية بيئية معتمدة  065

ي یترأسها الحكومات التقبول هذه الجمعية فيما بين  برعاية الرئيس بوتفليقة ، وقد تم 0220جمعية دولية أنشئت 
شريف رحماني كمالحظ دائم لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة ، وينتمي أعضاؤها إلى مختلف 

 . 4البلدان والقارات
رصدنا : جمعية حماية البيئة والمحيط بسوق أهراس ، جمعية  الوطنيمستوى المن أهم الجمعيات الناشطة على و 

جمعية المحافظة على التراث وحماية البيئة بغرداية ، جمعية حماية المحيط البحري بوهران  أصدقاء البيئة بأدرار،
 ، الجمعية الجزائرية للتراث و البيئة وترقية المناطق الصحراوية  ...الخ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .السابق92 -55من قانون  96المادة  -1
   .السابق92 -25من قانون  55المادة  -2
 575ص  ص،المرجع السابق ، 1001: تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائر ، والسياحةالبيئةالعمرانية تهيئة الزارة  و  3

 577ص ، المرجع نفسه  4
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 ثاني: خالصة الفصل ال
مع  تهدف إلى تنمية الخلق البيئي لدى اإلنسان بتوجيه سلوكه في تعامله توجه تربوي التربية البيئية هي       
ف البيئة من جل البيئة واستمرار تكييأي معنى التكيف من ا ینم  مم  ، المختلفة ها للتفاعل مع عناصر  ه وإعدادالبيئة 

ويتطلب هذا إكساب اإلنسان المعارف البيئية التي تساعده على فهم  الشامل.جله وحماية النظام البيئي بمفهومه أ
كذا و ، ذه البيئةمن المساهمة في تطوير هنه التي تمك   هتنمية مهارات و العالقات المتبادلة بينه وبين عناصر البيئة ،

أوجه التقدیر  ذه البيئة، وإكسابهاالتجاهات والقيم التي تحكم سلوك اإلنسان إزاء بيئته وإثارة اهتمامه نحو ه ةتنمي
يت أن ه يمكن تحقيقه بفعالية إذا استطاع البهذا كل   ألهمية العمل على صيانتها والمحافظة عليها وتنمية مواردها.

 وإذا تمكنت المدارس والجامعات من غرس هذه القيم لألجيال الناشئة، يعمل على تنشئة األفراد تنشئة بيئية سليمة 
ير من تبصوباقي المؤسسات اإلعالم والمنظمات  نوإذا تمك ، في مناهجها والعمل على تطبيقهاوإدخال ذلك ، 

حديات ومواجهة التعليها المحافظة و مما يساهم في خدمة البيئة  ، وتنمية مداركهم نحو القضايا البيئية الناس 
 .أشكالها  البيئية بكل  

مؤتمرات العالمية ، فقامت بعدة خطوات إجرائية في سبيل ولعل  الجزائر أيقنت ذلك مستجيبة لتوصيات ال     
 تطبيق التربية البيئية مستهدفة جميع فئات المجتمع ، نذكر من بينها  : 

 إدراج التعليم والتحسيس البيئي ضمن قوانين والمخططات الخاصة بحماية البيئة . -

 الوزارات.عقد اتفاقيات التنسيق والتعاون المشترك بين وزارة البيئة ومختلف  -

استحداث المؤسسات البيئية المختصة بالتربية البيئية مثل : مدرسة التربية البيئية بالحامة ، دورالبيئة ) دنيا( على 
 المستوى المحلي . 

هدفت بعض كتجربة است 2 002سنة راسية في مراحل التعليم العام منذ التربية البيئية ضمن المناهج الد جار إد -
األدوات البيداغوجية  دادعإ ، و  2006 فيلتعمم التجربة في جميع مراحل التعليم العام المؤسسات التعليمية 

 المستدامة (  .من أجل التنمية ) حقيبة التربية البيئية الخاصة بالتربية البيئية 

 شطةإنشاء النوادي الخضراء وتزويدهم بالوسائل المناسبة لتنفيذ األنتشجيع األنشطة الالصفية البيئية من خالل  -
 .البيئية 

التكوين البيئي على المستوى الجامعي من خالل فتح التخصصات العلمية التي لها عالقة بالبيئة ، وكذا فتح  -
 تخصصات للدراسات العليا في مجال التربية البيئية ، ناهيك عن األبحاث العلمية في هذا المجال .

ومشكالتها من ضمن اهتمامات وسائل اإلعالم التحسيس والتوعية في وسائل اإلعالم من خالل جعل البيئة  -
 المقروءة والمكتوبة والمسموعة .

تفعيل دور المساجد في الترغيب في حماية البيئة ، على أساس أنها جزء من تعاليم الدین ، والترهيب عن  -
 مختلف السلوكيات .
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التحيسيس يئية ، والتوعية و دعم إنشاء الجمعيات البيئية ، والتأكيد على دورها في التحسيس بالمشكالت الب -
 بضرورة حماية البيئة المحلية .

على كافة المستويات في سبيل تربية الفرد تربية مجهودات بذلت الجزائر  كل ماسبق يظهر أن  من خالل       
المجهودات يم هذه ولعل  تقي  وتكوين المواطن البيئي الذي يحترم بيئته ويحافظ عليها ويعالج مشكالتها .بيئية ، 

   .مستوى المحليومدى فاعليتها یتضح من خالل رصد  الواقع على ال



 

 
خصائص البيئة الطبيعية والبشرية  لمجال :  ثالثالفصل ال

 الدراسة 
 تمهيد 

بلدية سكيكدةلأوال : خصائص البيئة الطبيعية والبشرية   
 .خصائص البيئة الطبيعية .1
. خصائص البيئة البشرية .2  

 بلدية برج بوعريريجل  خصائص البيئة الطبيعية والبشريةثانيا : 
 الطبيعية ..خصائص البيئة 1
. خصائص البيئة البشرية .2  

بلدية ورقلةل خصائص البيئة الطبيعية والبشرية ثالثا :  
 .خصائص البيئة الطبيعية .1
. خصائص البيئة البشرية .2  

 رابعا : النتائج المستخلصة
 

  ثالثخالصة الفصل ال
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 تمهيد : 
إّن التعّرف على البيئة الطبيعية والبشرية والوعي بمشكالتها يعتبر من  أهم األهداف التي تسعى التربية البيئية     

 هاكما أنّ  .ذا أوال ه السلبية لألشخاص لتحقيقها لحماية البيئة من مختلف التجاوزات التي تحصل جراء التصرفات
والتي  ، ةيعية والبشريبخصائص وسمات البيئة الطإبراز أهم خطوة أساسية لتشخيص الواقع البيئي. من خالل 

بيئات طبيعة  من المجاليفي توزيعها  تختلف بلدياتد إخترنا ق. ولمن تدهورشكلت عوامل رئيسية فيما تشهده 
سكيكدة ، برج بوعريريج ، ورقلة ، سنحاول تشخيص خصائصها ، إلبراز دور هذه الخصائص  بلديةهي ، مختلفة 

 . في بروز المشكالت البيئية
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 :  ة سكيكدة بلديلوالبشرية  البيئة الطبيعية أوال : خصائص
 :الموقع  .1

 موقع والية سكيكدة : 1.1
وهي محصورة بين البحر  كلم تقريبا ، 041امتداد  لىالساحلي الجزائري عشرق الشريط  تقع والية سكيكدة       

، تقدر مساحتها اغرب، والية قسنطينة، ، والية جيجل شرقا والية عنابةجنوبا ، و  والية قالمةشماال و  األبيض المتوسط 
 .0تجمع   بلدية 4.متشكلة من  0774تكونت والية سكيكدة نتيجة التقسيم اإلداري لسنة  . ²كلم 40.7.14بـ 

بن عزوز ، رمضان جمال ، الحروش ، سيدي مزعيش ، عزابة ،  : دائرة سكيكدة  ، الحدائق ،هي  دائرة و
 .أوالد عطية ، أم الطوب  عين قشرة ، ،زيتونة ، القل ،تمالوس

 سكيكدة :بلدية موقع   1.1

وبين خطي  ؛   شماال 1.70.و   1.44.  دائرتي عرضلتقاء إعند   سكيكدةبلدية  تقع   : الموقع الفلكي -
  . الجزائر شرق  شمال حيث تحتل موقعا استراتيجيا  فيشرقا  ؛  7.17و  1.44طول 

بعد أن كانت إحدى دوائر م 0774م ، ثم مركز والية سنة 0444أصبحت سكيكدة بلدية منذ  : ادار  اإل  الموقع  -
 ومن، كرومة وحمادي الحدائق الجنوب بلدية ومن المتوسط األبيض البحر الشمال من يحدها والية قسنطينة .

 .2 كلم 57مساحة على البلدية تتربع  .تيزو  نيع بلدية الغرب ومن،  فلفلة بلدية الشرق 
 بلديات كافة نيب تصلعقدة جغرافية  على المستوى اإلقليمي والوالئي  سكيكدةبلدية  تعتبر : الموقع الجغرافي

 الوالية  تخص التي الشؤون  لمختلف قرار ومركز إدارية عاصمة لتكون  أهلها مّما ةيالوال لتوسطها كدة،يسك والية
  ربطهاي الذي 03 رقم الطريق الوطني : ةيالتال ةيالوطن الطرق  محاور لتقاءإ عند تقع وهي(( . 10)طةيالخر  أنظر)

 .شرقا  كلم 104 ب عنابة نةيبمد ربطها ي الذي 44 رقم جنوبا . الطريق الوطني  كلم 89 :  بـ   قسنطينة  بمدينة
   .غربا كلم 151 ب جليج نةيبمد  ربطهاي الذي 43 رقمالطريق الوطني 

 عقدة جغرافية تشكل ثيح نة ؛يوقسنط عنابة بعد الجزائري  الشرق  الشمال في ياتنمو  طبا ق سكيكدة  بلديةتعتبر و 
 .ن ؛ وهي بذلك عقدة جيدة بين المدن الكبرى يلمتروبولا نيهذ نيب  تربط
 والجنوب. وتشكل ،الشمال الغرب الشرق،  األربعة الجهات نيب تربط اقتصااد  محورالوطني فهي  المستوى  وعلى
  .ساحلية نطقةم باعتبارها الخارج، نحو األخرى  الداخلية للواليات تجاريا منفذا
 التجاري  نائهايم بفضل وهذا ،ةياألوروب بالقارة اإلفريقية القارة صليهاما   جسرا العالمي تمثل المستوى  وعلى

 .العالمية الخارجة باألسواق الجزائر تربط هامة يةتجار  بوابة لتكون ها اللذان أهال والبتروكيماوي 
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 لبلدية( : الموقع اإلداري 10الخريطة )
 سكيكدة
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 خصائص البيئة الطبيعية :   .2
 تنوع وتعقد مظاهر السطح  :  التضاريسية الوحدات  2.2
بي إلى الجنوب تتجه من الشمال الغر  ، والتيفي الجهة الشرقية سلسلة جبال فلفلة بين تتموضع بلدية سكيكدة     

جبال العالية ذات اتجاه شمال شرقي إلى جنوب غربي ، أعلى ى م ، باإلضافة إل.54الشرقي تصل أعلى قمة بها 
 للسلسلة امتدادا تشكل منحدرة تالل عن عبارة األصل في هيالكتلة الغربية ف جبالو م . 111قمة بها تصل إلى 

 . قسنطينة لناحيةيدية النوم الجبلية
 :ليي فيماالبلدية  لسطح  المكونة المظاهر تتلخصو    

 المنطقة خاصة تحتل ، سكيكدة بلديةل اإلجمالية المساحة ثلث حوالي الجبلية المنطقة تغطي  :ةيالجبل المنطقة* 
 :تتكون من مجموعة جبال نذكر منها  الغربية . والجنوبية الغربية

 المنطقة عن فصلهايو  سكيكدة نةيلمد العمراني  النسيج شرق  قعي بوعباز، بجبل أيضاعرف يو   :مواادر جبل-
ينتهي في الجهة الغربية الشمالية بمنحدر صخري شبه  .م164 ارتفاعه بلغي دائرية، شبه بقمة متازي ،الصناعية 

  .%  05عمودي ، والجزء الباقي منه يشكل سفوحا محددة ذات انحدارات معتبرة تصل إلى 
 جبل في م160 نيب ارتفاعهايتراوح   بايتقر  ضهاعبب متصلة وهي  :وبولقرواد على،ي بو مالك، بني جبال مجموع-
 . %75ولها نفس خصائص جبل مودار ويفوق انحدارها .بولقرود جبل في م 238 و ، علىي بو

كما تتميز بانزالقات على جميع .  % 75م بانحدارات تتعدى 051م و011يتراوح ارتفاعها بين كدية الزفزاف : 
 ( 02)أنظر الخريطة). بالبحرسفوحها المغطاة بترسبات حديثة ، والتي في بعض االحيان تكون متصلة 

  رامنة ،الز  وااد إلي باإلضافة صفصاف وااد : : تتواجد بالقرب من المجاري المائية منهامنخفضاتمنطقة ال -
 وتمثل أغلبية مساحة البلدية .

من مساحة البلدية ، وتضم السهل الذي يمتد بين المنطقة الصناعية وواد  0/1تمثل   :ةيالرمل الكثبان  منطقة -
 .م 500 و 200 نيب ما يتراوح بعرض الساحلي طيالشر  توافقالقصب ،  

 كلم .  01م بطول  051إلى  71مابين ضيق طيشر  شكل عل الشاطئ مساحة متدت:  الشواطئ -
 . هكتار  14، تقدر مساحتها  بـ حرالب بمحاذاة  الممتدة الجبلية بالمنطقة مرتبطة وهي  :الخلجان-
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  من متوسطة إلى شديدة التضرس  :اإلنحـــــدارات   1.1
س، تصل متوسطة إلى شديدة التضر من حيث تختلف درجة الميل  طبوغرافية متباينة ؛بسكيكدة  بلدية تتميز     

التي تكسوها األحراش والشجيرات .ويمكن تصنيف فئات اإلنحدار الغربية في المنطقة الشمالية  % 75إلى أكثر من 
 إلى: (.1الخريطة )من خالل 

  : ( %  22أكثر من الكبير جدا )فئة اإلنحدار  -
 .  لالتعمير فيها شبه مستحي والشمالية الغربية ؛ فهي أراضي متضرسة ،تظهر بالمنطقة الغربية    
 : ( %22-22 )فئة اإلنحدار الكبير -
 خاصة هضة .إمكانيات مادية با ، تتطلبتهيئة صعبة تتميز بصعوبة التعميرتشمل مساحات معتبرة أين تكون ال 

 أقصى شرق البلدية . وكذا،   بجبل مواادر، بني مالك ، بويعلى
 
 

( 12الخريطة  )
 : 

 نجاز الباحثة باالعتماد على النموذج الرقمي لألرض إمن المصدر : 
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 : ( % 22-3فئة اإلنحدار المتوسط ) -
ذه األراضي تكون هويشمل مساحة صغيرة ومتفرقة  يتمركز خاصة بالمدخل الجنوبي للمدينة عبر بلدية الحدائق ،

  .البلدية  ق ر شومناطق واسعة في  صالحة للبناء.
 : %3أقل من اإلنحدار الضعيف  فئة -
زرامنة واد الصفصاف وواد ال سهولعند ه جنوبو ه وسطعند الميناء و  التجمع الحضري  مركزتتمركز أقصى شمال  

 .، والمناطق الوسطى من البلدية أين يتواجد القطب البتروكيماوي ، والمنطقة الصناعية الصغرى 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ( : 13الخريطة )
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 : الشبكة الهيدروغرافية   3.2

ا المدينة من تأثير على بعض المشكالت البيئية التي تعانيهتعتبر دراسة الشبكة الهيدروغرافية مهمة لّما لها 
 . من أهم األودية التي تتواجد  بالبلدية  وعلى رأسها الفيضانات

 وااد الصفصاف :  
يعتبر من أهم االودية وأكبرها في تل الشمال القسنطيني ؛ حيث يشكل المحور الهيدروغرافي الرئيسي لتصريف    

، نشأ واد الصفصاف فوق ( ( 41) أنظرالخريطة ) 7كلم  0054والذي يتربع على مساحة مياه الحوض التجميعي 
هذا يتصل بانحدارات جبل الوحش في جنوب السلسلة النوميدية ، والتقاء كل من واد الخمخام وواد بوعجاب ، 

م في واد الخماخالمحور الرئيسي شبكة من األودية التي تنحدر من مختلف الجهات لتغذيته أهمها واد بوعجاب 
يقطع هذا الواد مركز  كلم . 07..5، واد الزرامنة ، واد عمور في الضفة الغربية. يبلغ طوله  الضفة الجنوبية

مدينة سكيكدة ، ويصب أحواض الحروش مجاز الدشيش وصالح بوالشعور ، ويواصل اتجاهه نحو سهل الزرامنة 
 ليصب في البحر المتوسط . 

 وااد الزرامنة : 
م ، يجري بمحاذاة الطريق  477أهم رافد للواد الرئيسي واد الصفصاف ، ينبع من جبل زعرور يبلغ ارتفاعه      

 الرابط بين تمالوس وسكيكدة ليلتحق بواد الصفصاف .
تتميز هذه المجاري بكونها موسمية الجريان ، يزداد منسوبها عند نزول األمطار الفجائية فتحدث فياضانات       

رامنة مثال في القسم الجنوبي من المدينة الذي يتحول في فصل الصيف إلى مصدر لألوبئة ، مياه هذه كوادي الز 
المجاري تذهب إلى البحر ، وال يستفاد منها إال في سد القنيطرة ، وسد زردازة ، حيث تستهلك المنطقة الصناعية 

 السدين . من مياه  51%
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 حوض  الصفصاف 

 بلدية سكيكدة  

 جزت باإلعتماد على خريطة مكتب الخرائط واإلحصاء لمديرية الحماية المدنية سكيكدة المصدر :أن

 

 األحواض المائية لوالية سكيكدة ( : 14الخريطة )
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  الرطبالمناخ  اخ :ــالمن  4.1
ف ويمكن أن نتعر  ، قد تزيد عن عشرة سنوات، يعّرف المناخ على أّنه حالة الطقس خالل مدة زمنية طويلة     

، ويعتبر المناخ عنصرا أساسيا   1عناصره األساسية المتمثلة في: التساقط، الحرارة، الرياح...إلخعليه من خالل 
 لما له من انعكاسات على البيئة الطبيعية ، وأثر على المشكالت البيئية الموجودة بالمدينة: كالفيضانات والتلوث

، ولقد   2161إلى  2111سنوات للفترة الممتدة من  61لمدة  وفيما يلي نستعرض أهم عناصر المناخ وغيرها.
 :رغبنا في الحصول على معطيات لفترة زمنية أطول لكن هناك تحفظ من محطات الرصد 

  :التســـاقط   1.4.1
األمطار تتركز في الفترة الممتدة من سبتمبر من كبرى كميات  سكيكدة تتلقى يتبين أنّ ( 12) الشكل من خالل     

ي حيث سجل حوال اتساقط لشهر األكثرجانفي امن التساقط السنوي ؛ ويمثل شهر  % 18إلى أفريل حيث تمثل 
وليست الكميات الكبيرة  ملم . 1.1أما الشهر األقل تساقطا فهو شهر جويلية بمتوسط شهري يقدر بـ : .ملم 111

المنطقة فالتوزيع غير المنتظم هو ما تعرفه المنطقة أيضا ؛ والذي يترجم في سقوط كميات كبرى فقط التي تميز 
ختلف اآلليات ط ميفي فترات قصيرة جدا وهو ما يعرف باألمطار الفجائية ، فلهذه األمطار تأثير كبير في تنش

أو   –دة وضعف الغطاء النباتي خاصة إذا ما تناسبت مع االنحدارات الشدي -الهيدرولوجية في أعالي السفوح  
على مستوى المجاري المائية مما يزيد من حدة التعرية فتساهم في تمويل النظام الساحلي بمختلف المواد كما أّن 

 . لهذه األمطار انعكاسات  سلبية بما تسببه من انزالقات ،انهيارات صخرية ، وفيضانات 
  2017- 2008بلدية سكيكدةالتوزيع الشهري لألمطار في ( : 21الشكل )

 
 2102محطة الرصد الجوي سكيكدة المصدر :

 

                                                 

 666،ص 2113دار الهدى ،عين مليلة ،، ألفاظ علم المناخ علم المناخ:عنصر عالوة 1 

ج ف م أ م ج ج أ س أ ن د

كمية التساقط ملم  118 114 91.7 46.3 41.3 7.4 1.6 11.5 59.9 75.6 109 106
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 : رارة ــــالح  1.4.1       
إذ  ؛يرها من المناطق الداخليةاالقتراب من البحر يعطي المناطق الساحلية مميزات حرارية تختلف عن غ         

 سكيكدة بلدية  يتضح أّن األشهر الباردة في( .1) شكلمن خالل ال .° 00، والتزيد عن  °0نجدها التنخفض عن 
،ومتوسط حراري فيفري م  يسجل في شهر  °7.7تمتد من شهر ديسمبر إلى  مارس بمتوسط حراري أدنى يقدر بـ 

 .°01.4أقصى يبلغ أدنى قيمة له في نفس الشهر ويقدر بـ 
هر ري األدنى إلى أقصى قيمة له شأما األشهر الحارة فهي األشهر المتبقية من السنة حيث يصل المتوسط الحرا

 . ° 70.4م ،  ،والمتوسط الحراري األقصى يبلغ أقصى قيمة له في نفس الشهر ويقدر بـ  °77.0أوت 
 2102-2112(  : التوزيع الشهري الحراري لبلدية سكيكدة 13الشكل )

 
 2102الرصد الجوي  سكيكدة  محطةالمصدر :

       
 : ر ــــــــــالتبخ  3.4.2

ألّن المنطقة ساحلية فنالحظ ارتفاع معدالت التبخر في األشهر الحارة من السنة ، حيث تسجل أعلى معدالت     
 ملم . 57.4ملم ، بمتوسط سنوي  41.7التبخر شهر أوت 
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 م 2102- 2112 لبلدية سكيكدة ( : المتوسط الشهري للتبخر14الشكل  )

 
 

 2102سكيكدة  مصلحة الرصد الجوي المصدر:

 
 وبة :ـــــــــــالرط  4.4.2

ومن أهم عناصر المناخ التي لها تأثير على البيئة لما لها من  ، 1الرطوبة هي كمية بخار الماء في الجو     
وهي نسبة عالية جدا تساعد  ؛  %  14.7إلى السنوية الرطوبة  معدلصل  ي أهمية في تركز الملوثات في الجو ،

 .على تركز الملوثات 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

                                                 
 81عالوة:المرجع السابق ،ص عنصر  1

 

 2102-2112( متوسط الرطوبة الشهري لبلدية سكيكدة من 10الشكل )

 
 

 2102سكيكدة  مصلحة الرصد الجوي المصدر:
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،هذا م / ثا  7..لى سرعة شهر فيفري أع، تسجل م/ثا  4..يبلغ معدل سرعة الرياح السنوي  الرياح :  2.4.2
 مالية غربية ،ش رياح شمالية شرقية ،العام للتجاه اال.  جو البلديةالمعدل البسيط يساهم في تركز الملوثات في 

وهي غالبا ما تكون باردة جالبة لألمطار في فصل الشتاء وحارة في فصل الصيف . والواقع أّن هذه الرياح لها 
رقية شر على بيئة ؛ إذ المنطقة الصناعية البتروكيماوية  تقع شمال التجمع ، وبذلك فالرياح الشمالية والشمالية اليتأث

  .خاصة إلى مركز التجمع  الحضري  عن المنطقة الصناعية وتنقلهاتكون محملة بالغازات السامة الناتجة 
 م2102-2112من  لبلدية سكيكدة الرياح الشهريسرعة (  :متوسط 10الشكل )

 
 2102مصلحة الرصد الجوي سكيكدة  المصدر:

 
 
 
 

                                                                
 
 
 
 
 
 
 

 

 المصدر : محطة الرصد الجو  سكيكدة

 سكيكدة بلدية( : وردة الرياح ل12الشكل رقم )
 

 شمال 

 شرق 
 غرب  

الشمال 

 الغربي
الشمال 
 الشرقي

 جنوب  

 الجنوب الغربي
الجنوب 

 الشرقي
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 :ضمن النطاق الرطب بلدية سكيكدة  2.4.2

 :  وهي مجموعة من المؤشرات المناخية نجد سكيكدة ضمن النطاق الرطب  من خالل      
 : 1إعتمادا على منحنى قوسن الذي يعبر عن العالقة بين الحراراة والتساقط حيث  مؤشر قوسنP=2T  ،

 الفترة الجافة تمثل جوان ، جويلية ، أوت . و > p )  .  (2Tنجد أن

 
 

  مؤشرMARAT0NNE 
 ، نجد بلدية سكيكدة تقع ضمن المناخ الرطب حيث : MARAT0NNE( Im=P/ (T + 10 2بتطبيق معادلة    

21.18( =61.1  +61/ )112.1 =Im 
                                                 

1 P  2              ملم  18.2ويساوي  التساقط السنوي :  متوسطT :  38.1ويساوي °  61.1متوسط درجة الحرارة السنوي° 
2 Im:  مؤشرMARAT0NNE  .P 112.1ويساوي التساقط السنوي جموع : م ،T  61.1°ويساوي  : متوسط درجة الحرارة السنوي  
 تتم قراءة هذا المؤشر كما يلي :  و

 اف .فجشديد المناخ  8أقل من 
8>Im>  61  جاف .مناخ 

61 Im >  > 21  مناخ شبه جاف. 
21 Im >  >  31  رطب.مناخ شبه 

   رطب  مناخ  31أكثر من 

 
 

 لبلدية سكيكدة  ( : منحنى قوسن الحراري12الشكل )

 

 
  2102محطة الرصد الجوي سكيكدة  من إنجاز الباحثة باالعتماد على المصدر :
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 .أي ضمن المناخ الرطب  31-21وهي بين 
 

 أومبرجي :  ؤشرمEMBERGER  

             m) -/2)(M Q=P(1000)/((M+m)حيث  EMBERGER 1 باإلعتماد على معامل
 =Q 114.31 حيث :ذات الصيف الحار نجد كذلك سكيكدة ضمن المنطقة الرطبة    

 
 

 سكيكدة ضمن منحنى أومبرجي للنطاقات الحيوية(: توطين بلدية 10الشكل )

 
 2102 المصدر : من إنجاز الباحثة باالعتماد على معطيات محطة الرصد الجوي سكيكدة

 
 
 
 

                                                 
1 P : 11281= التساقط السنوي  جموع م 

M ( متوسط درجة الحرارة للشهر الحار بالدرجة المطلقة وتساوي:C +213.2 )  = ( 21.6° +213.2 ) 
m:  ( متوسط درجة الحرارة للشهر البارد بالدرجة المطلقة وتساويC +213.2 =  ) (1.2 ° +213.2 ) 
 

SKIKDA 
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 خصائص البيئة البشرية : . 1
لى المشكالت ، وأثر ذلك عبلدية تعتبر هذه الدراسة جانبا هاما وأساسيا  لمعرفة التطور السكاني والعمراني  لل      

 فيها .البيئية 
 رافي متسارعـــــــــو اديموغــــنمو الديموغرافي: ــــالنم  1.1
السكان، ولم يكن  يومنا هذا في عدد إلى نشأتهاشهدت سكيكدة كغيرها من المدن الجزائرية تطورا كبيرا منذ       

يلي سندرس  فيماو  ، شهدتها واالقتصادية والظروف التاريخية التيهذا النمو منتظما وذلك تبعا للتحوالت السياسية 
       : 7101 سنة إلى 0711هذا التطور في الفترة الممتدة من سنة 

  2611إلى سنة  2622المرحلة األولى الممتدة من سنة:  
، 0777نسمة في تعداد  613311  سكيكدة خالل هذه المرحلة تطورا هاما في عدد السكان بلغ بلديةشهدت      

أي بزيادة وصلت إلى حوالي   % 1.11  حواليوبمعدل نمو إجمالي قدر ب،  0711سنة   17451بعدما كان 
 نسمة وهذا راجع لعدة أسباب نذكر منها: 41444

ن الثورة الزراعية نظرا لتأثير قواني ،ف ارياأل كانس من عدد كبيرالهجرة الريفية، ففي هذه الفترة استقبلت البلدية  -
 .  ، هذه األخيرة شجعت الهجرة من البلديات المجاورة نحو مدينة سكيكدة بصفة خاصة وتأميم األراضي

 والذي صاحبه جلب عدد كبير من اليد العاملة.  0771انطالق األشغال بالمنطقة الصناعية سنة  -
مشاريع اإلسكان عدة مشاريع تنموية مثل "من ، حيث استفادت البلدية 0774سنة  الترقية اإلدارية إلى مركز والية -

 والتجهيز". 
 ة. بلديحركة النمو التي تبعت التغير االقتصادي واإلداري في ال -
 . الزيادة الطبيعية العامة والتي مست كافة أنحاء الوطن بعد عودة االستقرار وتحسن مستوى المعيشة -

  2691إلى سنة  2611الممتدة من سنة المرحلة الثانية: 
 631632 حيث بلغ عدد السكان،  0747في سنة  % 2.11في معدل النمو إلىا شهدت هذه المرحلة تراجع     

 راجع إلى:  وهذا  فقطنسمة  44.7.بزيادة وصلت إلى حوالي  نسمة 
تضم نسبة كبيرة  أصبحتتشبع هياكل االستقبال والحضيرة السكنية وهذا بسبب الهجرة المستمرة نحو المدينة التي  -

 جدا من مجموع سكان البلدية. 
لدية بالبلديات الجديدة قصد تعميرها والنهوض بها خاصة  إلىالقصديرية  األكواختحويل عدد كبير من سكان  -

 لة. حمادي كرومة، الحدائق و فلف
نتيجة تراجع  التي عرفتها الجزائر األزمةالركود االقتصادي التي شهدته هذه الفترة وقلة مشاريع االستثمار بسبب  -

 .البترول وبالتالي تناقص فرص الشغل أسعار
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  2669إلى سنة  2691المرحلة الثالثة الممتدة من سنة : 
أي بزيادة  % 6.68حوالي نسمة بمعدل نمو قدر ب 681118بلغ عدد السكان البلدية في هذه الفترة حوالي        

 منيةاألالمشاكل  إلىوهذا راجع  ، نسمة، وقد عرفت هذه المرحلة اضطرابات في حركة السكان .0455 إلىوصلت 
هجرة لدية البعرفت  أين،  التي عاشتها البالد عامة )العشرية السوداء( والوالية خاصة في المناطق الجبلية الوعرة

الزيادة المطلقة تقلصت بالمقارنة مع المرحلة السابقة وهذا بسبب  أنجماعية من داخل الوالية ومن خارجها، كما 
بالوضع  تتأثرركود حركة النمو العمراني وتشبع مختلف هياكل االستقبال وغيرها من العوامل االجتماعية التي 

  .االقتصادي
  2009إلى سنة  2669المرحلة الرابعة الممتدة من سنة : 
 إلىأي بزيادة وصلت  % 1.47بـ نسمة بمعدل نمو يقدر  071704 سكان بحواليالفي هذه الفترة قدر عدد       
في معدل النمو مقارنة بالمرحلة السابقة وهذا يعود إلى  انخفاظا، وقد شهدت هذه المرحلة  نسمة 04777حوالي 

من سلوك تقليدي  ايديمغراف تحوال تشهد بلديةفال ؛ الزيادة الطبيعية للسكانتراجع  .تراجع ظاهرة النزوح الريفي نوعا ما
 .ترتفع فيه معدالت الخصوبة إلى سلوك حديث تنخفض فيه المعدالت

 2022إلى سنة   2009الممتدة من سنة  خامسةالمرحلة ال : 
 إلىأي بزيادة وصلت  % 6.23نسمة بمعدل نمو يقدر ب  044417لي بحوا بلدية في هذه الفترة قدر عدد سكان ال

وهذا راجع إلى السلوك الديموغرافي كما أوردنا سابقا ، فضال على السياسة المتبعة في  نسمة . 07517  حوالي
 (01)رقم والشكل (14)رقم  الجدولأنظر  التوسع في البلديات المجاورة ) التجمع السكيكدي ( 

األنشطة  ككثرة بالسلبار منها ما يمس البيئة آثخلف عدة  ، اكبير  اسكاني اإذا كما رأينا أن سكيكدة تشهد نمو     
يرها من خضر وغ، التوسع العشوائي ، والقضاء على المجال األ بجميع أنواعها وبالتالي زيادة التلوث بالنفايات

 .التجاوزات البيئية
 م :     1211-1611سكيكدة من   بلدية( : تطور سكان 08الجدول )

 
 
 
 

 
 +معالجة الباحثة  1212+ مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية   2006: المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلدية سكيكدةالمصدر 

 
 
 

 تعدااد سكيكدةبلدية 
2622 

 تعدااد
2611 

 تعدااد
2691 

 تعدااد
2669 

 تعدااد
2009 

 تقديرات
2022 

 044471 170914 156685 138132 103300 62456 عداد السكان
 1.23 0.87 1.15 2.94 4.68 / ٪معدالت النمو
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 ر  ـــــحضو ي ـــــسكانز ـــــترك: توزيع السكان    2.3
 نوعية و ، وذلك من حيث كمية  يعتبر عامل التركز السكاني عامال مؤثرا في دراسة المشكالت البيئية      

، أو من حيث حجم المشكالت  لعديد من المشكالت البيئيةل مصدر تكون أن يمكن و يؤديها التي النشاطات
   .والمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها 

تعرف بلدية سكيكدة تركزا سكانيا كبيرا حيث عرفت المدينة نزوحا كبيرا نحوها مباشرة بعد االستقالل هذا و       
 %18.16، أي نسبة   سكان الوالية هم سكان بلدية سكيكدة 0/5 خمسبحثا عن فرص عمل وحياة أفضل ، فتقريبا 

 . إداري واقتصاديكعاصمة والئية وقطب  هاوهذا ما يفسر دور ، ( 7101)من سكان الوالية 
 2022 -2622 سكان مدينة سكيكدة مقارنة مع سكان بلدية ووالية سكيكدة : ( 09الجدول )

  2021+ مونوغرافيا والية سكيكدة   2022،  2006المصدر: المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير                   
 
 
 

 2100-0000( : معدالت النمو لبلدية سكيكدة 01الشكل )     

 
+  2102+ مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية   2006 لبلدية سكيكدة  المصدر : المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير

 معالجة الباحثة

 1211 2008 1669 1692 1622 1611 السنوات
 171847 156225 144389 128747 16318 60782 سكان المدينة )نسمة (

 188476 170914 156685 138132 613311 12181 سكان البلدية  )نسمة (

 1037751 904195 786428 622510 644900 325071 سكان الوالية 

 91.17 91.40 92.15 93.20 88.47 97.31 ( %) سكان المدينة من البلدية

 16.55 17.27 18.36 20.68 14.17 18.69 (%سكان المدينة من سكان الوالية 

 18.16 18.90 19.92 22.19 16.02 19.21 سكان البلدية من سكان الوالية 
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  من سكان البلدية في مركز التجمع الحضري  %  91.21يتركز أكثر من  : توزيع السكان حسب التجمعات ، 

األمر الذي شكل ضغطا  %  0.87مانسبته  مثلت، أما المناطق المبعثرة  % 7.91تمثلبينما التجمعات الثانوية 
 . على المجال كبيرا ضغطا 

 2023-2009( : توزيع سكان بلدية سكيكدة حسب التجمعات 10الجدول )                  
 1211تقديرات  1229إحصاء  إسم التجمع

 168300 681228 التجمع الحضر  الرئيسي )مدينة سكيكدة  ( 

التجمعات 
 الثانوية  

 9880 8883 بن مهيد 

 2284 2096 سطورة

 1074 986 وااد شااد 

 1358 1220 الزفزاف

 1620 1504 المناطق المبعثرة

 611861 170914 البلدية

 معالجة الباحثة  + 1213 لبلدية سكيكدة  مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعميرالمصدر :                 
 
 
 
 

 2100-0000( : سكان مدينة سكيكدة مقارنة مع سكان البلدية والوالية 00)الشكل 

 
 

 2102+ مونوغرافيا والية سكيكدة   2100، 2006المصدر : المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 
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 2103-2112( : توزيع سكان بلدية سكيكدة حسب التجمعات 02الشكل )    

 
 2100لمصدر : من إنجاز الباحثة باإلعتماد على مراجعة المخطط التوجيهي لبلدية سكيكدة ا

 وهي األعلى على مستوى الوالية ، حيث  7ن/ كلم174.5.: قدرت الكثافة السكانية بحوالي  الكثافة السكانية  ،
 .((11)أنظر الملحق ) ،  7كلم 57في مساحة  188476حوالي 7101بلغ عدد سكان بلدية سكيكدة سنة  

 

 1211في والية سكيكدة الكثافة السكانية توزيع (: 23الخريطة )

 2100في والية سكيكدة  الباحثة باالعتماد على معطيات مديرية البرمجة المصدر: أنجزت من طر
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 تشبع الحضيرة السكنية : الحضيرة السكنية    1.1

  ـب 0774-0747كنات بين ســــحيث ارتفع عدد ال ؛الســــكنية  بلدية ســــكيكدة نموا كبيرا في حضــــيرتهاتشــــهد       
   8216بـــ 7114-0774 تطور في الفترةتل  ، ولىلكل سنة للفترة األ، كنا سم  551مسكنا بمعدل يقدر 5512

ــــــــــــــ  7101- 7114إزدادات  بينما ، مسـكنا لكل سـنة في الفترة الثانية 821مسـكنا بمعدل يقدر مســكنا  07411بـ
 حركة الهجرة الواسعة نحو، النمو الديموغرافي المتسارع  مسكنا لكل سنة ، ويعود ذلك إلى  1550بمعدل يقدر بــــ

لى ضـــغطا عاألمر الذي خلق  ، النمو االقتصـــادي منذ تأســـيس المنطقة الصـــناعية ، مركز الوالية منذ االســـتقالل
ي قضــــــــم لألراضــــــــو ، التعمير في منطقة االرتفاقات  وأدى إلى مســــــــتوى مركز البلدية ، وعلى المجال الســــــــاحلي ،

ديرية القصنمت ظاهرة البيوت و ،  لم تغط حجم االحتياجات حيث برامج اإلسكان الزراعية والمسـاحات الخضـراء .
 مشوهة للمجال العمراني فضال عن المشكالت البيئية التي طرحتها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2100-22في بلدية سكيكدة  ن( : تطور حضيرة السك03الشكل )

 
 2102المصدر: مديرية التعمير لوالية سكيكدة + مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية لوالية سكيكدة 
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 و العمراني  : نمو عمراني متسارع  ــــــــالنم  4.1

مدينة ، حيث نمت ال العمراني على المجاله شهدت مدينة سكيكدة نموا ديموغرافيا متسارعا كان له تأثرات      
 بالمراحل التالية :النمو  هذاتبارات البيئية في الحسبان وقد مّر عبشكل عشوائي دون أخذ اال

عدة ظروف تاريخية  اساهمت فيهوقد  يمة،قد إلى عهود مدينة سكيكدة تعود نشأة : نشأةمرحلة ال 1.4.1
فيما باإلضافة إلى موقعها الحصين، و  ،تأمين المالحة، ربط المناطق الداخلية بأقرب نقطة ساحليةوإستراتيجية، ك

 مدينة وتطورها عبر محطاتها التاريخية المتنوعة.الضر ميالد ستحسنيلي 
 يرة، لكن ال ينفي المؤرخون وجودها كقرية صغمدينةك لم تكن سكيكدة موجودةفي هذه الفترة  :ةالفينيقي مرحلةال-

نيقيون ميناء والتي أسس بها الفي "سطورةتدعى "الغربية وعلى مسافة أربع كيلومترات، بجوار الفينيقيين في الجهة 
 وانهارتين، يأحوال الفينيق تدهورت .مق740وفي عام  صغير محصن من الرياح ليؤمن لهم حسن سير تجارتهم.

 .مانو على يد الر ق.م( 041) حضارتهم بسقوط آخر مدينة لهم وهي قرطاجة

صرها ، وتمثل هذه المرحلة بالنسبة للمدينة ع"روسيكادا" أطلقوا عليها اسمو أسس الرومان مدينتهم :  المرحلة الرومانية-
م 477ي سنة ، وفوربطها بالمدن المجاورة )سيرتا، سطورة(الذهبي، حيث تم بناء كل المرافق بالمدينة وتم توسيعها 

 واستمر وجودهم إلى غاية الفتوحات اإلسالمية.، وأحرقت "روسيكادا" بأكملها ، سقطت روما في يد الوندال 
، اهتم المسلمون بإنشاء مدن داخلية قريبة من طرق قوافلهم التي تمر : ففي العصور الوسطى المرحلة الوسيطية-

سنة اية إلى غ وظلت كذلك ، اهتمام بأي، هالذلك لم تحض أنقاض مدينة "روسيكادا" وميناء؛ سالسل الجبلية عبر ال
1830. 

 1611-1919 لمرحلة االستعمارية :ا   1.4.1

، توجهت أنظار 1837قسنطينة سنة  احتالل الضبط بعدالفرنسي، وب االحتاللسقوط الجزائر في يد بعد      
نحو المدن الساحلية حتى تكون ظهيرا لهم وتضمن لهم الدعم العسكري، وتسهل نقل الثروات وتحويلها  المستعمر

 Portوا بها مدينتهم وأطلقوا عليها في بادئ األمر )ؤ إلى فرنسا، فكانت أنقاض "روسيكادا" هي وجهتهم أين أنش

de France)  فيما بعد إلى اسمهاثم تحول  (Philipe ville.) 
تّم فيه إحياء معالم  ،م6131دا وضعت مخططا عمرانيا عام سيكاو حكمت فرنسا سيطرتها على ر أبعد أن      

شرق  الكاردو شمال جنوب، والديكومانس المدينة الرومانية والتي تتميز بخطة شطرنجية وتعامد الشوارع والطرقات :
فح جبل بوعباز ، وإلى الغرب سفح وقد نمت نواة المدينة على أرض معقدة السطح حيث توسعت على س غرب .

 جبل بني مالك وبويعلى .   
 66في   PHILIPE VILLEفي هذه الفترة قامت السلطات الفرنسية بإنشاء المركز العسكري الذي سمي بـ:     

 ، وذلك من أجل خلق عالقات قوية مع العاصمة ، كما تّم إنشاء المستشفى العسكري.                 6131اكتوبر 
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استمر التوسع العمراني في هذه الفترة  ؛ حيث شهدت توسع الميناء ، إضافة إلى شق تحت جبل مودار .وتميزت 
عبة حيث شغل السكن مواضع صالخطة العمرانية في هذه المرحلة بانعطاف الشوارع ؛ وذلك تماشيا مع االنحدارات 

سكن ،أين ظهر فيها نمط ال وعباز ، بني مالكعلى األرض فأنشئت أحياء سكنية جديدة : حي ب الطلب تزايدأمام 
 .الفردي
وفي إطار مشروع قسنطينة الذي نص على تخصيص جزء من األراضي الزراعية إلنشاء مباني جديدة من      

طلب ، وبالتعاون مع بلدية  1111الطلب على السكن  6181أجل سد العجز المسجل في السكن إذ وصل سنة 
مسكن : حي األمل ، الزيتون ، حي الناموس  6211ة الجزائرية تّم إنشاء حي مكون من سكيكدة والتعاونية السكني

  .تار هك612.31وقدر استهالك المجال في هذه المرحلة بـ  . -السيا –

 لة االستقالل :ـمرح   1.4.1
، منعزلةال ضواحي والمناطق الريفيةعرفت المدينة في هذه الفترة نزوحا ريفيا من ال :1622-1611الفترة من -

دى إلى تفشي ظاهرة البناء الفوضوي واألحياء القصديرية في منطقة بوعباز ، صالح أالمدينة مما  ىانعكس سلبا عل
، 6113-6111المخطط الرباعي األول  ، كما تّم إنشاء مركب بتروكيماوي بعد صدور 6188أوت  21بو الكروة ،

 ،أشجار الزيتون جنوب واد الزرامنةتشغلها الحمضيات و م على أرض كانت 6188أوت  21وكذلك أنشئ وقتها حي 
  % 16.16المدينة خالل هذه الفترة بنسبة  نمت يعد أول حي سكني مخطط . ، حيث وغرب الملعب الرياضي

حيث لم تستفد من أي برنامج سكني ؛ هكتار   11.11هكتار أي باستهالك لـ  231.11 حيث بلغ استهالك المجال
 . األمل خطط الرباعي األول وبعض البرامج المكمّلة ألحياء الزيتون ،إلى غاية صدور الم

شهدت هذه المرحلة حركة تعمير مكثفة وسريعة ، أدت إلى تضاعف حجم المدينة  :1692-1622من  الفترة-
خاصة بعد أن تحولت القاعدة الحضرية للمدينة إلى قطب للصناعات الكيماوية في الشرق الجزائري ،  مرتين ،

،  6111-6111. كما حظيت إثر برامج المخطط الرباعي الثاني  6111وإرتقاء المدينة إلى مقر والية بعد 
هذا دراك العجز الكبير؛ وبببرامج معتبرة في ميدان السكن والتجهيزات بغية است 6111-6111والخماسي األول 

 منها :  ZHUNالصدد استفادت من برامج سكنية تدخل في إطار إقامة المناطق السكنية الحضرية الجديدة 
 هكتار  638المنطقة السكنية الحضرية الجديدة زرامنة في الجنوب مع واد الزرامنة ، وتقدر مساحتها بـ : -

 هكتار  611.8المنطقة السكندية الحضرية الجديدة بني مالك ، بويعلى في الجهة الغربية بمساحة بـ:  -

 111.81وقد بلغت مساحة المجال بـ م .6188أوت 21كما شرع في إعادة هيكلة وتجهيز بعض األحياء مثل حي 
 .هكتار 

عرفت هذه المرحلة أزمة اقتصادية بسبب انخفاض أسعار البترول ؛ ومانتج عنها  : 1662-1692الفترة من -
من تراجع دعم الدولة للمشاريع التنموية عامة منها قطاع التعمير والبناء والسكن .كما تزامنت مع نفاذ األراضي 

هات وعلى أراضي في جميع االتجا % 81.11المالئمة للتعمير ؛ فقد وصلت نسبة التعمير في هذه الفترة إلى 
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ل مرة منذ وألو  بويعلى ، السيا ، بوعباز ...إلخ. صعبة شديدة االنحدار مكلفة للتعمير :عين الزويت ، سطورة ،
الفترة االستعمارية أصبح للجزائريين الحق في شراء وبيع قطعة أرض. وتخصيصها لبناء مسكن فردي، وجاءت 

يصات تشجيع األفراد على االستثمار في البناء، وفيما يلي أهم التحصسياسة البناء الذاتي لتنافس السكن االجتماعي و 
قطعة(،  541قطعة(، بولقرود ) 44الموجهة لبرنامج البناء الذاتي التي برمجت في هذه الفترة هي:األجر الغربية )

قطعة في إطار  .17في هذه المرحلة توزيع  كما تمّ  قطعة 017وتظم ) ةقطعة( مناطق مشتت 51سيدي أحمد )
ين . واستفادت المدينة أيضا من برامج إلنشاء منطقتين سكنيتين حضريتالبناء الذاتي على سكان األكواخ القصديرية

 611.3هكتار ، منطقة بوعباز على مساحة  626مسكن هما منطقة صالح بو الكروة على مساحة  3131تقدر بـ:
    هكتار . 6661حوالي  6118عام نمو المجال وبلغ حجم ال هكتار .

في هذه المرحلة لم يعرف مجال التعمير تغييرا ملموسا، وإنما انتقل من مرحلة   :1214  -1662الفترة من -
سرعة "عّمر بالتردد إلى مرحلة الحلول المؤقتة، وأخذ التعمير المزعوم يأخذ أشكال بسيطة ومعهودة، ورفع شعار 

، هذا ما أعطى ما يسمى بالسكن التطوري الذي احتل مساحات كبيرة بكثافة ضعيفة . طريقة" في أ  مكان وبأ 
مكلفة زادت في حدة عدم التناسق الحضري بفعل التوسعات العمودية واألفقية التي أخذت الوهذه السكنات غير 

فوضوية . لم بنايات ال؛ فتفاقمت مشكلة البيوت القصديرية وال أشكال فوضوية زادت في حدة الفوضى الحضرية
تشهد هذه المرحلة  توسعا كبيرا بل كان نموها عبارة عن مشاريع صغيرة تساهمية في القسم الجنوبي من المدينة : 

كما نمت التجمعات الثانوية  أوت .وكذلك برمجت عدة مشاريع في بوعباز ، صالح بوالكروة . 21الحدائق ، حي 
 التي تضم كل من بن مهيدي ، سطورة .

لم يعرف ميدان التعمير تغيرات كبيرة خاصة مع أزمة األراضي القابلة للتعمير حيث  7111ومع مطلع سنة    
تّم استنفاد كل الجيوب داخل المدينة ، وتوجهت عمليات التوسع نحو التجمعات والبلديات المجاورة )التجمع 

مودي ، الحدائق ، وحمادي كرومة ؛ أين السكيكدي ( فتّم تفريغ الفائض من سكان المدينة في كل من حمروش ح
 التحمت بالمدينة األم . 
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في األخير يكمن القول أّن مدينة سكيكدة شهدت بعد االستقالل انفجار سكاني ناتج عن الهجرة من األرياف    

، دينةخلفت ضغطا على الم بحثا عن ظروف معيشية أحسن خاصة بعد إنشاء المنطقة الصناعية البتروكيماوية ؛
غلب األحيان على حساب األراضي أ جديدة ،كانت في  األمر الذي دعا السلطات المحلية إلى خلق مناطق حضرية

ه يجعل الذي تبدو عليالمدينة العام  وجعل الشكل، الزراعية أو األراضي المعرضة لخطر الفيضانات أو االنزالقات 
لمظهر يميزها هو إزدواجية ا ما هيكلتها تتميز بوجود قطع مساحية منفصلة استجابة لظروف عديدة أحاطت بها ،

المرافق  ،رية ، الطرق المتعامدة والمنتظمةأول  ذو صبغة تاريخية ممثل في مجموعة المباني االستعما مظهربين 
من  اا لكنه يعاني التدهور . ومظهرا ثانيا مكونيالحيوية ، التجهيزات وغيرها ، ما يعطي للمدينة طابعا أوروب

تلفة بالتنظيم . لذلك فنمو المدينة يأخذ أشكال مخ لنفس النمط اليتسممجموعات متشابهة وغير منسجمة من المباني 
فهي التمتلك  ،تارة إلى الغرب وأخرى إلى الجنوبفرضتها الظروف الطبيعية ، والعوامل البشرية ، فتارة إلى الشرق و 

توفر المساحات الصالحة للتعمير ، ولحجم العوائق التي ا وواضحا ، بل هو خاضع بالدرجة األولى لمدى بتنموا ثا
 يمكن تصنيفها كما يلي : والتي، تواجهها 

 
 
 
 

  2104-0000( : النمو العمراني في بلدية سكيكدة 10الخريطة )                        

 
 المصدر : من إنجاز الباحثة باالعتماد على المخططات التوجيهية لبلدية سكيكدة

 حمادي كرومة 

       2كلم      1

 0000المجال العمراني قبل 

 0020 -0002المجال العمراني 

 0020-0020المجال العمراني من 

 0002-0022المجال العمراني 

 '2104 – 0002المجال العمراني 

 مساحات خضراء 

 المنطقة الصناعية

 إتجاهات التوسع  

 تجمع بن مهيدي 

 سطورة 
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 : العوائق الطبيعية
يعتبر جبل مودار عائق طبيعي لتوسع المدينة نتيجة النحداره الشديد ؛ االمر الذي يؤدي إلى تغير الجبال : -

   اتجاه التوسع عن طريق االمتداد او التكثيف.
 :والمتمثلة في البحر المتوسط شماال ، وواد الصفصاف ، واد زرامنة . البحار والمجار  المائية-
 وذلك بما تشكله من خطر االنزالقات والتي تتوافق تقريبا مع سفوح كل المرتفعات .التربــة : -
 حيث أعاق توسعها المدينة نحو الشرق . هذا فضال على انها احتلت مناطق سهلية .المنطقة الصناعية :-

 ا تشكله من من أخطار بيئية على المدينة  من تلوث ،وضجيج وغيرها .إلى جانب م
، 11و 3على طول الطرق الوطني رقم  راضي خصبة تتركز جنوب المدينة خاصةأ: وهي األراضي الزراعية -

 كت بشكل مفرط كما منطقة الحدائق وهي لطالما كانت مصدر رزق العديد من السكان ، لكنها استهل
 العوائق البشرية : 

 . حمايتهال نظرا ألهميتها اإليكولوجية والطبيعية على المحيط الطبيعي ، فقد وضعت قوانين صارمةالغابة : -
تعتبر من أبرز العوائق األساسية أمام توسع مدينة سكيكدة في منطقة بوعباز ؛ حيث تّم الملكية العقارية : -

 م تسوية الوضع العقاري .االستالء على نسبة كبيرة من األراضي رغ
 المتمثلة في:الشبكات : -
 . طرق المواصالت سواء البرية المعبدة أو السكة الحديدية -
 خط كهربائي عالي التوتر والذي يتطلب أروقة أمان واسعة . -
  .)مدن األموات(المواقع المصنفة واآلثار التاريخية ، إضافة إلى المقابر  -
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 شبكة الطرق  كثافةل : ــــــــــة النقـــــشبك  3.1
ماعية االقتصادية واإلجتعلى المستوى الوطني ، إضافة إلى وظائفها بلدية نظرا للموقع االستراتيجي لل      

يسمح بتركز الملوثات في األمر الذي ، ( (17)أنظر الخريطة )، نجد أّن هناك كثافة في شبكة الطرق المتعددة
 نذكر : الجو  ومن أهم الطرق 

   : تتمثل في كلم 07.771  على مستوى البلدية يقدر طولها الطرق الوطنية  : 
: يربط سكيكدة بقسنطينة وواليات الجنوب ، ويدخل المدينة عبر نهج بشير بوقادوم ،  3الطريق الوطني رقم  -

 .م3311طوله داخل المدينة يقدر بـ م ، أما 62م ، ويبل عند شارع ديدوش مراد عرضه 1حيث يقدر عرضه 
 . ترتبط به سكيكدة بميناء عنابة مباشرة:  44الطريق الوطني رقم  -
 : تتمثل فيكلم  11..5. بـ يقدر طولها الطرق الوالئية : 
كلم ،  61.8يربط المـــدينـــة بمحجر الرخـــام بفلفلـــة ، وهو محـــاذي للبحر ، طولـــه :  19الطريق الوالئي رقم  -

 م .7عرضه 
كلم .وعرض قارعته حوالي  8.8اف طوله حوض الصفصيربط المدينة بتجمعات :  124 رقم الوالئي الطريق -

 م .1
لك ملتوى يقطع غابة عين زويت مؤديا مباشرة باتجاه تمالوس ، ويربط الطريق مسـ:  19الطريق الوالئي رقم  -

 م . 5-3كلم . عرض قارعته مابين  6، طوله يصل إلى  34الوطني رقم 
 كلم .  1و8بين  كلم ، عرضه ما 1طوله  3رقم بمحاذاة الطريق الوطني :  16الطريق الوالئي رقم  -
 كلم تربطها بين مختلف البلديات المجاورة . 71.071بـ يقدر طولها :  الطرق البلدية  

  : لميناء ا بحكم موقع بلدية سكيكدة الساحلي فهي تملك سكة حديدية لنقل البضائع من و إلىالسكة الحديدية
 : ويعبرها خطان

 األول يمّر وسط  المدينة باتجاه الميناء ومحطة القطار . -
 . الثاني يتجه نحو المنطقة الصناعية -
-  
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 من إنجاز الباحثة 

 دة ــــــــتة سكيكـــــــ( : شبكة الطرق لبلدي 01الخريطة)
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    ـز الصناعيــــالترك  : النشاط الصناعي 1.1
بعد  نات يالسبع ةيبدا وذلك تم في  ة،يواالقتصاد فيةالوظ يةالناح منرئسيا كدة تحول يسك بلديةلقد شهدت        
 مركب أكبر ثاني بها  ةصناعيمنطقة  بناء خصصت التي ةياألرض على متواجدة كانت التي الكروم اقتالع

أكبر  إحدى إلى فالحي طابع ذات تحولت من منطقة وبهذا  .بوهران ويأرز  مركب بعد في الجزائر اوي يروكيمتب
بكافة أشكاله ،  التلوث في مشكلة المتسببة ةيسيالرئ العوامل  أهممن ت وقد اعتبر  في الجزائر، ةيالصناع المدن

 ( .14ومازاد األمر خطورة هو تالحمها مع النسيج العمراني )أنظر الخريطة )
 المنطقة الصناعية الكبرى : -

 على قعي 0744مارس  .الصادر في  5./44بموجب المرسوم  تأسس القطب،  تضم القطب البتروكيماوي     
 ، الصفصاف في واد والمتمثل -كما بيناه سابقا-عي يطب محور نهمايب فصلي ،تجمع الحضري ال شرق  كلم 4 بعد

 ةيتنمو  عيمشار  شاغرة الستقبال ما تزال مساحة هكتار 388 منها هكتارا 1195 بـ تقدر مساحة على تربعي
السكني  التجمع به فيحيطشرقية ال الجهة من أما .كلم 4.44 بـقدر ي ساحلي طول على شماال متديوهو  .ةيمستقبل

 ومن الجهة الغربية  مدينة سكيكدة )التجمع كرومة" حمادي"ة يبلد الجنوب تحده من و فلفلة""ة يوبلد دي"يمه بن"
حيث يضم مجموعة من المركبات الصناعية، وكذا الوحدات المتخصصة في تكرير البترول وتمييع  .الرئيسي (

 .((17)الملحق ) الغاز 
 : لبلدية سكيكدة  القطب البتروكيماو   ووحدات مركبات: أهم ( 11الجدول )  

   نتا اإل  المركب

 الغاز ييعتم مركب
 يعيالطب

 بوثان، بروبان، ثان،ياإل ،بيعيالط الغاز
 نابان

 الموااد مركب
 ةيكيالبالست

 ية كيالبالست مواد

 بروبان( GPLالبترول،  ريتقط نواتج البترول ريتكر  مركب
 توميب والروبان(،

 الرخام الرخام صناعة وحدة

الطاقة  ديتول محطة
 ةيالكهربائ

 عيوتوز  إنتا  مؤسسة .ةيكهربائ طاقة
 ةيالغازات الصناع

 (ة يالصناع الغازات إنتاج
 أرغون( أوزوت، ن،يجيأكس

 :ماو  يالك المركب
 حتو  ي

 وحدات 05 على
 .لإلنتا 

ة يماو يوالك ةيماويالبتروك الصناعات
 ديمونوكلور  ن،يليإث البولي ن،يلياالث(

 كلور، ل،ينيالف ديكلور يالبوب ل،ينيالف
 حمض وم،يالصود تيكلور 
 ) المقطر الماء ك،يدروكلور ياله

 
 المحروقات نقل قسم

 ةيالصناع المنطقة نيتمو  تمي
 حاسي منجم من الخام بالبترول
 حاسي منجم من وبالغاز مسعود
 بنقل مكلفة الوحدة هذه الرمل،

 .ليالتحو  مصانع نحو المواد هذه
 2022 مديرية البيئة لوالية سكيكدة  :المصدر
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 منطقة النشاط :  -
ن عدم صانع تابعة للمنطقة الصناعية الكبرى لكالماضي الستقبال متدعى بمنطقة التخزين واإليداع وجهت في     

 إكتمال مشروع التصنيع دفع إلى تقسيمها إلى وحدات ذات نشاطات خفيفة ومتنوعة .
 : المنطقة الصناعية الصغرى  -

فيها تتنوع هكتار ،  300تقع على الضفة اليسرى لكل من وادي الصفصاف والزرامنة ، تتربع على مساحة      
 النشاطات الصناعية )مواد البناء ، وحدات نفطال ..(   .

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 المنطقة الصناعية سكيكدة ضمن النسيج العمراني( : 09الخريطة )

 
 

 GOOGLE EARTH PRO المصدر : أنجزت باالعتماد على

 تجمع بن مهيدي 

 مدينة سكيكدة 

 حمروش حمودي 

  القطب البتروكيماويي
 

  المنطقة الصناعية الصغرى
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 :  بلدية بر  بوعريريج  ثانيا : خصائص البيئة الطبيعية والبشرية ل
 : السهول العليا الشرقية الموقع   . 1 

° 31و° 38السهول العليا الشرقية بين خطي تقع والية برج بوعريريج في  موقع والية بر  بوعريريج :  . 1.1
تبلغ مساحتها  وجنوبا المسيلة، شرقا. يحّدها شماال والية بجاية ، وشرقا والية سطيف غربا البويرة ،° 8و°1و شماال ،

 .2كلم 3121.12
المؤرخ في  48/90ترقية دائرة برج بوعريريج التابعة لوالية سطيف إلى مركز والية بموجب قانون وقد تم      

الجديد على مستوى التراب الوطني، وتضم والية البرج بموجبه الذي ينص على التقسيم اإلداري  4048فيفري  98
، هي: برج بوعريريج ، برج الغدير ، مجانة ، الحمادية ،منصورة ، بير القصب ،رأس  دوائر 49مركز بلدية و 48

ها ل برج بوعريريج من أهم واليات السهول العليا لما ةوالي وتعتبرعين تاغروت.  الوادي ، الجعافرة ،برج زمورة ،
 من مكانة إستراتيجية .

وتبرز أهمية والية برج بوعريريج في كونها تقع في الشمال الشرقي للجزائر ، تبعد عن العاصمة عن والية     
كلم ، وعن  618كلم ، وعن والية بجاية  11كلم ، وعن والية سطيف  81كلم ، وعن والية المسيلة  213الجزائر بـ 

 كلم .611والية البويرة 
 بر  بوعريريج :   بلديةموقع   1.1 
 °31.622 خط عرض الجغرافي البرج هي مركز والية برج بوعريريج ، تقع في الخط  بلدية  الموقع الفلكي : - 

 شرقا . °4.447و ° 4.177خطي طول  ،شماال   31.161و 
يحّد بلدية برج بوعريريج من الشمال بلدية مجانة ، ومن الشرق بلدية سيدي مبارك ، ومن  الموقع اإلادار  : - 

 أي ، 2كلم  16.61 بـ البلدية مساحة تقدر بلديتي اليشير ومجانة .الجنوب بلدتي الحمادية والعناصر، ومن الغرب 
 م. 181. متوسط ارتفاعها عن سطح البحر يقدر بـ : الوالية مساحة من % 2.11 بنسبة
برج بوعريريج موقعا  ذو أهمية كبيرة كونه يحتل مكانا وسطا بين أقاليم الوطن بلدية  تحتلالموقع الجغرافي :  -

إقليم شمال شرق ، شمال وسط ، وهي تمثل نقطة وصل بين الشرق والغرب ، الشمال والجنوب ، كذلك فهي نقطة 
طينة ( مرورا الشرق والوسط )الجزائر ، قسنالرابط بين  8إلتقاء وتقاطع لعدة طرق أهمها الطريق الوطني رقم 

الرابط بين الشمال والجنوب ) بين المدينة والمسيلة ( ، كما تصل الشمال  12بالمدينة ، وكذا الطريق الوطني رقم 
الرابط  611(. الطريق الوطني رقم الرابط بين شرق والية البرج  وشمال والية سطيف)  11بالطريق الوطني رقم 

 عنابة ( ، والخط المبرمج بين البرج ، المسيلة ، –كة الحديدية ) الجزائر بين المدينة ووالية بجاية ، وكذا خط الس
 هذا فضال عن الطريق السيار شرق غرب الذي يحد المدينة شماال .
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( : الموقع اإلداري لبلدية برج 10الخريطة )

 بوعريريج

 

 من إنجاز الباحثةالمصدر : 
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: خصائص البيئة الطبيعية  . 1  
، و توسعها ، فضال عن ثيرا واضحا في شكلهاأكان لها ت برج بوعريريج بخصائص  طبيعية بلديةتتميز     

المشكالت: ذه الخصائص ومدى تأثيرها على هذه سنحاول تسليط الضوء على ه، متعددة  بيئيةمشكالت ظهور   
  مظهر منبسط الوحدات التضاريسية :    1.1
لسهلية برج بوعريريج ، تتموضع في المنطقة ا بلدية من خالل دراسة تضاريس والية برج بوعريريج ، يظهر أّن     

،  م 1001تتمثل في جبال البيبان ، وتبلغ أعلى قمة بها  المنطقة الجبلية الشمالية حيث من والية برج بوعريريج 
والتي تنتمي إلى سلسلة جبال األطلس التلي ، وتعتبر كحاجز أمام مرور الرياح المحّملة بالرطوبة واآلتية من 

ضنة تتمثل في جبال الح المنطقة الجبلية الجنوبية الغرب ، كما تتخّللها عدة أودية منها واد عمار ، واد مزيتة.
هذه السلسلة بواد القصب إلي قسمين وتصل أعلى قمة بها أين نجد جبال برج الغدير، وجبال المعاضيد ، تنقسم 

ن الجبال منحصرة بي وهيجزء منها ؛  والتي تعتبر البلديةمنطقة السهول و  . وهي أعلى قمة بالوالية  م6118إلى 
م ، كذلك الجهة الشرقية متمثلة  6112الشمالية الغربية للبلدية المتمثلة في جبل بن روان بحيث يصل إرتفاعها إلى 

 181فيما تبقى نجد تراب البلدية يغلب عليه االرتفاعات المتواجدة  من م ،  6161في جبل جحيفة يصل إرتفاعها 
 ( (  61ريطة )م . ) أنظر الخ6111إلى أكثر من 

 

 

 :  (01الخريطة )
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 نسيج العمرانيعلى مستوى الاالنحدارات : انحدار ضعيف خاصة 1.1

وتأثيرها في ظهور مشكل الفيضانات نظرا ألهمية هذا العامل في تشخيص الجانب الطبيعي للمنطقة ،        
تبّين لنا ضعف تأثير  (( ،66البرج ) أنظر الخريطة رقم ) بلديةومن خالل خريطة االنحدارات الخاصة ب ،خاصة 

 النحدارا تتميز عموما باالنبساط ، ونميز فئات عامل االنحدارات على مستوى المدينة ، باعتبار أّن هذه األخيرة
 :التالية 

 جدها على مستوى كتلة جبال بروان خاصة .ن :( %51)أكبر من جدا اإلنحدار الكبير فئة  -1
 .لمدينةوالثانية شرق ا األولى في الشمال الغربي للبلدية  تظهر كتلتين: (% 28إلي  62) كبير فئة االنحدار ال -1

باإلضافة إلي كتلتين ، إحداهما موزعة في نقاط مختلفة من البلدية  :(% 62إلى  3)  متوسطفئة االنحدار ال -1
 .هاواألخرى غرببلدية شرق ال

ونجدها خصوصا داخل النسيج ، وهي الفئة البارزة بأكبر نسبة  ( ،% 3)أقل من فئة االنحدار الضعيف :  -4
 العمراني .

 
 

 :  (00الخريطة )

 المصدر : من إنجاز الباحثة باالعتماد على النموذج الرقمي لألرض 
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 تقطع النسيج العمراني الشبكة الهيدروغرافية : شبكة هيدروغرافية كثيفة   1.1

 لالجبا من منبعها خذتأبرج بوعريريج بوجود شبكة هيدروغرافية كثيفة تنتمي إلى حوض سوليت  تتميز بلدية       
وبالتالي  ،الحضنةي واد القصب ، وتصب في شط الرئيسية ، متجهة نحو الجنوب أين تتجمع ف وديةاأل في وتصب

عكس ما ، جنوب  –وهذه األودية تأخذ االتجاه شمال ( .62حوض سوليت رقم ) خريطة نظرفجريانها داخلي ا
كة خطرا . وتشّكل هذه الشبهو معروف في الشمال الجزائري ، أين االتجاه السائد جنوب شمال إلى البحر المتوسط

 مساعدة لعوام ووجود، اقطاتـالتس دـعن ةـخاص اناتالفيض حدوث عنؤولة المس كبيرا على المدينة  فهي
األودية  هذه، وترتب  النباتي ءاءالغط انعدام،   نفوذة رـغي التكوينات ، الصخريكيب التر و الشديدة النحداراتكا

 حسب خطورتها كمايلي :
 وعين – لطانـالس ينـع أهمها عدة من يتغذى نهكو دائم بجريان يتميز م6111 علو من ينبع: عريريج واد  .1 

 هذا يعد. الصبيحي واد ليشكال م183 علو عند بومرقد بواد يلتقي جنوب لشما جريان نظام ذو وهو البابوش
 الجنوب إلي لالشما من بوسطها  رجـالب ةـلمدين يـالعمران يجـالنس يخترق نهكو اإلطالق على األودية أهم من الواد

 في الفارق   نتيجة جريانه كزبتر يتميز/ثا. 3م 81وتدفق يصل إلى  م ، 3وعرض: كلم، 1.611بطول حوالي:
 أن خاصة الفيضان خطر زيادة وبالتالي قوي لجريان هلتؤه قوية ، انحدارات  والمصب ين المنبعـب االرتفاع
  .بالبنايات إحاطته لبفع يقـض مجراه

، يقطع مدينة برج بوعريريج في  م 6318 على موريسان للجب المياه تقسيم خط من ينبع . وااد مر  الوسط :1
على ارتفاع بومرقد واد ب يلتقي ./ثا3م 28م ، وتدفق يصل إلى  2كلم ،وعرض  2.311جزئها الشرقي بطول حوالي

 م . 116

 هـتغذي التي الشعاب أهم ومن م ، 6611علو على موريسان للجب المياه تقسيم خط من ينبع . وااد بومرقد :1
 النسيج يخترق الواد وهذا للحوض الشرقي الجنوب في جحيفة لجب من تنبع التي طالقا شعبة فاءالحل  عبةـش

يصل  م، وتدفق3كلم وعرض  1.112يقطع المدينة بطول : الشرقية الناحية من بوعريريج برج لمدينة العمراني
  . /ثا3م 38إلى 

 لشما جريان بنظام يتميز،  مالح واد مبارك واد من كل فيه يصب م6281 علو من ينبع . وااد الصليب :4
 الغربية الناحية من البرج مدينة يقطع ، الهيدروغرافية شبكته لضعف نتيجة مؤقت جريان ذو نهأ كما  جنوب

 واءاته الكثيرة .والت راهـمج بضيق يتميز/ثا. 3م 32وتدفق يصل إلى  م .2وعرض  كلم ، 1.811بطول حوالي 

ينبع من ضواحي بلدية مجانة غربا يشكل خطرا عند نقطة إلتقاء جسر لشبور بالطريق الوطني . وااد لشبور : 3
 من الدائم ريانهبج يتميز يكون بعيدا على النسيج العمراني لمركز المدينة .ينما ب.  بين بلدية البرج واليشير 8رقم 
 الذي وردي واد روافده أهم ومن وعيون ينابيع عدة، يتغذى من  أخرى جهة من تصريفه شبكة كثافةو جهة
 تمونه التي الينابيع كثرةو الدائم بجريانه يتميز الذي طرش لجب من ينبع الذي موسي واد ،قارة بن فكا من ينبع



  لمجال الدراسة البيئة الطبيعية والبشرية خصائص                                    الفصل الثالث                          

611 

 

 ذراع من ينبع الذي سنادة وادو ، (لاغبو لجب ض)للحو الغربية لالجبا من ينبع الذي الجديان وادكذلك و
حمادة  واد، اليشير مدينة يقطع الذي اليشير واد أهمها مجاري عدة من يتغذى بدوره الذي البوادي واد. سلكسكا

 الذي سوليت واد ليشك لشبور وواد سليب وواد الصبيحي من لك ءلتقاء. وإ الفروج عين شعبة الغراف واد
 . القصب لواد اسمه مغيرا بيطة واد في يصب

2102بوعريريج المصدر :مراجعة المخطط التهيئة والتعمير لبلدية برج   

 سوليتحوض :  (02الخريطة )
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   مناخ شبه جاف المناخ :  4.1

، ارد. ف الحار الجاف والشتاء الببرج بوعريريج إلى  المناخ القاري شبه الجاف  ذو الصيبلدية ينتمي مناخ      
من  2161إلى6116لتكون فترة الدراسة أكثر شمولية و هذا من ، المناخ  في تحليل خصائصسنة  31تم اختيار 

 : مرقد شرق مدينة البرج بو الواقعة بغابة  خالل معطيات محطة بومرقد
  التساقط :  1.4.1
األشهر المطيرة  ملم ، 31.1بمعدل  ،ملم  318.2يقدر مجموع التساقط السنوي في منطقة برج بوعريريج       

جويلية  ، هي سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، جانفي، فيفري، مارس، أفريل، ماي، ، بينما األشهر األكثر جفافا هي جوان
 ،أوت .

 
 2102 -0020من  لبلدية برج بوعريريج  المتوسط الشهري لألمطار( : 04الشكل )

 
 2102محطة بومرقد  مصلحة الرصد الجوي المصدر:
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 رارة : ـــــــالح  1.4.1
م ،وأّن شهر °68.1 برجالشهري للحرارة بال نجد أّن المعدلف محطة من خالل المعطيات المقدمة من طر     

م . أما الحرارة الدنيا ففي شهر جانفي حيث تصل °38حرارة ؛ حيث تصل درجة الحرارة  جويلية هو أكثراألشهر
 : شكل التالي م كما هو موضح في ال6.1°

 2102-0020منلبلدية برج بوعريريج  (: درجات الحرارة القصوى والدنيا 00الشكل )

 
 2102محطة بومرقد مصلحة الرصد الجوي  المصدر:

 

يعتبر هذا العنصر مهم جدا في دراسة المناخ ، وهو في األصل عبارة عن تحول الماء  الجليد )الصقيع(:   1.4.1
من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة ، بفعل انخفاض درجة الحرارة إلى ما دون درجة التجمد يبقى عالقا باألجسام 

أّن  2111-6116وتظهر المعطيات المسجلة في محطة بومرقد في الفترة الممتدة من   . 1الصلبة وأوراق األشجار
كل من ديسمبر وجانفي وفيفري أكثر األشهر التي يوم في السنة ، ويعتبر  13أن عدد أيام الصقيع تصل إلى 

 يتركز فيها الجليد   : 
 
 
 

                                                 
 1عنصر عالوة:المرجع السابق ،ص  1
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 2110-0020ريج لبلدية برج بوعري(: متوسط عدد أيام  الصقيع في الشهر 00الشكل )

 
 2112محطة بومرقد  مصلحة الرصد الجوي المصدر:

  وبة :ــــــــــــــــــــالرط   4.4.1  
، وأعلى  %16.33حوالي 2161-6116( يتبين أّن متوسط الرطوبة في الفترة الممتدة من 61)شكلمن خالل ال   

 . تساعد على تركز الملوثاتوهي نسبة معتبرة   %11.3بنسبة ديسمبردرجات الرطوبة سجلت شهر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2102-0020من لبلدية برج بوعريريج (:المتوسط الشهري للرطوبة 02الشكل )

 

 

 

 

 

 

 
 2102محطة بومرقد  مصلحة الرصد الجوي المصدر:
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نجد مستويات التبخر مرتفعة حيث يصل المعدل السنوي إلى ( 04)من خالل الشكل ر : ـــــــــالتبخ  3.4.1
 ملم  7714أوت ملم سنويا ، أعالها تسجل في شهر  0041
    

 2102-0020من لبلدية برج بوعريريج  تبخرالمتوسط الشهري لل( : 02الشكل )

 
 2102محطة بومرقد  مصلحة الرصد الجوي المصدر:

 

  :الرياح   1.4.1

، والبيئية ان في الدراسة المناخيةوفي أي اتجاه تهب من األهمية بمكبلدية الرياح التي تهّب على الإّن معرفة        
حّتى يتأّتى لنا تحديد اتجاه التلوث الهوائي خاصة مع وجود المنطقة الصناعية جنوبا والتي تعتبر من مصادر 

الية غربية ،فيفري ،مارس ( رياح شمالية وشمبرج بوعريريج في كل من )جانفي  بلدية التلوث بالمدينة .وتهّب على 
باردة، ورياح أيضا شرقية وجنوب شرقية بارة في شهر )افريل ،ماي ،جوان( ، في حين  تهّب رياح السيروكو الحارة 
من الجهة الجنوبية والجنوبية الغربية أين تتواجد المنطقة الصناعية ،أما في كل من )أكتوبر ، نوفمبر، ديسمبر( ، 

رياح في ل التالي المتوسط الشهري لسرعة الشكياح رطبة من الجهة الغربية والشمالية الغربية . ويوضح الفتهب ر 
م/ثا ، ويالحظ من خالل الجدول أّن أكبر سرعة للرياح  2.1، والذي يقّدر بـ: 2161-6116الفترة الممتدة من 

 الملوثات في الجو .م/ثا ، وهي سرعة ضعيفة تساعد على تركز 2.1مسجلة في أفريل وجوان 
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 م2102-0020(:متوسط سرعة الرياح لبلدية برج بوعريريج  من 00الشكل  )

 2102محطة بومرقد  مصلحة الرصد الجوي المصدر:

 بر  بوعريريج  بلدية( : ورادة الرياح  ل21الشكل )

 
 المصدر : محطة الرصد الجوي لوالية برج بوعريريج 
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رج بإعتمادا على مجموعة من المؤشرات المناخية نجد :  ضمن المناخ شبه الجاف بلدية بر  بوعريريج 2.4.1
 ضمن النطاق شبه الجاف  وهي  :  بوعريريج 

 : حيثالذي يعبر عن العالقة بين الحراراة والتساقط  1إعتمادا على منحنى قوسن مؤشر قوسنP=2T   ،
 .، سبتمبر  ، جويلية ، أوت تشمل جوان الفترة الجافة و  ( p   >  2T )نجد أن 

 لبلدية برج بوعرريج  ( : منحنى قوسن الحراري20الشكل )

 
  2102 بومرقد محطة الرصد الجوي من إنجاز الباحثة باالعتماد على معطيات المصدر : 

 

 مارتون  مؤشر MARAT0NNE 
برج بوعريريج  تقع ضمن المناخ شبه جاف ، نجد بلدية MARAT0NNE( Im=P/ (T + 10 2بتطبيق معادلة    

 حيث : 
61.3( =68.8  +61/ )318.2 =Im 

 . شبه الجاف أي ضمن المناخ  21-61وهي بين 
 
 
 

                                                 
1 P  2                31.1ويساوي  التساقط السنوي :  متوسطT :   36وتساوي ° 68.8ويساوي متوسط درجة الحرارة السنوي 
2 Im:  مؤشرMARAT0NNE  .P 318.2ويساوي التساقط السنوي جموع : م ،T  68.8ويساوي  : متوسط درجة الحرارة السنوي °  
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  : مؤشر أومبرجيEMBERGER  

 حيث :شبه الجاف  ضمن المنطقة  بلدية برج بوعرريج نجد كذلك  EMBERGER 1 باإلعتماد على معامل
12.91 Q= 

 

 

 ن منحنى أومبرجي للمناطق الحراريالبرج ضم بلدية( : توطين 22الشكل ) 
 

 
 

 
 2102المصدر : أنجز من طرف الباحثة باالعتماد على معطيات محطة الرصد الجوي بومرقد 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
1 P : 318.2= التساقط السنوي  جموع م 

M ( متوسط درجة الحرارة للشهر الحار بالدرجة المطلقة وتساوي:C +213.2 )  = ( 38° +213.2 ) 
m:  ( متوسط درجة الحرارة للشهر البارد بالدرجة المطلقة وتساويC +213.2 =  ) (6.1 ° +213.2 ) 
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 : خصائص البيئة البشرية .  1

  النمو الديموغرافي المتسارع :النمو الديموغرافي :   1.1
 برج بوعريريج بوتيرة نمو عبر مراحل هي كالتالي : بلدية لقد مّر سكان

وإرتفع ،نسمة 31112بـ  1966 عامبلدية برج بوعريريج سكان قدر عدد  ( : 1622-1611) األولىالمرحلة  -
، ويعود ذلك إلى حركة  نسمة  81112ليصل إلى   % 3.11بمعدل نمو قدر بـ  6111 نسمة  21111بحوالي 
ثية ار المخططات الثالسكنية في إطالبرامج المشاريع و ال مغادرة المعمرين ،  فضال عننحو المدينة بعد الهجرة 

 . 6111الرباعية ، وإنشاء المنطقة الصناعية سنة و 

نمو المعدل حيث ارتفع  6111نسمة في سنة  11113بلغ عدد السكان  ( : 1692 – 1622) نيةالمرحلة الثا -
،  6111استفادت من الترقية اإلدارية سنة  وذلك  أّن البلدية، نسمة  31626بزيادة مقدرة بـ  ، %1.21إلى  

 واستحوذت على العديد من المشاريع.

بمعدل نمو قدره إلى  6111نسمة سنة  631211ارتفع عدد السكان إلي   ( : 1669 – 1692) الثالثة المرحلة -
 . ، وذلك بسبب حركة الهجرة الناتجة عن العشرية السوداء معدل مرتفع وهو   3.11%

، % 2.21بمعدل نمو قدره:   611816بلغ عدد السكان في هذه المرحلة  ( : 1229- 1669) الرابعةالمرحلة  -
لهجرة ، باإلضافة إلى ا بلديةالتطور الكبير الذي شهدته ال ىوتعود هذه الزيادة إلنسمة ،  33218وبزيادة مقدرة بـ 
 الخارجية الوافدة.

 بمعدل نمو قدره: نسمة 611211بلغ عدد السكان في هذه المرحلة ( : 1211-1229)  الخامسةالمرحلة  -

جدول ة كقطب اقتصادي وطني وجهوي .أنظر البلديالنمو االقتصادي الكبير الذي تعرفه الإلى عود هذه يو   6.11%
 ( .23، والشكل )( 62)

 : ( 1211 – 1611بر  بوعريريج )  بلديةالتطور السكاني ل: ( 12الجدول )

+معالجة  1219+ مراجعة المخطط التوجيهي لبلدية بر  بوعريريج  لوالية البر  المصدر : مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية   
 الباحثة

 
 

 

 

 تعدااد بر  بوعريريجبلدية 
2622 

 تعدااد
2611 

 تعدااد
2691 

 تعدااد
2669 

 تعدااد
2009 

 تقديرات
2022 

 188290 167501 631211 11113 81112 31112 ن عداد السكان
 1.47 2.24 3.90 4.29 3.90 / ٪معدالت النمو
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 ر  ــحضال السكاني التركز :  توزيع السكان  1.1
              % 21.11 ربع سكان الوالية حيث يمثلون  ، تعرف بلدية برج بوعريريج تركزا سكانيا معتبرا    

اإلدارية والمالية والتعليمية على اعتبار أّنها تمثل مركز لوجود الهياكل والمرافق وذلك نظرا ( ،  2161)إحصائيات 
 . ذلك مكانتها االقتصادية بالمنطقة. ضف إلى  والية برج بوعريريج

      1211-1622( : سكان مدينة بر  بوعريريج مقارنة لسكان البلدية والوالية 13الجدول )   

+ معالجة 1219+ مراجعة المخطط التوجيهي لبلدية البر   2121 لوالية البر  المصدر : مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية
 الباحثة 

 
 

 2100 -0000( : معدالت النمو في بلدية برج بوعريريج  23الشكل )

 
 2102المخطط التوجيهي لبلدية برج بوعريريج + مراجعة لوالية البرجالمصدر : مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية 

 1211 2008 1669 1692 1622 1611 السنوات

 611166 157937 621118 83607 54505 33181 سكان المدينة )ن(

 290 188 167501 631211 11113 81111 31112 سكان البلدية )ن (

 929 702 121118 888112 121122 211616 661161 سكان والية بر  بوعريريج )ن (

 93.95 94.29 94.93 94.94 94.29 88.18 نسبة سكان المدينة من البلدية %

 28.61 28.63 22.18 61.11 61.26 21.11 %نسبة سكان المدينة من سكان الوالية 

 26.78 26.65 24.18 20.73 19.32 32.54 الوالية % ة من سكانبلدينسبة سكان ال
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  39.31 نسبةبتركزا سكانيا كبيرا ؛ حيث يتركز السكان التجمع الرئيسي  عرفي :التجمعات حسب  توزع سكان 

األمر الذي يخلق ضغوطا ، % 1.0التجمعات المبعثرة ما نسبته   ،  % 0.11 التجمعات الثانوية ما نسبته، %
 على المجال ، فضال على البناءات العشوائية قربها ) قرية واد المالح ( حيث يتوزعون كما يلي :

  (  1211- 1229)توزيع سكان بلدية بر  بوعريريج ( : 14الجدول )
 1211تقديرات  1229إحصاء  إسم التجمع

 170107 681131 التجمع الحضر  الرئيسي )مدينة البر  ( 

التجمعات 
 الثانوية  

 2090 6182 أخروف

 عين بني عمران ، 
 بئر الصنب 

3261 3445 

 2908 2161 عوين زريقة

 2587 1679 المناطق المبعثرة

 616631 167501 البلدية

 1219 لبلدية بر  بوعريريج  مراجعة المخطط التوجيهيالمصدر : 

 -  0000( : مقارنة سكان مدينة برج بوعريريج نسبة إلى سكان البلدية والوالية من 42الشكل )
2100 

 
 2102 لوالية البرج المصدر: مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية
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 2103 -2112( : توزيع سكان بلدية برج بوعريريج حسب التجعات 20الشكل )
 

 
 2102المصدر : مراجعة المخطط التوجيهي لبلدية برج بوعريريج  

 
 البرج بلغ عدد سكان بلدية ، حيث 5011سنة   7كلم / ن 7.01سكانية بـ الكثافة ال قدرت :  الكثافة السكانية

 .((41)أنظر الملحق )وهي األعلى على مستوى والية البرج   7كلم 11.1، في مساحة   7/كلمن  290 188حوالي 

 
 2102الميزانية لوالية البرج المصدر : أنجزت من طرف الباحثة باالعتماد على معطيات مديرية البرمجة ومتابعة 

 

 2100برج بوعريريج  والية( : توزيع الكثافة السكانية في 03لخريطة )ا
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 حضيرة السكــــــــــن: تشبع حضيرة السكن  1.1
نات كســـحيث ارتفع عدد ال حضـــيرة الســـكن على مســـتوى بلدية البرج ؛ نالحظ تطور( 20) شـــكلالخالل من      
ــــــــــــــب 0774-0747بين  بسبب حركة   ولىلكل سـنة للفترة األ، كنا سـم 657مسـكنا بمعدل يقدر بحوالي  5711 ـ

-0774وبين   الهجرة نحو مركز الوالية على اعتبار أنها أكثر أمنا من المناطق الريفية ) العشـــــرية الســـــوداء ( ،
يبا حيث بقيت برامج السكن تسير تقر  مسكنا لكل سنة في الفترة الثانية 620 مسكنا بمعدل يقدر  6204ـب 7114

إزدادات معدالت الســكن تقريبا بثالث أضـــعف حيث حدث تشــبع لحضـــيرة  7101-7114 ، بينما  بنفس الوتيرة 
الســكن بســبب حجم المشــاريع الســكنية التي برمجت حتى تغطي حجم الهجرة نحو عاصــمة الوالية لما تتوفر عليه 

 . الثالثةمسكنا لكل سنة في الفترة  1960مسكنا بمعدل يقدر بحوالي  15686 ـ    بمن مناصب شغل خاصة ، 
 

 :1211-1692ة بر  بوعريريج  بلدي( : تطور حضيرة السكن في 20ل )شكال

 
 2021+ مونوغرافيا مديرية البرمجة 2022المصدر : مراجعة المخطط التوجيهي                   

 
 
 
 
 
 
 

87 98 2008 2016

Series1 19108 25679 31883 47569
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 المتسارعالنمو العمراني  و العمراني :ــــــــالنم  4.1
الهدف من الدراسة العمرانية هو التعرض إلى التوسع العمراني في المدينة ومدى تأثيره على المشكالت البيئية      

 :  المدينة في تطورها  العمراني بالمراحل التالية تبها . وقد مر 
  مرحلة ماقبل االحتالل الفرنسي:                   
م، وقد وجدت 501إلى  قبل الميالد 0100سنة  طقة كان منذ منظهور التؤكد الحفريات على أّن  فترة البداية: -

وكذا الصناعات الحجرية المختلفة ، كما  عدة آثار تشير إلى استقرار اإلنسان في المنطقة وممارسته للزراعة ،
 .          1وجدت العديد من األدوات الحجرية في وسط المدينة تدّل على ذلك

ة من وفي نفس الوقت جماع، في الجبال  هم األمازيغ )البربر(و السكان األصليون استوطن  الفترة الرومانية: -
والحقيقة أّن الرومان لم يعرفوا استقرارا في المنطقة مّما جعلهم يعزفون عن ، القرى الفالحية الرومانية في السهول

ويقتصرون فقط على تركيز نفوذهم بالتواجد االستغاللي العسكري ، لذلك ال توجد آثار  إقامة عمران ضخم كبير ،
م انقسمت 211. وفي سنة فهم أول من بناه القلعة  برجعمرانية كبيرة عدا معالم لضيعات فالحية أو أبراج للحراسة ك

كما تميزت  . TEMAXANIENSوقسم شرقي يسمى  ، TEMANONIOSالمدينة إلى قسمين قسم غربي بمملكة 
هذه المرحلة بوجود هيكلة طبيعية ،والتي عليها وجدت الطرقات بتنظيماتها التي تربط األقطاب إلى الخارج بالنظام 

تجاه األراضي السهلية المنخفضة ،وقد أحيطت بسور له مجموعة الطبيعي وحينما عرفت األمان والهدوء توسعت با
  .2من األبواب 

ن نحو النصف الثاني م في  الفترة التركية: - 
 دشييبتحسين باشا التركي قام القرن الخامس 

على مسافة  م 6881حصن برج بوعريريج في 
م من عين الرومان )هذه العين كانت 6211

منذ عهد الرومان تنضح بمياه غزيرة دائمة 
،كانت موجودة في الساحة التي هي اليوم خلف 
قاعة البشير اإلبراهيمي بحي السراج سابقا( ، 

 ((.16) أنظر الصورة )
برج هو صخرة شديدة االنحدار ، وهذا ال

د دّب وقد تم إحراق البرج مرتين من طرف المقرانيين ، وق ،الجدران العالية االرتفاع مخروطية الشكل تقريبا ، تعلوه
ل من خالله تحركات القواف ن فيه الخراب بعد مغادرة األتراك له؛ حيث تحول إلى مرصد لقّطاع الطرق يراقبو 

                                                 

 21،31،ص ص 2111بوعريريج ،دار جيتلي ،برج إقليم بر  بوعريريج عبر العصور )ادراسة تاريخية (،مزيان وشن :1 

 11،12ص ص  المرجع نفسه ، 2

 في مدينة البر  بر  المقراني  (:10الصورة )                   
          

 
    D.P.A.T :la 2111Monographie de B.B.A      :المصدر        
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د إلى هذا البرج ؛ حيث تقول . ولعّل أصل تسمية المدينة يعو 1والمسافرين عبر الطريق الرابط بين الجزائر وقسنطينة
الرواية أّن الحارس التركي في مكان البرج )القلعة( كان يضع خوذة نحاسية فوق رأسه وعليها ريش على شكل 

وقد ارتبط اسم البرج بهذا المظهر نظرا للخوذة التي يعلوها شكل العروج؛ حيث كان الناس يطلقون  عروج الديك،
 .  2عروج ومع مرور الزمن تحولت إلى صيغة تصغير باسم برج بوعريريجعلى البرج في البداية اسم برج بو 

 
 

 ( : مدينة برج بوعريريج  )مرحلة النشأة (04لخريطة )ا                            
 

 

 

  1611-1942المرحلة االستعمارية 

إّن هذه الفترة كانت اللبنة األولى في نشأة أول نواة استعمارية على ضفة واد برج  :  1991 – 1942الفترة من  -
بوعريريج ، وقد شرع في البناء على هذه األرضية المنبسطة بعد ضّمها إلي أراضي الدومان ؛ أي ملك للدولة 

عقاري حضري  ، تتصرف فيه كما شاءت ، وتعتبر هذه القطعة أول وعاء 36/61/6118الفرنسية بحكم األمر 
 611فرنسي و  262مسلم  111نسمة ، منهم  6161: بيقطنه ما يقار  .هـ 3.16استيطاني يتربع على حوالي 

من األرضي الزراعية، لقد  هـ 6111، وقد منحت السلطة الفرنسية هؤالء األوربيين حوالي أجنبي  12يهودي و 
لتحمي هذا التجمع السكاني ، وقد هّدمت حاليا  هـ 2.88توسعت هذه النواة شرقا على شكل ثكنة عسكرية مساحتها 

                                                 
  618المرجع نفسه ،ص  1

 62،ص نفسه المرجع  2

ي جيتلدار إقليم برج بوعريريج عبر العصور )دراسة تاريخية (،أنجزت من طرف الباحثة باالعتماد على أمزيان أوشن المصدر: 

 002 ص،  2110،برج بوعريريج ،
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م ،ثّم إلي بلدية مختلطة بتاريخ 6111وحولت إلي حديقة عمومية . إّن ترقية هذا التجمع إلي محافظة مدنية سنة 
 م بكامل الصالحيات كجماعة محلية بمجلس بلدي منتخب زادت من أهميته على مستوى المنطقة. 13/11/6111
بعد مرحلة فرنسة األراضي وإخضاعها ألحكام القانون الفرنسي ، وخاصة قانون  : 1612-1992الفترة من  -

م، والذي أصبحت فيه الطبيعة القانونية للوعاء العقاري ملكا للدومان 6113( المؤرخ في  WARNIERوارني ) 
األولى على نمط أوربي م بإعداد مخطط عمراني للمدينة الجديدة جنوب النواة  6113قامت السلطات المحلية سنة 

. وكان للمدينة هـ 21وشكل شطرنجي مقسم إلي مجموعات ، وقد أحيطت بأسوار قوية لحمايتها وبلغت مساحتها 
 أبواب : باب الجزائر ، باب قسنطينة ، باب المسيلة ، باب زمزرة 1في هذها لفترة 

توسعت رقعة المدينة بشكل ؛ حيث   عرفت المدينة في هذه المرحلة نموا عمرانيا : 1611-1612لفترة من ا -
و تجزئة حي الشهداء على نمط األحياء السكنية الفردية الراقية ، كما  م، فأنشئت تجزئة المحطة6131كبير بعد 

مدرسية ، كما مرافق العرفت المدينة توسعا في الجانب المرفقي والخدماتي فأنجزت ثكنة الحرس المتنقل وبعدها ال
ظهرت أولى التجمعات السكنية الشعبية على أطراف المدينة األوربية بنمطها العمراني الفوضوي ) دوار السوق ، 
الجباس ، القراف ( ، ثّم تلته أحياء السكن الجماعي )عمارات خميستي وعيدل ( ، لقد بلغت مساحة هذا التوسع 

 631.1حتالل الفرنسي لم تتعد هـ .  وخالل فترة اال 613.12ما يقارب
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 التطور العمراني لمدينة بر  بوعريريج خالل المرحلة االستعمارية

 

 891 ،ص : المرجع السابق أنجزت من طرف الباحثة باالعتماد على أمزيان وشن  :المصدر

 )(
خ
ر

يط
ة 

 )(  

   ( 00الخريطة )           

   ( 11الخريطة )   

 000 ،ص : المرجع السابق أنجزت من طرف الباحثة باالعتماد على أمزيان وشن  :المصدر
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   ( 02الخريطة )        

   ( 02الخريطة )   
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 : مرحلة االستقالل 

م وفي عا ، االتجاهات :عرفت المدينة في هذه المرحلة نموا عمرانيا سريعا في كلّ 1621-1611 الفترة من -
ا ريفيا وبذلك عرفت زيادة طبيعية كبيرة ونزوح،  أصبحت مدينة برج بوعريريج دائرة تابعة لوالية سطيف م 6111
وكذلك ، مسكن 211و ،مسكن 111بدء إنجاز المنطقة السكنية الحضرية الجديدة األولى مثل حي  وتمّ  ،هائال

 هكتار.366.12الك للمجال قدرب: باسته ،بن زيوش حي أوالد سليمان،بدويالسكن الفردي مثل حي بن ال
 م،6111وفي سنة  الشرقي، إنشاء المنطقة الصناعية في الجنوب تمّ  م6111سنة في  :1694-1621الفترة من  -

ومن بين   ،أصبحت المدينة مقر الوالية 6111وفي عام  ، وضع أول مخطط عمراني توجيهي لبلدية البرج
ومستشفى  ،دار الشباب أحمد مصدق ،مؤسسات تنشيط الشباب ،دار الشباب خليفي الطاهر :التجهيزات التي ظهرت

ليزداد استهالك المجال الحضري   إضافة إلى التجهيزات التعليمية حسب أطوارها الثالث.،بوزيدي لخضر
 هكتار.133.23:ب
ا مركز  أصبحتالمدينة ،ألّن في المناطق الحضرية ا كبيرا عالفترة توسّ هذه  شهدت :1221 –1694الفترة من  -
في  6111حيث امتد توسع المدينة في ؛ الذي جعلها تستفيد من عدة مشاريع تجهيزات هامة ، األمر   واليةلل

الجهات الشرقية بظهور المنطقة السكنية الجديدة األولى في الجهة الشمالية الشرقية ، والمنطقة الحضرية الجديدة 
 غربية .الثانية في الجهة الشمالية ال

كما ظهرت في هذه المرحلة سياسة جديدة في مجال التهيئة والتعمير بظهور مخططات التهيئة ، وذلك من خالل 
، حيث تّم توقيع العديد من التحصيصات هي : حي السعادة في (  PDU )ظهور المخطط الحضري الموجه 

تداد الطريق الوطني ، حي ادريس المسعود شهيد في الجهة الشمالية الشرقية  ، على ام 81الجنوب الغربي ، حي 
 مسكن في الشرق ، إضافة إلى تحصيصات أخرى في الشمال والشمال الغربي  .   811، حي 

خطوة ثانية في تنظيم المجال ، وظهرت مجموعة من  6111هذا ويعتبر المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 
ل ، في الشما 311،  323قطعة في الجنوب الشرقي و 111، و 218 – 218المشاريع السكنية الجديدة مثل : 

 الحديدية  السكة خط لطو على امتدت حصيصاتالت من مجموعة قيعوتّم تو قطعة في الشمال الشرقي . 6111
،  اء الخضر يص المساحاتـتخص ،مهماس تخصيص،  قطعة 661 تخصيص في لمث الغرب إلي الشرقمن 

 مقعد 6111وملعب ،  التسلية ساحات ، سلمان أوالد،  ةـاإلداري الترقية لعام إلي باإلضافة خاصة تعاونيات

 .هكتار6161  ـب 6111   سنة المدينة   مساحة فوصلت
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 : 1211 – 1221الفترة من  -
 ؛السكنية  لمشاريعا   زيادة بسبب هكتار 2181 إلي  2112 سنةبرج بوعريريج  مدينةمساحة وصلت       
 بالوالية. العمرانية والتهيئة التخطيط مديرية حسب 2112 سنة لخال  مسكن  111 إنجاز تم حيث
-2118الخماسي للتنمية الممتد من جبسبب الشروع في انجاز البرنامأكبر ا حضري توسعاشهدت هذه الفترة  كما

دية هامة اقتصا . فظهرت الصناعات بمختلف أنواعها ، جعلت من المدينة تحتل موقع استراتيجيا ومكانة 2111
زادت من الضغط على المجال .كما ظهرت عدة تجهيزات ، قاعات متعددة النشاطات ، مديريات خاصة جنوب 

ظهرت و  يرية الحرف والصناعة التقليدية .المدينة مثل دار البيئة ، المركز الوطني للتكنولوجيات األكثر نقاءً  ،مد
ج العمراني وقد قدرت مساحة النسي ، بئر الصنب ، وعوين زريقة .كبيرة في التجمعات الثانوية أخروف حركة توسع 

 هكتار . 3168بحوالي  2161إلى غاية 
 
 

 
 
 
 

نجاز الباحثة باالعتماد على أمزيان إمن المصدر :

 2100األحياء للبلدية أوشن + مخطط 

 2100- 0231( : مراحل النمو العمراني لبلدية البرح 21الخريطة )
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 يظهر نمو المدينة في شكلين : ةبقاسال  ( 23الخريطة )من خالل       
الشكل األول )النمو الحلقي ( : والذي يميز المراحل األولى من التطور ، بدًء من النواة األولى المركزية وسط 

الملكية  وتوفر األراضي ذات المدينة ، ثّم انتشر في كل الجهات بشكل حلقي حول النواة ، وذلك لسهولة التعمير
  الخاصة .

الشكل الثاني ) النمو الخطي( : نتيجة لالستهالك السريع لألراضي سهلة  التعمير واصطدام تطورها المجالي بعدة 
 وهي : . محاور الطرق ذات الحركة الكثيفة نحو عوائق طبيعية واصطناعية  ، موجها النمو

 وتشمل ::  العوائق الطبيعية
وهي األراضي المعرضة للفيضان ، وتتواجد في الجهة الجنوبية من المدينة ، وهي غير : لمنخفضةا ضيراألا - 

 قابلة للتعمير 
 تتوزع شرق النسيج العمراني  . غابة بومرقد :  -
 

 :  التكنولوجية العوائق
 (. 2× 68)خط كهربائي ذو ضغط مرتفع يغذي النسيج العمراني ، والذي يجب احترام مسافته األمنية   - 
 م انطالقا من محور الطريق  .611الطريق السيار شرق غرب  شمال المدينة بمسافة أمنية  -
 (.2×28)الطريق الوالئي الذي يخرق النسيج العمراني ويربط بين برج بوعريريج وبرج الغدير ببمسافة أمنية  -
 (.2× 32)، بمسافة أمنية تقدر بـ  18الطريق الوطني رقم  -
 م  .68، إذ يجب حمايته بمسافة أمنية قطرها  الخزان لموجه للشرب -
 م. 1منية بقطرألا ةـلمسافا الكهربائية  تالولمحا -
 م . 18 األمنية التي تقدر بـ  ةـلمسافا كتر زلغاا اتولقنخط   -
 حدودها الطبيعية . قـفو ةرـلمقبا  -
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 الطرق كثـــــــــــــافة شبكة :  الطرق شبكــــــــــــــــــة   3.1
، تمر معظمها  بمركز المدينة ، كلم  613.28بطول تتميز بلدية برج بوعريريج بوجود شــــــــــبكة طرق  كثيفة      

 نذكر منها : )تلوث هوائي ، تلوث ضوضائي ( األمر الذي يشكل مشاكل مرورية ، مشاكل بيئية 
 : كلم . 68.1يقطع البلدية من الجهة الشمالية ، طوله على مستوى البلدية  الطريق السيار شرق غرب 
  : تتمثل في :،   كلم 21.18حوالي على مستوى البلدية يبلغ طولها الطرق الوطنية 
في  والمتمثل : الرابط بين الجزائر ، قســـــنطينة ، يقطع المدينة من الشـــــرق إلى الغرب . 3الطريق الوطني رقم  -

نهج هواري بومدين ، وهو المحور الذي تنمو وتتطور عليه المدينة ويحدد شــــــــــــــكلها العام ، ونظرا ألهمية الطريق 
 والحجم الكبير لمستعمليه ، تّم إنشاء طريق اجتنابي جنوب المدينة لتخفيف الضط وتسهيل عملية الحركة . 

ــديــة زمورة ، حيــث : 21الطريق الوطني رقم  - يربط المــدينــة بــالجهــة  ينطلق من مركز مــدينــة البرج بــاتجــاه بل
فضــال على أهميته على المســتوى الجهوي كونه يربط شــمال والية ســطيف والشــمال الشــرقي لوالية الشــمالية للوالية 

 .البرج 
صـــــنيفه حديثا إلى الطريق شـــــماال ، وتّم ت 12: كان ســـــابقا يمثل الطريق الوالئي رقم 121 رقم الطريق الوطني -

، ينطلق من مركز المدينة باتجاه بجاية مرورا ببلدية مجانة ، وله أهمية على المستوى الجهوي  806الوطني رقم 
 كونه يربط جنوب والية بجاية وشمال والية برج بوعريريج . 

: يمر بـاالتجاه الجنوبي للمدينة والمتمثل في نهج عامر عمار ، كما تتموضــــــــــــــع على  43الطريق الوطني رقم -
جانبيه كل من المنطقة الصــــناعية ومنطقة النشــــاطات ، ويشــــهد حركة مرورية كثيفة داخل المدينة باعتباره محور 

 التنمية الصناعية . 
 

 ، تتمثل في كلم 2.8 يقدر طولها على مستوى البلديةالطرق الوالئية : 
رورا ببلدية ميربط  والية البرج بوالية المسيلة يقطع المدينة من الجهة الجنوبية الشرقية  :  42الطريق الوالئي رقم 

 .برج   الغدير 
ــــــــــــــ الطرق البلدية :  ــــــــــــــ  84633يقدر طولها على مستوى البلدية بـ كلم .  334كلم ، المصنفة منها يقدر طولها بـ
 تربط مختلف التجمعات . :  الطرق الثانوية

 :يمران وسط مركز البلدية حيث يشكالن تلوثا ضوضائيا كبيرا للسكان يوجد خطي سكة حديديةالحديدية : السكة 
 خط الجزائر عنابة . -

 .خط البرج المسيلة  -
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 : (20الخريطة )
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 ضمن النسيج الحضر   صناعيتركز  :  الصناعي نشاطال   1.1 

صناعية ، وتعتبر المنطقة الصناعية بمقر الوالية هي أهم قطب  ةمنطق 62تتميز والية برج بوعريريج بوجود        
الحظ عن منطقة النشاطات حيث يفضال صناعية على مستوى الوالية وحتى على المستوى الجهوي والوطني ، هذا 

قاري وجهوي ، ولّعل االكتظاظ الذي تشهده المنطقة الصناعية فرض خلق منطقة وجود وحدات صناعية ذات بعد 
إاّل وحدات لهذه الاالقتصادية  هميةاألورغم  .بالطريق المؤدية إلى بلدية الحمادية صناعية جديدة ) مشتة الحمراء (

سيج العمراني لتواجدها ضمن النثار السلبية على البيئة وصحة السكان ، لما تفرزه من ملوثات بكل أنواعها آأّن لها  
 ( (22)أنظر الخريطة )

 ضمن النسيج الحضري ( : موقع المنطقة الصناعية ومنطقة النشاطات برج بوعريريج22الخريطة)         

 
    

 المنطقة  الصناعية 
 منطقة النشاطات

 مساحات خضراء  

 أحياء المدينة 

 2100لبلدية البرج : أنجزت من طرف الباحثة باالعتماد على مخطط األحياء المصدر 
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 الصناعية المتواجدة في المدينة كمايلي :  مناطقوسنستعرض أهم ال   

 المنطقة الصناعية بر  بوعريريج : -
، وجاء مشروع إنجازها تحت قرار وزاري رقم  0771جانفي  77يعود تاريخ إنشاء المنطقة الصناعية إلى      

سنتآر، يحدها من الشمال محطة السكة الحديدية  07آر و 51هكتار و 077تبلغ مساحتها  . .077بتاريخ   .07
( ، ومن الغرب 15ريق الوطني رقم )وحي كهينة وحي سعادة ، باإلضافة إلى تجزئة بلعبوش ، ومن الجنوب الط

 07.5وحدة ، وحوالي  .1، بعدد وحدات  45واد  صليب ، ومن الشرق منطقة النشاطات والتخزين والطريق 
من  % 11.11سنتآر. أي بنسبة  11آر ،  99هكتار156تقدر المساحة المبنية بـ  . ( (17)أنظر الملحق )عامل 

 88آر و 81هكتار و22خضراء مقدرة بـ المساحات الطرق و ال. ومساحة المساحة اإلجمالية للمنطقة الصناعية 
  .1سنتآر 

 المنطقة الصناعية الجديدة  )مشتة الحمراء ( : -
بعد بـوعريريـج باستحداث منطقة جديدة  ت برج الصناعية المنطقة توسعةإّن النمو االقتصادي المتسارع فرض      

 الجماعية الفالحية للمستثمرة تابعة هكتار 11هكتــار ، منها  11: كلم ، بمساحة إجمالية  8عن المدينة بحوالي 
طريق السكة الحديدية ، و من الجنـوب طريق يحدها  من الشمـال . للدولة ملك الباقي و حسين" "لحواسة  المسماة

 . وقد تّم اقتراح المشروع بـوعريريـج المنطقة الصناعية برج و من الشرق  . 18اجتنابي باتجاه الطريق الوطني رقم 
المنعقدة بتاريخ   (CALPIREF)من طرف لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية االستثمارات وضبط العقار

 لتدخل حيز التنفيذ بعد ذلك . .2163أفريل  25
ّن السياسة التنمية الصناعية في والية آثرت التوسع على حساب األراضي الزراعية العتبارات تنموية ، أوالواضح  

 .2واستجابات لطلبات المستثمرين . دون األخذ باالعتبارات البيئية 

،حيث ظهرت بعد  6111أكتوبر  61والتخزين إلى يعود إنشاء منطقة النشاطات منطقة النشاطات والتخزين :   -
تّم تجميع النشاطات ، سنة ، وذلك أّنه ونتيجة للتطور االقتصادي في المدينة  66اء المنطقة الصناعية بـ ـإنش

فاية كولكن بعد مدة كان لزاما إنشاء منطقة للنشاطات والتخزين أخرى  وذلك لعدم ، الصناعية في منطقة واحدة 
 لمنطقة لألنشطة .مساحة تلك ا

تقع منطقة النشاطات والتخزين بالجنوب الغربي للمدينة بجانب المنطقة الصناعية ، يحدها من الشمال محطة     
والمنطقة الصناعية ، ومن  45، ومن الغرب الطريق الوطني رقم  5المسافرين ، ومن الجنوب الطريق الوطني رقم 

                                                 
1 EPE – SPA SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE ZONE INDUSTRIELLE – BORDJ BOU ARRERIDJ, 

Fiche Technique Zone Industrielle – BBA ,2010      

 2161بوعريريج ،  برج االستثمار لوالية وترقية الصناعية التنمية مديرية 2
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، وحدة 074هكتار ، وبعدد  وحدات  07.17تتربع على مساحة  ة برج بوعريريجبوشع 0745ماي  4الشرق حي 
من المساحة اإلجمالية لمنطقة  %71.57هكتار وبنسبة  7..0عامل . تبلغ المساحة المبنية  455وحوالي 

من المساحة . ومساحة طرق  % 77.40هكتار أي بنسبة 5.77النشاطات والتخزين ، أما اإلطار غير المبني 
 هكتار . 5.77رة بـ ومساحات خضراء مقد

 :الوحدات الصناعية في مدينة بر  بوعريريج -
 بر  بوعريريج بلديةحدات الصناعية العمومية في الو 

 بر  بوعريريج  بلديةحدات الصناعية العمومية في ( : الو 15الجدول )
 العمالة االنتا  نوع اإلنتا  الوحدات

ERIAD ق/ س 549 265 السميد 
254 

 ق/س835 128 الفرينة
COBBA 119 وحدة  21625 مالبس العمل 
EMBAG طن /سنة 8797 األكياس 

409 
 طن /سنة 794 1 العلب

ANABIB 132 هك 600 17 أدوات السقي 
NAFTAL 60 3م   223  518 459 الغاز 
 028 1 / / المجموع

 2029ومتابعة الميزانية لوالية بر  بوعريريج المصدر : مديرية البرمجة                                                
 

 الوحدات الصناعية الخاصة
 لبلدية بر  بوعريريج ( : الواحدات الصناعية الخاصة 22الجدول )

 عداد العمال العداد الصناعات
 0147 41 الصناعات الغذائية 

 5107 37 اإللكترونية 
 .0.4 76 موااد البناء 

 .51 30 والكيماويةالصناعة البالستيكية 
 55 23 الصناعات النسيجة
 054 61 الخشب و الورق 

 051 21 أخرى  
 4.71 282 المجموع 

 2029يزانية لوالية بر  بوعريريج المصدر : مديرية البرمجة ومتابعة الم                           
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 ة ورقلة : بلديثالثا : خصائص البيئة الطبيعية والبشرية ل
 الصحــــــــــراء الشرقية لموقع : ا .2

 محددة طبيعيا بالعرق الشرقي الكبير شرقا ،جنوب شرق البالد والية ورقلة في تقع  :موقع والية ورقلة  2.2 
  .وهضبة ميزاب غربا ، واد ريغ شماال ، وهضبة تادميت جنوبا  

واليات، حيث تحدها من الشمال واليات الجلفة، بسكرة  تتقاسم والية ورقلة حدودا إقليمية مع ستأما إداريا ف      
من الشرق وغرداية من ، وتونس والوادي، ومن الجنوب كل من واليتي إليزي وتمنراست، وتحدها والية الوادي 

بلدية منضوية تحت مندوبية  70وتتكون الوالية حاليا من  . 7كلم01.7.1   على مساحة تبلغ  تمتد  الغرب .
، حاسي مسعود ، البرمة ،  مقارين (، توقرت)والية منتدبة ،  خويلد سيدي،  ورقلة .( دوائر 7وتسع )والئية واحدة 

 الحجيرة ، تيماسين ، الطيبات.
الذي يربط  .1 الطريق الوطني  الجهة  الشرقية حيث يعبرها  من الكبرى اءصحرالصحراء ا بوابة والية وتعتبر 

،  10الذي يتصل مباشرة مع الطرق  47، وكذا الطريق الوطني رقم  بالجنوب الشرقي  الشمال الشرقي للوطن 
وهي من أهم الواليات على المستوى الوطني بما تتوفر عليه من حقول  والذي يربط شمال البالد بالصحراء الكبرى.

 .  بترولية

 ورقلة :  بلديةموقع  2.2
 °4.410خطي طول  شماال ، 0.454.و ° 7.444.دائرتي عرض ورقلة  بلدية تقع :   الموقع الفلكي

 شرقا . °75..5و  
وعاصمة الوالية ورقلة عاصمة الواحات، المركز اإلداري للجنوب الشرقي الجزائري. تمثل ورقلة الموقع اإلادار  : 

للتهيئة اإلقليمية، في المخطط الوطني  .0إحدى أقدم الحواضر الصحراوية بالجزائر، حيث ُصنفت في المرتبة 
، وحاسي شرقي بلدية أنقوسة ، وسيدي خويلديحّدها من الشمال ال .7175ضمن أكبر المدن الجزائرية مع آفاق 

 على ورقلة بلدية تتربع بن عبد الله . ومن الغرب والشمال الغربي والية غرداية ، ومن الجنوب بلدية الرويسات .
   .7كلم   7447ليبحوا تقدرإجمالية مساحة 

كم، وترتفع  121تبعد عن العاصمة حوالي  ، مية واد منخفض فيعاصمة والية ورقلة  تقعالموقع الجغرافي : 
نها  ها بالجنوب ، والوسط متربطالتي الرئيسية  ق رقلة شبكة من الطر و لك تم .م 261ورقلة عن سطح البحر حوالي 

 : الذي يربط )ورقلة و منيعة (86الوطني  رقم  الطريق و ، : الذي يربط )ورقلة و تقرت(  11الطريق الوطني رقم
مركز إداري إقليمي وطني و عاصمة  .غرب  -مركز استقطاب وبوابة شمال جنوب ومركز عبور شرق فهي بذلك 

  .الجنوب الشرقي مما يجعلها منطقة جذب على كامل األصعدة
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 : الموقع اإلداري لبلدية ورقلة ( 23الخريطة )

 نجاز الباحثةإمن 
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 خصائص البيئة الطبيعية :  . 2

 مظهر منبسط الوحدات التضاريسية :  2.2
لف سنة أ ئةامن م ركثأمور منذ غهو مكان م، و ذي تقع فيهال حوضتضاريس بلدية ورقلة في الأهم تتمثل      

كلم وعرضها يتراوح بين   31يمتد على مساحة طولها و  ،التاريخ المتعددة  لحسب شهادة كثير من مسارح ما قب
هضبة يصل علوها إلى نجد عن سطح البحر ، من الغرب  681الى 613كلم وعلى ارتفاع يتراوح بين  61الى62

وبصفة   م عن سطح البحر . 611م عن سطح البحر ومن الشرق هضبة أخرى يصل ارتفاعها إلى231وأ 211
 .م عن سطح البحر 211مو621عامة فإن مجال الدراسة يتميز بمظهر خارجي منبسط بحيث يتراوح ارتفاعه بين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ورقلة  ( :حوض24الخريطة  )

 

 
 Abd El Aziz Bellaoueur : Etude hydrogéologique des eaux souterraines de la المصدر :

région de Ouargla Soumise à la remontée des eaux de la nappe phréatique et Perspectives 

de solutions palliatives,Magister Civil ,  Faculté des sciences,  Université  El-Hadj Lakhdar – 

Batna. 2008.p1 3  
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 :نذكر  أهم المظاهرمن و 
ساحة مأغلبية تغطي تضاريس أحادية الميل ، عبارة عن هضاب صخرية ذات تشكيالت كلسية ،  :مااده الح -

  2كلم  2681.18 والجنوبية . ةمن الجهة الغربيالبلدية 

 .المدينةوالجنوبية من الجهة الشمالية  في خاصة تقع   2كلم  22.81مساحة  تغطي:  الكثبان الرملية -

هي و  تتمثل في سبخة ورقلة وشط أم الرانب ، هذا األخير الذي يعتبر مجمع ثانوي للسبخة  : السبخة والشط -
لغرب إلى من ا ابتداءبشكل نصف دائري  مدينة ورقلة بأراضي منخفضة ومعرضة لصعود المياه وهي تحيط 

وتعد من أهم العوائق المحددة إلمكانيات التوسع  م ، 631و621يتراوح االرتفاع مابين  الشمال انتهاء بالشرق.
 2كلم  23.28غير صالحة للتعمير فهي  العمراني في المستقبل

في اتجاه الغرب والشمال الغربي توجد سلسلة من المنحدرات  مدينة ورقلة كلم من  1على بعد تقع  الجروف : -
 . م 550م  و   190والجروف يتراوح ارتفاعها ما بين 

 
 

 : 20الخريطة 
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 إنحدار ضعيف ـدارات :ــاإلنحـــ 2.2

تبّين لنا أّن هذه األخيرة  ،((21) أنظر الخريطة رقم ) ل خريطة االنحدارات الخاصة ببلدية ورقلةمن خال     
 :تتميز عموما باالنبساط ، حيث 

على مستوى المدينة  في الجهة الشرقية من البلدية ، خاصة  برزيو  (:% 1إلى  22االنحدار الضعيف ) -
 . األمر الذي جعل المدينة تعاني من مشاكل متعلقة بالصرف الصحي 

 .تغطي أغلبية مساحة البلدية :   % 11إلى 1اإلنحدار المتوسط  -
التجمع الحضري ف والمنحدرات  غرب و : يبرز على مستوى سلسلة الجر  ( % 13إلى  11اإلنحدار الكبير)  -

 . )المدينة (
 
 

 
 

 
 

 ( : 20الخريطة )

 المصدر: أنجزت من طرف الباحثة باالعتماد على النموذج الرقمي لألرض 
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  :ورقلة  بلديةهيدرولوجية   1.1  
أهمية بالغة في تشخيص أهم مشكل تعاني منه ورقلة وهو صعود المياه ، راسة الخصائص الهيدرولوجية دل     

  ورقلة: حوضبعيدا عن  بلدية ورقلةواليمكن دراسة هيدرولوجية 

: بالنظر الى طبيعة المناخ الصحراوي ومميزاته فإن مثل هذه الموارد السطحية  المواراد المائية السطحية 1.1.1
 تذوب هذه المجاري في الكثبان الرملية والبعض  حيث؛ منعدمة بالمنطقة وإن وجدت فهي ذات كثافة ضعيفة جدا 

 نم يكون السطحية الثانوية  المجاري  هذه اتجاه فإّن  وعموما االخر ينتهي مصبه في الشطوط والسبخات .
 في انخفاضا لاألقإلى  راسةالد لمجا غرب تقع التيو ارتفاعا كثراأل المناطق من أيالشرق  نحو غربلـا
تموقع المجال العمراني أّن الجهة الغربية . كما  في تلتخدداوا اإلنجرافات بعض سببت لتيوا لجهة الشرقية ا

نشطين ) واد ميزاب ، و واد النساء ( . يعرض عاصمة  نلواد خامد )واد ميا ( ، ووادييمجرى ضمن حوض و 
 . هالوالية لمشكل صرف الميا

: يقع في الجنوب الغربي للمنطقة ينبع من هضبة تادميت ، يعتبر المصرف األساسي لحوض تجميعي  اـوااد مي- 
، ويصل  2كلم 61111مساحته 

ت احّتى سبخة سفيون عابرا التكشف
الكريتاسية والقارية النهائية ، حيث 
يلتقي مع واد ميزاب وواد النساء 

كلم ، صبيبه  31،ويبلغ عرضه 
األقصى لفيضانه في ديسمبر 

. /ثا3م6111، قدر بـ  6111
ويقطع خاللها مسافة تصل إلى 

كلم من منبعه  311أكثر من 
 األصلي .

: يقع في الشمال وااد النسا-
رف الغربي للمنطقة وهو المص

 1111األساسي لحوض مساحته 
 . 2كلم
، ويجري من الغرب إلى الشرق على مسافة  2كلم 8111وهو المصرف األساسي لحوض مساحته  :وااد  ميزاب-

 . 181كلم من منبعه في هضبة القنيطرة الذي يبلغ ارتفاعه  321
 

 ( : الشبكة الهيدروغرافية لحوض ورقلة 22الخريطة ) 

  األودية   سبخة سفيون 

 Hafsa Telli :Impact des rejets des eaux usée épurées de la cuvetteالمصدر : 

d’ourgla sur l’environnement ,Memoire de Master a science de l’environnent 

,Faculté des science de la nature et de la vie et de la terre et de l’univers , 

Université Kasdi Merbah , Ouargla,2013, p 28  
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 الباطنية التالية  وهي::  يوجد في منطقة ورقلة  الطبقات المائية المواراد المائية الجوفية 2.3.2
    : طبقة المياه السطحية 

ال  طريق  الشعرية حيث يتم تغذية هذه المنطقة من السيالن السطحي لمياه األمطار وكذا صعود المياه عن      
م( وتبرز خاصة بالمناطق المنخفضة 01 -01)نم وعموما فهي موجودة ما بي 50يتجاوز عمق هذه الطبقة 

 الشمال والشمال الشرقي والغربي .الموجودة في 

    طبقة المركب النهائي Complexe Terminal  :نميز فيها طبقتين  

 أسمطة :  3تنقسم إلى طبقة الميوبليوسان :  -
 ويتميز بوجود المعادن  661 – 11( يوجد على عمق 6CTالسماط األول : )-
 ويتكون من الرمل الخشن والحصى .م ،  211 -661(: يوجد على عمق CT 2السماط الثاني )-
 . م ويتكون من الكلس 611 – 621يوجد على عمق   :  (CT 3السماط الثالث)-

(  درجة حرارتها 211-11) نيتراوح عمقها ما بي،  المصدر األساسي للسقي بالواحاتطبقة السينونيان  : -
 .لالستهالك اليومي  لكما تستعمل/ثا 31ملغ/ل ، بقدرة تدفق  1-6.1، ودرجة ملوحتها مابين °  23-28

   طبقة المتداخل القارContinental Intercalaire  

° 10م( ، ودرجة  حرارة قد تصل إ لى 1100-1000وتسمى طبقة المياه  االلبيانية ويقدر عمقها بـ )     
تهالك اليومي كمياه صالحة ملغ/ل وهي موجهة للسقي الفالحي واالس5-1.0 نوبنسبة ملوحة تتراوح ما بي

 تنقسم إلى: للشرب  
م ، مكون من 02و   02: يمثل الجزء األسفل لطبقة األلبيان ، ويترواح سمكها بين  ((1CT)السماط األول )-

 الطين األحمر .
م مكون من الطين الرمل 022إلى  02: هو الجزء األوسط للطبقة يترواح السمك بين (CT2)السماط الثاني - 

 ر الرملي والحج
هو السماط األعلى يتكون من طبقة تحتوي على طين ورمل وحجر رملي يترواح  :(CT3)السماط الثالث -

    األسفل .م ، وتعود إلى الكريتاسي  082و  022السمك بين 
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 ولوجي للصحراء الشماليةجيو( : مقطع هيدر22الشكل )

 
 UNESCO 1972المصدر : 

 ئية للصحراء الجزائري( :  الطبقات الما 22الخريطة )

 , Plan  d’Amenagement de la Wilaya de Ourgla :Evaluation territorial et Diagnostic            المصدر :

Phase 1, 2012  ,p 30 



      الخصائص البيئية لمجال الدراسة                      الفصل الثالث                                                      
 

618 

 

 مناخ صحراو  جاف  : اخـالمن  4.1
يتميز بدرجات حرارة   ؛ صحراوي جاف هامناخ فإنّ صحراوي المجال ال ضمن نظرا لموقعها الجغرافي       

درجات  وفارق في ، والجفاف خاصة في فصل الصيف والبرودة في فصل الشتاء إضافة إلى الجفاف، مرتفعة
لة سقوط ق الحرارة بين الليل و النهار بأشعة شمسية كبيرة على امتداد فصول السنة ويقابل هذا ارتفاع في التبخر و

، مليةالطابع المناخي كالعواصف الر من التحديات البيئية ذات  ةتواجه جمل ورقلة، كل هذه المعطيات تجعل األمطار
 وسنقوم بتحليل عناصر المناخ كمايلي : . الجفاف والتي كان لها تأثراتها على كافة المستويات 

أقصى  كحد و،  ملم 3.21 السنوي ضعيفة فال يتجاوز معدلها  األمطار بالمنطقة  ميزة تساقطالتساقط :   1.3.1
 في تزويدو السنوات، و هي تلعب دورا هاما الفصول  حسب  كمية األمطار متغيرة .ملم  8,5جانفي في شهر 

 .الطبقات الباطنية بالمياه 

 
ة حيث معدل الحرار ؛ بمناخ حار و جاف صيفا و بدرجات حرارة مرتفعة ورقلة  دينةتتميز م :  الحرارة  1.4.1

  (لباردة )الشتاءا األشهرخالل ° 1ى إذ يصل معدل درجة الحرارة إل، وبارد شتاء  .° 1181خالل األشهر الحارة 

 

 

 

 

 2102 -2112:المتوسط الشهري لألمطار لبلدية ورقلة من  (22الشكل )

 
 2102ورقلة  الرصد الجويمحطة   المصدر:
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 التشميس:  1.4.1
منطقة صحراوية فإنها  تتعرض إلى نسبة عالية من أشعة الشمس في السنة عدا بعض األيام  ورقلةباعتبار      

سا ،  216811 الشهري و يـقدر معــدل  التي تشهد ساعات قليلة من األشعة ويكون هذا خاصة في فصل الشتاء ،
 لة خاصة في ظل قهذا الكم من التشميس يجعل جو المنطقة قاس بعض الشيء  .في فصل الشتاء  يكون أقل 

  .المساحات الخضراء 
 2102-2112(: متوسط ساعات التشميس ببلدية ورقلة 31الشكل ) 

 
 2102ورقلة   الرصد الجوي محطة لمصدر:ا  

 

 2102-2112الفترة من( : درجات الحرارة القصوى والدنيا في بلدية ورقلة 20الشكل )

 
 2102ورقلة  لرصد الجوي محطة ا المصدر:
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أعلى  ، %11.3  يقدربـمتوسط درجات الرطوبة السنوية يتبين أّن ( 36الشكل )من خالل  الرطوبة :  4.4.1  
فا و تنخفض صي،  هي نسبة معتبرة تساعد على تركز الملوثاتو  % 16.2حيث تصل إلى درجة في فصل الشتاء 

 .         .جويليةكحد أدنى في شهر  % 6381درجة الحرارة حيث تصل إلى  بسبب ارتفاع

 2102-2112من  ببلدية ورقلة  (:المتوسط الشهري للرطوبة30الشكل )

 

 2102ورقلة   الرصد الجوي محطة لمصدر:ا    

           مرتفعة على مدار السنـة و ذلك باعتبارها منطقة صحراوية نسب التبخر تكون  التبـــــــــــــــــــخر:   3.4.1

 .ملم   13.1 الى وتنخفض   في ديسمبرملم ،  133.3 تصل أعلى نسبة في شهر جويلية . ) تتميز بالحرارة(
   2102-2112 ببلدية ورقلة ( : متوسط درجات التبخر32الشكل )

 
 2102ورقلة   الرصد الجوي محطة المصدر:
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هد مشكلة حيث تش، ورقلة  بلديةعلى البيئة في من أهم العوامل المؤثرة  الرياح تعتبر  :اح ــــــــــــــــــــالري  1.4.1   
كباقي المناطق الصحراوية معرضة لمهب تيارات مختلفة، العواصف الرملية بسبب قوة الرياح في المنطقة ، وهي 

مبر، وفي سبت -ماي –فريل أ -ورياح شرقية وتكون قوية ومؤثرة خاصة في شهري مارس  رياح جنوبية شرقية 
الرياح القادمة من ) الشمال  :كلم/الساعة وهي 621ولكن في بعض األحيان قد تصل إلى الغالب سرعتها ضعيفة 

 الرياح القادمة من ) الشرق ( في فصل الخريف.، لربيع و هي قوية ومحملة باألتربةالشرقي ( خاصة في فصل ا
هب خاصة الجنوبية الغربية تهي رياح ساخنة جافة ومحملة بالرمال تهب من الناحية الجنوبية و و رياح السير يكو و 

 في فصل الصيف.
 2102-2112من لبلدية ورقلة (:المتوسط الشهري لسرعة الرياح 33الشكل )

 
 2102ورقلة   الرصد الجوي محطة المصدر:

 

 

 

 

 

 

 

 ة ورقلةبلدي( : وردة الرياح ل34الشكل )

 
 
 
 
 
 
 

 
 1211المصدر :مراجعة المخطط التهيئة والتعمير لبلدية ورقلة ورويسات 
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 ورقلة ضمن النطاق  الجاف :   2.4.1 

مناخ صحراوي جاف يمتاز بدرجة حرارة مرتفعة ومدى حراري كبير و هبوب عواصف ترابية ورقلة  بلدية يسود     
ولهذا من  ؛تسمى برياح السيروكو و رطوبة نسبية خفيفة مع هطول أمطار قليلة وزيادة في شدة اإلشعاع الشمسي

ويمكن  رقلة .و  بلدية المناخ يعتبر من أهم هذه التحديات البيئية المناخية التي تواجه خالل هذه العوامل نجد أن 
 اإلعتماد على بعض المؤشرات في تصنيفها كما يلي : 

  : مؤشر قوسن 
  إعتمادا على منحنى قوسن الذي يعبر عن العالقة بين الحراراة والتساقط ، يتبين أن مناخ ورقلة جاف ، حيث   

1 ( p  >  2T )   ، حيث تمتد الفترة الجافة طوال أيام السنة. 

 

 ( : منحنى قوسن لبلدية ورقلة30الشكل) 

 
 2102ورقلة   الرصد الجوي محطةمن إنجاز الباحثة باالعتماد على  المصدر:

 
 مارتون  مؤشر  MARATONNE 

  :MARATONNE Im=P/ (T + 10) حسب مؤشر 
1.01( =31.8  +61/ )12.11 =Im  اف .فالجشديد وبالتالي ورقلة ضمن المناخ  8هي أقل من 

 

                                                 
P= 3.28   2T = 2×31.8  3.28 <  63.6  1   



      الخصائص البيئية لمجال الدراسة                      الفصل الثالث                                                      
 

211 

 

  EMBERGERمؤشر أومبرجي : 

حيث  النطاق الصحراوي ذو الشتاء المعتدل ضمن  ورقلة نجد كذلك    EMBERGER 1 باإلعتماد على معامل
: Q=3.69 
 

 ن منحنى أومبرجي للمناطق الحراريضم بلدية ورقلة توطين ( : 30الشكل )

 
 

 2102معطيات محطة الرصد ورقلة المصدر : أنجزت من طرف الباحثة باالعتماد على 

 
 
 
 

                                                 
1 P : 42.5= التساقط السنوي  جموع م 

M:  ( متوسط درجة الحرارة للشهر الحار بالدرجة المطلقة وتساويC +213.2 )  =(43.8  ° +213.2 ) 
m:  ( متوسط درجة الحرارة للشهر البارد بالدرجة المطلقة وتساويC +213.2 =  ) (5.2 ° +213.2 ) 
 

OUARGLA 
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 : ة البشريةـــــــخصائص البيئ  .1

 متسارع : نمو اديموغرافي النمو الديموغرافي  1.1
 وااستوطنالذين  لاألوائالحديث عن تطور سكان ورقلة يجرنا إلى الحديث عن أصل السكان أوال ؛ ولعّل إن      

 لأص من ينحدر الذي ،   السي الورقلييئ ومج ميزاب وادي لىإ رحيلهم بعد لكنن يواالباض هم المنطقة 
 وقد ،سيسين وبني ،ابراهيم بني ،وقين بني هيو القصركونت  والعائالت األولى التي  ،زناتة قبيلة من عربي
 :   التركيبة التالية  سادت

    النبالء وهم األحرار طبقة -
 . االباضيين السود العبيد لأص من وينحدرون الحمري  طبقة -
 .السودانيين  العبيد ساللة من وينحدرون األحرار الرجال مساعدو  وهم األخالص طبقة -
 . واألخالصالعبيد السودانيين  من مزيج هماألصمج و -
 يفسر ما وهذا العمل  لألج المهاجرين  منإليها  القادمين و األصليين السكان  بين خليطالمدينة  سكانحاليا  

 ورقلة  بوتيرة نمو عبر مراحل هي كالتالي :بلدية لقد مّر سكان النمو الديموغرافي السريع .و 
، 6111 لسنةستطع الحصول على معطيات إحصائية حول سكان البلدية لم ن: ( 1622-1611المرحلة األولى)  -

 .11111أين بلغ عدد السكان  6111لذلك اكتفينا بعرض معطيات 
 21113، بزيادة مقدرة بـ   ن 18213إلى  6111ارتفع عدد السكان عام  (: 1692 – 1622المرحلة الثانية)- 

 . جرة نحو المدينة بحثا عن فرص عمل، وذلك يعود إلى حركة اله %1.11نسمة بمعدل نمو مرتفع بلغ 
 بزيادة مقدرة بـنسمة  662331في  6111في سنة البلدية سكان بلغ عدد  (: 1669 – 1692المرحلة الثالثة)-

نظرا لتدهور الوضع الجنوب ، مدن نحو وذلك يعود إلى زيادة الهجرة  ،  % 1.11بمعدل نمو مقدر بـ  ن 31111
 . . ومنها مدينة ورقلة بحثا عن األمن وفرص عمل في مختلف النشاطات   العشرية  األمني بالبالد بسبب

ن 21118، بزيادة مقدرة     2111نسمة سنة  633121 ىعدد السكان إل وصل (: 1229- 1669المرحلة الرابعة)
 :لألسباب التالية انخفض معدل النمووقد  ، % 6.11 بـ  بمعدل نمو قدرـ

 في ربوع الوطن. نلى ديارهم السابقة بعد استقرار األمإورقلة قد رجعوا بلدية ن  القادمين الى أ -

انتعاش الوضع االقتصادي للبالد وانجاز الكثير من المشاريع بمختلف القطاعات واستحداث مناصب شغل  -
 جديدة في كل الواليات.

 عن العزلة واجتناب ظاهرة النزوح الريفي. االدولة فيما يخص بتنمية المناطق الريفية لفكهاستراتيجية  - 

ن  بزيادة مقدرة  2161سنة    686138 بلغ عدد السكان في هذه المرحلة (:1211-1229المرحلة الخامسة ) 
  .وكذا عامل الهجرةوهذا راجع إلى استقرار الزيادة الطبيعية ، % 6.81ن ، و بمعدل نمو قدره:   61166
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 ( : 1211 – 1622)  ورقلةة بلدي( : التطور السكاني ل17الجدول )

 + معالجة الباحثة1211ومتابعة الميزانية المصدر : مديرية البرمجة 
 

 
  
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بلدية ورقلة
 تعدااد
2611 

 تعدااد
2691 

 تعدااد
2669 

 تعدااد
2009 

 تقديرات
2022 

 501.51 174..0 7..007 .7577 47411 عداد السكان
 0.51 0.71 4.14 4.14 / ٪معدالت النمو

 2100 - 0022: معدالت النمو لبلدية ورقلة   )32الشكل )

 
 + معالجة الباحثة 2016المصدر : مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية 
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 والحضر : التركز السكاني توزيع السكان :   1.1
 

، 2161سنة  من سكان الوالية  % 22.18بلدية مثل سكان الورقلة تركزا سكانيا كبيرا ، حيث  بلديةتعرف        
الت بيئية خلق مشك، األمر الذي الوالية ، على اعتبار أّنها تمثل مركز نظرا لجملة الوظائف التي تتميز بها وهذا 

 إلخ .، القضاء على الواحة ..نموعمراني عشوائي كبيرة ،
1121-1622سكان مدينة ورقلة مقارنة إلى سكان البلدية والوالية  ( : 19الجدول )  

 
 
 
 
 
 
 

 1211 لبلدية ورقلةورويسات  المخطط التهيئة والتعمير+ مراجعة    7101، 74،14مونغرافيا والية ورقلة المصدر : 
 

 

 1211 2008 1669 1692 1622 السنوات

 134584 661111 16111 11161 16618 سكان المدينة )ن(

 151035 633121 662331 18213 11111 سكان البلدية )ن (

 666655 816361 118161 211181 611311 سكان والية ورقلة  )ن (

 89.10 89.19 81.07 86.24 86.16 نسبة سكان المدينة من البلدية %

 20.18 26.63 21.13 22.12 21.11 نسبة سكان المدينة من سكان الوالية %

 65. 22 23.69 25.20 26.46 22. 24 نسبة سكان البلدية من الوالية 

 2100 -0022إلي سكان البلدية والوالية  ورقلة مدينة( : مقارنة سكان 32الشكل ) 
 

 
     2100+ مراجعة المخطط التهيئة والتعمير    2100، 02،12المصدر :مونغرافيا والية ورقلة 
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   : توزيع السكان حسب التجمعات 

، حسب  % 10.15، التجمعات الثانوية  بنسبة   %  5..70يتوزع السكان في المركز بصفة خاصة    
 ( . 7101لعدم توفر اإلحصائيات الخاصة بالتجمعات  7104. ) إعتمدنا على إحصائيات  7104إحصائيات 
  2024-2009حسب التجمعات  ورقلة( : توزيع سكان بلدية 26الجدول )

 2014تقديرات  1229إحصاء  إسم التجمع
 636118 661111 التجمع الحضر  الرئيسي )مدينة سكيكدة  ( 

التجمعات 
 الثانوية  

 62118 62111 بامنديل

 6321 6616 بور الهايشة

 311 318 حاسي ميلواد

 144437 111214 البلدية
 1211التوجيهي للتهيئة والتعمير مراجعة المخطط  المصدر :                                              

 
 

 2104-2112( : توزيع سكان بلدية ورقلة حسب التجمعات 30الشكل )

 
 1211مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير  المصدر :
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  : الكثافة السكانية 

صل إلى   البلديات ، حيث تكان بلدية ورقلة عاصمة الوالية فهي تعرف تركزا سكانيا مقارنة مع باقي س  ألن     
منخفضة نظرا  لشساعة مساحة  الكثافة تبقي هذه مع هذا لكن ،  في بعض البلديات البرمة  5/ كلمن  0.10

ن بكثافة سكانية  111091حوالي  5011بلغ عدد سكان بلدية ورقلة لسنة حيث ، كلم  5110البلدية المقدرة بـ 
جد نإذ أغلبية المجال غير مستغل ، وهناك تركز كبير جدا على مستوى المدينة ، ف ؛5ن /كلم 15.95مقدرة بـ 

)أنظر  . 5ن / كلم 0010.019تقدر بـ  5كلم 91.00الكثافة السكانية على مستوى النسيج العمراني المقدر بـ 
 ( (10الملحق )

 
2100روقلةوالية و ( : الكثافة السكانية في20الخريطة )

 

 2102طرف الباحثة باالعتماد على معطيات مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية ورقلة  المصدر : أنجزت من
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نمو حضيرة السكن:  حضيرة السكن 1.1   

نالحظ أن برامج السكن عرفت تطورا ملحوظا ؛  ( (11معطيات مديرية البرمجة )أنظر الشكل )من خالل     
مسكنا ، لكل سنة للفترة  811مسكنا بمعدل يقدر بحوالي  8113بـ  6111-6111حيث ارتفع عدد السكنات بين 

-2111مسكنا لكل سنة في الفترة الثانية ، وبين  112مسكنا بمعدل يقدر  1121بـــ  2111-6111األولى،  وبين 
 كنا لكل سنة في الفترة الثالثة .مس 118بمعدل يقدر بحوالي   مسكنا 3811بـ    2161

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م : 2100 -0022(: تطور حضيرة السكن ببلدية ورقلة 41الشكل )  

 
 2102لوالية ورقلة + مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية  2100لبلدية ورقلة والرويسات المصدر : مراجعة المخطط التوجيهي 
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 متقطع : نسيج عمراني النمو العمراني   4.1
 طق التي عمرت من طرف االنسان منذاتعد منطقة ورقلة بصفتيها وادي مية ووادي ريغ من المن  فترة البداية :-

لحقبة لى هذه اإالتي تعود  المواقع األثريةفقد تم العثور على العديد من  ف سنة .أل 511 ما قبل التاريخ بحوالي 
قايا االثرية فتنوعت الب .موقع البكرات والعرق الشرقي الكبير وغيرها، وحاسي مويلح  ،  موقع برج ماللة همهاأ من 
 رؤوس سهام ( وقطع بيض النعام وقطع فخارية. –مخارز  –دوات حجرية )مكاشط أمن 
ّن أهذا ال ينفي   نإال أليها  إبالرغم من عدم العثور على شواهد مادية عن وصول الرومان  الفترة الرومانية :-

مداخل ورقلة  علىأ لهة الحصاد في آتجارية  كانت تربطها بقرطاجة في تلك الفترة وقد وجد رمز تانيت هناك طرق 
لتشكل في هذه الفترة طريقا جد مهم للتجارة باتجاه بالد السودان عرف بطريق القصور نسبة  الى قصوره المنتشرة 

ب منازل ابو أار مدينة ورقلة الحظ الزخارف التقليدية الموجودة على مداخل كل من ز   كمحطات للقوافل التجارية .
قبل  041 لىإ 404( وهذه الزخارف تشبه كثيرا تقاليد قرطاج )من 0777القصر )هذه  العالمات اختفت عام 

سالم اإلو سبق من المسيحية أوبهذا فهو ميراث  ، الميالد( حيث عالمة تانيت لحماية النساء والمحاصيل الزراعية
 وهذا يشير 

لت االى قدم وعراقة الشعب الورجالني  بتقاليده  وثقافته . و ما ز 
 هذه الرموز في واجهات المرافق الحالية مثل 

وهذا داللة على عراقة اإلرث ، ثانوية حي النصر  –مديرية الجامعة 
  الثقافي والتاريخي للمنطقة فهي متحف حيث وجب الحفاظ عليه .

ذه وج ازدهارها في هأقصور المنطقة   عرفتالفترة الوسيطية : -
لتبر والملح( ا ةالفترة نتيجة ازدهار التجارة باتجاه بالد السودان )تجار 

ء علمافل الحجيج كل سنة بها والتي كان من ضمنها ومرور قوا
 الدين االسالمي  والعلوم االخرى بينومشايخ  لهم الفضل في نشر 

ن أقطار بالد المغرب وعواصم الحضارة في المشرق ناهيك على أ
 نّ إ عالم .بقاع ال تىهذه القوافل كانت محملة بالسلع المختلفة من ش

ة نوية حضارية تمثلت في بناء مدينأهذه الحركية ساهمت في بروز 
وقيام سلطنة بني جالب ، م  717سدراتة بمنطقة وادي مية سنة 

 :وتمثلت في م 0445بمنطقة وادي ريغ سنة 
للميالد احتمى بها اإلباضين بعد خروجهم من  717في حوالي عام  * مدينة سدراته األثرية )المطمورة بالرمال(:

 بطابع عربي إسالمي وقد حوت مرافق حيث بنيت؛ وجعلوا من سدراته مدينة لهم ، تيهرت  بالقرب من ورقلة 
رة عن عين فهي  عبا ؛بالمياه الشروب  وكانت عين الصفا تغذي المدينة ،قاعدية خولتها ألن تكون مدينة مزدهرة 

( : رموز تعواد إلى الفترة الرومانية في ورقلة 02الصورة )

التوجيهي لبلدية ورقلة ورويسات  المصدر :المخطط 
2022 
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ارتوازية قوية وكانت مياهها تصل حتى أنقوسة بفضل قناة وجد 
 منها بقايا تاريخية مهدمة وكانت هذه القناة تعبر قصر ورقلة .

م ودمرت نهائيا عام  0177تهدمت مدينة سدراته مرة في عام 
 . بقايا من بعض أثار المدينة..1م أنظر الصورة رقم  0774

لفترة إ: يرجع بعض المؤرخين نشأته الى *قصر ورقلة العتيق  
النوميدية في الفترة ما بين القرن العاشر والسابع قبل الميالد 

 سالمية وربطته عالقاتإللى القرون الوسطى اإوطائفة ترجعه 
تجارية هامة مع الفينيقيين والقرطاجيين والدليل على ذلك وجود 

 اخل ببعضالمد أعلىلهة القرطاجيين في آلهة تانيت رمز اآل
طلق على هذا القصر عدة تسميات أالبيوت بالقصر وقد 

ابن منها)واحة السالطين ( او)سلطانة الواحات( كما وصفها 
لى إصل التسمية يعود أن ألى إخلدون ببوابة الصحراء مشيرا 

ي بمجال ع سكانيعتبر أقدم مجمو قبائل واركال او ورقالن او ورجالن الزناتية البربرية الذين قدموا الى المنطقة.
الدراسة الزال يقوم بنشاطاته الوظيفية و يحافظ على نمطه المعماري والعمراني القديم حيث كان تطوره بشكل 

تفصيل لمدينة ورقلة )سيتم التطرق إله بالإشعاعي محاط بغابات النخيل و هو األن النواة المركزية للمحيط العمراني 
 .  الحقا ( 

  : المرحلة االستعمارية 
 0447و 0441المنشآت خارج القصر في عام  ىأول حيث كانت للمدينة الجديدة بداية تعتبر هذه المرحلة  
بني برج السلطة  0717وفي ، سمي ببرج شانديز  0704وبعد ،  بالبر  األحمرهي برج بني ثور المعروف  

وأصبح أول مقر للوالية بعد االستقالل وهو يرى اليوم على يمين مدخل  ببر  الوتروسمي بعد ذلك ، العسكرية 
حيث عرفت المدينة التطور بعد اكتشاف البترول الذي جعلها من أكبر المدن في  ؛ المستشفى العسكري الحالي

 الجنوب والذي بدوره ساهم في نموها بسبب جذ بها ألعداد كبيرة من السكان والباحثين عن العمل أين أخذت مفهوم
لفرنسي المخطط ا لقدعرفت المدينة في هذه المرحلة تطورا كبير ومنظم وذلك على حسب   *المدينة الصناعية*.

هكتارا. و بالتطور المركزي  177975وفي هذه المرحلة شغل مساحة تقدر بحوالي ، في التوسع للتجمع العمراني 
 ،المخطط الشطرنجي في تخطيط المدينة والنمو الخطي الموجه  مجال الدراسة حيث عرف، االستعمارية  للمنطقة

سابقا ( على  47حاليا ) الطريق الوطني  711الطريق الوالئي اتجه التوسع جهة الجنوب من القصر باتجاه  أين
 ائريين.الخاصة بالجز  صير ) الكنيسة ( وبعض من المساكنشكل ثكنات عسكرية و أحياء للكولون و مركز للتن

 ( : مدينة سدراتة األثرية 03الصورة )

 2022المصدر :المخطط التوجيهي لبلدية ورقلة ورويسات 
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الفترة أغلبها سكن  هذه هكتار في 1015,85غطى المجال العمراني مساحة تقدر بـ:  :  2611-2622المرحلة 
 فردي و فوضوي ، هذا  التطور تم بشكل غير منظم و اتبع فكرة ملء الفراغ العمراني الموجود بدون أي دراسة 

 هكتار / عام .  33,6و هذا ما يترجمه االستهالك العقاري الكبير في هذه المرحلة وبمعدل   
 في سنة  (PUD)خطط للتعمير الموجه : في هذه المرحلة حظيت المدينة بأول م2691-2611المرحلة 

( أنجز من طرف  0777-0744) 
 Belgeمكتب الدراسات 

C.E.R.A.U حيث انعكست هذه .
الدراسة على المجال الحضري و ذلك 

تقدير احتياجات المدينة من  من خالل 
حيث السكن و التجهيزات و المنشآت 
القاعدية بالنسبة للمدى القريب و 

دة زمنية محدو  المتوسط فقط أي لفترة
بدون األخذ بعين االعتبار المخططات 
 العامة لتوجهات المدينة للمدى البعيد.

ا أدى إلى العشوائية في نهاية المدى ممّ 
. في هذه الفترة الحساسة  المتوسط

شهدت المدينة تطورا كبيرا جدا فاق كل 
التوقعات أدى  هذا إلى التوسع في 
مختلف االتجاهات و بمساحات كبيرة 

دا و تخصيص مساحات كبيرة ج
كان و ،  للمنشآت الوظيفية  و اإلدارية 

هذا من نتائج سياسة التخطيط المركزي 
المنتهجة من طرف الدولة آنذاك ، 

المنطقة  ،المخادمة  ،عتبة سعيد فظهر
 الصناعية في الجنوب ،

 وعملت ، بوغفالة  ثور بني ،سكرة فظهرت األراضي توزيع علىالدولة  عملت السكنية االحتياطاتلتوفيرو
  .الشرقية  الرحل على الجهة تجمعات وامتدتالمدينة  وسط عسكرية مناطق إنشاء على

 ( : أول مخطط توسع خارج قصر ورقلة في الفترة االستعمارية31الخريطة )

 
 2022المصدر :مراجعة المخطط التوجيهي لبلدية ورقلة ورويسات 
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باستعمال نمط السكن الجماعي ، )سياسة الدولة في هذه الفترة  تميزت  هذه المرحلة : 2661 -2691المرحلة 
األحياء الوظيفية ذات النمط الجماعي المحاط بسور يعزلها عن المحيط الخارجي  رتالمخطط النموذجي(. و ظه

توى ان األول على المسحيث ك؛ كما ظهرت مرافق قاعدية مهيكلة ذات جذب كبير مثل معهد الفالحة الصحراوية ، 
حيث قدر  ؛رهكتارا و تميزت بتطور عمراني كبي 1764,60يغطي مساحة تقدر بـ :  المجال الحضري اإلفريقي. 

. و من النتائج هي ظهور % 57.5أي زيادة بمعدل    السنةهكتار/ 74.75االستهالك العقاري في هذه الفترة بـ : 
الفارق الكبير في نمط البناء الحديث و القديم واالختالف في الطبوع المعمارية بسبب المخطط النموذجي الذي 

 .المتأثرة بالمخططات اإلستعجاليةو  أو العوامل المؤثرة  نتهج دون مراعاة ألدنى قيمة لخصوصيات المنطقةا
لذي االتوجيهي للتهيئة والتعمير هذه المرحلة دراسة ثانية متمثلة في المخطط شهدت :  2024 – 2661المرحلة 

و قسم المحيطات ، م و الذي أعطى الخطوط العريضة في جهة توسع المجال العمراني  0777صودق عليه سنة 
العمرانية و حدد االحتياج للمساحات والمرافق في األفاق الزمنية الثالثة، غير أنه تم استهالك المساحات العقارية 

بدأ يظهر  وفي هذه المرحلة .سبب التزايد العمراني و االستغالل العشوائي للمساحاتبقبل اآلجال المحددة لها وهذا 
المدينة تتوسع منفصلة عن المدينة األم نظرا لوجود عوائق وذلك في مراكز ف عمران حديث منفصل عن النسيج.

 هكتار 077.41.وقد بلغت مساحة النسيج العمراني.، حي النصر  الحدب ، يشة ابامنديل ، بور اله: ثانوية" مثل 
 2104 -0000النمو العمراني لمدينة ورقلة ( : 30الخريطة )

 

 
 
 

 المصدر : أنجزت باالعتماد على المخططات التوجيهية لبلدية ورقلة 
 

 رويسات 

 حي النصر 

 بامنديل 

 بور الهايشة 

 قصر ورقلة النواة األولى للمدينة

 المرحلة االستعمارية 

 0022 -0002النمو العمراني 

 0022 -0022النمو العمراني 

 0002 – 0022النمو العمراني 

 2104 – 0002النمو العمراني 

 الشط 

 عين البيضاء 

 السبخة 

 الواحة 

 

 منطقة النشاطات 

 

 

 طريق وطني

 إتجاهات التوسع 

 

1322/1 
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مدينة ورقلة ال تتميز بشكل ثابت وواضح ماعدا نواتها القديمة أن ( ومما سبق نستنتج 0.من خالل الخريطة )      
دائري تربط بين أجزائه شبكة ممرات ودروب معقدة ومحاطة بسور ألهداف وهي القصر الذي يتميز بتخطيط 

ليهمل هذا اإلرث المعماري الخاص من طرف االستعمار الفرنسي الذي ادخل الطابع الشطرنجي بجوار  دفاعية،
 لتوسع العمراني من قصر محاط بواحة يعتمد على اإلمكانيات المتاحة ، إلى توسع موجه يهيكال فسارالقصر . 

المسالك القديمة الرئيسة في شكل تجمعات ذات طابع فرنسي محلي في خطوة أولى للتوسع خارج القصر، و بتوافد 
الفة لما مجمعات عمرانية دِخيلة مخالقبائل المجاورة واستقرار البدو الرحل في نقاط قريبة من هذا التوسع تشكلت 

شكلة نسيج عمراني موحد عوض هذا ظهرت المنازل من شوارع مهيكلة و مغطاة و منازل مدمجة م .هو موجود 
لة و و المسالك غير المهيك –)التي استغلت لتربية إبل ومواشي هؤالء البدو الرحل (  -ذات الساحات الكبيرة 

األخير تجمعا ريفي بمحاذاة تجمع مدني مهيكل ومخطط ويتوسع كل على  انعدام المرافق الضرورية ، مكونة في
كامل المجاالت ، الشمال يحوي أغلب المركبات  جنوب متباين في –نطاقه  اندماجهما شكل تجمع رئيسي شمال 

و تجمع  ،ب يفتقر ألدنى الحاجيات الوظيفيةو المرافق و الهياكل القاعدية باألخص مقر مركز الوالية و الجنو 
 مختلفة نهائيا .توسع  واحد لكن الدينامكية الحضرية و طريقة النمو 

واهم ما يميز النسيج الحضري الحالي للمدينة انه متقطع يفتقر لالنسجام والتجانس المورفولوجي ألسباب تاريخية 
وأخرى سياسية ، لم تتوافق مع الخصوصية االجتماعية والمناخية للمنطقة أنهت مسلسل األصالة المتميز في 

ن انقطاع غرب وهذا ما الحظناه م -ليا باتجاه  شرق القصر والواحة ، فبدت المدينة ككتلة عمرانية منفصلة تمتد طو 
 وهذا نظرا لحجم العوائق الموجودة : . 47على محور الطريق الوطني رقم  كلي بين النسيج 

 وتشمل :   العوائق الطبيعية 
: وهي أراضي منخفضة ومعرضة  السبخة والشط-

لصعود المياه وتعد من أهم العوائق المحددة 
إلمكانيات التوسع العمراني في المستقبل وهي تحيط  

غرب من ال ابتداءبمجال الدراسة بشكل نصف دائري 
 (03أنظر الصورة ) إلى الشمال انتهاء بالشرق.

كذلك تعتبر من العوائق  :  الكثبان الرملية-
هي تتركز في الجهة الشمالية وفي الجهة الطبيعية و 

الجنوبية لبلدية الرويسات 9 في هذا الموقع جاءت 
 في مسار الرياح الموسمية . 

(: حيث إنها تغطي مساحات كبيرة من مجال الدراسة وتظهر خاصتا  طبقة المياه السطحية ) النزصعواد مياه  -
 .من المحيط العمراني في الجهة الشمالية والشرقية

 40سبخة بمحاذاة الطريق الوطني رقم:  (14الصورة رقم )
 باتجاه غرداية)قبالة الجامعة بحي النصر(

 
 2102المصدر : تحقيق ميداني 
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درجة الملوحة للتربة عالية وهذا يفرض مواد خاصة من اجل استغاللها في مختلف المجاالت )بناء  ملوحة التربة:-
و فالحة......( وتعتبر هذه األرضيات صعبة التعمير واستغاللها يتطلب معالجة خاصة ومكلفة جدا ومع هذا 

تتركز و  ،فتبقى كاحتياط عقاري 
خاصتا في المنطقة الشمالية 

  من المدينة 
 les المنحدرات والجروف-

falaises  كلم  5: على بعد
من المدينة في اتجاه الغرب 
والشمال الغربي توجد سلسلة 
من المنحدرات والجروف يتراوح 

  و  م 840ارتفاعها ما بين 
إلى   % 7م أي بميل  440
 في الجهة العلوية من التل.  % 80

     من الغرب ابتداءالمتمثلة في مختلف المحيطات الفالحية وغابات النخيل التي تحيط بالمدينة  غابات النخيل :
مخادمة ( إلى الشمال وكذلك من الجهة الشرقية ويصل حتى الجهة الجنوبية الشرقية لبلدية الرويسات ال) غرب 

 ت النخيل على طريقة نمو المدينة.حيث اثر توزيع غابا
  بالمنشآت البشريةالعوائق المرتبطة :  
، و ميريا وتعتبر عائق من عوائق التعوتتوزع بشكل غير منتظم نوعا ما وتتميز بمساحات واسعة نسب المقابر :-

 .هذا نظرا للتوسع غير المرتقب أثناء إنشاء هذه المقابر خارج المجال العمراني

هكتار  ، مع وجود مناطق  850تقدر بـ العسكرية على مساحات شاسعة  المنشآتتتربع  المناطق العسكرية: -
أخرى واسعة هي مجاالت الرمي و التي تحتل مساحات واسعة وأكثر هذه المناطق إعاقة في المجال العمراني هو 

 55ما يطلق عليه بالمثلث العسكري المتواجد ضمن التجمع العمراني للمركز الرئيسي ورقلة و الذي يشغل مساحة 
 ين جهتين و واجهة صماء على محور وعصب أساسي للتجمع العمراني الحالي .هكتار مشكال حدا فاصال ب

انع غير أن معظم المص، تعتبر كذالك من العوائق المهمة في المجال نظرا للمساحة الكبيرة  :نشاطاتمنطقة ال-
 و في حالة عزلة. و فارغة والمخازن بها معطلة

تي هذا نظرا للمساحة الخطية الكبيرة الو تعتبر من العوائق  وأنبوب الغاز الطبيعي: السكة الحديدية المقترحة-
 .الجهة الجنوبيةفي تحد من توسع المدينة جنوب المجال العمراني حيث تستحوذ عليها 

 ( : المنحدرات والجروف التي تغطي تراب بلدية ورقلة40الشكل )
 

 
 2100المصدر: مراجعة المخطط التوجيهي لبلدية ورقلة رويسات جوان 
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لمنطقة أوجب اعتبر عائقا فيزيائيا وهي مرتبط بمنطقة النشاطات والصناعة مما يشكل ديناميكية كبيرة في ذا توك
و يمر بتجمع عمراني صغير هو  وجد أنبوب غاز في الجهة الشمالية يمر إلى قاعدة قاللةكما ي،  إيجاد حل لها

 .  تجمع  جامع السوافة
 حددو ي يعرف مجال الدراسة إشكاليات في هذا المجال وهذا لعدم وجود مخطط دقيق يفصل الملكيات الخاصة:-

 أمام شساعة هذه الملكيات . الملكيات الخاصة و العامة
 ها وترميمهاوالتي يجب حمايت ةمثل القصر العتيق و متحف ورقلة وأثار مدينة سدرات :واألثرية  المعالم التاريخية  -أ

كذا منطقة ماللة األثرية والتي تظم أثار ما قبل التاريخ . عدة تمع العلم أنها مصنفة ومع هذا فهي تعرف اعتداءا
دراسات لتحديد المنطقة و حمايتها ؛ حيث لكل منها ارتفاقه التي أوجب الحفاظ عليها و التعريف بها و إجراء 

 م. 8991جوان  85المؤرخ في   03/  91محدد على حسب القوانين المتعلقة بها مثل القانون   

  البشريةبالمنشآت االرتفاقات المرتبطة  وتشمل  الفيزيائيةالعوائق : 

 :خطوط الكهرباء 

 4×  40خط كهربائي عالي الشدة :  -8

 4×  85كهربائي متوسط الشدة خط  -8
  الطرق: 

 من مركز الطريق. 4×45 :58و 39ة رقم الطرق الوطني 
 من مركز الطريق. 4×45: 406و403و 404ة رقمالطرق الوالئي 
  :800 - 20خزانات المياه. 

  م  80بئر ميوبلوسان : قطر 

  : م  850بئر سينونين 

  :م   400بئر األلبيان 
  م    60 – 40 ة: دائر الكهربائيةالمحوالت 

 م من محيط المنطقة12: منطقة النشاطات 

 م 500:  القمامة العمومية  

 م 75:  قناة نقل الغاز 

 م 75:  قناة نقل المياه المستعملة 

 خط هاتفي لأللياف البصرية 

  بن كحلة( -قاللة  -حقول بترولية )بركاوي 
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 المحاجر 

 . المنطقة االثرية لسدراته ومحيط الحماية لها 

  : 62سكة الحديد  
 شبكة الطرق   كثافة  ة الطـرق :ــــــــــــــشبكـ   3.1
 ، تمر معظمها  بمركز المدينة ، األمر الذي كلم  62181بطول بوجود شـــــــبكة طرق  كثيفة  ورقلةتتميز بلدية     

 نذكر منها : )تلوث هوائي ، تلوث ضوضائي (  متعددة  مشاكل بيئية خلق 
 : الطرق الوطنية  

  كلم وتتمثل في : 104 يقدر طولها على مستوى البلدية  
 .كثيفة خصوصا للشاحنات سيربحركة  : يربط )ورقلة و تقرت( يتميز 46الطريق الوطني رقم-

 .  البلدية  موجود جنوب  ط )ورقلة و منيعة (يرب :31رقم الوطني   الطريق -
 : الطرق الوالئية 

    كلم وتتمثل في : 23.8يقدر طولها على مستوى البلدية      
عين موسى الموجود شمال  بور الهايشة .حاسي ميلود.ورقلة و سعيد عتبة و  : يربط  121الطريق الوالئي رقم-

( مع وجود شـــــريط م1 -م1عرض كل واحد منهما ) قارعتين  عبارة عن طريق مزدوج يتألف من  ووه .  المدينة 
ع م عين موسىإلي  عتبة ق أحادية  من سعيديتم تتحول إلي طر ( من ورقلة إلي سعيد عتبة م6فاصـل عرضـه  )

 .معتبرة سيربحركة  يتميز  (.م 1عرض )
حركة ب الذي يمتد  داخل النسيج العمراني يتميز ،  ساتيبلدية ورقلة وبلدية رو  يربط   :121الطريق الوالئي رقم-

 .كثيفة للسيارات سير
 الطرق البلدية :- 
 . فمعظم الطرق التي تصل بين البلديات المجاورة إما والئية أو وطنيةال توجد طرق بلدية    
  بلغ  ي: يقطع مدينة ورقلة ، ويساهم في ديناميكية النسيج العمراني وتواصله ، وتوصل أطرافه  ،  وا ــــــــالترام

 كم على محيط القصر7.4كم  منها 07.11طوله من نقطة االنطالق الى نقطة الوصول 
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 تركز النشاط الصناعي ضمن النسيج الحضر  :   النشاط الصناعي   1.1

هناك بعض المؤســســات التي تلعب دورا في تلويث لصــناعية في بلدية ورقلة  إال أّن رغم قلة المؤســســات ا   
 :، فضال عن حقول البترول   المدنية  ، تتواجد في منطقة النشاطات

  تتواجد منطقة النشاطات بمدينة ورقلة في جنوب المدينة ، تتربع على مساحة  النشاطات بمدينة ورقلة طقةمن :
التي  للجاذبية   معطلة ، و ونظراالمؤسسات في معظمها تجزئة ، لكن  162، تتواجد بها هكتار 775مقدرة بـ 

احة تبلغ الرابط بين ورقلة وغرداية، بمس إنشاء منطقة جديدة على مستوى الطريق، سيتم  ورقلة  تتمتع بها والية
 هكتار، وتكون محاذية لهذه الطريق وللشبكة الكهربائية . 071

 

  ورقلة  : بلدية الوحدات الصناعية في أهم 

 المؤسسات الصناعية العمومية :  - 

                  ورقلة في بلدية ( : المؤسسات الصناعية العمومية 12الجدول )
 عداد العمال النشاطنوع  المؤسسة

   12        البناء الوسائل واالشغال

 61 / المؤسسة الوطنية للخشب

 611 / المؤسسة الوطنية للمركبات الصناعية

 21 / المؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية

 13 قناة صرف الري  مؤسسة وحدة االنتا 

 ( 1213المصدر/ مديرية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وترقية االستثمار )      
 

  المؤسسات الصناعية الخاصة : -

ناعات أو الص –في معظمها  -تابعة للقطاع الخاص  تقتصر على البناء واالشغال العمومية  الصناعات  معظم  
  :من خالل الجدول التالي. وهذا مايظهر الغذائية ، وهي تساهم إلى حد ما في تلوث المدينة 
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 ورقلة :أهم المؤسسات الصناعية الخاصة في بلدية  ( :11الجدول )   
 عداد العمال نوع النشاط المؤسسة

      11 استخراج الرمل والحصى مؤسسة بن براهيم

 111 اشغال الطرقات والمحاجر مؤسسة  ساتراش

 91 بناء واشغال مؤسسة وسائل البناء

 46 استخراج الرمل والحصى زعباط الشيخمؤسسة 

 / الطحين (Moprosمطحنة )

 / دقيق وطحين (Sompasمطحنة )

 / طحين مطحنة خيرات

 / البالستيك (UTPSمؤسسة )

المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان  +1213المصدر: مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االتستثمار  
   1212والتنمية  والية ورقلة 

  : قواعد إنتا  المحروقات 
 توجد قاعدتين إلنتاج المحروقات والغاز تتواجد غرب مدينة ورقلة  وهما :    

  هكتار  500بركاوي: وتتربع على مساحة. 
  هكتا40قاللة : وتتربع على مساحة 

 
 ( : منطقة النشاطات ضمن النسيج العمراني لمدينة ورقلة33الخريطة )

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Google earth pro 2018المصدر : أنجزت باالعتماد على 

3Km  منطقلة النشاطات 
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 :  النتائج المستخلصة رابعا : 
عامة ، لكن  بيئتها الطبيعية بصفةنظرا الختالف مجال الدراسة من حيث بيئتها الجغرافية فإنها تختلف في      

  ئتها البشرية خاصة ، وسنحاول أن نلخص ذلك في :يهناك بعض النقاط المشتركة التي تجمعها فيما تعلق بب
 تشترك المدن الثالث في :  أوجه التشابه : .2
همية إقليمية وحتى أ همية بالغة من حيث الموقع التي تتواجد فيه ، فسكيكدة هي بوابة اإلقليم الساحلي تكتسي األ -

  عالمية . برج بوعريريج مدخل للمناطق الداخلية ومنطقة عبور خاصة مع مرور الطريق السيار شرق غرب .
ا كما أّنها تمثل عواصم لوالياته .  غرب –ومركز عبور شرق ، بوابة شمال جنوب ، عاصمة للواحات وورقة تمثل 

ية والثقافية واالقتصادية . فضال عن أهميتها على المستوى الوطني هذا ما يجعلها تتميز بجملة من الوظائف اإلدار 
 كأقطاب إقتصادية رئيسية في البالد . 

تين في منطقدا تتواج تين المدينفموضعهما المتواجد في حوض ، برج بوعريريج وورقلة في  بلديةتشابه بين  -
، األمر الذي خلق تحديات بيئية متعلقة بتسيير شبكة  %4 -1 اإلنحدارات تين من حيث مستوى ضعيف

 الصرف .
ة ؛ حيث يخترق واد الصفصاف وواد الزرامن في تداخل النسيج العمراني مع األودية ترك البلديات الثالث تش -

سبة وبالنو  ،النسيج العمراني لمدينة البرج   ، واد مرج الوسط  مدينة سكيكدة ، ويخترق واد بومرقد ، واد عريريج
 ، األمر الذي خلق مدينة ورقلة هي منطقة تفريغ لألودية الصحراوية ) واد النساء ، واد ميزاب ، واد ميا (ل

 . تصريف المياه في ورقلة مشكلة بالنسبة لسكيكدة والبرج ، و مشكلة الفيضانات 
برج بلدية ،   ن188476 :  بلدية سكيكدة  7101الثالث سنة بلديات ثقل سكاني معتبر حيث بلغ عدد سكان ال -

 .     ن 151035ورقلة  بلدية سكان  ،ن 188290  بوعريريج 
 % 0.47ة سكيكدة ، بلديفي  %1.23لينخفض في السنوات األخيرة إلى بعد االستقالل  كبير نمو ديموغرافي -

 ( 7101)  .ورقلة  بلديةفي  %0.5برج بوعريريج ،  بلديةفي 
الهياكل ،  ، ، فضال عن توفر فرص العملللواليات التي تنتمي إليها عواصم ومراكز تمثل ذلك  حضري تركز  -

من سكان  16.55%و  بلدية ال من سكان  %91.17سكيكدة   مثل سكان مدينةحيث والخدمات اإلدارية . 
مثل سكان  ، ومن سكان الوالية  25.16%ومن سكان البلدية  % 93.95مثل سكان مدينة البرج و  ،الوالية 

 .من سكان الوالية20.18%  و من سكان البلدية % 89.10مدينة ورقلة 
تشبع و ظرا لحجم العوائق الطبيعية والتكنولوجية في كل مدينة نغير منظم وعشوائي ، نمو عمراني متسارع ،  -

 . حضيرة السكن 
، وتداخله مع النسيج العمراني ، حيث تحتضن بلدية سكيكدة قطب  في المدن الثالث النشاط الصناعي تركز  -

 ومنطقة نشاطات .بتروكيماوي ، منطقة نشاطات أما بلدية البرج فتحتضن منطقة صناعية ، 
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 .   بالنسبة لورقلة منطقة نشاطات فضال عن الحقول البترولية  -
يظهر االختلف بين المدن الثالث خاصة في  الخصائص الطبيعية ، وذلك الختالف  : وجه اإلختالفأ  .2

 : المجال الجغرافي الذي تنتمي إليه كل مدينة ، ويمكن تلخيص في الجدول التالي 
 وورقلة، ، البر   سكيكدة بلدية ه االختالف بين ــــــــــــأوج ( : 22الجدول )

 
 
 
 
 

الخصائص 
 الطبيعية

 ورقلة بلدية بر  بوعريريج بلدية سكيكدة بلدية الخصائصأهم 

 الصحراء السهول العليا الداخلية السهول الساحلية الموقع

 منخض أو حويضة منبسطة موضع متضرس التضاريس

 اإلنحدارات
 انحدار كبير

في بعض  %75تفوق 
 المناطق

 انحدار ضعيف
 

 انحدار ضعيف
 

 م707 م751 م47 متوسط االرتفاع

 جاف مناخ صحراوي  شبه جاف مناخ  مناخ رطب المناخ

الخصائص 
 البشرية

 العمراني شكل النمو
عشوائي نمو طولي ثم 

 في كل االتجاهات

نمو حلقي ثم خطي 
باتجاه محاور الطرق 

 المهيكلة 

نمو حلقي في نواة 
 األولى ثمّ متقطع

 النشاط الصناعي 

 نشاط صناعي كبيرجدا 
 قطب بتروكيماوي 
منطقة صناعية 

 صغوى 
 منطقة نشاط 

 نشاط صناعي كبير 
 منطقة صناعية 
 منطقة نشاطات 

 نشاط صناعي متوسط
 منطقة نشاطات 
 حقول بترول 

 المصدر : من إنجاز الباحثة
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 خالصة الفصل الثالث : 

والبشرية لمجال الدراسة خلصنا إلى المميزات التي تتميز بها كل  البيئة الطبيعيةخصائص من خالل تقديم      
 ي :فمجتمعة مع عوامل أخرى ثقافية وإجتماعية وتتمثل سمحت بخلق عديد المشكالت البيئية  والتي ؛ بلدية

 بلديات كافة بين عقدة جغرافية تصلسكيكدة مدينة ساحلية تقع في شمال الشرقي الجزائري  ، تمثل  بلدية      
الوالية  تخص التي الشؤون  لمختلف قرار ومركز إدارية عاصمة لتكون  أهلها مّما ، الوالية لتوسطها سكيكدة، والية

 بين  عقدة جغرافية تربط تشكل حيث وقسنطينة  ؛ عنابة بعد الجزائري  الشرق  الشمال في ياتنمو  طبا قتمثل 
  األربعة الجهات بين تربط اقتصادي محور وهيالمتروبولين ؛ وهي بذلك عقدة جيدة بين المدن الكبرى  هذين

 بوابةوتعتبر  .الخارج نحو األخرى  الداخلية للواليات تجاريا منفذا والجنوب. وتشكل ، ،الشمال الغرب الشرق،
ن محيث تختلف درجة الميل  طبوغرافية متباينة ؛تمتلك  .العالمية الخارجية باألسواق الجزائر تربط هامة تجارية

 ؛ متوسطي خها منا.  الغربية في المنطقة الشمالية % 75متوسطة إلى شديدة التضرس، تصل إلى أكثر من 
رطب شتاًء وحار جاف صيفا ، تتركز فيها األمطار الكبرى في الفترة الممتدة من سبتمبر إلى   بشتاء يتميز حيث

وليست الكميات الكبيرة فقط التي تميز المنطقة فالتوزيع غير المنتظم هو ما تعرفه المنطقة أيضا ؛ والذي ، أفريل 
عكاسات  أدى إلى انمما يترجم في سقوط كميات كبرى في فترات قصيرة جدا وهو ما يعرف باألمطار الفجائية ، 

  . بما تسببه من انزالقات ،انهيارات صخرية ، وفيضانات   بلديةسلبية على ال
الية تمّثل المركز الثقافي والصحي واالجتماعي واالقتصادي لو  أنها وذلكسكيكدة تركزا سكانيا كبيرا  بلديةتعرف 

عرفته  الذي كبيرالديموغرافي النمو لل نظرا ن  ،188476بلدية سكيكدة  ؛ حيث قّدر عدد السكان لعام سكيكدة 
حيث قدرت الكثافة السكانية  اتمركزا كبير وتشهد .  %1.23بعد االستقالل لينخفض في السنوات األخيرة إلى 

 بلديةال من سكان  %91.17على مستوى المدينة حيث مثل سكانها ، والتركز يكون أساسا  7ن/ كلم174.5.بـ
أدى إلى التوسع بشكل عشوائي في كل االتجاهات ،  . صاحبه نمو عمراني واسعمن سكان الوالية 16.55%و  

 في بلديةلل الوظيفی تحول ال ولعل  .تشويه المنظر العمراني وظهور األحياء القصديريةأدى إلى مجاليا ا وتشبع
الصناعي  القطب ببناء ،في الجزائر الصناعية أكبر المدن إحدى إلى فالحي طابع ذات السبعينات من منطقة بداية

 جعلها مصنفة ضمن أخطر المدن الجزائرية . الطاقوي 

الوطن إقليم  ، تحتل مكانا وسطا بين أقاليمتقع ضمن السهول العليا الشرقية ، برج بوعريريج  بلديةبالنسبة ل     
الشرق الرابط بين  8نقطة إلتقاء وتقاطع لعدة طرق أهمها الطريق الوطني رقم  وهيشمال شرق ، شمال وسط ، 

 (والجنوب ) بين المدينة والمسيلة الرابط بين الشمال 18)الجزائر ، قسنطينة ( ، وكذا الطريق الوطني رقم والوسط 
الرابط  611) الرابط بين المدينة ووالية بجاية (. الطريق الوطني رقم  11كما تصل الشمال بالطريق الوطني رقم 

ين الجبال البرج سهلية منحصرة ب بلدية عنابة ( . –جزائر بين المدينة ووالية بجاية ، وكذا خط السكة الحديدية ) ال
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م،  تتميز  181متوسط ارتفاعها الشمالية ، والجبال الجنوبية للوالية ، ومتفتحة شرقا على السهول السطايفية ، 
وواد مرج الوسط ،وواد عريريج ،واد صليب على  بكثرة الشعاب واألودية ، هي من الشرق إلى الغرب : واد بومرقد ،

ئت لبعض مشكلة منطقة خطيرة رغم القنوات التي أنش للتجمع العمراني )المدينة (التوالي تتفرع في المنطقة الجنوبية 
لكنها تعرف ، مناخها قاري جاف  .البلديةفي أغلب مساحة   %1لم يتجاوز الذي ضعيفال نظرا لالنحدار األودية.
 كثيرا ماشكلت كوارث بيئية. ، و جائية خاصة شهر سبتمبر أمطار ف

 حيث كانيا كبيرا ؛تعرف تركزا س حيث ؛  سكيكدة في مميزاتها  بلدية فهي ال تختلف عن  ، بالنسبة للبيئة البشرية
،  ويسجل التركز بصفة   2161سنة   7كلم / ن 7.01بكثافة سكانية مقدرة بـ  ، ن188290عدد سكانها بلغ 

هذا فضال عن . من سكان الوالية 25.16%ومن سكان البلدية  % 93.95خاصة في المدينة حيث مثل سكانها 
 - في السبعينيات من القرن الماضي -منذ إحتضانها لمنطقة صناعية   بلديةالتركز الصناعي الذي شهدته ال

تعتبر أهم قطب صناعي  على مستوى الوالية وحتى على المستوى الجهوي والوطني ، هذا فضال عن منطقة 
وهي متمركزة ضمن النسيج العمراني حيث يالحظ وجود وحدات صناعية ذات بعد قاري وجهوي ، ؛ النشاطات 

 .واجه تحديات بيئية كبرى تجعلها األمر الذي 
واضر ، إحدى أقدم الح ورقلة عاصمة الواحاتوالية عاصمة ، جنوب الشرقي الجزائري بال تقع ورقلة أماّ بلدية       

ليمي مركز إداري إق . غرب –مركز استقطاب وبوابة شمال جنوب ومركز عبور شرق  تمثل .الصحراوية بالجزائر
 واد منخفضتتموضع  على  .وطني و عاصمة الجنوب الشرقي مما يجعلها منطقة جذب على كامل األصعدة

صحراوي  هامناخ. تميز بمظهر خارجي منبسط تبصفة عامة هي و  . م 489وترتفع عن سطح البحر حوالي ، مية
ل رطوبة نسبية خفيفة مع هطو  ،جاف يمتاز بدرجة حرارة مرتفعة ومدى حراري كبير و هبوب عواصف ترابية 

  نها في بلغ عدد سكاالبيئية.التحديات وهذا الموضع والمناخ خلق جملة من  ؛شدة اإلشعاع الشمسيو  ،أمطار قليلة 
على مستوى البلدي  ،وحضري تركزا سكانيا  وهي تعرف . %0.5بمعدل نمو بلغ ، ن 151035 حوالي 7101

وهذا راجع  .من سكان الوالية20.18% و  ، من سكان البلدية %89.10مثل سكان مدينة ورقلة  حيث والوالئي ،
ي أدى إلى الذ األمرتبار أّنها تمثل مركز الوالية . ، على اعفق اإلدارية والمالية والتعليميةلوجود الهياكل والمرا

توسع ال سارف. محاط بواحةتميز بتخطيط دائري يماعدا نواتها القديمة وهي القصر الذي ، توسعها بشكل متقطع 
متقطع يفتقر لالنسجام والتجانس المورفولوجي توسع العمراني من قصر يعتمد على اإلمكانيات المتاحة ، إلى 

مسلسل لك بذألسباب تاريخية وأخرى سياسية ، لم تتوافق مع الخصوصية االجتماعية والمناخية للمنطقة أنهت 
ست صناعية إال أّن وجود منطقة النشاطات داخل ورغم أن بلدية ورقلة لي .ةصالة المتميز في القصر والواحاأل

 المحيط العمراني ، وحقول استخراج البترول )بركاوي وقاللة ( يشكل خطرا على بيئتها .
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والظاهر من خالل ما سبق أّن المدن تشترك في خصائصها البشرية من تركز سكاني ، عمراني ، وأنشطة        
واّن  .لديةبإقتصادية ، وتختلف في خصائصها الطبيعية نظرا إلختالف األوساط الطبيعية التي تنتمي إليها كل 

 وهذا مانعالجه في الفصل الرابع . هذه المميزات ستكون مصدرا لجملة من التحديات البيئية لمجال الدراسة ،
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 :  تمهيد
إّن ظهور المشكالت البيئية في أي منطقة ماهو إال نتيجة لمجموعة من العوامل المتداخلة التي تؤدي        

  يعيطب ذات منشأ  مشكالتإلى حدوث نوع من اختالل التوازن البيئي ؛ وعادة ما تقسم هذه المشكالت إلى 
 . بشري ذات منشأ ومشكالت 

فضال عن  ؛الجيولوجية والهيدروغرافية  بمقوماتها الطبوغرافية،البلديات الثالث  فإنّ  أوردنا سابقاكما و   
 كلها  ، عوامل ثقافية ، اجتماعية ، سياسيةإضافة إلى  ،إمكانياتها الصناعية و ضغوطات السكانية والعمرانية ال

، من  نشخصه في هذا الفصل، وهذا ما س  محل الدراسة البلديات أنتجت الواقع البيئي المزري الذي تعيشه
عوبة نظرا لص ،لسكان خاصة لالمشكالت والتي لها تأثير على اإلطار المعيشي خطر هذه أأهم و خالل إبراز 

 عنها.رصد كل األخطار مع تشعب الظاهرة البيئية ، وتداخل األطراف المسؤولة 
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 :ة سكيكدة بلديأهم المشكالت البيئية في أوال :  

ديسمبر  02المؤرخ في  04- 40 القانون تصنف ضمن  مزري جعلها  ابيئي اواقع بلدية سكيكدة تعيش    
إن لم يتم تحديدها بدقة وأخدها بعين االعتبار يمكن أن  طار، هذه األخمن أخطر المدن الجزائرية 0440

  :ومن أهم المشكالت التي رصدناها،  تتسبب في وقوع كوارث كبيرة وأضرار جسيمة
  : طبيعيذات منشأ  كالتمش .1

تقع    حركة الزالزل:خطر . 1.1
مدينة سكيكدة حسب التصنيف 
الوطني للمناطق الزلزالية ضمن 

متوسطة التي تعد  IIaمنطقة 
أنظر ) في حركتها الزلزاليةالنشاط 

وجود لكن ، ( ( 40الخريطة )
ذات  القاعدة البتروكيماوية

المستوى العالي من 
خاصة الحرائق األخطار 

التي قد تهيجها ، و واالنفجارات 
قد و  حدوث كارثة في المنطقة الصناعية ،  في سبباأي نشاط زلزالي قد يكون جعل يالحركات األرضية ؛ 

الجهتين الشرقية والمركزية وكذا في الجهة الغربية، بما في ذلك  عرفت بلدية سكيكدة عديد الهزات خاصة في
، حيث على سلم ريشتر.  0.2-0شدة الهزات الزلزالية التي تعرضت لها المدينة مابين  تترواح. و المدينة

 : وهذا ما يظهر في الجدول التالي قريبة من المنطقة الصناعية هزات أرضية 0أكثر من سجلت 
 سكيكدة : بلديةأهم الهزات األرضية التي تعرضت لها ( : 23الجدول ) 

 
 
 
 
 
 
 

                                                         
 2112مديرية الحماية المدنية لوالية سكيكدة 

 
 

 المعرضةالمناطق  الشدة الساعة اليوم

 كلم شمال شرق مدينة سكيكدة   41 2.5 15:17 22/07/2007

 كلم شرق المدينة 14 2.6 14:53 04/11/2007

 كلم غرب المدينة  41 2.0 15:46 18/11/2007

 كلم شمال المدينة  41 2.3 23:10 21/07/2008

 كلم جنوب شرق المدينة 6 2.3 14:38 08/10/2009

 المدينة كلم  جنوب شرق  8  2.3 13:34 08/10/2009

 (  : التصنيف الوطني للمناطق الزلزالية43الخريطة )

 

 قوي : زلزالIII المنطقة
 متوسط زلزال : IIaالمنطقة
 متوسط زلزال ا :اIIbلمنطقة

 :زلزال ضعيفI المنطقة  
 : زلزال مهمل 0المنطقة 

 

 سكيكدة 

المصدر : من إنجاز الباحثة باالعتماد على 

GRAAG2003                   

 

0            100             200 KM        
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 :نزالاات األرضيةاال خطر  2.1

االنزالقات األرضية هي إحدى الكوارث البيئية التي تحدث عادة على المنحدرات متى توافرت العوامل       
 المسببة لذلك كزيادة الحمولة ،الجاذبية وتعرض المنطقة لعوامل التعرية . 

 المدينةمستوى  خاصة على هاولعّل طبوغرافية سكيكدة ، تكويناتها الجيولوجية ، حركة الماء في التربة جعلت    
انزالقات جراء األمطار التي  0442سكيكدة في شتاء  بلديةعرفت  من أهم المناطق عرضة لالنزالقات . لقد

ات تشوهعدة إحصاء  قد تمّ و نجمت عنها أضرار في البنايات ، ، طيلة عدة أشهر في عدة مناطق تهاطلت 
األماكن التي تعرضت إلى تدخالت )مسطحات،  تكون في هي التي خطراواألكثر األكبر أهمية و ،  لألرضية

ادي كرومة ، م، ح، بوالكروةوتعتبر منطقة بوعباز طرقات...( بطريقة فوضوية.للمد و حفر لمختلف الشبكات، 
 كما هو موضح في الجدول التالي : من أكثر المناطق التي تعرضت لالنزالق  .بني مالك ، بولقرود 

 مساحة األراضي المنزلقة في مدينة سكيكدة : (22)جدول ال    
 المساحة )هكتار( المنطقة المساحة )هكتار( المنطقة
 28.54 واد الوحش 03 طريق سطورة

 492 معمل األجور 2 طريق زيغود يوسف

 444.23 بوعباز 84.24 بني مالك

 8 برج حمام 24.14 بولقرود

 444 هضبة بوالكروة 8 حي نبوليطان

 44 رابح بيطاط 43.83 باب األوراس

 458 توسع حمادي كرومة 43 سيدي أحمد

 40 بناء التطوري بوالكروة 08.41 علىبوي

 مديرية الحماية المدنية لوالية سكيكدة  المصدر:                                                       

 

(:43الخريطة)  
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 سكيكدة كما يلي : بلديةلها تي تعرضت ونقدم نماذج  لبعض االنزالقات ال 
  : انزالق سطورة 

،  يقع شمال غرب مدينة سكيكدة    
ويتمّيز كورنيش سطورة أنه منحدر حاد يقع 

نية ، ذو كثافة سكا في منطقة البحر المتوسط
حيث نجد المباني على الجهة  عالية ؛

البحرية في حين الفالت تكون منتشرة على 
طول السفح ، تتميز الطريق بعلوها وضيقها 

م فوق مستوى 24إلى  44وتعرجها حوالي 
جيولوجيا من الغرب . أما  سطح البحر

ذا جارة ؛ هصخور مقاومة جدا أورتغناسية تشكل مناطق شديدة االنحدار مّما يجعلها عرضة لخطر سقوط الح
هذا ما زاد من عدم    Les colluvionsاالنحدار جعل بعض السكنات ذات حساسية عالية .ومن الشرق نجد 

استقرار الموقع ، عدم توازن التكوينات السطحية للمنحدر ،  انكسار الطريق الساحلي ، تهدم الفندق نتيجة 
 ((38) أنظر الصورة ) هة البحرية .ضغط األرض على الجدران  الخلفية باتجاه الواج

  : انزالق بو الكروة 
تميز ي،  قع جنوب مدينة سكيكدةي     

 Lesبتشكيالت سطحية متمثلة في 
colluvions    الطينية على المنحدر الشمالي

، مع نسبة كبيرة من الرمال والحصى على 
السفح الغربي الذي يعد سطح زلق ، 
المنحدرات غير مزروعة ، الطرق غير مطهرة 

 .(32) ) أنظر الصورة رقم
 
 : انزالق بني مالك ، بولقرود ، سيدي أحمد  

، تضم المنطقة   Séricitochisteيقع هذا المجال غرب وسط مدينة سكيكدة يغلب عليه السجيل األسود     
سيدي  ،ثالثة أحياء بولقرود على المنحدر الضفة اليسرى من واد الوحش ، بني مالك على سفوح الضفة اليمنى

 أحمد في الحدود الجنوبية للمنطقة .
، وهولم يعرف تطورا كبيرا ، لكن هذا ال يمنع من وجود بعض  0440عرفت المنطقة انزالقا في ديسمبر  

م طوال ، مّما يتسبب في زحف جزء من الطريق الحالي . ويرجع هذا االنزالق 044الحركات على مستوى حوالي 

( : منطقة معرضة لالنزالق في صالح بو الكروة 60الصورة )  

  
  7002المصدر: مديرية الحماية المدنية لوالية سكيكدة 

 

 

 

 

 

 

 

              

 (:  منطقة منزلقة )سطورة (03الصورة )

 
  7002المصدر: مديرية الحماية المدنية لوالية سكيكدة 

 
 

 

سطورة طريق ال اط  

 الكبير 
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إلى تسربات المياه ، إضافة الطبيعة الجيولوجية التي تتميز بالطابع الطيني ؛ حيث عندما يختلط الماء يسهل 
 .   ( 35، 31) أنظر الصورة رقم نفصال ويضعف الحركة الميكانيكية لألرض اال
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ر الفيضانات:ـخط 1.3 
الفيضان ظاهرة طبيعية تحدث عندما يزيد      

ضفافه  ؛ ليفوق مستوى  واديمنسوب المياه في ال
وكلما زادت سرعة جريان الماء  فيطغى عليها،

الفيضان وهي  من المنبع إلى مجرى الوادي زاد
أظهرت اإلحصائيات تزايد قد وضعية مؤقتة، و 
في النصف األخير من القرن شدة الفيضانات 

 وخاصة المناطق ،في المجال الجزائري  العشرين
الساحلية منها حيث أصبح هذا الخطر األكثر 

 ةسكيكد مدينة، و ترددا على المستوى الوطني
فهي األخرى لم تسلم من  ،خير مثال على ذلك

وتعاني منه منذ سنين  ،هذا الخطر الطبيعي
فيضان  ،0440فيضانات ، 0890فيضانات  ،فيضانات  :أهمهالفيضانات تعرضت إلى شريط من افقد ، طويلة

 .  ( 42)خريطة . أنظر ال0400
 
 

 بمدينة سكيكدة 2111فيضان  :(19)الصورة 

 7002سكيكدةالمصدر : مديرية الحماية المدنية لوالية 

 ( : انزالق بني مالك08( )02الصوررقم)

 

 7002المصدر: مديرية الحماية المدنية لوالية سكيكدة 

 

 

 بناية في ا على في خطر

 اتجا  انزالق ا رضية

 بنايا  تتطل  جدار  مان لم يتم إن ا   ت كل خطر على البناية الس لى و ك ا على البناية في ا على
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  :العوامل المتسببة في خطر الفيضانات  1.3.1

 : األمطار الوابلية  
 58األمطار تتركز في الفترة الممتدة من سبتمبر إلى أفريل حيث تمثل من كميات كبرى  تتلقى سكيكدة   
 وقد، ملم  021حيث تتجاوز ، ويعتبر شهر جانفي وفيفري أكثر األشهر مطرا  من التساقط السنوي  %

 .في التسبب في هذا الخطر تظافر هذا العامل مع عوامل أخرى 
  كثافة التصريف : 

مدينة ّل ولع. حكم في كيفية تصريف مياه األمطارتنظم الشبكة المائية الجريان داخل الحوض و تت        
ال المجال العمراني كل من واد الصفصاف ، وواد الزرامنة  فضشبكة كثيفة ؛ حيث تخترق سكيكدة تتميز بوجود 

عند التساقطات الوابلية  تجعل المدينة تشهد خطر الفيضانات خاصة  مجموعة من المجاري الفرعية. إلى
 . (( 43تضافر العوامل الطبيعية األخرى )أنظر الخريطة رقم )، و الشديدة 

 ) تراجع البحر )المد والجزر : 

 تسبب في تشكيل مساطب رملية عند مصب الوادي مما يؤدي إلى عرقلة الجريان . 
  : النفوذية الضعيفة 

حيث تكون ضعيفة أو غير الموجودة في المناطق المهيأة ) البناءات، الطرق...( والمتعرضة ألمطار     
غزيرة، هذا الذي يؤدي إلى تركز السيالن أكثر وتجمع المياه بكميات كبيرة في شبكات تصريف المياه وحدوث 

 ( وتدفق كبير في الشوارع وعند المصبات. Regardامتالءات في الفتحات ) 
    تركز الحضري ال : 

ي المحاذية األراض وهي .على المناطق المعرضة لخطر الفيضاناتالنسيج العمراني لمدينة سكيكدة  يتركز     
 ويعتبرهكتار،  402لضفاف واد الزرامنة وواد الصفصاف، حيث تقدر المساحة المعرضة للفيضانات بحوالي 

حي  –حي حمادي بولسنان  – 0802ماي  49حي  – حي الزيتون  –حي عيسى بوكرمة  –حي مرج  الديب 
 طريق الزفزاف –حي بوالكروة القصديري  –حي الممرات وادى الوحش – 0822أوت  04حي  –اإلخوة ساكر

 . االمناطق تضرر هي أكثر  الطريق السفلي سطورة. – بحةذساحة الم –
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   فالغابات تستهلك كميات كبيرة من المياه ال تستهلكها  :المشجرةعدم وجود أو نقص في المساحات 

زيادة كميات  األراضي العشبية بالطبع،  وبالتالي أدى نقص استهالك المياه عند الوديان إلى الزراعة العادية أو
  .المياه التي تنحدر عبر مجاريها فيفيض الوادي بشدة

الوادي فيسبب غمر لهذه المصبات و رجوع المياه على شبكة  الشيء الذي يؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه في
  الصرف.

   فتدفق المياه بسرعة في الوادي يستطيع أن يجر معه كميات كبيرة من : هانسداد شبكات تصريف الميا
والتي تؤدي إلى انجراف قوي في فراش الوادي وتجمع  ،(...ثالرواسب و أشياء طافية )خشب، قاذورات، جث

مدمرة بيرة و ة انهياره إلى تحرر موجة كللمواد المتنقلة عبره، هذه األخيرة تستطيع أن تشكل انسداد يؤدي في حال
  .في بعض األحيان

 آثار الفيضانات :  2.3.1
رية في بعض وحتى البش ،اقتصادية اجتماعية ،خسائر بيئيةلقد خلفت هذه الفيضانات المتكررة خسائر       

عائلة منكوبة . فضال عن انزالق التربة   3302قتيل ،   09سنة سجل أكثر من  40، حيث وفي مدة  األحيان
 : والجدول التالي يلخص ذلكوالخسائر المسجلة في المنشآت والمساكن والوحدات االقتصادية .  

 : (73الخريطة )

: 



المشكالت البيئية  في مجال الدراسة                                                                          رابعفصل الال  

232 

 

 
 .(5135 – 3791) ة سكيكدةبلديات في حصيلة خطر الفيضان :(  52الجدول )  

 2112ة المصدر: مديرية الحماية المدنية لوالية سكيكد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخسائر المسجلة تاريخ الحادث
 .عائالت بدون مأوى  04شخص منكوب و  92 تسجيل 0839نوفمبر فيضان 
 .عائلة بدون مأوى  20شخص منكوب و  094  تسجيل 0838ديسمبر فيضان 
 .عائلة بدون مأوى  08شخص منكوب و  009  تسجيل 0894جانفي فيضان 

 0890/0892ديسمبر فيضاني 
جثة ، خسائر معتبرة في المنشآت والوحدات  00عائلة منكوبة وانتشال  3244 تسجيل

 .االقتصادية

 0884ديسمبر فيضان 
 .خسائر في المنشآت االقتصاديةو جثث،  44عائلة منكوبة وانتشال 020تسجيل 

  .قنطار من الحبوب 0424حوالي  إتالف

 مياه األمطار داخل عدة أكواخ  قصديرية.تسرب  0440ديسمبر 44/42فيضاني 
 .انجراف التربة و تهديم  بعض األكواخ القصديرية

  0440نوفمبر  04فيضان    

تضرر بعض و سنوات(  04ارتفاع منسوب مياه األمطار مما  أدى إلى وفاة طفلة )
 .واألكواخ المساكن وانهيارات في األسقف والجدران

على مستوى شاطئ بن مهيدي وهي تابعة  لمؤسسة ( une bargeجنوح قاعدة عائمة )
 فرنسية.

 0400فيفري  4-0فيضان 

 بحوالي اإلخوة ساكرو  مسكن، 244حي بم  0.2حوالي  إلىارتفاع منسوب المياه  
أشخاص  44وفاة  و المواطنين سكنات بعضلتسجيل تسرب مياه األمطار و  م، 0.94

 .على إثر انهيار حانة
 ،04، 94 ،00، 44انقطاع الطرق الوطنية و قيقي، شخص من خطر ح 003إنقاذ 

 .انهيارات جزئية لجدران وأسقف بعض البنايات الهشةو 

 ،CW7، CW132، CW3والطرق الوالئية التالية RN3) ق الوطني )يالطر  انقطاع 00/40/0400فيضان 
CW12. 
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 :العواصف البحرية  1.3

ة سكيكدة عواصف بحرية قوية يكون لها تأثيراتها على السكان ، المنشآت ، الموانئ والمراكز بلديتشهد       
سنوات ، حيث تؤدي سرعة الرياح إلى خلق أمواج عالية  2السياحية ، حيث تعرف دوريا عاصفة قوية كل 

  عوجود الميناء البترولي وما قد يتب مع ؛ خاصة وارث تتسبب في الغمر البحري مّما قد يؤدي إلى عديد الك
 ولعّل الجدول التالي يبرز ذلك :. هذه الحوادث من تلوث بحري تعرضه لمثل 

 : سكيكدة  ببلديةالبحرية  الكوارث بسبب العواصف بعض:  (22جدول )ال
 الخسائر المسجلة المكان تاريخ الحادث

02-0-0898 
قرب الميناء 

 الجديد
غرق باخرة بترولية المسماة ماوس لويس هولندية الجنسية نتيجة عاصفة قوية ، انتشال 

 م 444شخص ،وتدمير المرفأ ،وأنابيب الشحن على طول  0جثة وانقاذ  44

40-0-0444 
شاطئ العربي 

 بن مهيدي 

  Keymar , Alliance Spirit        ,Valbruna,Trader بواخر)  0جنوح 
نوا في وضعية حرجة ، وتضرر هذه البواخر وتسرب كميات معتبر بحار كا 02انقاذ 

 م من شاطئ العربي بن مهيدي . 0344من المواد البترولية وتلويث 

04-00-0444 
شاطئ العربي 

 بن مهيدي
بدون طاقم ، تّم تسجيل حرق للباخرتين  (Tinirif 1,kasteur 1) باخرتين 0جنوح 

 أشخاص من جنسية جزائرية حرقا . 4من غرفة اآلالت ،ووفاة 

   2112مديرية الحماية المدنية لوالية سكيكدة 
 
 
 بسبب العواصف النهرية ( : جنوح البواخر 11( )11الصور) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direction de l’environnement  de la wilaya de Skikda :  Rapport Thématique sur l’etat  de  littoral de la: المصدر 
wilaya de Skikda ,p31 

 

Echouage du VALBRUNA Alliance Spirit 
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 المشكالت البيئية ذات المنشأ البشري :. 2

  ل :ـالتسحر ـــخط 2.2
 ريطشالجميع الجزر والجزيرات ، الجرف القاري ، وكذا  هو المشرع الجزائري ؛فه كما يعرّ الساحل         

م على طول البحر ، ويضم  سفوح الروابي ،الجبال المرئية من البحر وغير المفصولة  944بعرض أقله  يترابال
كلم من أعلى نقطة تصل إليها مياه  4عن البحر بشريط ساحلي  ، السهول الساحلية التي يقل عمقها عن 

جمات الغابية ، األراضي ذات الوجهة الفالحية ، كامل المناطق الرطبة وشواطئها التي يقع البحر ، كامل األ
جزء منها في الساحل ابتداًء من أعلى نقطة تصل إليها مياه البحر ، المواقع التي تضم مناظر طبيعية وتحمل 

 .1طابعا ثقافيا أو تاريخيا 
من بلدية المرسى شرقا إلى بلدية واد ،   كلم 250,19 على مسافة د الشريط الساحلي لوالية سكيكدةيمت      

 %44.22أي   0كلم 40.002 السكيكدي الساحليمساحة المجال تبلغ و  ( . بلدية 00 شامال )، الزهور غربا 
يحد هذه المنطقة الساحلية من  .( 00أنظر الملحق ) 0كم 0.030.22المقدرة بـ مساحة البلديات الساحلية  من

 .2ة للبحرم التالل والجبال المواجهناحية البحر الرصيف القاري ، أّما من ناحية البر فيحّدها الخط الرابط بين قم
. 3التعمير الطولي المكثف على طول الشريط الساحلي أي ؛ التسحلظاهرة يواجه الساحل السكيكدي       

األمر الذي أثر سلبا على  ؛ 4مركبات ووحدات صناعية استراتيجية 04، من السكان  % 02.9  حيث يتركز
  .البيئة الساحلية

تبلغ مساحة  و  .الوالية في تسحال المناطق  سكيكدة بحكم وزنها االقتصادي واإلداري هي األكثر بلديةلعّل و      
، ويعوذ ذلك لمصادر 5كلم  09.08. بشريط ساحلي طوله 0كلم  04,42ة سكيكدة بلديالمجال الساحلي ل

 متعددة نجملها في : 
تعرف ظاهرة التسحل السكاني في المدينة تزايدا مستمرا ، وذلك بسبب الزيادة :  ي التسحل البشر  1.1.2

الطبيعية أوال ، وتزايد الهجرات الداخلية نحوها ثانيا خاصة بعد تأسيس المنطقة الصناعية بحثا عن فرص عمل 
الزيادة  هذه . والهياكل األساسية التي تعّد عوامل أساسية لتسحل السكانرافق م. فضال على عن توفر ال

 09.28ه وفي شريط ساحلي مقدر بـ حيث أنّ  .السكانية صاحبها توسع عمراني على حساب المجال الساحلي 
 .%94.02مبني بما يعادل منه كم  04.98حوالي كم ، 

                                                           
،  المؤرخة في  01،العدد  ج ر،  2112فيفري 5المتعلق بحماية الساحل وتثمينه المؤرخ في  12- 12من قانون  10المادة  1

  2112فيفري  02

  2 مديرية البيئة  لوالية سكيكدة ، تقرير المجلس الوالئي ، 0400 

  3 نصر الدين هنوني : الحماية الراشدة للساحل في القانون الجزائري  ، دار الهومة ، الجزائر ، 0404 ، ص 00

4 Direction de l’environnement  de la wilaya de Skikda  :Le littoral de wilaya de Skikda état et avenir 

,2010  

 5 Ministerde l’environnement, Bornage du domaine littoral wilaya de Skikda ,Phase 

unique,Leveé des réserves,GCNERU ,P 27  
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التوسع الطولي أّن  00المادة  حّدد  فيالمتعلق بحماية وتثمين الساحل  40-40القانون  ورغم أّن       
كم ، وهذه المسافة تضم النسيج الحالي  4من  اللمحيط العمراني للتجمعات الواقعة في الساحل ممنوع بدءً 

 .كم على األقل  2المسافة الفاصلة بين تجمعيين ساحليين هي وأّن  والبنايات الجديدة .
 

   07-07المجال الساحلي لسكيكدة حس  القانون  ( :51ال كل )
 

 

 
 
 
 
 

 ح
 
 
 
 

 

 

 

 

 المصدر :
Ministere de l’amenagement du territoire et de l’environnement : Cadaastre Littoral Wilaya De Skikda, 

Groupe  CNERU , E.S.1/DEG/1/04/CA,2004 

 

 
نجد أّن المدينة تمتد  0440غير متوفر في مدينة سكيكدة ، فحسب تقرير المسح الساحلي لسنة  إال أّن هذا    

 0.2منها وهو تجمع ثانوي )سطورة ( سوى يفصلها عن التجمع األقرب  الو كلم طوليا ،   04.98على طول 
 .ه اآلخر كلم ، وهي في تقلص مستمر بسبب التوسع المستمر لكل منها في اتجا

م الخاضع الرتفاقات منع البناء . والذي 444في إقليم  البناء تمنع  من نفس القانون ، 09ادة لمكما أّن ا    
 .% 22.22نسبته بما  .0كم 4.40 ر منهعمّ  0كم 0.2تقدر مساحته بـ 

 
 
 
 
 
 
 

 منطقة رطبة 

 

800 m 

3 km 

 مناطق زراعية

 حدود

ي المجال الساحل    

Côte 
 تجمع  سكني

 غابة

 

Ligne de crête 
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 بلديةفي  (non aedificandi) المبنيـة داخـل المنطقـة ممنوعة االرتفااات للبناء حة(: المسا22الجدول )
 : سكيكدة

 المساحة
 ( 2)كلم 

 المساحة المبنية 
 المنشآت % ( 2)كلم 

1..1 1.15 .2..2 

مؤسسة تسيير  –ملعب  -مركز تخييم  0 – القاعدة العسكريةمقر 
 - ENGZIK المنطقة الصناعية 

 المنطقة البترولية -الدرك الوطني  -قاعة عالج  –فرع بلدي  
 ج العمراني القديم لمدينة سكيكدة النسي- ميناء سكيكدة  
 سكنات فردية –تجمع سطورة  
 

 2112ية البيئة لوالية سكيكدة مدير                                                                          
 
 

 سكيكدة بلدية( : البناء في المناطق الممنوعة االرتفااات في 13( )12الصورة )
 م                         البناء على الكثبان بمحاذاة الشاطئ  311إاليم خاضع الرتفااات منع البناء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Direction de l’environnement  de la wilaya de Skikda :  Rapport Thématique sur l’etat     

9 littoral de la wilaya de Skikda2013 ,p 
 

 : نشطة االاتصاديةتسحل األ . 2.1.2
  صناعي :الالتسحل 

المنطقة الساحلية للمدينة تسحال لألنشطة االقتصادية منذ ثمانينات القرن الماضي ، عندما  تعرف        
 .تحولت المنطقة إلى قطب صناعي ذو أهمية وطنية ودولية ، بعد إنشاء المنطقة الصناعية 

، السابق تمنع إنشاء أي نشاط صناعي جديد على الساحل  40-40من القانون  02ورغم أّن المادة        
ناعية . إنشاء منطقة صل الذي يمنع فيه القانون السابق تقع في المجافي سكيكدة صناعية المنطقة إال أّن ال

 وهي منطقة عالية الخطر قد زادت من حساسية المجال الساحلي نظرا لطبيعة النشاطات التي تتّم فيها .
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  :تسحل الهياكل السياحية 
ية على زيادة الضغوطات المسلطة على المناطق الساحلية ، إذ يؤدي يعمل التركز الكبير للهياكل السياح     

للفضاء الساحلي ، وذلك بتقليص المساحة الساحلية . تشهد المدينة تسحال في هياكلها إلى شغل إضافي 
 . ((09) جدولالسياحية ، وتعتبر الفنادق من أكثر الهياكل تسحال بالمدينة ) أنظر ال

 سكيكدة  بلدية ( : أهم الفنادق والمخيمات المتواجدة بساحل 22) جدول ال
 التصنيف االستعاب اسم الفندق

 نجوم 0 444 السالم
 نجوم 0 43 ممتاز

 نجوم 0 40 فندق المحطة )تارمينوس(
 نجوم 0 02 القصر األخضر

 / 898 مخيم العربي بن مهيدي
  2112المصدر : مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية لوالية سكيكدة 

حنا عم والفنادق ) كما أوضإّن التزايد المفرط لهذه المنشآت أدى إلى انزالقات خطيرة للتربة مست المطا     
مّما  ،طئادة على عدة كليومترات على الش،و المساكن المجاورة المطّلة على الواجهة الغربية للبحر الممتسابقا(

، كما أّن التهيئة العمرانية للمنشآت الساحلية المقامة على السواحل غيرت الطابع أفقد المدينة طابعها السياحي 
المحلي والوجه الجمالي لها ، حيث تحولت بعض المناطق الهادئة إلى صخب مستمر خالل فترات االستجمام 

تقنية أو ل) تلوث ضوضائي ( . فضال عن نفايات السياح التي تقذف مباشرة في البحر نتيجة لنقص المنشآت ا
 غيابها . 
 تسحل البنى التحتية :  .3.1.2

إن التجهيزات األساسية ) الطرق ، السكة الحديدية ، الموانئ ...إلخ ( هي من لوازم تعمير المناطق 
الساحلية وتصنيعها ، فقد يسرت شبكة الطرق عملية التوسع الحضري على حساب الساحل ، لتأتي السكة 

حال كبيرا مدينة سكيكدة تست الحديدية والمنشآت القاعدية المينائية والصناعية الظاهرة حدة وسرعة ؛ حيث شهد
لبناها التحتية كالطرق ، السكك الحديدية والموانئ ، ورغم أهميتها اإلجتماعية واالقتصادية ، إاّل أّن مساهمتها 

لى قص من فوائدها ، حيث أّدى  تسحل هذه الهياكل إتنفي تقهقر الوسط الساحلي ،أصبحت تهدد استقرارها و 
من خالل مختلف الممارسات السكانية بالوسط ، خلق تجمعات حضرية معتبرة أثرت على الفضاء الساحلي 

ين هذه المنشآت ، فتوطنظمة البيئية والتنوع الحيوي بالمنطقة الساحلي من استهالك للمجال ، وتأثيرات مست األ
ها على ير أثرطة الكثبانية الساحلية واألجزاء العليا من الشواطئ مّما أدى إلى تدهورها وتكان على حساب األش

 :هم الهياكل نذكرأ التوازنات اإليكولوجية ، ومن 
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 : تغطي بلدية سكيكدة شبكة من الطرق الوطنية والوالئية العديد منها هي ضمن المجال الساحلي  الطرق
أنظر )  09، الطريق الوالئي 08، الطريق الوالئي  00، الطريق الوطني رقم 44مثل الطريق الوطني رقم 

 في الفصل الثالث ( 48الخريطة 
 ة في الشرق الجزائري الحتوائها على مركب مينائيسكيكدة من أهم المدن المينائي بلديةتعتبر :  موانئال 

يتكون من الميناء الجديد البيتروكيماوي ، الميناء القديم ) التجاري البتروكيماوي ( ، ميناء الصيد البحري 
 ) سطورة ( .

 حروقاتم، وهو ميناء مزدوج النشاط بترولي تجاري خاص بنقل البضائع وال 0834: أنشئ عام  الميناء القديم-
 والمسافرين .

، ظهرت فكرة إنشاء ميناء مستقل عن الميناء  0829بعد إنشاء المنطقة البتروكيماوية سنة  الميناء الجديد :-
وأنجز الميناء البترولي شرق واد الصفصاف بالقرب من المنطقة القديم متخصص في نقل المحروقات ، 

 البترول .شحن الناقالت النفطية بالغاز و  مهمته 0830اعية سنة الصن
سياحة، م غرب المدينة ، ذو نشاط مزدوج )كل 4هذا الميناء في خليج سطورة على بعد  عيق ميناء سطورة :-

 صيد ( ، وهو مصدر من مصادر العملة .
وهذه الموانئ هي األخرى ساهمت في تدهور المجال الساحلي ؛ فالميناء الجديد يعاني اليوم من تسارع      

، فمن جراء ل التي تعيق من نشاطه عن ظاهرة الترموتفاقم ظاهرة التعرية البحرية التي تهدد استقراره ، فضال
 التوضع نّ مالقة في تزايد مستمر . كما أية العهذا الترمل أصبح عمق الحوض الذي يستقبل الحامالت البترول

أّدى إلى طمس معالمه الطبيعية وعرقلة التبادل  المباشر لميناء سطورة والميناء القديم على الخط الساحلي ،
  .بين مختلف وحداته المورفولوجية الرئيسية المكونة له ، وبذلك ظهرت مناطق تعرضت إلى تراجع ساحلي مهم

قيا تمثل خطرا حقي، والتي واخر داخل مجال الموانئ أو في مناطق معينة من البحر هذا فضال عن هياكل الب
 على المالحة و خطرا دائما على المواطنين و تهدد بتلوث الثروة الحيوانية و النباتية.
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  :    تدهور البيئة العمرانية  .5.5
نموا حضريا عشوائيا خلف أزمة سكن حقيقية ، وشوهت المجال الحضري فجعلت  سكيكدة  بلدية تعاني      

لزيادة وهذا نظرا ل،  يريفوصفه بأّنه شبه يمكن  حضري  ومجال، بوظائف عالمية  اقتصادية بلديةمنها 
لمرحلة طيلة ا % 3تشهدها المدينة، حيث كانت الزيادة الطبيعية تفوق نسبة ية السريعة التي شهدتها و الديموغراف

 .الممتدة من الستينات إلى التسعينات، بينما لم تتساير برامج اإلسكان المعتمدة هذا النمو
 ؛ستقالل، والتي بدأت منذ اال ارتفاع وتيرة الهجرة و النزوح السكاني من األرياف و المناطق المجاورة فضال عن 

مرون ن الشاغرة ، واألراضي التي تركها المعأين حدثت هجرة جماعية من المناطق الريفية لإلستيالء على المساك
وفي  اعية ،د المنطقة الصنيبتشيفي السبعينيات وزادت معدالت الهجرة . والتي حولت إلى مزارع مسيرة ذاتيا 

يضاف إلى ذلك الموقع صعب التضاريس بالنسبة للمدينة التي يصعب  أمنية .التسعينيات نظرا ألسباب 
الذي كان  السكنجز المسجل في إنجاز برامج فضال عن العتوسيعها و إيجاد مجاالت قابلة للبناء و التعمير، 

 :أفرزت كل هذه العوامل إنتشار عدة مظاهر منها وقد  د،دائما ال يلبي الطلب االجتماعي المتزاي
 ة :انتشار األحياء المتخلف 3.5.5
تنتشر في مدينة سكيكدة و بقية معظم المدن الجزائرية األخرى ظاهرة األحياء القصديرية أو السكن       

تشكلت على محيط المدينة حيث   .عبية الفقيرة و المهاجرون الجددالفوضوي المتخلف، أين تتركز الفئات الش
وغالبا ما  .بسط المرافق الضرورية للحياةأغلبها إلى أ المناطق الحضرية أحزمة من السكنات الفوضوية، يفتقر و 

مها تزاحها و مراض نتيجة تكدسألاألوبئة و اعن  للتلوث بكل أشكاله ، فضالتكون هذه األحياء المتخلفة عرضة 
ه األحياء مبنية من مواد غير أمنية و غير و نجد أغلبية هذ. شروط النظافة و افتقارها للخدمات الصحية و 

؛ لسكن لو ال تتوفر على الشروط الضرورية ، صحية كالطين و الصفيح و بعض مخلفات المواد المستعملة 
) أنظر  2110حسب آخر إحصاء لمديرية التعمير استهدف كامل تراب البلدية سنة موقع  01حيث يتواجد 

بمواد  3136منها  بناء هش ، 1336بإجمالي  بلديةمن مساحة الهكتار  031011(( بمساحة 02الملحق )
 33231تعيش فيها أكثر من مصنوعة من الطوب والطين ،   256بدون هيكل ،  0530بناء مختلفة ،  

ت ، طبيعية ) الفيضانامناطق خطيرة معرضة لألخطار الب التجمع الحضري في تقريبا تقع كلها ، عائلة
 ولوجية قريبة من المنطقة الصناعية .  ( أو أخطار تكناالنزالقات
 2003( : وضعية السكنات الهشة في بلدية سكيكدة 22الجدول )

 + معالجة الباحثة2022مديرية التعمير لوالية سكيكدة 
      

 
 

 المساحة عدد الموااع
 )الهكتار (

عدد البنايات 
بمزيج من 
 مواد البناء

عدد 
البنايات 
 بدون هيكل

عدد البنايات 
 بتربة ضعيفة

إجمالي 
البنايات 
 الهشة

عدد 
 األسر

عدد 
 السكان

42 403.33 2209 4824 489 2209 1219 02422 
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يلهم من خالل ترحلفئات في مناطق ذات سكنات الئقة السلطات تحاول إعادة إسكان هذه ا وبالرغم من أنّ      

فعدد  ، فق اإلسكانراأن هذه المجهودات تبقى غير كافية نظرا الرتفاع الطلب على م الّ إلى سكنات جديدة.إ
ت نام الفرصة من طرف العائالاألكواخ في تزايد وكل ما يقضى على أكواخ معينة تظهر أخرى رغبة في اغت

بب عدد هذه األكواخ بستطور ونظرا لعجزنا عن الحصول على إحصائيات جديدة حول لالستفادة من سكنات . 
فقط وهي األحياء القصديرية  ءلبعض األحيا 2102 ، و 2110تحفظ المصالح المعنية اكتفينا بإحصائيات  
 ( : 31أنظر الجدول ) . بحيرة الطيور ، صالح بوالكروة التي تعود إلى الفترة االستعمارية : بوعباز ،

 
 
 
 
 
 
  

  في بلدية سكيكدة قصديرية ( :  األحياء ال73الخريطة )

 

 
 األحياء العشوائية 

.513المصدر : أنجزت باالعتماد على معطيات مديرية التعمير والبناء    
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 7007- 7002ة سكيكدة بلديالسكنات الهشة في تطور ( : 04الجدول )

 5119إحصاء  5135-5133إحصاء 

تاريخ انتهاء 
 اإلحصاء

المساحة 
 )الهكتار (

عدد  المواع

 السكان
عدد 

 العائال 
عدد 

البنايا  

 اله ة
عدد 
 السكان

عدد 
 العائالت

عدد 
البنايات 
 الهشة

4039 293 884 4442 224 201 42/4/4344 9 
بحيرة 
 الطيور

1234 4121 4444 8033 4322 4322 9/44/4344 25.52 
صالح 
 بوالكروة

 بوعباز 41.5 2/8/4344 4042 4115 1205 4188 4452 9424
 .513مديرية التعمير لوالية سكيكدة 

 تمثل منطقة بوعباز إحدى الهضبتين التي تحتضن مدينة سكيكدة القديمة :  الحي القصدري بوعباز
فترة زمنية طويلية لغلبها خالية من مشاريع البناء أ باإلضافة إلى هضبة بويعلى، و نظرا لصعوبتها فقد بقيت في 

خواص و لفتحت السلطات المعنية تحت وطأة أزمة اإلسكان التي تعيشها المدينة أبواب البناء الذاتي ل حّتى
تقع منطقة بوعباز لإلسكان القصديري التي تشكل المنطقة األولى في الناحية  المواطنين بهاتين الهضبتين

الشمالية الشرقية من مدينة سكيكدة، يحدها شماال جبل ليلو الذي يطل على البحر و من الناحية الشرقية 
لى مساحة ة تتربع عحي برج حمام و بقية المدينالمنطقة الصناعية الصغرى، و أما من الناحية الغربية فيحدها 

   .هكتار  0000
وقد كانت منطقة بوعباز في فترة االستعمار منطقة جبلية شبه خالية، األمر الذي جعلها مكانا مفضال      

لهجرة الكثير من المواطنين، سواء كان ذلك من داخل المدينة أو من خارجها. و لهذا نجد أن أغلبية سكان 
بوعباز هم من المهاجرين من المناطق القروية و الريفية لوالية سكيكدة، والكثير منها يعود إلى الفترة  منطقة

االستعمارية، بعد ما اتبع االستعمار سياسة األرض المحروقة و إنشاء المناطق المحرومة على مستوى المناطق 
ألرياف إلى الهجرة و االستقرار بمحيط الريفية، مما دفع سكان هذه المناطق بعد حرق و تهديم منازلهم با

عندما ننظر اآلن إلى منطقة بوعباز السكنية، نجدها عبارة عن خليط من البناء الذاتي المتطور، و و  .المدينة
البناء القصديري المتخلف، فقد حاصرت البناءات العصرية المتطورة منطقة بوعباز المتخلفة لتظهرها في شكل 

 0001بناء هش يضم  0321إلى وجود  2110المجال الحضري ، وتشيير اإلحصائيات داخل سرطانية منطقة 
عائلة  2013بناء هش بـ  0055ساكن ليتطور عدد في مدة خمس سنوات إلى  0331عائلة بعدد سكان 

سنوات . وذلك بحثا عن العمل وظروف  5مسكن هش في ظرف  326بـ ساكن . أي بزيادة قدرت  6010و
  حياة أحسن .
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 تقع منطقة:"بحيرة الطيور" في الجهة الجنوبية الغربية لمدينة سكيكدة   :بحيرة الطيورحي القصديري ال
مسكن العمراني، و من الجهة الجنوبية حي عيسى بوكرمة  511على هامش المدينة، يحدها من الشمال حي 

الحضري، و يتربع  011ية حي رود و من الناحية الشرققذو نمط البناء الجاهز، و من الناحية الغربية جبل بول
مسكن  330. ضم كمنطقة سرطانية داخل النسيج الحضري  هو اآلخريظهر و هكتار،  6على مساحة تقدر ب 

عائلة  361مسكن بـ  552، ليزداد عددهم إلى  2110، سنة  2221عائلة بعدد سكان  310هش يقطن فيه 
 ساكن . 2316و
 ي حاليا تّم إزالة هذا الحفي الجنوب الشرقي للمدينة،  سابقاقع ي كان: الحي القصديري صالح بو الكروة

، ولم يبق منه إاّل كميات ضخمة من النفايات الهامدة   2101وذلك مع بداية سنة  القصديري وترحيل أهله منه
 .مازالت في مكانها لتشكل مظهرا آخر من مظاهر التلوث 

 االنتشار المحيطي حول المنطقة الصناعية :  5.5.5
بعد إقامة المنطقة الصناعية على مستوى المنطقة السهلية الشرقية المحاذية للمدينة ، شهدت المدينة      

ى إلى بعض التجاوزات األمنية فيما يخص أدّ  الذي .هاجانببالفوضوي خاصة  لنمط السكنتوسعا مجاليا 
ت االرتفاقات حول المنشآت المتعلق بتحديد مجاال  90-042مر دها األ، والتي حدّ  األخطار التكنولوجية

؛ إذ نالحظ توسعا للبيوت  السياج الخارجي للمنطقة الصناعيةم من 32شريط أمني بـ بالصناعية ذات الخطورة 
  .القصديرية في العديد من المناطق مثل السفوح الشرقية لجبل بوعباز

 :ن ترييف المد انتشار ظاهرة 1.5.5
ي أانتقال الظواهر و السلوكات السائدة الريف و القرى إلى المدن و انتشارها في الوسط الحضري، بمعنى     

اجر من ، فالمهما حدث تضخم للمجال الحضري  و إنّ ، تتم بطريقة عادية و طبيعته  عملية التحضر لم أنّ 
مع الحياة الحضرية فينعزل في مناطق هامشية معزولة، محتفظا بعاداته  يستطيع التأقلمالريف إلى المدينة ال 
أسباب أو ة التقاليد الموروثالعادات و متعلقة ب، و هذا ألسباب متعددة قد تكون  ريفيةو ثقافته و سلوكاته ال

ن ع ونتيجة لذلك نشاهد الفرد يعيش في وسط حضري، لكن سلوكاته و تصرفاته تنم ؛اقتصادية أو اجتماعية 
 إلخ .في كل مكان .. رمي القمامة و الفضالت ، كتربية المواشي واألبقار ،عقلية ريفية 

الشوارع و الطرق داخل المدينة  همال، من خالل إ  السلطات المحلية شاركت في زيادة الظاهرة  كما أنّ      
تركها و أو إيصال قنوات الماء أو الغاز  مد .رالمراكز الحضرية و تركها عرضة لألتربة و القاذورات و الحفو 

كل هذه المظاهر   .التي تصبح برك ومستنقعات منتشرة في المحيط الحضري ،الحفرب ئبدون تهيئة ملبدون 
 :التاليةالصور أنظر  الراقي . تضفي على المدينة الطابع الريفي، و تبعدها عن الطابع الحضري 
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  القصديرية بمدينة سكيكدة _ حي بوعباز حيا الوضع البيئي في ا  تدهور(  : 20( )60( )30( )30صور )ال
 
 

 
 

 
 
 

 7008المصدر : تحقيقات ميدانية مارس 
 

 ترييف المدينة 

 قنوا  الصرف الصحي الع وائية  

 مرور تياركهربائي عالي الشدة 

 انت ار الن ايا 
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 والحرائقاالنفجارات : الصناعية األخطار  1.5
بسبب خطر الحرائق واالنفجارات التي تعد من أهم  سكيكدة على صفيح من الناربلدية يعيش سكان      

األخطار الصناعية ، وتقع هذه الحوادث على مستوى الميناء البترولي القديم في مراكز التعبئة ، وفي القطب 
 أنابيب : 1وعددها ترول و الغاز نابيب الناقلة للباألالبتروكيماوي بصفة كبيرة . إضافة إلى  

 غاز طبيعي من حسي الرمل إلى سكيكدة 12 - بترول من حاسي مسعود إلى سكيكدة 12-      
  لىإلنقل مشتقات البترول ) بنزين و مازوت ( من سكيكدة  10 - سكيكدة إلى بونوارة ) قسنطينة ( 10-      

 . بونوارة قسنطينة

ويعتبر مركب المواد البالستيكية ، مركبات تكرير البترول و تمييع الغاز من أهم المركبات خطرا ؛ فمركب       
كلم .وبالنسبة  21بار ، وفي حالة انفجاره يمكن أن يتجاوز  2311المواد البالستيكية يحتوي على مفاعل بطاقة 

، وإذا المس الهواء  3ألف م 52المميع بسعة  خزانات للغاز الطبيعي 1لمركب تمييع الغاز فإّنه يحتوي على 
وتعود هذه االنفجارات والحرائق إلى  كلم. 011مرة ، لذلك فخطر اإلنفجار يمكن أن يتجاوز  111تضاعف بـ 

وجود نقائص على مستوى القطب البتروكيماوي ، قدم التجهيزات وعدم احترام أنظمة الوقاية والصيانة ، عدم 
وجي في مجال تسيير المناطق الصناعية ،اإلهمال و قلة الوعي البيئي عند الموظفين مواكبة التطور التكنول

 . أنفسهم ، بسبب قلة الحمالت التوعوية الموجهة لهؤالء

وينتج عن هذه االنفجارات والحرائق خسائر مادية وبشرية كبرى ، حيث تسجل إصابة عديد الموظفين في     
المنطقة الصناعية سنويا تقريبا ، إضافة إلى حالة الرعب والهلع في وسط العمال والسكان معا ، و التي عادة 

تؤدي إلى أمراض نفسية ، السكر ... إلخ  
نظر الجدول ناهيك عن الخسائر المادية أ

ولعّل كارثة مركب الغاز الطبيعي (  ، 30)
خير دليل على ذلك ،  2113في  المميع

 03 أصيبو  حدفهم شخص 20حيث لقي 
 وأصيبت 31واحترقت الوحدة  آخرين

 راانهو بأضرار معتبرة ،  21و  31الوحدة 
مكتب  مبنى اإلدارة ومقر أمن المركب ،

 ن. هذا فضال عالصيانة ومستودع التحكم 
الغازات السامة المنتشرة في الجو ، كغاز 

 .والميثانالهيدروجين 

 

 

GL1/K  ( إن جار مرك  تمييع الغاز80الصورة :)  

3700سنة   

 المصدر:مديرية الحماية المدنية لوالية سكيكدة



المشكالت البيئية  في مجال الدراسة                                                                          رابعفصل الال  

245 

 

 2022- 2230سكيكدة بلدية ( : أهم الحرائق واالنفجارات الصناعية في 72الجدول )

  2023المصدر : مديرية الحماية المدنية لوالية سكيكدة 

 

تاريخ 
 الخسائر المسجلة المكان الحادث

 .  p2و p1انفجار في مفاصل التعبئة ،تم تسجيل خسائر مادية في مركز التعبئة   - الميناء القديم )مركز التعبئة( 22/22/2230

 الميناء القديم )مركز التعبئة( 00/02/2232
جثث من طاقم الباخرة ، وتدمير  13انفجار في باخرة بترولية تابعة لكورية الجنوبية والحاملة لراية بنامية،انتشال -

 اج ، المحالت المجاورة.المرفأ وأنابيب الشحن ، تحطيم زج

 وتسجيل خسائر مادية معتبرة 13حريق مصحوب بانفجار على مستوى مركز التعبئة رقم  الميناء القديم )مركز التعبئة( 22/02/2232

23/20/2233 
الميناء القديم )مركز التعبئة 

 (34رقم 
م مما أدى إلى  211نشوب حريق أثناء القيام بعمليات إصالح في لواحق الشحن وانتشار الحريق على طول 

 تسجيل خسائر معتبرة في أنابيب الشحن

 CTEالمركز الحراري  27/00/2002
 --سونالغاز --   

نتيجة  12الخاصة بالمولد الكهربائي رقم  turbine)نشوب حريق على مستوى أنابيب الضغط العالي للتربينة )
 تسرب زيوت التبريد تسبب في التوقف عن التموين بالكهرباء .

مركب الغاز الطبيعي المميع  22/02/2000
GNL 

بأضرار معتبرة ،انهيار كلي لمبنى اإلدارة ومقر أمن  21و  31و إصابة الوحدة  31احتراق وانفجار في الوحدة  -
 -آخرين بجروح متفاوتة 03شخص و إصابة  20الصيانة ومستودع التحكم ، تم تسجيل وفاة المركب ،مكتب 

17/13/ 
2000  

 مركب تكرير البترول

Raffinerie(RA1K) 
نشوب حريق على مستوى القلعة الخاصة بتبريد مولد الطاقة التابع للمركب، تم تسجيل إتالف الهياكل البالستيكية  -

 لقلعة التبريد دون تسجيل خسائر بشرية.للقنوات والجهة العليا 

00/20/2000 
 مؤسسة النقل باألنابيب للشرق 

RTE 

DRGS 

نشوب حريق على مستوى خزان البترول الخام نتيجة انفجار بسبب شرارة كهربائية من سيارة تابعة للمؤسسة ، 
 شخصين  و إتالف و احتراق كلي للخزانين  باإلضافة لخسائر معتبرة في مرافق المؤسسة.  12 أدت إلى وفاة

02/02/2002 

 
المنطقة الصناعية بالقرب من 

 GL1/Kمركب 
نشوب حريق قرب مركب تمييع الغاز بالمنطقة الصناعية على اثر القيام بإشغال الحفر مما تسبب قي حدوث  -

 أدى إلى اشتعالهثقب أنبوب البترول الخام مما 

 مركب التكرير 20/02/2002
Raffinerie(RA1K) 

 11مولدات للضغط و  11انفجار المبرد المركزي لمركب التكرير الذي انجر عنه إتالف المحول الكهربائي و 
  مضخات حجم صغير ومجموعة من األنابيب.

 CP1/K مركب البالستيك 23/07/2020
 

 11، إصابة  % 31و غاز الميثان  %11خليط من غاز الهيدروجين  حريق مصحوب بانفجار على اثر تسرب
 عمال بحروق وجروح 

المنطقة الصناعية  07/02/2027
 ZIKالبتروكيميائية

الخاصة بمعالجة مادة البنزين. الخسائر  011بمركب تكرير البترول على مستوى الوحدة  حريق متبوع بانفجار
 جزئي لتجهيزات الوحدة.المادية المسجلة تحطيم الفرن، احتراق 

00/02/2022 
 

 CE 211مركز تعبئة الغاز 

GPL  

ضحية. احتراق و إتالف جزئي  21تم تسجيل  .  (Carosselles)إنفجار على مستوى جناح تعبئة قارورات الغاز 
 لسقف سلسلة التعبئة. إتالف التوصيالت الكهربائية.

 

22/00/2022 

 

بمؤسسة  قاعة ضخ الوقود
 نفطال
 تعبئة الوقودمركز 

(CBR skikda) 
 

مضخات  13ضحايا مصابين ، احتراق شبه كلي لـ  10حريق على مستوى قاعة ضخ الوقود. تم تسجيل 
الوقود.احتراق جزئي لمضخة. احتراق شبه كلي لوحدة التحكم الكهربائية و إتالف التوصيالت الكهربائية. تسرب 

 .2م 111ل من البنزين على مساحة حوالي   611حوالي 
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 التلوث الجوي : 1.5

إذا أخدنا بعين اإلعتبار مصادر التلوث       
هائل الم ك، الالجوي، فإن القطب البيتروكيميائي 

من المنشآت المصنفة التي بحكم طبيعة 
نشاطاتها تفرز غازات ملوثة على غرار 

، وكذا العديد من  مؤسسات المنطقة الصناعية
المؤسسات صغيرة الحجم الناشطة في مختلف 

 انبعاثات غازات السياراتفضال عن  المجاالت.
. كّلها عوامل أدت إلى تلوث هواء سكيكدة 

أهم الملوثات الجوية التي الجدول  ويوضح 
 : نذكر تتعرض لها
 سكيكدة بلدية ية في الملوثات الجو ( : 15الجدول )

 حجم التركز اسم الغاز الملوث أنواع الملوثات

 الملوثات الكبريتية
 .تركيز قليل  الكبريتثاني أوكسيد و ثالث أوكسيد 

 تركيز منعدم. هيدروجين الكبريت

 الملوثات الكربونية

 مرتفع جدا بجوار المنطقة الصناعية ثاني أوكسيد الكربون 
 مرتفع جدا بجوار المنطقة الصناعية اكسيد الكربون 

 بجوار المنطقة الصناعيةجدا مرتفع  المحروقات
 مهملة األلدهيدات

مركبات ملوثات 
 اآلزوت

 األمنيوك
 انبعاثات مؤقتة ) من حين آلخر(

 أوكسيد اآلزوت
مـواد ملوثات ال

 معدنيـة مختلفـة
 الفـــليور و مشتقــاته

 الرصاص و مشتقاته .
 انبعاثات مؤقتة

 / الروائح
ـاه مصبات الميالمفـارغ العمومـية  و تنشر بالقرب من 

 القـدرة الغير معالجـة .
 5131لوالية سكيكدة  مديرية البيئة 

والواضح من خالل الجدول أّنه التوجد قيم تعكس المعدالت الحقيقية لالنبعاثات الغازية ، وهذا لعدم عمل     
  .محطة سما صافية على مستوى المدينة كما علمنا 

 

 

 

 

 ( : التلوث الجوي في مدينة سكيكدة09الصور )

 

 7006مديرية البيئة لوالية سكيكدة 
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 :  مائي التلوث ال 2.5
ية ، والتنوع أدى إلى تراجع الثروة السمكخالل العشريات األخيرة تفاقم خطيرا مائيا تلوثا  ةسكيكدبلدية عرف ت   

 :منها  مصادرعدة  ، وهذا راجع إلى البيولوجي داخل البحر ، التأثير على صحة السكان 
 : والصحي  مخلفات الصرف الصناعي 3.2.5
ات نشاط تفرز أغلب النفايات السائلة من      

 42؛ حيث تتواجد القاعـدة البيتروكيميائية 
 سائلةلانفايات ال من كميات هائلة  مؤسسة تنتج 

تحـتوي على مواد خـطيرة مثل  المحروقات  التي
مما ، ، المواد الكيميائية، األحماض ....الخ ، 
غير  وينتج عنه من تدفق لمواد صلبة حديدية 

 المعادن الثقيلة(.حديدية، سامة و غير سامة )
هذا و ومصبها النهائي األودية ثمّ  إلى البحر ، 

 ( 00موضح في الجدول ) ماهو
 

 :سكيكدة   ببلدية( : يمثل كمية النفايات السائلة الناتجة عن القطب البتروكيميائي 11الجدول  )

  5132المصدر : مديرية البيئة لوالية سكيكدة 

 

 :بـ  والمقدرة  السائلة  كميات هائلة من النفايات المركب  أن ( 33)من خالل الجدوليظهر جليا     
ذه القاعدة ة يوميا في هحجم المياه المستعمل ؛ هذا وبلغ تحمل مواد خطيرة ،   يوم /3م251206053363

و مباشرة أاه الملوثة مباشرة في واد الصفصاف و واد مرحوم أو في البحر تصب هذه المي ، و 0م 8404.881.0.
  .( 20إلى البحر كحال بعض الوحدات أنظر المخطط )

 ( : مياه الصرف الصناعية نحو البحر51الصورة )

 المصدر : مديرية البيئة لوالية سكيكدة

 /يوم(1الكمية المستهلكة )م االستعمال
كمية النفايات السائلة 

 /يوم(1)م المصرفة 
المصب 

 النهائي
 836959 التبريد

 

022008324484 
 

 

 مرحوم يواد
 فالصفصا يواد

 البحر

 6470 نزع األمالح

 175647424 يعنظام التصن

 668884.7 الغسل والتنقية

 3557231.5 مياه الصرف

 142174093001 أخرى 
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ملغ في  4نسب الزئبق المتواجد في مياه الساحل، حيـث يمثل الزئبق ارتفاع هذا وأشارت إحدى الدراسات عن 

 أن أغلبية محطات التصفية المتواجدة  علما  .1ملغ/ل( 3.334المسموح بهـا دوليـا تقـدر بـ: )اللتر، بينما النسبة 
 . مّما يضر حتما مختلف األوساط خاصة منها المائية  ؛بالمركبات متوقفة 

 
 

  

 
     

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 48، ص 4332ماي   43األربعاء  ، جريــدة الخبـر، سكيكدة تختنق بنفايتهـا 1
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 صرف صناعي باتجاه البحر
 5139المصدر : مديرية البيئة لوالية سكيكدة 
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  نظام الصرف الصناعي للمركب البترولي لبلدية سكيكدة ( : 11) شكلال
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 :  نااالت المحرواات و السلع  5.2.5

ادر التلوث ، من أهم مص الميناء القديم ) التجاري البتروكيماوي (و الميناء الجديد البيتروكيماوي ،  يعتبر     
رة وكثيرا ماحدثت تسربات فجائية لبعض المواد الخط، نظرا لحجم النشاطات التي تتم على مستواها ، البحري 

ط سببت تلوثا خطيرا كان له آثار سلبية على الوسو  .مثل : الكلور ، الزفت ، الميثان ، الغاز المميع  وغيرها 
 البحري . والجدول التالي يوضح أهم التسربات التي حدثت في ساحل مدينة سكيكدة : 

 سكيكدة :  بلدية ( : أهم التسربات الناتجة عن نااالت البترول والسلع في ساحل 11الجدول )

 5139المصدر: مديرية الحماية المدنية لوالية سكيكدة 
 

 :الملوثة  األودية  1.2.5

صلبة شتى المواد ال، تتدفق هذه األخيرة إلى البحر حاملة معها  فصل األمطار و عند امتالء األودية في      
و الكيميائية، و التي تتمثل أساسا في مجمل الحطام من األشجار و المواد البالستيكية و المواد الحديدية التي 

بعيدة ت البحرية إلى األماكن ال، ترمى مباشرة إلى البحر حيث تنقل بفعل التيارا مستوى األودية ىتوجد عل
الصيد و خاصة لدى صيادي الشباك المجرورة و شباك الحرفة الصغيرة ثر سلبا على عمليات أالعميقة، مما و 

 التي أصبحت تخرج كثيرا من المواد البالستيكية الموجودة في قاع البحر.

أما بالنسبــة للمواد الكيميائية اآلتية من األودية فهي أساسا المواد اآلزوتية والفوسفاتية و الكبريتية الناتجة من 
 اضي الفالحية و التي بدورها تؤثر سلبا على الوسط البحري و بالتالي على الكائنات البحرية.عمليات تسميد األر 

 
 

 المواد المتسربة مكان  الحادث تاريخ الحادث

42 /43/0894 
 مركب البالستيك

 وحدة الكلور

باختناق وحروق شخص  044من الخزان ، إصابة  تسرب مادة الكلور
 متفاوتة.

 لميناء الجديد سكيكدة 0890
من الغاز الطبيعي المميع من الباخرة   4م 00444تسرب حوالي  -

ات على مستوى إحدى خزان تالبترولية " حاسي الرمل " على اثر تشققا
 الباخرة.

09 /40 /0899 
 الميناء القديم

 4مركز التعبئة رقم 

من الخزان على اثر ارتفاع درجة  تسرب كميات معتبرة لمادة الزفت
الحرارة داخل الخزان مما تسبب في تسجيل خسائر مادية في حوض 

 التخزين.

0883 
 

 الميناء الجديد سكيكدة
طن من مادة الميتان من األنبوب الرابط بين المؤسسة  0.2تسرب  -

الجهوية للنقل بالشرق و الميناء الجديد، مما تسبب في تلوث الشواطئ 
 كم. 0.2المجاورة بطول 
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 :نفايات موسم االصطياف  1.2.5
نظرا لما تمتع به سكيكدة من مناطق سياحية خالبة ، أصبحت مقصدا لعديد السياح سنويا ، ولكن في      

 ، حاويات جمع النفايات ، أصبحت شواطئ مدينة سكيكدةظل غياب الوعي البيئي ، غياب المرافق العمومية 
انتشار عوامل ولقد نتج عن كل هذه ال مكانا لتراكم النفايات وهذا يعكس مستوى السلوك البيئي عند المصطافين .

هميتها ألالمدينة  فقدانتراجع في الثروة السمكية في الساحل السكيكدي ، األمراض الجلدية والحساسية ، ال
  :لتاليوهذا ماهو موضح في الجدول ا ، ة بعد غلق معظم شواطئها بسبب النفايات الصناعية والحضريةالسياحي

 سكيكدة   بلدية( :  وضعية شواطئ 70الجدول )
 إسم الشاطئ الوضعية سبب الغلق

 ايق مفتوح /
بسبب تواجد أشغال انجاز كاسرات 

 االمواج على مستوى الشاطئ
 شاطئ  سيران مغلق

 شاطئ ميرمار مفتوح /
 1العسكري  مفتوح /
 2العسكري  غير مصنف /
 كازينو غير مصنف /

 شاطئ بيكيني مغلق          نشاط  ميناء الصيد لسطورة  
 شاطئ الماركات مغلق بسبب النفايات الصناعية والحضرية
 شاطئ مولو مغلق بسبب النفايات الصناعية والحضرية

 شاطئ المحجرة مغلق والحضريةبسبب النفايات الصناعية 
 الماعز مغلق بسبب النفايات الصناعية والحضرية
 خيولشاطئ  ال مغلق بسبب النفايات الصناعية والحضرية
 شاطئ الخروج مغلق بسبب النفايات الصناعية والحضرية

 بسبب النفايات الصناعية والحضرية
سباحة ممنوعة من الجهتين على 

من م من كل جانب  024طول 
 مصب المياه القذرة

 3شاطيء بن مهيدي المركز  

:المصدر  
Rapport Thématique sur l’etat de  littoral de la wilaya de +2101تقرير مديرية البيئة للمجلس الشعبي الوالئي    

Skikda,2013 
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تنتشر بكثرة بالمدينة والمالحظ أن الـكثير من هذه المحطات تمارس  : تمحطات غسل وتشحيم السيارا 2.2.5

ن واحد ، مع عدم وجود اجراءات مرافقة لعملية التشحيم واستبدال آنشاطا مزدوجا  غسل السيارات وتشحيمها في 
لزيوت ا الزيوت والمواد السائلة التي يتم التخلص منها بطريقة فوضوية لتختلط بالمياه في شبكة واحدة علما أن

وفي غياب هذا وغياب  أخرى المستبدلة يجب استرجاعها لتتمينها من جهة والتخلص من خطرها من جهة 
محطة لتصفية المياه من مثل هذه الملوثات  يظل التخلص من مياه هذه المحطات يتجه في أحسن األحوال 

 .إلى البحر الصفصافعبر شبكة الصرف الصحي ليختلط بمياه األمطار التي تحمله نحو واد 

 :  وتسييرها النفاياتبالمتعلقة اكل المش 5..   
النفايات الصناعية :  5...3  
تعتبر بلدية سكيكدة قطب صناعي على مستوى الشرق الجزائري بوجود القاعدة البيتروكيماوية والمنطقة        

 متعددة : مؤسسة مصنفة تنتج نفايات 095الصناعية ، كما توجد 
  2023لسنة  : حجم النفايات الصناعية في بلدية سكيكدة (72)الجدول 

 النفايات  )طن( الكمية
 النفايات الحديدية 770.835 16 

12.530 

 
 النفايات غير الحديدية

8 238 

لوحة خشبية   3 760  
 النفايات الخشبية

 البالستيك  80.05 

 الورق والكرتون  401 
 الزجاج 145

الخضراءالنفايات   292.4 1   

 النفايات الشبيهة بالنفايات المنزلية  556.73 2 

 النفايات الغذائية المنتهية الصالحية 36.7 
صندوق من األفالم    نفايات األفالم السنمائية  04

2023المصدر: مديرية البيئة لوالية سكيكدة   
بعض منها يذهب اليبقى تثمينها واسترجاعها بسيطا منها  كما هو الحال على المستوى الوطني  هذه النفايات   

النفايات الصناعية ) القصابة ( ببلدية رمضان جمال ، ومنها ما يتم تثمينه في بعض المؤسسات  إلى مركز
 الخاصة المتخصصة في رسكلة النفايات .
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: والخطرة خاصة الالنفايات الصناعية  5.5..    
 جيةالناتجة عن النشاطات الصناعية والزراعية والعالكل النفايات يعرف المشرع النفايات الخاصة على أّنها      

خرى والتي بفعل طبيعتها ومكونات المواد التي تحتويها ال يمكن جمعها ونقلها ألوالخدمات وكل النشاطات ا
فهي  خطرةالنفايات الخاصة الأما  ومعالجتها بنفس الشروط مع النفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة.

الصحة العمومية ن تضر بأفايات الخاصة التي بفعل مكوناتها وخاصية المواد السامة التي تحتويها يحتمل كل الن
 .1 او بالبيئة

د األمر الذي قكميات هائلة من النفايات الخاصة والخطرة ، خاصة تنتج مؤسسات المنطقة الصناعية      
حجم ( 40)َ الملحق ين ويب . الصحة العمومية و يؤدي إلى انعكاسات سلبية على المياه الجوفية ، التربة ، 

والتي تتمثل في الزيوت المستعملة ، البطاريات المنتهية الصالحية ،  ، 4341لسنة الخطرة الخاصة النفايات 
(  P.C.Bت األسكاريل )و ، زيالزئبق طمي البترول 

المستعملة في معظم المحوالت الكهربائية ذات الطاقة  2
 هذا الزيت ال ينحل طبيعيا بل يتجمع وينتقل في السلسلة الغذائية، وفي حالةالكبيرة ، وفي معظم المكثفات  ، 

ه على ثقب، فزيادة على انبعاث غاز حمض كلور الماء ؤ نشوب حريق بالقرب من الجهاز الذي يحتوي وعا
والتي هي عبارة عن  "dioxine" وفي بعض الحاالت مادة الديوكسين "furane"لفورانهناك تولد غاز ا

 ..P.C.B غازات سامة أكثر ضررا من
لدفن ، مركز لمسترجعين معتمدين  من طرف وزارة البيئة في هذا المجال في ظل غياب واألمر يزداد خطورة  

 تخصصة في تسييرها ، فكّل مركب من هذه مإطارات و ، ه النفايات ، طرق متطورة لمعالجتها التقني لهذ
، لوث الهوائيينه مما يؤدي إلى التول عن نفاياته ، أين يتّم حرقها وتجميع الرماد الناتج عنها وتخز مسؤ  المركبات

مركب تكرير البترول ، شركة سونطراك )  من كحال كلّ  . ؤسساتمأوإنجاز حفر أو خنادق إسمنتية داخل ال
ركة نتج عن مركب تكرير البترول ، وشيحيث  ،الستيكية ) وحدة كلور الصودا(المواد البقسم النقل ( ، مركب 

 ئبق نتج عن مركب المواد البالستيكية نفايات ملوثة بالز يسونطراك قسم النقل كميات هائلة من طمي البترول ، و 
 سوناطراك قسم النقلمؤسسة و  .طن  483أين تم  تحويل كمية خنادق  0مركب تكرير البترول أنجز  أين

لى إطن من الطمي  2.233جمالية مقدرة بــ إحيث تم تحويل كمية ؛ حوض من االسمنت المسلح زتنجأ
                                                           

  1  لمادة الثالثة من القانون 10-06 المتعلق بتسير النفايات ومعالجتها السابق 

 2 P.C.B : ،هي مختصر لكلمة البولي كلورو بيفنيل وهي مواد مكونة من مركبات تحتوي على الكلور والمحروقات العطرية
 ."للناراالسم العائلي لهذه المواد هو األسكاريل: والذي يعني باللغة اليونانية"مقاوم 

  apirolio ، األبيروليوclophène ، الكلوفانpyralene االسواق الجزائرية تحت عدة أسماء منها: البيراالن P.C.B دخل

 .إلخ.arocolor األروكلور
سائل نوعا ما لزج عديم اللون أو يميل إلى االصفرار وهو اثقل من الماء. من أهم خصائصه اإليجابية هي العزلة  P.C.B زيت
 .دة، هذه الخاصية تجعله مستعمل بكثرة في المحوالت الكهربائية ذات الطاقة الكبيرة وفي معظم المكثفاتالجي
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حيث   ؛خندقين لتخزين النفايات الملوثة بالزئبق  تنجز أوحدة كلور صودا لمركب المواد البالستيكية و  .الداخل
 والجدول التالي يوضح ذلك : .خل خندقين طن دا 8.833تم تحويل الكمية االجمالية المقدرة بــ 

 راكز تخزين النفايات الصناعيةم(: 19الجدول ) 
 المؤسسة عدد الخنادق كمية النفايات المخزنة المواع

 مركب تكرير البترول 30 طن 483 داخل مركب تكرير البترول

 مركب المواد البالستيكية 34 طن 8.833 داخل المنطقة الصناعية سكيكدة

 سوناطراك اسم النقل 34 طن 2.233 المؤسسة داخل

 5132لوالية سكيكدة  مديرية البيئة :  المصدر

 : النفايات المنزلية 5...1

رية أو الناتجة عن النشاطات التجاهي كل النفايات الناتجة عن النشاطات المنزلية والنفايات المماثلة لها      
 .1الصناعية أو الحرفية وغيرها ، والتي بفعل طبيعتها ومكوناتها تشبه النفايات المنزلية 

 حجم النفايات المنزلية  : -
  :طن في السنة بمعدل  82289.853  بحوالي ببلدية سكيكدة تقدر كمية النفايات المنزلية المنتجة       

 كلغ / اليوم . 3.54 ويقدر نصيب الفرد،   في اليوم طن 484.41    
 ،  طن / السنة 28418إلى  4332طن / السنة في سنة  24459حجم هذه النفايات  من   تطوروقد      

، إضافة لتركز السكاني الكبير ، وهذا راجع إلى ا3  4341 سنةطن في  82289.853إلى 43432في سنة 
 إلى ارتفاع معدالت النمو الديموغرافي ، وتحسن المستوى المعيشي . 

 تركيبة النفايات المنزلية :  -
 9.1، والباقي عبارة مواد بالستيكية  % 12.9وتتشكل أغلبية هذه النفايات من من المواد العضوية بنسبة      

  . %0.0، أخر  %2.4، المعادن  % 8.1، ورق % 4.0، زجاج  %
 
 
 
 

                                                           

  1 لمادة الثالثة من القانون 10-06 المتعلق بتسير النفايات ومعالجتها السابق 

Rapport de mission 01,Etude chema Directeur de gestion des dechets solides urbains de la ville de Skikda , S 2

réalisée par la Société Génerale Environnement Annaba ,2002   

 4341مركز الردم التقني الزفزاف  3 
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  5139المصدر:مديرية البيئة لوالية سكيكدة 

 
 تسيير النفايات المنزلية :  -
طن في  03954.543بحجم نفايات مقدر بـ  ،  ECONEG   مؤسسة كل من نفايات ال جمع هذه يتولى      
 طن في السنة بنسبة 40224.853يقدر حجم نفاياته بـ  CLEAN SKY مؤسسة ، و % 82.59بنسبة  السنة

أما البلدية فوظيفتها هي عملية المراقبة البعدية ، من جمع بعض النفايات  . من حجم نفايات المدينة 20.32%
 من حجم نفايات المدينة. % 3.322التي يتم وضعها خارج أوقات الجمع . لذلك فهي التجمع إال حوالي 

 ( (05)أنظر الجدول )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74.9, 75%

9.7, 10%

2.3, 2%

5.7, 6%
4.1, 4% 3.3, 3%

2017 د  ت  ي ة   نف ي ت   منز ية   لدية س ي( : 44)  ش ل 

  م د    عض يــة

   الستيــك

  زجــ ج

    ق       ط ن

  معـــ دن

أخ ى
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  7102ة سكيكدة ، والمؤسسات المسيرة لها لسنة بلدي( : حجم النفايات المنزلية في 11الجدول ) 
 المؤسسة     

 المجموع ECONEG CLEAN SKY البلدية األشهر

 2542.943 4095.833 4242.023 4.35 جانفي

 2102.253 4018.333 4085.823 3.94 فيفري 

 2949.223 4028.423 4822.033 3.45 مارس

 2219.423 4980.223 4142.453 4.82 أفريل

 2140.533 4342.543 4298.223 4.02 ماي

 2531.123 4942.053 4554.023 3.33 جوان

 8344.223 4931.223 0432.143 3.45 جويلية

 2129.823 4538.143 4902.353 41.12 أوت

 2843.123 4124.443 4125.823 3.43 سبتمبر

 0521.423 4200.423 4440.933 3.33 أكتوبر

 0204.833 4802.023 4392.423 3.33 نوفمبر

 0998.423 4124.433 4404.323 4.33 ديسمبر

 82289.853 40224.853 03954.543 08.453 المجموع

 5131المصدر : مركز الردم التقني الزفزاف 

 01، يتربع على مساحة  4344يتم نقل هذه النفايات إلى مركز الردم التقني الزفزاف الذي افتتح في ماي      
أكثر من طاقته بعدة أضعاف  امتأل وحمل  34 ، الخندق رقم طمر لل ين تم استغالل خندق هكتار ؛ حيث تم 

ة و غلق تهيئعادة تـفتّم إ  ، منه طرح مشكلة التحكم في اإلستغاللب في طفح النفايات خارج الخندق و مما تسب
رغم الصعوبات الطبوغرافية المطروحة  34تدعى خلق خندق طمر رقم اسمما رغة العشوائية المتواجدة هناك، المف

قبل حيث يست؛  4348،  و دخل حيز االستغالل شهر جانفي  3م 033.333، قدرت طاقة استيعابه بـ  هناك
 بلديات مجاورة، متمثلة في كل من سكيكدة، الحدائق، بوشطاطة، رمضان جمال، 1 المركز النفايات المنزلية لـ

خاصة  نزالااتال وتبقى الصعوبات مسجلة على مستوى هذا الخندق بسبب ا .بني بشير، فلفلة و حمادي كرومة 
في فصل الشتاء حيث هناك صعوبة فائقة في وصول الشاحنات إليه مما يخلق تحديات مضافة في عملية 

 تسيير النفايات التي يسجل فيها عدة نقائص أهمها : 

   ونوعيتها الرديئة )غير المغطاة ( ، حيث أصبحت أماكن هذه الحاويات هي  وعدم مالءمتها الحاويات قلة ،
 في حد ذاتها نقاط سوداء .

 )ضاغطةلاشاحنات مثل ال عدم مالءمة الوسائل المادية للتكفل بجمع ونقل النفايات )الحاويات والشاحنات 
benne tasseuse   مغطاة جرارات وشاحنات غير، فمعظمها عبارة عن (benne à ordure ménager) . 
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 لم يتم تجديد   4334الخاص ببلدية سكيكدة  ، فمنذ ايات المنزليـة فطط جـمع النـإعادة انجـاز مخدم ع
 مما أدى الى عدم التحكم في الوضع . .هذا المخطط 

 إلخ (ة) الكنس و الجمع...فلعدد الكافي من عــمال النظاعدم وجود ا 

  إلى المناطق صعبة التضاريس مثل الزفزاف ، واألحياء القصديرية المنتشرة في الوسط  عدم وصول الشاحنات
 الحضري والتي تعرف مستويات متقدمة من اتشار النفايات .

  : النفايات االستشفائية 5...1

الثة ضمن المادة الث المتعلـق بتسـيير النفايـات ومعالجتها ومراقبتها  06-10القانون الجزائري رقـم عرفها      
نشاطات الفحص المتابعة والعالج الوقائي أو العـالج فـي مجـال الطـب  عن كل النفايات الناتجة هي  1منه 

 : تصنف النفايات الطبية الىو  . البشـري والبيطـري 
ة خطورة تشكل هذه النفايات أي الو في الغالب  جية التي تشبه النفايات المنزلية :النفايات النشاطات الع -

  . على الصحة العمومية أو البيئة
وهي نفايات غير خطرة كذلك ، وتمثل كل النفايات الناتجة عن  جية الخاصة :النفايات النشاطات الع -

تها مع يمكن جمعها ونقلها ومعالج الجية والتي بفعل طبيعتها ومكونات المواد التي تحتويها الالنشاطات الع
  . ايات المنزليةالنف
: وهي النفايات التي بفعل مكوناتها وخاصية المواد السامة التي تحتويها  جية الخطرةالنفايات النشاطات الع -

 . العمومية أو البيئة حةيحتمل أن تضر بالص

  تتمثل في : وويختلف حجم ضرر هذه النفايات حسب طبيعتها 

لنفايات الطبية المعدية والحادة على كميات كبيرة ا: قد تحتوي األضرار الصحية للنفايات المعدية والحادة -
عن طريق ل فهي تنتقومتنوعة من الميكروبات واألمثلة كثيرة لتلك المكروبات المعدية وطرق انتقالها وأكثر 

تنشأ بسبب التعرض للبكتيريا الجلدية الموجودة بالقطن فوخز أو قطع الجلد بمواد حادة ملوثة الالتماس أو 
التعرض للمخلفات الملوثة بدم المرضى واحتمال انتقال فيروس فقدان المناعة  .لملوث بصديد جروح المرضىا

 االلتماس المباشر وغير المباشر مع المخلفات الملوثة بإفرازات .المكتسبة أو فيروسات التهاب الكبد بأنواعها
 قسام األمراض الصدرية ومجموعة أخرى وفيروسات الحصبة في أ، رئة المرضى المحتوية على مكروبات السل 

 من األمراض الناتجة عن المخلفات الحادة مثل إبر الحقن
ة : تعتبر العديد من المخلفات الكيميائية والصيدالنياألضرار الصحية للمخلفات الكيميائية والصيدالنية -

امة مواد كيميائية سبالمؤسسات الصحية من ضمن مصادر الضرر للعاملين والبيئة المحيطة، فبعض منها 

                                                           

 1  لمادة الثالثة من القانون 10-06 المتعلق بتسير النفايات ومعالجتها السابق 
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ومواد محدثة للسرطانات والطفرات بالخلية البشرية واألحياء البرية؛ باإلضافة إلى وجود مواد كيميائية أخرى 
 .االنفجار أوحارقة وسريعة االشتعال 

إن التعرض لألدوية المستعملة للعالج الكيميائي لألمراض  األضرار الصحية لمخلفات األدوية السامة: -
ية عند تحضيرها أو إعطائها للمرضى أو عند تصريفها والتخلص منها قد يسبب أضرار للعاملين السرطان

بالصحة وذلك لمقدرة تلك المواد على قتل الخاليا البشرية وإحداث تشوهات بها، وطرق التعرض مختلفة هي: 
دوية أو ذائية ملوثة بتلك األاالستنشاق للغاز أو الغبار المتطاير لتلك األدوية أو االمتصاص أو ابتالع مواد غ

 1.ةو بسبب سوء التعامل أثناء العمليمخلفاتها أ
 : تسيير النفايات االستشفائية  

إضافة إلى مخابر التحاليل  مؤسسة ذات تخصصات طبية متعددة 42يتواجد بمدينة سكيكدة حوالي       
 موزعة كمايلي :  الطبية 

 سكيكدة  بلدية في العمومية ( : المؤسسات الصحية 17الجدول )

مخبابر 
 ةالنظاف

مؤسسة 
 استشفائية

 مستشفيات
عيادة متعددة 

 الخدمات
 

عيادة 
 الوالدة

 ااعات العالج
 

 ممركز حقن الد

40 40 40 2 0 2 40 
     2112مديرية البيئة لوالية سكيكدة                                                                         

 السامة  المعدية، النفايات العضوية، النفايات تنتج هذه المؤسسات الطبية نفايات متعددة : منها النفايات      
ولعدم تسوية مديرية البيئة لملف النفايات االستشفائية نتيجة لتماطل بعض المؤسسات الصحية عن التصريح 

، التي تبرز النفايات الخاصة  4342ائيات بحجم نفاياتها ، خاصة النفايات السامة والمعدية ، اكتفينا بإحص
بالنسبة لنفايات األدوية  أما ( ،23) في الجدول والنفايات الخاصة الخطرة لبعض المؤسسات هي موضحة 

   DIGROMEDطن تابعة لمؤسسة 031.42بـ لمقدرافحصلنا فقط على مخزون الوالية  ،المنتهية الصالحية 
هذه النفايات الخاصة الخطيرة مخزنة في حاويات على   ENCOPHARMطن تابعة لمؤسسة  433و 

 . حمادي كرومة مستوى المنطقة الصناعية ببلدية
 
 
 
 
 

                                                           

، العدد  مجلة العلوم اإلنسانيةعلى تكاليف المؤسسات الصحية " ،  ميلود تومي ، عديلة العلواني : " تأثير النفايات الطبية 1 
   2111،جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، نوفمبر  01
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 5131سكيكدة بلدية ( : النفايات االستشفائية الخاصة والخاصة الخطرة في 11الجدول )  
كمية النفايات الخاصة 
 والخطيرة )طن /سنة (

 اسم المؤسسة نوعية النفايات طبيعتها

 نفايات معدية - صلبة وسائلة 83
 

المؤسسة االستشفائية عبد 
 الرزاق بوحارة

 صلبة 3.4
نفايات عضوية )فضالت قاعات 

 .(...إلخ لجراحة مشيمة، دما
 المؤسسة العمومية للصحة

 صلبة poximité 33بركات الزهرة 
ضمادات، حقن، نفايات صلبة )

 لخإقفازات، زجاج...
 نفايات المخبر سائلة 34

 صلبة 45.318

النفايات الصيدالنية ، نفايات  -
 البحث .

 

 مؤسسة غسيل الكلى
RENADIAL 

 

 5131مديرية البيئة لوالية سكيكدة 

كن معظمها ، ل ويّتم التخلص منها عن طريق أجهزة الحرق الموجودة على مستوى المؤسسات االستشفائية      
األول رق  جهازين حبالمؤسسة االستشفائية سكيكدة حيث يوجد  تكون معطلة  أو تعاني مشاكل في الصيانة ،

ـدة)حي المؤسسة االستشفائية سكيك . 4332الثاني يشتغل منذ ، و  متوقف بسبب تعطل غرفة معالجة األدخنة
 . عيسى بوكرمة( الجـهاز يشتغل لكن تصيبه أعطال كثيرة

التخلص  د فيتميالطبيـة التي تحـوز على جهاز الترمـاليل حأما بالنسبة للمصحات الخاصة و مخـابر الت     
 SARL ECO/ESTأو  SARL STID/EST :ايات ا على مستوى مركـز رمد النفمن النفايات الناجمة عنه

 وزارة البيئة .حائزة على رخصة من طرف 
، إاّل أنها تعّد مصدر انبعاث  % 93ورغم أّن عملية الحرق والترميد تقلص من حجم النفايات بنسبة تزيد عن 

 لغاز ثاني أكسيد الكربون وغازات أخرى وعناصر مضرة بالبيئة .
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 :المشاكل المعلقة بنظام الصرف الصحي    9.5

يمتاز نظام الصرف الصحي في مدينة سكيكدة بأّنه نظام منفصل ومشترك ، يعتمد على مجموعة من        
متر طولي ، ويقدر حجم مياه    2110011ملم ، يقدر طولها بـ  0111-311القنوات يرواح قطرها مابين 

نظام  بشكل ، و يتركب ال1 %61في السنة ، بنسبة تغطية  3 هم 211063011    بلديةالصرف الصحي بال
 كلي من  :

ساكن ،  قابلة للتوسيع 231111( ، بطاقة تعادل   2125 -2105: هي قيد االنجاز ) محطة التصفية . 2
 1111في اليوم    حيث يتم معالجة  3م31111.بطاقة استعابية مقدرة بـ :   2125ساكن آفاق  2610111إلى 

 في اليوم . 3م
 وتوجد أربعة  محطات رفع هي   :  محطات الرفع :. 2

مخصصة لرفع مياه الصرف الصحي لتجمعات سطورة نحو محطة مرينال ، عدد محطة الرفع سطورة :  -
 ل /ثا  .43م ، الصبيب يقدر بـ 1، علوها  2المضخات 

حطة م : تقوم بدفع مياه الصرف الصحي لمركز مدينة سكيكدة ، والمياه التي تأتي منمحطة الرفع لمرينال -
الرفع بسطورة نحو مفرغة مياه الصرف الصحي التي تتواجد بواد الزرامنة ) دفع مؤقت ( ، عدد المضخات 

 ل/ ثا . 4344م ، الصبيب الكلي  02مضخات ، علوها  8الموجودة بالمحطة 
فع دمحطتين على مستوى هذه المنطقة متواجدة على حافة واد الزرامنة ل يوجدالرفع بالزرامنة :  تي محط-

مسكن ، نحو محطة الرفع الثانية بالزرامنة  833مسكن ،  133مياه الصرف الصحي متجمعة من أحياء ،
  وهي : ملم من مياه الصرف الصحي ومياه األمطار 0111جنوبا عن طريق أنابيب يقدر قطرها بـ 

 ل /ثا . 488م ، وصبيب كلي 0.8بعلو  0: عدد مضخاتها مسكن  300محطة الرفع -

ل/ثا  233، الصبيب الكلي  42848، العلو  2أيام التساقط عدد المضخات محطة الرفع جنوب الزرامنة :  -
 ل /ثا .444م ، الصبيب الكلي 483، العلو  3أيام الجفاف  : عدد المضخات 

 ::  يتكون النظام من نفقين كبيرين نفق لتصريف المياه القذرة  األنفــاق.7

م ، يعود عمره إلى الحقبة االستعمارية . وهو يخرج مياه الصرف  203 ×2,3ه : يقدر قياسنفق بني مالك -
 .مباشرة نحو البحر ، ونفق لمياه التساقط 

 3 ×201نفق صخري يجمع مياه السيالن للمدينة نحو البحر  نفق مظهر- 

 من أهم المشكالت التي تواجه الشبكة هي :و 
                                                           

   1 مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية  لوالية سكيكدة 2100 
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د على تتميز بتضاريس كثيرة االنزالق وتتواجحيث مدينة سكيكدة خاصة على مستوى ؛   نطقةطبوغرافية الم -
م ، ومنطقة منخفضة مساوية لسطح البحر ذات انحدارات ضعيفة ، األمر الذي 011منطقة مرتفعة يقدر بـ 

 نابيب خاصة في الفترة الممطرة .يتسبب في جرف الطمي نحو البالوعات عن طريق األ
طرف السكان مما يخلق ضغط كبيرا على القنوات ، وبالتالي حدوث تسربات  الربط غير القانوني بالشبكة من -

 . خاصة على مستوى األحياء القصديرية  وانسدادات
 الشبكة حيث تعود إلى الحقبة االستعمارية خاصة في القسم العلوي من المدينة .  مقد -
  4334اه الشرب ، مثل ماحدث في قد تؤدي إلى تلوث مي؛ ضعف الصيانة والتنقية مما يؤدي إلى تسربات  -

 حيث ظهرت حاالت تيفوئيد .
نوع يؤدي إلى تلوث المياه  وفقدان الت؛ الصب المباشر للمياه المستعملة نحو البحر أو األودية دون معالجة  -

 البيولوجي بها . 

 نقص المساحات الخضراء :  1.5
رية الموجودة داخل مناطق حضتشمل النباتات   الجزائري المساحات الخضراء كما أوردنا سابقا عند المشرع      

لرّبما كانت وظيفة المساحات الخضراء في السابق هي التزين ، لكن في الوقت الحالي و . أو مناطق يراد بناؤها
أصبحت لها عدة وظائف حضرية واجتماعية وصحية وبيئية ، وحّتى وظيفة اقتصادية هذه األخيرة التي غالبا 

سكان توّفر إطار ثمين يشجع النشاطات بين ال الناحية االجتماعية والثقافية والترفيهية؛ فمن مبعدة  ن ماتكو 
. لبيئيةوثقافتهم اويقوي من شعورهم باالنتماء لمناطق إقامتهم ، زيادة على ترقية أذواقهم وحسهم المدني ، 

ه عليها من لما تضفي الخضراء وحدائقها ،ترتبط صورة المدينة عموما بهندسة مساحاتها  الناحية الجمالية ومن
 من الناحية البيئيةو  لمسات جمالية بنباتاتها المختلفة وأشكال تهيئتها وتجهيزاتها، مّما يخلق التوازن واالنسجام .

فهي تعمل على تلطيف الجو ،وتنقية الهواء ،وتوفير الضل والتخفيف من الضوضاء  ، إضافة إلى دورها في 
 .   1...إلخاضي المعرضة لالنجراف ، والتعريةلحساسة كاألر حماية المناطق ا

 منها :  هذه المساحات رونظرا ألهميتها أوردت الجزائر العديد من التشريعات لتكثيف وتطوي      
والمتضمنة المقاييس الدنيا للمساحات  4952أكتوبر  04التعليمة الوزارية المشتركة التي أصدرت في  -

 الخضراء.
 عن وزارة السكن الخاصة بتهيئة المساحات الخضراء. 44/34/4990بتاريخ  334/90التعليمة الوزارية رقم  -
عن كتابة الدولة لدى وزارة السكن مكّلفة بالتعمير  44/30/4995بتاريخ  4321/95التعليمة الوزارية رقم  -

 والخاصة بغرس األشجار في وسط المدينة.

                                                           

 50530ص ص  : المرجع السابق ،  محمد ساحليعزوز كردون ،محمد الهادي العروق ،  1
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المتعلق بحماية األشجار والمساحات الخضراء في  4999فيفري  2المؤرخ في  0 منشور رئاسة الحكومة رقم -
 المناطق الحضرية وشبه الحضرية.

 والمتعلق بتحسين اإلطار المعيشي ونوعيته. 4999أكتوبر  44المؤرخ في  44منشور رئاسة الحكومة رقم  -

 .ة وتطوير المساحات الخضراءالمتعلق بتسيير وحماي 4331ماي 40المؤرخ في  32/ 31القانون رقم  -

 وقد صنفها المشرع الجزائري إلى : 

هي التي تتشكل من مساحات خضراء محددة ومسيجة عند الحظائر الحضرية المجاورة إلى المدينة : -
عب والتسلية وفضاءات للاالقتضاء ، والتي تشمل فضاء للراحة والترفيه ، ويمكنها أن تحتوي على تجهيزات 

 والرياضة واإلطعام، كما يمكن أن تحتوي على مسطحات مائية ومسالك للتنزه ومسالك للدراجات . 
، والتي تحتوي على تجمعات نباتية أماكن للراحة أو التوقف في المناطق الحضرية هي  ة:امالحدائق الع-

ة الصغيرة العمومي وكذا المساحات مشجرة،الصغيرة ال ، ويضم أيضا هذا الصنف الحدائق مزهرة أو أشجار 
 المشجرة .

 : التي تضم الحدائق النباتية والحدائق التزينية . الحدائق المتخصصة-
تمثل مجموعة حدائق األحياء وحدائق المستشفيات ، وحدائق الوحدات  : الحدائق الجماعية أو اإلاامية-

 الصناعية ، وحدائق الفنادق .
 حدائق ملحقة بالسكنات الفردية : صةالحدائق الخا-
ا بما فيه: تحتوي على المشاجر ومجموعات من األشجار ، وكذا منطقة حضرية مشجرة  الغابات الحضرية-

 األحزمة الخضراء .
: تحتوي على كل التشكيالت المشجرة الموجودة على الطرق والطرق السريعة ، وباقي  الصفوف المشجرة-

 .1أنواع الطرق األخرى في أجزائها الواقعة في المناطق الحضرية والمجاورة للمدينة 
ل التجمعات داخ والبيئة الرغم من األهمية الكبيرة التي تلعبها المساحات الخضراء بالنسبة للفرد وعلى    

، والموجود منها ال يغطي احتياجات السكان، ووضعية الكثير منها لها تفتقر كثيرا  سكيكدة أنّ الحضرية، إال ّ 
المنطقة جود و تعكس واقع مزري للمجاالت الخضراء على الرغم من التلوث الهوائي الكبير الذي تشهده بفعل 

المعيار  وهو أقل من، ن(011301) عدد السكان  2101سنة    2م31.0بــ حيث بلغ نصيب الفرد الصناعية ، 
والجدول  .( (03)أنظر الملحق ) للفرد 2م101الوطني للمساحات الخضراء في المجال الحضري والمقدر بــ 

 فاتها : التالي يبرز حجم هذه المساحات حسب تصني

 

                                                           

  1المادة 13، 13 من القانون 11-10  السابق 
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   ( : يمثل المساحات الخضراء في بلدية سكيكدة02الجدول )

 (5المساحة )م عددها المساحةصنف 

 3 3 الحظائر الحضرية

 40223 34 الحدائق العامة

 4282944 41 الحدائق التزينية المتخصصة

 09541.90 40 الحدائق اإلقامية والجماعية

 / / الحدائق الخاصة

 481850 31 الغابات الحضرية

 23240432 02 المحاور والصفوف المشجرة

 412440.39 52 المجموع

 + معالجة الباحثة2022مصلحة المساحات الخضراء ببلدية سكيكدة  المصدر:  
 مايلي :( 28والشكل ) ( 24والمالحظ من خالل الجدول )

غابة بوعباز ، غابة حي الزيتون ، في غابة سطورة  % 81.32 تمثل أكبر نسبة ممثلة:  الغابات الحضرية  -
 مهيأة ، وتعاني اإلهمال .غابة الزرامنة ..إلخ كلها تقريبا غير ، 
، بالنسبة للمحاور غير مهيأة بالشكل المناسب ، تعاني من  %42.14: تمثل  المحاور والصفوف المشجرة -

ار المضللة بعرض زراعة األشجقلة السقي ، وكذلك بالنسبة للصفوف المشجرة فالتحترم فيها المقاييس العلمية  ك
وهناك بعض األشجار المضللة في وسط المدينة تعود إلى  .1ق م على جوانب الطر  5م إلى  2يتراوح من 

 العهد االستعماري كانت مالذا لسكان المدينة لالستضالل بها تّم إزالتها ، واستبدالها بأشجار غير مناسبة .
، مثل حديقة صالح بوالكروة ، بويعلى ، حديقة بولفار ، حديقة  %42.24تمثل نسبة  الحدائق اإلاامية : 

والمالحظ عن هذا النوع من الحدائق قليل خاصة مع وجود المنطقة الصناعية بمحاذاة المستشفى القديم وغيرها .
م حول المناطق  033و 433مساحات بعرض يتراوح بين  النسيج العمراني فمن المفروض علميا أن تزرع

 .2الصناعية لحماية المناطق السكنية من التلوث 
، نذكر منها مشتلة الغرفة الفالحية بجانب مقر الوالية،  % 5.59نسبة قليلة حوالي  : تمثل الحدائق التزينية

 أوت  . 43بالقرب من ملعب  34،  34مشتلة التنس 
 

                                                           

،ص 0661، منشورات جامعة عمر المختار البيضاء ،دار الكتب الوطنية ،بنغازي،  0،طهندسة البيئة فاضل حسين أحمد :1 
310  

  2 المرجع نفسه ، ص 310 
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توجد حديقتين فقط هما حديقة ساحة الحرية ، حديقة بنك حيث ؛  %2.92تمثل أقل نسبة الحدائق العامة : 
CPA. 

 لم يتّم إحصاؤها .فإنه أما بالنسبة للحدائق الخاصة 

 أهمها :السلبيات المتراكمة والمالحظ على هذه الحدائق بصفة عامة أنها تعاني جملة من     
  من طرف السكان . قلة الوعي البيئي -

 لة للمساحات الخضراء وحجمها .مالمه استراتيجية التعمير،  -

 التهيئة الحضرية .غياب استراتيجية واضحة لتأهيلها وإعطائها المكانة الالزمة ضمن  -

نعدام الوسائل المادية والعمال المؤهلين في تقليم األشجار خاصة التي تشكل خطرا على الممتلكات ا -
سنة مما أصبحت تشكل خطرا وعدم تماشيها وجمال  02الخاصة والعامة والتي لم يتم تقليمها منذ 

 المحيط البيئي خاصة شجرة الكاليتوس.  

 غياب النظافة . -

 االنواع النباتية .نقص  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ( : المساحا  الخضرا  في بلدية سكيكدة33ال كل )

 

 

 

 

 

 

 ة+ معالجة الباحث7006مصلحة المساحا  الخضرا  ببلدية سكيكدة  المصدر: 
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 برج بوعريريج :  بلديةثانيا : أهم المشكالت البيئية في 

برج بوعريريج بخصائص طبيعية وبشرية جعلتها عرضة لمجموعة من التحديات البيئية منها بلدية تتميز       
 نتيجة جملة من العوامل البشرية .ما تعلق بقابلية الوسط الطبيعي أو 

 المشكالت البيئية ذات المنشأ الطبيعي : .2

ج بر  مركز بلدية عتبر ت الفيـضانات :  خطر3.3
بوعريريج من أكثر المناطق عرضة لهذا الخطر ؛ 

إلى العديد من الفيضانات المدينة حيث تعرضت 
، 4929، فيضان 4909الخطيرة منها : فيضان

 4345، فيضان  4338، فيضان  4992فيضان 
 42و 40( (.  ويعتبر فيضان44أنظر الصوررقم )  )

أكثر الفيضانات من حيث الخطورة  4992سبتمبر
شخصا  48تم تسجيل : مقتل  أينوحجم الخسائر ؛ 

محل  44مفقودين ، تدمير 0منكوبا ، 533، و
سيارة وشاحنة جرفها التيار  433تجاري أكثر من

باء محطات الضخ وشبكات الكهر القوي ، إضافة إلى إتالف شبكات الصرف وقنوات المياه الصالحة للشرب ،
 .1 والهاتف واألراضي الزراعية والمنشآت القاعدية

 :  العوامل المتسببة في خطر الفيضانات 3.3.3

رج ب للحوض الفيضي لمدينةحّتى نشخص سبب تعرض المدينة لهذا الخطر البيئي يجب التعرض       
بوعريريج ؛ وأطلقت عليه هذه التسمية استنادا إلى األودية التي تقطع المدينة ، وتحدث الفيضانات بها . بلغ 

. ويعتبر الحوض الفيضي لمدينة برج بوعريريج  هو الجزء العلوي من حوض   5كلم 31721مساحة الحوض 
 ط بمجموعة من السالسل الجبلية :واد القصب عند حدود خط تقسيم المياه شماال . والحوض الفيضي محا

كتلة موريسان شماال ، كتلة جبال المنصورة غربا ، كتلة جبال المعاضيد جنوبا المنتمية لسلسلة األطلس 
                                                           

 2116 مديرية الحماية المدينة لوالية برج بوعريريج 1

 

 

 
 

 

 5131( : فيضان  واد أخروف 53الصورة )

 
 5131ميداني  المصدر : تحقيق 
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ذا الخطر ولقد قمنا بتحليل أسباب هالعليا السطايفية .  سهولالصحراوي ومن الشرق فالمنطقة مفتوحة على ال
 :في دراسة سابقة لذلك سنلخصها في 

  :تتركز األمطار الوابلية في وقت معين من السنة ؛ حيث يالحظ ، أّن شهر تردد األمطار الوابلية
سبتمبر يعرف سقوط أمطار كبيرة في ظل توفر عامل االنحدار والنفاذية الضعيفة ،األمر الذي يشّجع على 

ريج تقطع مدينة برج بوعرينشوء جريان سطحي يؤدي إلى ارتفاع منسوب مياه المجاري ، وخاصة منها التي 
أمطارا شديدة قدرت  4992ومن ثّم حدوث الفيضانات ؛ حيث سقطت على سبيل المثال  في شهر سبتمبر لعام 

 ملم .أعطت جريان سطحي كبير مما تسبب في أعنف فيضان بالمنطقة. 409.2بـ: 
  : ود مدينة برج بوعريريج وجإّن المالحظ من الناحية الطبوغرافية  لاالرتفاعات واالنحدارات الشديدة

م عند كتلة موريسان ، سفوحها شديدة  4283مجالين متباينين  في الشمال مناطق عليا يصل ارتفاعها إلى
االنحدار تؤهل إلى تركيز المياه وجريانها وصوال إلى المناطق الدنيا في الجنوب ، أين تتوضع المدينة التي بها  

م ، األمر الذي يساعد على تجمع المياه في الجنوب ، أين تتواجد  933انحدارا ضعيفا وسفوحا منبسطة حوالي 
 المدينة. 

 : كثافة التصريف 
تنظم الشبكة المائية الجريان داخل الحوض و تتحكم في كيفية تصريف مياه األمطار.ولها تأثير مباشر         

عية األخرى . بتضافر العوامل الطبي على تطور الفيضانات عند التساقطات الوابلية الشديدة . وتتأثر كثافتها
ويتكون الحوض الفيضي لمدينة برج بوعريريج من شبكة كثيفة ؛ حيث تخترق المدينة أربعة أودية : واد مرج 

(( وهذه األودية تلتقي في مصب ليكونوا 09الوسط ، واد عريريج ، واد سليب ، واد بومرقد )أنظر الخريطة رقم )
شط الحضنة . إضافة إلى كّل هذا فالشبكة تضّم إليها مجموعة من المجاري واد القصب ، الذي يصّب في 

الفرعية ، وخاصة عند شمال الحوض ، وهذا انطالقا من سفوح كتلة جبل موريسان أي المنطقة المرتفعة من 
 الحوض ، كما نجد مجموعة من الوديان الصغيرة وهذا مايعطي للشبكة كثافة تصريف عالية .

 متوسط الجريان في الحوض الفيضي لمدينة برج بوعريريج( : 15الجدول )

 الحوض
المساحة 

 )هك(
الطول 
 )كلم(

أاصى 
 ارتفاع

 للحوض)م(

االرتفاع 
 المتوسط

 للحوض)م(

 أدنى ارتفاع

 للحوض)م(

المنسوب 
المتوسط 
اليومي 

 للمصب ل/ثا

الحجم اليومي 
 / ثا1للمصب م

الحجم اإلجمالي 
اليومي النهائي 

 للمدينة

  0220 24 581 952.22 4291 48.83 2011 بومرادحوض واد 

49.112 

 /يوم0م

حوض واد مرج 
 الوسط

4838 44.18 4291 4345.4 554 52.8 1229 

 443082 404.8 581 4304.4 4218 41.83 0892 حوض واد عريريج
 1452 52.0 522 999 4401 40.43 4221 حوض واد صليب

 4343الديوان الوطني للتطهير  المصدر :                                                          
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   : للغطاء النباتي دور كبير في االمتصاص حسب النوعية والكثافة ، والمالحظ من  الة الغطاء النباتي
خالل الخريطة الطبوغرافية قلة الغطاء النباتي شمال المدينة ؛ حيث أّن كتلة موريسان وهي منطقة صخرية 

ّنها زراعة أتشهد استغالال محتشما لزراعة الحبوب التي ليس لها دور فعال في الحد من قوة الجريان ، خاصة و 
موسمية ، كما أّن هناك غياب للتشجير في المصاطب من أجل التخفيف من حدة التيار المائي ؛ حيث أّن 

 المصاطب جّلها مناطق سكنية .
  : إّن النمو الديموغرافي الكبير البناء على حواف األودية وعبور األودية داخل المجمعات السكنية
ل المدينة مطوقة  بين أربعة أودية خطيرة ، ) أنظر جدول تطور ذي صاحبه توسع عمراني واسع ، جعالو 

خطرا  ل( ؛ فالمالحظ أن خطر الفيضانات بدأ يشك48إلى 49من سكان برج بوعريريج ،خرائط تطور المدينة 
على المدينة بعد أن بدأ التوسع العمراني ؛ ففي المرحلة االستعمارية على سبيل المثال شهدت المنطقة عام 

أدت إلى خروج التيار عن مجراه العادي في واد عريريج الذي يقطع وسط  ، سقوط أمطار وابلية   4909
اد ؛ خذ المستعمر بعين االعتبار سلوك الو المدينة ، لكّنها لم تتسبب في أية خسائر، وذلك لقلة السكان مع أ

حيث استغل مصاطبه وجوانبه في إنشاء الحدائق والتشجير، لكن بعد االستقالل وبسبب تدخالت السكان وقلة 
 ببناء مساكن على ضفتيه .  –وفي غياب الرقابة التشريعية  -وعيهم قاموا

( :72الخريطة )  
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وتحويله إلى شبه قناة لتصريف المياه  4915األمر سوًء هو عمل السلطات على تهيئة هذا الواد سنة  دوما زا
، وإنشاء طريق فوق هذه القناة هو من أنشط U القذرة والنفايات  المنزلية باالسمنت  المسلح  على شكل حرف 

كل هذا رجع بالسلب ؛ إذ طمست مميزات الواد (  12)الطريق الوطني الطرق التي تربط شمال المدينة بجنوبها 
الجيومورفولوجية من جهة ، ومن جهة أخرى يزداد الضغط على هذا األودية بتوسيع المساكن فيها رغم أّن 

 44-38القانون  من 44المادة حددت االرتفاقات المتعلقة باألمالك العمومية في القانون يمنع ذلك ، حيث 
المتعلق بالمياه " ينشأ إرتفاق الحافة الحرة على طول ضفاف الوديان والبحيرات  م  ، 4338أوت  2المؤرخ في 

 يمكن تحديد واستعمال منطقة الحافة الحرة فيها ألسباب طبوغرافية أو لتدفق والبرك والسبخات والشطوط التي ال
". ابتداًء من حدودهامجاورة ويحتسب أمتار حسب الحالة داخل األمالك ال 8إلى  0المياه ، ويترواح عرضه من 

: " في داخل مناطق الحافة الحرة أو المناطق الخاضعة الرتفاقات الحافة الحرة ، يمنع  44كما نصت المادة 
كل بناء جديد  وكل غرس وكل تشييد سياج ثابت وكل تصرف يضر بصيانة الوديان ، البحيرات ، البرك 

بالموارد المائية إلى قطع األشجار وكذلك هدم كل بناء  السبخات ، والشطوط ، ويمكن أن تلجأ اإلدارة المكلفة
 إيجاد جيوب موجود مع إصالح األضرار الناجمة " . ويظهر واضحا أّن من أهم دوافع تهيئة هذه األودية هو

جديدة للتوسع المدينة مع وجود جملة العوائق المذكورة في الفصل السابق لتوسع المدينة ، هذا الذي يجعل 
 ( أهم األحياء والمنشآت المهددة بهذا الخطر .20 ين بهذا الخطر ، ويظهر الجدول التالي )السكان مهدد

 في مدينة برج بوعريريج ( : يمثل األحياء والتجهيزات المهددة بخطر الفيضانات 11الجدول )
 التجهيزات والمنشاءات المهددة المهددة  األحياء الوديان

واد 
 عريريج

 -السوق اليومي -المومنحي عبد   -حوزة نويوة
 .28ماي  35حي  -حي الشهداء  

 

مدرسة ابتدائية + مسجد + التكوين المهني+القطاع العسكري + 
قاعة الرياضــات + الجزائرية للمياه + دار الحضانة + محالت 

السوق اليومي  تجارية +بنك التنمية المحلية + بريد الجزائر+ مقهى+
 مدرسة ابتدائية + منطقة النشاطات+صيدلية+ محطة المسافرين + 

واد مرج 
 الوسط
 

 مسكن 232حوزة  -حوزة عفان
–حي بن يربش -محطة مونية -حوزة صديقي 

 -حي أول نوفمبر -حي السوالم –حي النسيم 
 حوزة أوالد سليمان -أكتوبر 41حي 

 مدرسة ابتدائية + مسـجد + مدرسة  ابتدائيـة
رع جيزي+ بيت الشباب + محطة نقل المسافريـن +نزل+عيادة+  ف

مسكن+  نزل الترقي+ مسجد+ الصندوق  833محالت تجارية 
 الوطني للتقاعد .

وادي 
 بومراد

ط وس  -تعاونية جمع الحبوب –المذبح البلدي 
 السوق األسبوعي

ناعات مديرية الص –مؤسسة تسيير مركز الردم التقني  –دار البيئة 
 مكتبة الوالية . –شركة نفطال  –التقليدية 

واد 
 صليب

 / مزرعة بلبعبوش -مسكن   210

 + تحقيق ميداني 5139الحماية المدنية مديرية المصدر : 
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 (: بعض ا حيا  التي يقطعها مرج الوسط74()77الصور )
 حي النسيم                                                         حي مونية

 
 
 
 

                                                    
 
 
 

 (: بعض ا حيا  التي يقطعها وادعريريج73()73الصور )

             
 حي عبد المومن      ء                                                       حي ال هدا

 (: بعض المناطق التي يقطعها واد صلي 72()76الصور )
 مسكن                                                      مزرعة بلبعبوش 324حي 

 
 
 
 
 
 
 
 

  7002المصدر : مديرية الحماية المدنية لوالية البرج 
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  التي و الوسط ومرجة عريريج وادي جنبات على الفوضوي للتعمير نظرا انوات الصرف  :عدم نجاعة 
 عملت  بالجنو إلى لالشما من المدينة تشق

 وتغطيتها  يةاألود هذه تهيئة على المحلية السلطات
 إلي فحولتها المسلح،   اإلسمنت لباستعما وذلك

 نظام عجز هو يالحظ ما ولكن للتصريف قنوات
 المياه عن الناتج الصبيب لتحم على لمياهاف تصري

 جهة من الغزيرة األمطار وعن جهة من رةذالق
ى ، فضال عن ضيق فوهات هذه القنوات أو أخر

األنفاق األمر الذي يصعب دور الهيئات المختصة 
 الفيضانات إحداث في يتسبب هذا لوك في تنظيفها .

 األمطار كميات مع خطورتها تتناسب التي
 بتعبير أو األودية هذه انسداد أن إلي اإلشارة تجدرو.  ذلك على لدلي خير سبتمبر فيضان لولع المتساقطة

 عنتجة النا الصلبة الحمولة بسبب هذا ،و الفيضان إحداث على المشجعة لالعوام من القنوات هذه أصح
 . موريسان سفوح تعرية
  : خالل : يظهر غياب الوعي والثقافة البيئية جليا منالة الوعي البيئي 

تهافت السكان على التعمير على ضفافها دون االلتفات إلى الخطر الذي تشكّله . هذا فضال على  -
 النفايات  .

مما رمي األتربة والنفايات داخل األودية  -
 د يأخذيحول دون جريان المياه بصفة عادية، وق

 مجرى آخر في بعض الحاالت.

 تراكم مواد البناء واألتربة وفضالت الهدم  -

النفايات  السائلة المتعلقة بمحطات التشحيم  -
) مثل محطة التشحيم القريبة من واد صليب ، والتي 

    ترمي سوائلها مباشرة إلى الواد . 
 ،تؤدي إلى إعاقة  مجرى الواد اياتولعّل هذه النف

الكريهة ، الحشرات و البعوض ، الروائح  وانتشار
 وهي كّلها مظاهر تخل باإلطار المعيشي للسكان وتهدد صحتهم . 

 
 

 ( :صغر فوهة وادي مرج الوسط51الصورة)

 المصدر : مديرية الحماية المدنية لوالية برج بوعريريج

 -واد صلي  –( : رمي الن ايا  في ا ودية 79الصورة رقم )

 
 7002لوالية برج بوعريريج موارد المائية المصدر : مديرية ال
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 تهيئة األودية :  5.3.3
نظرا لحجم األخطار التي ولدتها هذه األودية على المدينة ، وبهدف حمايتها ، وإيجاد جيوب جديدة للتوسع       

نظرا الستهالك معظم المجال ، ووجود عوائق متعددة للتوسع تناولناها سابقا ، عملت السلطات المحلية إلى 
 تهيئة هذه األودية : 

كلم مع إنجاز منشأ  4.5واد بومرقد على طول تهيئة  - 
 م. 933مغطى على طول 

لى ع)واد أخروف ( تهيئة الواد الرئيسي  لواد بومرقد  -
 (كلم في إطار ميزانية البلدية ) صندوق الدعم 4طول 

 كلم . 3.1تهيئة واد مرج الوسط  -
 كلم . 2.4تهيئة واد صليب على طول  -
توسيع واد عريريج مع تهيئة المدخل على مستوى طريق  -

كلم على مستوى طريق عين  3.28عين سلطان مع تهيئة 
 4928ماي 5كلم على مستوى حي  3.28سلطان مع تهيئة 

 .1، ومنطقة النشاطات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  1مديرية الموارد المائية لوالية برج بوعريريج 2101

 7008(:   غال تهيئة واد بومرقد 40الصورة رقم )

 7008لوالية برج بوعريريج   موارد المائيةالمصدر :مديرية ال
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 البشري :المشكالت البيئية ذات المنشأ . 5
 ( مميعالغاز ال تعبئة اارورات: )مركز  خطر الحرائق واالنفجارات 3.5

مراكز تعبئة الغاز المميع هي مراكز مختصة في تعبئة القارورات بغاز البترول المميع ) خليط من البوتان      
خاص على  بوجه وهي مركبة الستقبال وتخزين وتعبئة قارورات غاز البترول المميع وتحتوي  والبروبان ( ،

منشآت تخزين غاز البترول المميع  ، تجهيزات التعبئة ، وسائل التموين ، وسائل التوزيع ، المنشآت الملحقة 
 .  1، المنشآت العامة 

ظرا نيعتبر مركز تعبئة وتوزيع الغاز برج بوعريريج من أكثر ثالث مراكز خطورة على مستوى الوطن ،     
، من م53مسكن على مسافة  233حي ، يحده شماال طريق مجانة ب التجمع الحضري لتواجده في وسط 

 ((40خريطة )) أنظر العمارات بن شلبي، من الغرب ، من الشرق الجزائرية للمياه  سكنات فردية الجنوب 
 

 ( : موقع مركز تعبئة الغاز المميع برج بوعريريج 30الخريطة )

 
 

  

 
غطي احتياجات والية برج ي، هكتار 0، يتربع على مساحة  0615في االستغالل منذ المركز بدأ       

 .بلدية  55 حوالي  ،  4كلم 44500، ووالية المسيلة بمساحة مقدرة بـ  بوعريريج

                                                           

دد الع ،  ج ر، المتضمن تنظيم تخزين المواد البترولية وتوزيعها ، 0660نوفمبر  00مؤرخ في  335-60مرسوم تنفيذي رقم  1 
  0660نوفمبر  21، المؤرخة في   00

 السكنا  

 مركز تعبئة الغاز المميع 

 الجزائرية للميا  

 

 

 

 المصدر :  نجز  من طرف الباحثة باالعتماد على مخطط ا حيا  بلدية برج بوعريريج

2022  

 طريق مجانة 

م     23      0

01      01              

01 31  
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، )بجاية  در التعبئة الرئيسية وهيالمركز بعد نقله عبر الشاحنات من مصا فييتّم تخزين غاز البوتان فقط 
،   3م 011، حيث يوجد ثالث خزانات سعة كل خزان  3م 311 تخزين مقدرة بـ  بطاقة ( بالخرو  الجزائر ،

 ، بينما البوربان يعبأ من مراكز التعبئة ، ويوزع مباشرة إلى الزبائن ) محطات الوقود ، المؤسسات الصناعية
 في  : هذا المركزخطرا  ويتمثلوذلك لعجز المركز من الناحية التقنية واألمنية .  ،1(   والصناعية 

: سواء تعلق األمر بانفجار خزانات البوتان الثالث ، مكان تخزين القارورات،المحوالت  خطر اإلنفجار -
 الكهربائية ، مضخات الغاز المميع ( .

 التي قد تصيب المولدات الكهربائية ، الورشات ، المستودع ، منطقة التفريغ ( :خطر الحرائق  -

 متعلقة بالمولد الكهربائي ذو التيار العالي ، اللوحات الكهربائية . :أخطار كهربائية  -
عند إنجاز هذا المركز في الثمانينات كان المركز بعيد عن التجمع الحضري لكن مع نموها والواقع أّنه      

،  ألمنيةاهلة وعدم إحترام المسافة وتوسعها وصل التجمع إلى المركز وحاصره في ظل السياسة الحضرية المتسا
 .األمر الذي جعل وجوده داخل الوسط الحضري قنبلة موقوتة لسكان مدينة برج بوعريريج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     
      

م في حالة حدوث حريق فضال عن الغازات التي قد تؤدي إلى تلوث الجو 423إلى  المركز يصل تأثير      
 0م433خاصة في حال إنفجار المولدات الكهربائية أو الخزانات ويمكن إبراز تأثيرإنفجار خزان واحد بسعة 

 :كمايلي 
 

                                                           

  1 مديرية الصناعة والطااة والمناجم  لوالية برج بوعريريج 2022  

 مركزتعبئة الغاز المميع برج بوعريريج ضمن التجمع السكاني( : 13الصور)

 
 7008المصدر : تحقيق ميداني 
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 : برج بوعريريج  بمركز تعبئة الغاز  1م  311بسعة  بوتانلكل خزان خطر إنفجار ( : 11الجدول )

 ( 1)مالسعة 
51% 11% .1 % 

12% 

 

55..311 12.519. .9.12.1 
7..3577 

 

مسافة 
 التأثيرالحراري  

 423 448 493 423 . ثا 1/1(  5)كلواط /م 11.

 443 418 483 443 . ثا 1/1(  5)كلواط /م 3111

 483 443 433 13 . ثا 1/1(  5)كلواط /م3111

 448 433 93 14 النار )م(رة اطر ك تأثير 

 
 5135مديرية البيئة لوالية البرج  المصدر :

                                                                            

 

 
 
 
 
 

 

    الخريطة )30( :  محيط تأثير إن جار خزان بوتان بسعة 000 م4  بمركز الغاز برج بوعريريج 

   
 

 
م 220محيط تأثير إن جار خزان بوتان    مركز تعبئة الغاز المميع  

 المصدر : من إنجاز الباحثة 
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 تدهور البيئة العمرانية :  5.5
 بالتجمع الرئيسي )المدينة(يتركزون  ،ن  454401بـ   4342 عدد سكان بلدية برج بوعريريج  سنة رقدّ       

بالنسبة لسكان  %4.24 ،و %2.22التجمعات الثانوية بنسبة بو وع السكان ، ممن مج % 90.94 بنسبة
ن ى إلى إنتشار البناءات الفوضوية بقريتي عوي، هذا اإلختالل الواضح في توزيع السكان أدّ  1 المناطق المبعثرة

زريقة ، واد المالح ، المتواجدتين في المخرج الشمالي لبلدية برج بوعريريج ؛ مما أّدى إلى دق ناقوس الخطر 
خاصة وأّن المواطنين شيدوا سكناتهم تحت أعمدة الكهرباء وبالتالي يضعون حياتهم ، وحياة أطفالهم تحت 

، هذه الظاهرة تعرف توسعها بطريقة عشوائية منذ سنوات دون قيد بعيدا  (  (00) (04ة )) أنظر الصور الخطر
جال معن تدخل المصالح المعنية ) الوالية ، البلدية ، مديرية البيئة ( ، خصوصا أّن هذه البناءات بلغت 

ريقة ؛ وهو ، وعوين ز  االرتفاق المخصص للكهرباء ذي االرتفاع العالي في المنطقة المتواجدة بين عين المالح
بجوار األعمدة ، ولإلشارة فالحي يقع  نةاألسالك على حياة العائالت القاطولد تخوفات من مخاطر هذه ّّ  ما

، وشيد هذا الحي مثل باقي األحياء القريبة بطريقة ( (24اني للمدينة ) أنظر الخريطة )خارج المجال العمر 
و التعمير، حيث قام مجموعة من الخواص ، من مالك األراضي فوضوية ، تفتقر ألدنى شروط وقواعد البناء 

ع السلطات المعنية ، لتحويلها إلى منطقة عمرانية أين شر  قةبتجزئة أراضيهم إلى قطع وبيعها بعيدا عن مواف
ال عن د عدة مشاكل فضما ولّ  وهذاالعديد من المواطنين في تشييد سكناتهم دون الحصول على رخصة بناء . 

 المهددة للسكان منها :المخاطر 
 الضغط على التجهيزات والوظائف في مقر البلدية . -
 التزايد المتسارع في وتيرة البناء الذاتي . -
 التوسع على حساب األراضي الزراعية . -
 تشويه الواجهة العمرانية . -
 تركز عملية التعمير على مستوى الطرق الرئيسية التي تقطع المجال . -
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

   3210مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية  1 
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 بالنسبة لمدينة البرج  ( : موقع التجمع ال وضوي عين المالح37الخريطة )
 

 

 
 
 

البنا  في مجال االرت اق المخصص للكهربا   ي االرت اع العالي بعين المالح في بلدية برج ( : 11( )15الصورة )

 بوعريريج

 
  7002المصدر : تحقيقا  ميدانية 

  Google Earth 2018 باالعتماد على المصدر : انجز      
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 التلوث الجوي :  3.2
برج بوعريريج ذات جو ملوث وذلك نظرا لتعدد مصادر هذا التلوث خاصة في وجود المنطقة بلدية  تعتبر    

  الصناعية ، وحركة النقل الكثيفة ، ومن أهم المصادر المسببة لذلك نذكر : 

 بمدينة  4322المكدس منذ سنوات في المنطقة الصناعية وحي يعتبر غبار األميونت األميونت :  غبار
ـ  وحدة األميونت عن وهو ناتج . البرج من أكبر التحديات البيئية التي تواجه السكان في مدينة برج بوعريريج

في المنطقة الصناعية ، وهي تابعة للمؤسسة العمومية لإلسمنت ومشتقاته للشرق الواقعة إسمنت لبرج بوعريريج 
ERCE  هذه  ،0603ماي  00هكتار مبني، تأسست بتاريخ  0,1 هكتار منها 21ـ تتربع على مساحة تقدر ب

وقفت تالوحدة مجهزة بسلسلتين لإلنتاج، األولى إلنتاج الصفائح والثانية إلنتاج األنابيب ذات األقطار المختلفة، 
ت الوحدة كميات كبرى من نفايات االميونت ، منذ دخولها في االنتاج أفرز  2110الوحدة عن االنتاج منذ جوان 

بعد قرار الدولة بغلق كل وحدات األميونت على  2110ورغم أّن الوحدة توقفت عن النشاط منذ جوان ، اسمنت 
السلطات  تحفظت هذه النفايات التيالتخلص من  عنمستوى الوطن ، لكن المشكل بقي مطروح نتيجة العجز 

حيث  ؛ ألف طن 083أكدوا عن وجود أكثر من  البيئية لكن رؤساء الجمعيات، حجمها الحقيقي  حولالمحلية 
في ظل  ،إكتفت السلطات باتخاذ إجراءات إحترازية تمثلت في ردمها وتغطيتها بالخرسانة للتقليل من إشعاعاتها
عدم توفر ل إستحالة نقلها إلى المراكز المخصصة كونها تتطلب تقنيات عالية وإمكانيات مادية كبرى ، باإلضافة

ية في الهواء الطلق في ظروف غير صححيث تّم اإلكتفاء بدفنها ؛ الوالية على مركز لردم هذه المادة السامة 
المساس بصحة المواطن األمر الذي يمكنه بالمنطقة الصناعية، وكميات أخرى في أقصى غرب المدينة ، 

لكميات كبيرة من غبار األميونت يؤدي بعد التعرض ؛ حيث أّن سكان المجاورين لها البصفة عامة السيما 
التي يمكن لألطباء تشخيصها بسهولة كون ألياف  ، مرور السنين إلى ظهور أربعة أنواع من األمراض الخطيرة

خطر و  األميونت رقيقة جدا، وال ترى بالعين المجردة، وهي قادرة على الوصول إلى األجزاء العميقة للرئتين،
تأثير هذه ل التعرض، طول مدة مقاييس األليافوكذا  ية أو تركيز األلياف في الهواءكميتناسب مع األميونت 
 تجرحات، أو التورم الليفي للرئتين asbestoseاألسبيستوز  هي: هذهه األمراض.الحساسية الشخصيةاأللياف، 

 .1رطان غشاء الرئتين وقميص القلبس، السرطان القصبي ـ الرئوي ، غشاء الرئتين

 

                                                           

  2111تقرير مديرية البيئة لوالية برج بوعريريج  1 
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   وغيره ( ) مركب الرياض للين والصلبايتمثل نشاطها في صناعة الدقيق بنوعيه والتي :  مطاحن الحبوب 
.تساهم هذه الوحدات في التلوث الجوي وذلك بالغبار الذي يطرح من الخزانات وورشات التحويل وهذا رغم 

 .وجود آالت امتصاص الغبار
   : درة حرق مركز لحرق النفايات بقاستفادت والية برج بوعريريج من   محراة النفايات االستشفائية

تم اسناد عملية تسييره و ،   10/13/2101إبتداء من  مدينةمستشفى بوزيدي بمركز الب الواقعةكغ/ساعة  051
شفائية إال ورغم أهميتها في التخلص من النفايات االست .إلى المؤسسة الوالئية لتسيير مراكز الردم التقني للوالية

 اأّن الغازات الصادرة من الحرق تشكل مصدرا من مصادر التلوث الجوي الذي يهدد سكان المدينة نظرا لوجوده
ة تنبعث من عمليحيث ، وسط التجمع الحضري ، األمر الذي قد يسبب أمراضا خطرة للسكان المدينة في 

الذي ينتج عن حرق النفايات التي بها مركب الكلور والديوكسين ؛ الحرق أبخرة سامة جد خطرة مثل الديوكسين 
من  ، أعراضها المرضية تتفاوت اللذين ينجم عنهما تأثيرات ضارة على الصحة وقـد تكون قاتـلة، كما أن

االلتهابات الجلدية إلى اضطرابات في الجهاز المناعي والغدد الصماء والجهاز العصبي وتغيرات جسمية 
وغيرها؛ وقد نبهت العديد من الدراسات عن مخاطر التلوث من المحارق وخاصة لألشخاص القاطنين قربها، 

 .1 لناتجة عن استنشاق الغازات الملوثة للهواء الجوي من حيث أنهم أكثر عرضة من غيرهم لإلصابات ا
 من الطرق  3مع وجود الطريق السيار ، وتتميز مدينة برج بوعريريج بكثافة شبكة النقل :  وسائل النقل

،  في الفصل الثالث ( 21) أنظر الخريطة شبكة كثيفة من الطرق الداخلية  و، ق الوالئية يطر و الوطنية 
، نظرا لألدوار التي تلعبها على المستوى المحلي والجهوي والوطني ، األمر الذي السياراتوارتفاع حضيرة 

 ، ولم نجد معطيات خاصة بحجم حضيرة السيارات يخلف تلوثا لهواء المدينة ، فضال عن التلوث الضوضائي

                                                           

  1 ميلود تومي ، عديلة علواني : المرجع السابق ، ص 323 

 0033( : ن ايا  ا ميون  بحي 43الصورة )بالمنطقة الصناعية           ( : ن ايا  ا ميون  43الصورة )
 مسكن

  

2023المصدر: تحقيقا  ميدانية   
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لوالية لتركز في مركز ا ّن معظم حركة السيارات تتمأل نظراالوالية فقط  فاستندنا إلى حظيرة الخاصة بالبلدية 
 . وتركز األنشطة اإلقتصادية  أهم الطرق الوطنية والوالئية 

 . 2023لسنة يمثل حظيرة السيارات لوالية برج بوعريريج ( : 00الجدول )

عددال % النوع  العدد %  النوع 
 سيارات سياحية 490 85 60 جرارات أخرى  641 3 2.51

ااطرات ونصف  600 5 3.90
 ااطرة

 شاحنات 950 6 4.85

 شاحنات صغيرة 684 30 21.42 الدراجات 800 1 1

آليات األشغال  088 3 2.15
 العمومية

حافالت _كبيرة  190 2 1.52
 جرارات الطرق  567 3 2.50 سيارات خاصة 227 0.15 وصغيرة

 % عالمجمو  237 143 100,0  

 2023مديرية البرمجة لوالية برج بوعريريج    :المصدر

 المشاكل المتعلقة بتسيير النفايات :4.2

، ومرقدب رغم أّن بلدية برج بوعريريج تمتلك مؤسسات البأس بها في تسيير النفايات مثل مراكز الردم التقني       
 مفرزة نفايات صناعية ، محرقة للنفايات االستشفائية إال أّن هناك  مجموعة من النقائص :

ية :الصناع تالنفايا 3.1.5   

تّم خلق  ومنذ أن برج بوعريريج من أهم المدن الصناعية على المستوى الجهوي والوطني ،بلدية تعتير      
لى التي كان لها األثر السلبي ع  ، ظهرت العديد من الوحدات الصناعيةومنطقة النشاطات المنطقة الصناعية 

را اني للمدينة ، هو ما يشكل خطإلتحام المنطقة الصناعية بالنسيج العمر  خاصة مع ،البيئة وصحة السكان 
ضال فقائما على السكان في حال حدوث انفجارات ، أو انتشار الملوثات الجوية خاصة في فصل الصيف . 

عدم احترام معايير التخطيط البيئي المتطور في إنجاز المنطقة الصناعية ومنطقة النشاطات يجعل عن 
النفايات . عدم وجود مساحات خضراء كافية حول المسارات مثل وجود أماكن لتجميع أخطارهما متزايدة  ، 

غير مدروسة من حيث أنواعها وأماكن تواجدها . عدم تقسيم  فهي والمرافق ، والوحدات االنتاجية ، وإن وجدت
األراضي الصناعية بما يحقق التعاون بين الوحدات االنتاجية التي لها نفس االحتياجات سواًء في التخزين أو 

عدم مالءمة الموقع والحدود المسموح أو الخدمات وبخاصة أساليب المعالجة والتخلص من النفايات ، النقل 
  بها لملوثات الهواء والضوضاء .

 والورق ، يك تتولى استرجاع الكرتون ، البالست شرق بلدية برج بوعريريج وجود مفرزة للنفايات الصناعية ورغم 
يات وحجم النفا ،ع عدد الوحدات الصناعية الموجودة، إال أّن كمية النفايات التي تستقبلها قليلة مقارنة م وغيرها

طن  2.58طن فقط ، بمعدل يومي :  4232.99؛ حيث نجد أّن حجم النفايات الواردة إلى المفرزة التي تفرزها
وهذا راجع إلى أّن بعض المؤسسات تسلم بعض النفايات فقط للمؤسسة ، والباقي يباع ألطراف  ، في اليوم 
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ي وهي مبينة ف تقوم باسترجاعها ، حتى تعود األرباح على أصحاب هذه الوحدات رغم أّن القانون واضح .
 الجدول التالي : 

 5139النفايات الصناعية  لعام دة إلى مفرزة ر ( : كمية النفايات الصناعية الوا.1الجدول )
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 5131المصدر : مؤسسة تسير مراكز الردم التقني لوالية برج بوعريريج 
 

 النفايات الصناعية الخاصة والخطرة : 5.1.5

تعتبر مدينة برج بوعريريج مدينة رائدة في الصناعات اإللكترونية ، مواد البناء ، الصناعات النسيجية     
فرز تالمتواجدة خاصة على مستوى المنطقة الصناعية صناعية ال اتوحدالوغيرها على المستوى الوطني ، لكن 

 تالي :مبينة في الجدول ال ،تواجها عجزا في تسييرها   النفايات الصلبة السائلة والخطرةكميات ضخمة من 
 5135لبلدية برج بوعريريج  ( : كمية النفايات الصلبة والسائلة الخاصة والخطيرة 19الجدول )

 الصناعات

 النفايات الصناعية
 (1النفايات السائلة )م النفايات الصلبة ) طن (

النفايات الخاصة  الخاصةالنفايات 
 الخطرة

النفايات الخاصة  النفايات الخاصة
 الخطرة

 3.28 4402.33 / 594.41 الصناعات الغذائية

 424.89 / 3.23 413.95 صناعة الحديد والفوالذ

 4914.01 4.33 84.52 3.92 الصناعة اإللكترونية

 2350.25 / 3.22 42383.35 صناعة مواد البناء

 551.04 104.45 2.24 / البالستيكصناعة وتحويل 

 153.31 15.33 / / الصناعة النسيجية

 4.10 / 3.54 0.90 الصناعة الكيميائية

 545.24 / 4.85 / صناعة وتحويل الورق 

 5.23 / 44.55 29.24 أخرى 

 1971.13 5711.51 92.97 39519.59 المجموع

 5131المصدر : مديرية البيئة                                                                                       
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برج بوعريريج  تعتبر مصدر للنفايات الصلبة و السائلة  بلدية أّن الوحدات الصناعية في  الواضح       
بالدرجة األولى ، إضافة إلى النفايات الغازية التي تكون نتيجة للغازات المنبعثة من النفايات الصلبة والسائلة 

تكون هذه النفايات الغازية عبارة عن غازات سامة و غبار و عند رميها أو من الوحدات الصناعية نفسها ، 
  . نودخا

يجية هي أهم البالستيكية ، والنس، الخاصة فنجد مؤسسات المواد الغذائية السائلة الصناعية بالنسبة للنفايات 
 اتمؤسسلاأكبر فالخطرة السائلة نفايات الصناعية للأما بالنسبة  ،في السنة 3م 4922.45المؤسسات المنتجة بـ  

 الورق  وتحويلالصناعات االلكترونية ، فضال عن ،  % 22.24بنسبة ات مواد البناء مفرزة هي مؤسسال
تفرز  .طن  41451.41  فتقدر الكميات المنتجة سنويا ة اصالخ للنفايات الصلبةكمية في حين . والبالستيك

 ـ  أم    نف ي ت    ل ة   خط   فتقد  ،   % 80.90أغلبيتها حوالي  مواد البناء في الوحدات المتخصصة

ويتم اإلكتفاء في . %29.12بنسبة هي أكبر مؤسسة مفرزة  .   مؤسس ت  إل  ت  نية ن في   سنة ط 05006
والخطرة بالتخزين داخل الوحدات ، وتتبع هذه الطريقة ألن  عملية تسيير النفايات الصناعية المواد  السامة ،

تكاليف المعالجة باهضة مع غياب المؤسسات التي تتولى تثمين واسترجاع هذه المواد . فيما عدا : مؤسسة 
 . التي تتولى عملية استرجاع بعض الزيوت نفطال 

 
 :  المنزلية   تالنفايا 1.1.5
امات الفوضوية القمة ، حيث تنتشر وصرف النفايات الصلبة الحضريمشاكل متعلقة بجمع بلدية تعرف ال      

طار تسبب في تدهور المساحات الطبيعية واإلي ، مّما وخاصة منها األكياس البالستيكيةحتى في وسط األحياء 
، ويساهم بقسط كبير في تكاثر وانتشار الذباب والبعوض في فصل الحر،  المعيشي وفي تشويه المنظر العام

ميع لجاألمر الثابت هو الرمي العشوائي مع ما لذلك من آثار على الصحة العامة ، وعلى اإلطار المعيشي. و 
المختلفة،  ى أو القر ينة النفايات بمحاذاة الطرق المؤدية إلى البلديات أو التجمعات السكنية المجاورة للمدأنواع 

 ، وأمام التجمعات السكنية الجماعية خاصة . كطريق عين السلطان، وطريق بئر الصنب بالنسبة للمدينة
 . ( ( 01) (02صور )) أنظر ال 
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 : إنت ار الن ايا  الحضرية في مدينة برج بوعريريج (42)(46الصورة)

                   

 
 7008المصدر : تحقيقا  ميدانية

 
 

 : المنزلية  حجم النفايات -
طن في اليوم ،  421.89طن /سنة ، بمعدل  24414.32بـ   4345لسنة كمية النفايات المنزلية  قدرت    

 ساكن( . 190737هو   4341كلغ / اليوم  ) عدد سكان البلدية  3.51بنصيب فرد 
 5139  لبلدية برج بوعريريج( : كمية النفايات المنزلية 11الجدول )

هر
ألش

ا
 

 س أ ج ج م أ م ف ج

مج د ن أ
ال

 

مي
ليو

ل ا
معد

ال
 

ن (
الط

ة )
كمي

ال
 

1
7
1
3
.7

1
 

1
3
5
1
.1

7
 

1
9
1
5
..

.
 

1
7
1
7
.1

5
 

2
9
2
2
.1

1
 

2
1
1
1
..

2
 

2
2
1
1
.2

3
 

2
7
1
5
.1

1
 

.
5
5
7
.1

3
 

2
5
1
3
..

.
 

1
1
7
7
.5

.
 

1
1
2
1
.1

2
 .

3
3
9
5
.1

.
 

3
.
9
.2

7
 

 5131المصدر : مؤسسة تسير مراكز الردم التقني لوالية برج بوعريريج   
 النفايات المنزلية :تسيير -

تتولى مؤسسة الردم لتقني لمدينة برج بوعريريج عملية تسيير نفايات المجال الحضري من حيث الجمع     
ع . ثم تنقل إلى مركز الردم التقني الواقت البلدية  هي من تتولى العملية ، بعدما كان 4345والنقل منذ جانفي  

 .4م  413333طن / اليوم ، مساحته حوالي  489بـ حيث يمكلك قدرة معالجة مقدرة في بومرقد 
 وربما نفس النقائص التي تواجهها بلدية سكيكدة تواجهها بلدية البرج ، حيث هناك :

 نقص في عدد الحاويات.  -
 عدم إحترام أوقات الجمع . -
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 نقص اإلمكانيات والوسائل وعدم حداثتها . -
 مايشكل خطرا على البيئة .تواجد مركز الردم ضمن غابة بومرقد وهذا   -

 : نفايات الستشفيات  1.1.5
خابر ، وقاعات عالج وغيرها وهي موضحة ممؤسسة صحية بين مستشفى و  44برج بوعريريج  بلديةيوجد ب    

 من خالل الجدول التالي كمايلي :
 :5139( : المؤسسات الصحية العمومية في بلدية برج بوعريريج 17الجدول ) 

مؤسسة 
عيادة متعددة  مخبابر مستشفيات استشفائية

 الخدمات
عيادة 
 ممركز حقن الد ااعات العالج الوالدة

34 34 0 2 4 5 34 

  5131مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية                                                        
ونظرا لتحفظ مديرية البيئة على الحجم الحقيقي النفايات االستشفائية ، إكتفينا بما ورد في تقرير حالة     

عن حجم النفايات الناتجة عن مستشفى بوزيدي ، ومستشفى   4335ووضعية البيئة في والية برج بوعريريج 
 الوالدة .

 
 برج بوعريريجبلدية االستشفائية ب المؤسسات  وضعية النفايات عبر(:21الجدول )

 المؤسسة
النفايات المماثلة 
 للنفايات المنزلية

 طن/السنة

النفايات العضوية 
 طن/السنة

 

النفايات ذات خطر 
 العدوى بالدم طن/السنة

المواد الكيميائية 
 والصيدالنية
 طن/السنة

مستشفى بوزيدي لخضر برج 
 بوعريريج

443 48 43 28 

 03 / / 18 يجبوعرير مستشفى الوالدة برج 

 2 4 4.8 48 اطاع متعدد الخدمات اطاع د 

 0.8 4 0 43 جويلية  2المركز الصحي 

 0 4 / 32 المركز الصحي حي المحطة 

 0 4  1 المركز الصحي حي الحدائق 

  5117البيئة لوالية برج بوعريريج  ةمديريالمصدر: 

 % 92.14كلغ في السنة  848.34حوالي  4341سنة  لالواردة إلى المحرقة  الوالية نفايات كمية قدرت و    
نفايات سامة و نفايات صيدالنية منتهية الصالحية . وتبقى هذه الكمية قليلة مقارنة  % 0.45نفايات معدية ، و
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مع الواقع الحقيقي لكميات النفايات المنتجة ، حيث اليتم التصريح بحجم هذه النفايات ، واليتم دفعها إلى 
 .، وفي كثير من األحيان تلقى في المفارغ  العمومية المحرقة تهربا من دفع الغرامة المالية 

  5139لسنة لوالية البرج ( : كمية النفايات الواردة إلى مركز حرق النفايات االستشفائية 23الجدول )
 المعدل اليومي )كلغ ( /سنةالكمية )كلغ (  نوع النفايات
 295.42 454504 نفايات معدية

نفايات سامة + نفايات صيدالنية منتهية 
 الصالحية

2519.28 45.52 

 848.34 455144.28 المجموع

 ة باحث+ معالجة ال5131المصدر : مؤسسة تسيير مراكز الردم التقني لوالية برج بوعريريج  
 

 ات الهامدة :ـالنفاي 2.1.5
و أالناتجة عن استغالل المحاجر والمناجم وعن اشغال الهدم والبناء  الهامدة كل النفايات النفاياتتمثل       

والتي لم تلوث  ، لقاءها في المفارغإو بيولوجي عند أو كميائي أي تغيير فيزيائي أعليها  أالتي ال يطر  ، الترميم
 .1بالبيئة أون تضر بالصحة العمومية أضرارا يحتمل أخرى تسبب أو بعناصر أبمواد خطرة 

نية والتجهيزات خاصة فيما يتعلق بالمشاريع السك اكبير  اواجتماعي ااقتصادي ابرج بوعريريج تطور  بلديةتعرف      
بكات المياه ليح شإلى مشاريع إنجاز أو تهيئة وتصالمشاريع التجارية والسكنية ، إضافة  المختلفة : الطرق ،
إنجاز عدة مشاريع على مستوى  4343- 4335، وقد شهدت السنوات العشر األخيرة من والصرف الصحي 

المدينة من بينها : حديقة تسلية ، فندق بن حمادي ، مكتبة الوالية ، دار البيئة ، مؤسسة تسيير مراكز الردم 
(. 4342مسكن )سنة  4444حيث قدر عدد الواحدات السكنية من الطرق واألودية ،  التقني ، تهيئة العديد

كلها شوهت منظر المدينة لمدة طويلة ناهيك عن التلوث الضوضائي ، والتلوث الهوائي بما تنتجه من غبار 
 أّثر على صحة المواطن البرايجي .

 الفوالذ(،ات البناء)الرمل ،الخشب ،االسمنت ورش وتتكون هذه النفايات أساسا من أنقاض )أتربة الحفر(، نفايات 
،االسمنت التهديم الخاصة بالبنايات)الخشب نفايات ناتجة عن أشغال الطرقات)الحصى المختلط بالزفت(، نفايات

بعض من هذه النفايات يوجه إلى المركز ، والكثير منها يبقى لمدة زمنية طويلة  الفوالذ ،الجبس ،البالط...(.
 .فعه مشوها المنظر العام للمدينة حتى يتّم ر 

كمية النفايات  ، إال أن ّ  31/11/2111في االستغالل منذ تاريخ ورغم وجود مركز للنفايات الهامدة ، بدأ 
 .طن في اليوم  33..11 في السنة بمعدلطن  311711.11قدرت  4341المركز لسنة الهامدة الورادة إلى 

 
 

                                                           

 السابق. 06 -10، القانون 3المادة1 
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 5139ردم ال( : كمية النفايات الهامدة الورادة إلى مركز 25الجدول )
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 5131مراكز الردم التقني لوالية برج بوعريريج المصدر : مؤسسة تسير 
ضخامة حجم النفايات الهامدة ، وهذا يعكس حجم األشغال وأعمال التهيئة على  يتبين من خالل الجدول   

، وتعتبر األشهر غير المطرة هي األكثر نشاطا من حيث عمليات البناء لذلك نجد كل من  بلديةمستوى ال
جويلة ، أوت ، سبتمبر، أكتوبر ، مارس األكثر من حيث حجم النفايات ، بينما سجلت أقل كمية في شهر 

 جوان وهذا لتوقف العديد من الورشات بسبب رمضان . 
 الزيوت المستعملة :  1.5..

الزيوت المستعملة إلى قسمين: زيوت خفيفة ذات لون فاتح تستعمل في المحوالت والدواليب والدارات  تنقسم     
المائية ، وهي زيوت قابلة لالسترجاع وزيوت ذات لون أسود ، وهي تستعمل في زيوت المحركات وبعض 

المحيط  طرا دائما علىاآلالت الصناعية . الصب العشوائي للزيوت المستعملة واستعمالها دون حيطة يشّكل خ
من المياه السطحية )أودية،   4م43.333لتر من الزيت تستطيع أن تلوث  43والبيئة بصفة عامة مع العلم أّن 

لتر من الزيت األساسي  34لتر من الزيوت المستعملة يعطي  30سدود، بحيرات(، وفي المقابل فإّن استرجاع 
إّن تصريف الشحوم والزيوت التي تستعمل في محطات  .، ويحمل نفس مواصفات الزيت األساسي الجديد

الغسل والتشحيم بدون معالجة في الوسط الطبيعي يؤدي إلى تلوث المياه، كما أّن لها تأثيرات سلبية على 
التجهيزات الخاصة بجمع ومعالجة المياه القذرة )قنوات الصرف، محطات التصفية وأحواض الترسيب(، فهي 

اه القذرة من لمي، وتسبب اضطرابات لمحطات تصفية ا أنابيب الصرف وتعمل على انسدادهاتقّلص من مقاطع 
 .1حيث المعالجة وأثناء تجفيف الطين الناجم عن المحطة

معظمها متواجدة ، 2محطة  400حوالي ب بلدية والمقدرةالمعظم محطات الغسل والتشحيم المنتشرة عبر تراب 
بة استرجاع للزيوت المستعملة من طرف مؤسسة نفطال للتوزيع إاّل أّنها ورغم أّن هناك نس المدينة ، وسط 

، وهذا يرجع للنقص في اإلمكانيات التي تتوفر عليها المؤسسة ، وذلك للقيام %43تبقى ضئيلة و ال تتعدى 
أما باقي الزيوت فهي تصرف في الطبيعة أو بشبكات صرف المياه متسببة بعملية االسترجاع بصفة منتظمة، 

 في ذلك في تلوث المياه السطحية والجوفية منها.

                                                           

 21، ص 2116بوعريريج مديرية البيئة لوالية برج بوعريريج : تقرير حالة البيئة في والية برج  1

  2 مديرية البيئة لوالية برج بوعريريج  2101 
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 المشاكل المتعلقة بشبكة التطهير : 2.5
 جديدة شبكات إنجاز تم  وقد،  االستعماري العهد إلي ببلدية برج بوعريريج شبكةل وأ اءإنش يعود      

تتميز مدينة بشبكة   و ، الشرقي الجنوب في وكذا جديدة عمرانية مراكز وجود باعتبار الشمالية بالمنطقة
ية ، أما لتصل إلى محطة التصف الجنوبمنفصلة يتّم صرف المياه غبر قنوات رئيسية موجهة من الشمال إلى 

. بطول إجمالي للشبكة  %99المنطقة الشرقية فتصل إلى المحطة عبر محطة الضخ ، وتبلغ نسبة الربط 
 .1ل/ثا   234.02ومتوسط المياه المطروحة بـ  كلم ، 054

 لألودية موازي طولي لوشك االنحدار وضعيف منبسط موضع على بوعريرج برج مدينة ولعّل إمتداد     
هناك عدة نقائص مسجلة في و  ، الصرف قنوات انحدار تقليص شأنه من ما هو،  تقطعها التي األربعة

يئية. ومن بوالتي تتسبب في ظهور األوبئة واألمراض وعدة مشاكل ، وضعية شبكات الصرف وطرق تسييرها 
 بين هذه النقائص نذكر ما يلي:

 . قدم شبكات الصرف -
 إهمال أحواض الترسيب لمعالجة المياه القذرة. -
 عدم صيانة الفتحات شبكة صرف المياه. -
 .مصبات بالتجمع السكني الواحدال تعدد -

 تداخل شبكات صرف المياه القذرة وشبكات المياه الصالحة للشرب. -   
 مطابقة شبكات الصرف لكمية المياه القذرة المصرفة.عدم  -   

المياه إاّل أّن ،هذه المياه ورغم أنّ  محطة التصفية لبلدية برج بوعريريج الواقعة جنوب المدينة ، تعالج        
نذكر لمدينة امن بين األودية المهددة بالتلوث في  ،في مختلف األودية وفي الطبيعة تصرفالحضرية القذرة ّ 

 واد صليب .،عريريج واد 
 الصناعية ، والتي تعتبر مؤسسة الورق والورق ات التي تطرحها المؤسسمياه المستعملة لل أما بالنسبة     

من و  .حتوى جزء منها على الحوامض والمعادن الثقيلةيالمقوى أكبر مؤسسة مفرزة للمياه المستعملة ، حيث 
ا تؤثر ، كم ن طويلهذه األخيرة معطلة منذ زم غير أنّ ، على محطة للتصفية  هذه المياه تمرّ  المفروض أنّ 

 على فعالية شبكة التطهير لمدينة برج بوعريريج .
 
 

     
 

                                                           

  1مراجعة المخطط التوجيهي لبلدية برج بوعريريج 2101 
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 ور وتنااص المساحات الخضراء :ـــتده  5..
رغم وجود هذه النصوص التشريعة والقانونية التي تتناول تهيئة المناطق الحضرية والمساحات الخضراء ؛      

البعد عّما يجب أن يكون عليه وضع المساحات الخضراء ،  لّ فالمالحظ في مدينة برج بوعريريج هو بعيد ك
اسات ، أّن تشير إحدى الدر على حسابها ؛ حيث تقّلصها و تخريبها والتوسع  أّدى إلى، نمو الوعاء العمراني  ف

تقدر بـ  4990كانت المساحات الخضراء قي  فقد؛  4332-4990من سنة  % 45.83بنسبة :تقّلص هناك 
وحسب معطيات  .تهكتار كّلها ضاع 45.12هكتار أي أّن  14.44إلى  4332لتتقلص في  هكتار ، 433.52

أنظر الملحق  1هكتار فقط من المساحات الخضراء  214054حوالي إلى  4345مديرية البرمجة وصلت في 
وقد صّنفت الدراسة  .( ، وهو أقل من المعدل الوطني 4م 0.80مقدر بـ ) . أي أّن نصيب الفرد ( (48)

 (:22المساحات الخضراء الضائعة إلى ثالث مجموعات )أنظر الشكل )
والمتمثلة في الحضائر والحدائق العامة ومناطق   %40.43تمثل حوالي مساحات خضراء عامة )ب،و،م(:. 3

 .% 23التهيئة  واألماكن المعادية للطرق واألشجار ،اختفت بنسبة : 
، والمتمثلة في المقابر والمساحات المرافقة  % 82.39تمثل مساحات خضراء عامة وخاصة )أ،د( :. 5

 . %  49.8)العمارات العامة ،المؤسسات الصناعية ،واالقتصادية واالجتماعية ،والتربوية( ، اختفى منها  
 .، والمتمثلة في الحدائق الخاصة ، مازالت سليمة% 44.29تمثل مساحات خضراء خاصة)ج( :. 1

  الميدانية ومقابلة مع أحد الموظفين في المسؤلين عن المساحات الخضراء الحظنا: ومن خالل المالحظة    
 إهمال إنجاز وتسير وحماية هذه المساحات.  - 
 .قلة الوعي البيئي بأهمية المساحات الخضراء   بسبب  ةالتلوث وخاصة النفايات التي نجدها متراكم - 
    ( في الفصل الثالث ( . 44تركز معظم المساحات في وسط المدينة وإهمال باقي األجزاء ) أنظر الخريطة ) - 

نقص فادح للعديد من األنواع النباتية والحيوانية في جميع المساحات الخضراء تقريبا ، والغريب  في األمر  -
نظر هو المقابر،كما هو الحال لمقبرة  سيدي بتقة  ا أّن هذه الكائنات أصبح مكانها المثالي الذي ال تضطهد فيه

 نوع  23، والتي يتواجد بها اكثر من 4928ماي  5الواقعة في الجنوب الغربي بالقرب من حي  (05الصورة )
تضفي  نقص التجهيزات التي -لحراسة واالعتناء بالنباتات نقص اليد العاملة المتخصصة في الصيانة وا -

 .2الطابع الجمالي للحدائق مثل:النافورات، اإلضاءة، المراحيض ،  الممرات و األكشاك 

  

                                                           

  2100مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية  1

   2101مارس  01مقابلة مع السيد عباس ابراهيم ،  بستاني في بلدية برج بوعريريج ،   2
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 La prise en compte de la structure verte dans : Mehdi  Lotfiالمصدر :

l’aménagement urbain, dans le cas d’une densité urbaine,étude de 

la ville de Bordj Bou  Arréridj, diplôme d’Etude Approfondies ( Ville 

et Territoires),centre d’Etudes Supérieures 

d’Aménagement ,Tours,2004   

مساحات العمارات العمومية، المؤسسات  أ
 الصناعية،اإلجتماعية،الثقافية ...إلخ 

 الحدائق و المساحات العامة.  ب
مساحات المشاريع السكنية الخاصة   ج

حدائق ،ملك خاص، حواف السكنات 
 الجماعية . 

 مساحات خضراء خاصة بالمقابر  د
 المساحات التصفيفية المحاذية للطراات م
 مناظر طبيعية )مساحات مهيئة طبيعيا( . و

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( : مقبرة سيدي بتقة )جنو  غر  المدينة(48الصورة )
 المكان ال ي ال تضطهد فيه النباتا 

 المصدر : تحقيق ميداني

2000-2227(:تقلص المساحات الخضراء في مدينة برج بوعريريج من 02الشكل )  

0 

100000 

200000 

300000 

400000 

 

  

 

  م د ج ب

 

ل ئا  ا  

 و

 

 ج

 المساحة م2

 

2000المتبقية سنةالمساحات الخضراء    

2227المساحات الخضراء سنة  



المشكالت البيئية  في مجال الدراسة                                                                          رابعفصل الال  

289 

 

 ورالة :  البيئية في بلديةثالـثا : المشكالت 
 المشكالت البيئية ذات المنشأ الطبيعي : . 3

 العواصف الرملية : 3.3

تؤثر العواصف الغبارية على كافة المرافق والمجاالت المعيشية لالنسان بما تنقله من تراب معلق ورمال          
نواعها وعلى أثارها السيئة على الكائنات الحية بمختلف آزاحفة تؤدي الى مشكالت عدديدة في البيئة تنعكس 

 ولعّل ورقلة هي أكثر  المدن الصحراوية التي تعاني من هذا خطر. االقتصاد الوطني في شتى مجاالته 
عموما فإن ظاهرة العواصف الغبارية في منطقة ما تخضع إلى عوامل فيزياوية بالغة التعقيد تبدأ بطبيعة و  

المنطقة والمناطق المحيطة بها ، وتمر بنشاطات اإلنسان المختلفة عليها ، وتنتهي بالعوامل الجوية التربة في 
 المتشابكة .

 044وتعـــرف العواصـــف الغباريـــة بانهـــا عبـــارة عـــن حبيبـــات صـــغيرة الحجـــم ال تتجـــاوز أقطارهـــا عـــن )     
وتكـون محملـة باألتربـة المنقولـة ، متـر / ثانيـة فـأكثر(  9شـديدة سـرعتها حـوالي )مـايكرومتر( تنشـأ مـع ريـاح 

تعمـل تلـك الريـاح علـى رفـع الغبـار إلـى إرتفاعـات عالية  ، مـن التربـة السـطحية المفككـة فـي المنـاطق الجافـة
حيـث تتقدم جبهة كلم ، 0أقل من  مدى الرؤية األفقية إلى وتؤدي إلى خفض ،تبلغ عدة آالف من األمتار

متـر تقريبـا( وعـريض بعـرض عشرات بل  4444غباري مرتفع )يعلـو ليصـل حتـى  العاصفة الغبارية كجدار
يـزداد حـدوث العواصـف الغباريـة فـي نصـف السـنة الصـيفي وفـي األشـهر األشـد جفافـا  .مئات الكيلومترات 

الرغم من أن مدى الرؤية األفقية تعتبر المؤشر على حدوث العاصفة الغبارية  واألكثـر شـدة فـي رياحها وعلى
إال إنه إضـافة إلى هذا المؤشر فإنه ال بد من توفر رياح نشـطة لكـي تـتمكن مـن إثـارة كميـات ضـخمة مـن 

ـدد األيــام التــي تحــدث العواصــف الغباريــة تحســب علــى أســاس عـ ولعل .1 الغبـار وحملهـا لمســافات طويلــة
فيهــا شهريا ، لكن لتعذر حصولنا على هذه المعطيات إكتفينا بعرض أهم األسباب التي أدت إلى الظاهرة في 

 ورقلة فقط  وهي :
 01 إلى حيث تصلخاصة ( ، ماي سرعة الرياح الكبرى خاصة في فصل الربيع ) شهري مارس أفريل  -
 .ثا م/
إحاطة الكثبان الرملية من الجهات الثالثة للمنطقة العمرانية  جعلها تتأثر بالرياح الرملية مما أثر سلبا على  -

 .بعض المحاصيل الزراعية و الطرقات المحيطية 

                                                           

ة العلوم مجلعماد خربيط راشد : " دراسة تأثير بعض العناصر الجوية على العواصف الغبارية لمناطق مختارة من العراق " ،  1
 022، ص  0400، بغداد ، 0،العدد  00،   المجلد المستنصرية 
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غرب جعل المنطقة معرضة بشكل كبير للرياح المهيمنة  وهذا نظرا  لعدم –توجيه الشوارع الرئيسية شرق   -
في النسيج العمراني من حيث إرتفاع البنايات و سرعة الرياح ، و عدم  وجود مصدات أو كاسرات وجود تناسق 

 له.
قلة الغطاء النباتي في الجهة الجنوبية في جهة هبوب الرياح الحارة  أو الشهيلي جعل التجمع الحضري  - 

 .عرضة لها وبدون حماية

نسان. وحجم الجزيئات الترابية من العناصر الرئيسية يمثل التراب المحمول جوًا خطرًا على صحة اإلو       
ميكرومترات ال  10 على  التي تحدد المخاطر المحتملة على صحة اإلنسان. فالجزيئات التي يزيد حجمها

على األعضاء الخارجية، وتتسبب في أغلب الحاالت في  ن تؤثر إالّ أيمكن استنشاقها، وبالتالي ال يمكن 
التعرض لعدوى العين. أما الجزيئات التي يمكن استنشاقها، األصغر  ةوالعين، وزيادتهابات في الجلد إل

ميكرومترات، فإنها ُتحتجز في أغلب األحيان في األنف والفم والجزء األعلى من القصبة الهوائية،  10 من
ب الرئوي والتهاب اويمكن أن يكون لها صلة باالضطرابات التنفسية مثل الربو والتهاب القصبة الهوائية وااللته

األنف التحسسي. بيد أن الجزيئات األدق حجمًا يمكن أن تصل إلى الجزء األسفل من القصبة الهوائية وتدخل 
في مجرى الدم حيث يمكن أن تؤثر على كافة األعضاء وتتسبب في اضطرابات في األوعية القلبية. ويشير 

حالة  000 400 زيئات الترابية يتسبب في زهاءإلى أن التعرض للج 2014 فيأجري  وذجي عالميمتقييم ن
ووفقًا لحالة الطقس والمناخ، يمكن  عامًا. 30 رئوية في الفئات العمرية التي تتجاوز موت مبكر بأمراض قلبية

مكن أن ينقل كما أن التراب ي أن يظل التراب معلقًا في الهواء أليام، مسببًا تفشي الحساسية بعيدًا عن مصدرها
ض المعدية. فمرض المكورات السحائية، وهو عدوى بكتيرية للطبقة النسيجية الرقيقة المحيطة بعض األمرا

ابية في ويعتقد الباحثون أن استنشاق الجزيئات التر ،بالمخ والنخاع الشوكي، يمكن أن يتسبب في تلف في المخ
 .1دوى البكتيريةطقس حار وجفاف يمكن أن يلحق الضرر بمخاط األنف والحنجرة مما يهيئ الظروف للع

، األوراق عة الشمس ، وتسّد مساماتهذا وتترك العواصف والزوابع الرملية أثرا سيئا على النبات ألّنها تحجز أش
فتعرقل عملية التمثيل الضوئي والتنفس ، إضافة نقل األمالح الضارة إلى هذه النباتات فتزيد من ملوحة التربة 

 .   2وتجفف األوراق 

                                                           

   

 س  01:21،   س عة  2101/  5/5  م قع ت  يخ   دخ ل إ ى ،  العواصف الرملية والترابية:  جويةلمنظمة العالمية لألرصاد الا1 

https://public.wmo.int/ar 

، مية نايف العربية للعلوم األمنية، أكادي 0، ط أساليب حماية البيئة من التلوث ) مدخل إنساني  تكاملي (أحمد النكالوي :  2 
  00،  ص 0666الرياض ، 
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 الملوحـة : ر ـــــــــــخط 2.2
الثروة  ، وهي تمثل تدهورا لمواردعبارة شاملة مميزة للزيادة التدريجية لتركيز األمـالح فـي التـرب  الملوحة    

الطبيعية والمياه ، بفعل العوامل طبيعية فارتفاع درجات الحرارة المفرطة ، وقلة األمطار ، والعوامل البشرية 
الناتجة عن سوء استعمال اإلنسان للموارد المائية و اإلفراط في استغالل مياه الري ، تؤدي إلى تدهور قدرة 

 . 1يئتها لتتحول إلى أراضي متصحرة  األرض اإلنتاجية ، وته
هلة و في الغالب تكون أمالح الصوديوم س  ن الترب المتملحة يرتبط بتراكم األمالح في مقد التربة ،تكوّ و    

 ،كالكلوريدات ،الكبريتات ،و البيكاربونات و المحتوى العالي لكلوريدات الكالسيوم و المغنسـيوم أيضـا،الذوبان 
قل ،عندما تتطور التربة بوجود محتوى عالي في المادة األم يكون تملح التربـة أولـي ،ويختلـف أو لكـن بشكل 

ارتفـاع  ي يحدث للترب المتكونة و المتطـورة بسـببأما التملح الثانو . هـذا باختالف طبيعة عمليات تكوين التربة 
تتجمـع أو  األمالح مستوى المياه الجوفية المالحة أو التضاريس التي تلعب دورا مهما في تملح التربـة أيضـا،

 من  ةالكبيركيز الترا .تتراكم عند وجود مصدر لها وإمكانية نقل هذه األمالح إلى الجزء العلوي لمقد التربة
 لأفعا لها التربة لمحلو في الذائبة األمالح

 ةـبني على بتأثيراتها النباتات على مباشرة غير
كسجين األ و،  الماء كةحر،  التربة

 نمو على مباشرة لأفعا ولها  ،بالخصوص
 .2النباتات وتطور

د القيو  وتعتبر ظاهرة التملح إحدى أهم      
لى تفاقم ، والتي أدت إ ورقلةفي الرئيسية للتنمية 

بة و عصمشكلة االرتقاء في المناطق الزراعية ، 
جل أفرض مواد خاصة من ت حيثالتعمير و 

ز وتترك ،مكلفة جدا ومع هذا هي استغاللها و 
 . من المدينة في المنطقة الشمالية ة خاص

                                                           

مجلة العلوم ، "  2116ط العرب على القطاع الزراعي لعام اآلثار اإلقتصاددية لمشكلة ملوحة ش" باسمة كزار حسن : 1 
  15، ص   2012، جامعة البصرة ،  30، العدد  1،المجلد  االاتصادية

  ،رسالة  ماجيستير في التهيئة الهيدروليكية في المناطق الجافةفعل غسل التربة الزراعية في حوض ورالة  سفيان غرياني: 2
  3، ص  2116جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ،  ، كلية العلوم والعلوم الهندسية  ، ، قسم الري والهندسة المدنية

 ( : الملوحة في واحا  النخيل ببلدية ورقلة49الصورة رقم )

   7006: جمعية  صدقا  القصر لحماية البيئة ورقلة  صدرلما
 



المشكالت البيئية  في مجال الدراسة                                                                          رابعفصل الال  

292 

 

لى عملية التبخر العالية  والتي تصل إ بفضل عدة عوامل ، أهمها: يتم ّ تراكم األمالح في التربة  ولعل       
غير العقالني الذي ساهمت  في ظاهرة  صعود المياه  مياه الري  ، ملم في أشهر الصيف 233 أكثر من 

ملم / سم  24. ويمكن أن تصل الموصولية الكهربائية للتربة إلى وبفعل التبخر القوي تساهم في تركز االمالح  
 مع العمق .خاصة في الطبقة السطحية وتقل 

 

 المشكالت البيئية ذات المنشأ البشري  .5
 األخطار الناتجة عن الصناعة النفطية : 3.5

يتمثل ذلك و ؛ ثار سلبية على البيئة آسبب في خلق تنشطة التي تصناعة النفط واحدة من األ تعتبر       
والتي  ، كل مراحل صناعة النفطنشطة والعمليات المختلفة في ساسية في التلوث الناتج من جراء األأبصورة 

تشمل االستكشاف واالنتاج والنقل والتخزين والتكرير والتسويق والتوزيع واالستخدام النهائي لكافة المشتقات 
 فهي تواجه  ،)حوض بركاوي ، وقاللة ( نتاج المحروقات بها إقواعد  فنظرا لوجودورقلة  بلديةبالنسبة ل.  النفطية

 عدة أخطار نذكر منها:

 :: خطربئر حوض بركاوي الناتجة عن عملية حفر اآلبار البترولية  الجيولوجية األخطار   3.3. 5
ة تقع حسب التصنيف الوطني للمناطق الزلزالي جيويوجية ، حيث تقع في ةرغم أّن مدينة ورقلة مستقر      

أّن االنهيارفي طبقات األرض  الذي حدث  إالّ  .ناشطة في حركتها الزلزاليةغير التي تعد  ( 4)ضمن منطقة
خطار هي أحد أهم األ، والتشققات الناتجة عنه ، والتي مازالت مستمرة إلى يومنا  في حوض بركاوي م  0891

 تحذر ورقلة ؛ حيث  بلدية المحدقة ب
تقارير عديدة من إمكانية تسببها في 
كارثة عظمى على عاصمة الواحات، 

 لمك 01ال تبعد سوى بنحو  والتي 
خاصة وأنه ال وجود  الغرب منها ، لى إ

 .لخطط حقيقة للتكفل بها 
  : يقع  مواع حوض بركاوي

الحوض في الجنوب الشرقي للجزائر ، 
كلم ، غرب مدينة ورقلة  011على بعد 

كلم ، وجزء من حوض واد ميا ،  01
 الذي يعتبر من أقدم األحواض في الجزء 

 

 كلم غر  مدينة ورقلة 40ح رة حوض بركاوي موقع ( :33)خريطةلا 

 
GOOGLE EARTH 2018 باالعتماد  المصدر :  نجز          
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الشمالي من الصحراء الجزائرية . يحده شماال كّل من مدينتي جامعة وتقرت ، في الشمال الشرقي حاسي 
حقول رئيسية  0ي حاسي الرمل ، شرقا كل من العقرب والقاسي . وهو يتكون من مسعود ، في الشمال الغرب

، والعديد من الحقول الثانوية مثل : أنقوسة ، (GLA)( ، وقاللة BKH( ، وبن كحلة )HBKهي بركاوي )
ن مذراع تامرة، كف العقرب، الصحن . يعتبر الحوض من أكبر مراكز إنتاج البترول منذ اكتشافه في الستينات 

 0811، ومنذ  ) (CEPAمن طرف الشركة الفرنسية  0811سنة   Ok101م ) أول بئر يسمى  01القرن 
 بدأ تطوير الحوض بحفر العديد من اآلبار. 

  عملية حفر اآلبار البترولية والغازية تمّر بثالث مراحل أساسية : اقتالع  إنّ   : 6891أكتوبر  سبب إنهيار
إخراج األتربة والصخور من خالل وحل الحفر ، ثم أخيرا عملية التنبيب  الصخور من خالل مثاقب الحفر ،

والسمنتة . إّن الخطورة خالل هذه المراحل تتمثل في فقدان وحل الحفر نتيجة أّن التركيبة غير مالئمة للسوائل 
ألنابيب كل االموجودة في الصخور، وكذا نتيجة عملية السمنتة غير المالئمة أو غير الكافية ، إضافة إلى تآ

داخل البئر.وتتمثل الخطورة فيما سبق في إمكانية حدوث إنهيارات معتبرة لجدران البئر ، وتلوث المياه الجوفية 
  .1خاصة طبقة الميوسان . وبالنسبة لحوض بركاوي حدوث االنهيار كان نتيجة السمنتة غير المناسبة

سبق االنهيار التوقف عن حفر بئر  ، 0891ام بدأت الحادثة  بإنهيار كبير أشبه بهزة زلزالية ع     
قبل الوصول إلى مكان تواجد البترول  متر، 0100على عمق 0809سنة  (OKN32) بترولي استكشافي 
متر، وقامت الشركة الوطنية المسؤولة  111متر، وكان ذلك نتيجة عدم ثبات البئر على عمق 0111على عمق 
ار خلي عن البئر بدون تبطين الجزء األسفل منه باإلسمنت الخاص باآلببالت) شركة توتال الفرنسية ( عن الحفر

حيث  ؛وتم ذلك بنجاح ، من البئر السابق  م91في حفر بئر آخر على بعد  ، وتم الشروع وقتها  البترولية
متر، 111 انكسرت أنابيب البئر على عمق  أين، 0890إلى غاية مارس  أنتجت كميات معتبرة من البترول

ذلك في الطبقة التي يتواجد فيها الملح، حيث كشفت التحقيقات عن تكون تجويف يصل بين البئر وكان 
مترا  01متر، وعمقها 011تكونت حفرة قطرها  0891المستغلة والبئر التي تم سدها باإلسمنت. وفي أكتوبر 

، لوحظ 0880ماي م، وهو ما أحدث "االنفجار الكبير. وفي 011وازدادت حجما فيما بعد حيث بلغ قطرها 
 عرض التشققات إلى متر، فيما  م من مركز الهوة، ووصل 111تكوين شبكة من التشققات المركزية على بعد 

 الظاهرة . واألشكال التالية تبرز تاريخ2 م أي ضعف ما هي عليها على السطح 111بلغ قطر الفجوة تحت األرض 

                                                           

، رسالة  الجزائر ( –تأثير المحرواات على البيئة خالل عملية الحفر واالستخراج ) حالة حوض بركاوي آمال رحمان : 1
    61560 ص،  2111ماجيستير في اقتصاد  البيئة ، كلية الحقوق و العلوم اإلقتصادية ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 

, Land Historique de l'incident d'Okn 32, à la partie du nord du Sahara Algérien:  kbiOynda , L kretcheA aidS 2

Subsidence (Proceedings of the Fifth International Symposium on Land Subsidence, The Hague, October 1995). 

IAHS Publ. no. 234, 1995.pp 110 ,113 
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 Said Akretche , Lynda Okbi : Historique de l'incident d'Okn 32, à la partie du nord du Saharaالمصدر : 

Algérien,op cit ,p111 

 

 

0986(  : مراحل انهيار ح رة بركاوي 32ال كل  )  
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  :   إنعكاساتها على مدينة ورالة 

، سارعت سونطراك إلى إتخاذ مجموعة من اإلجراءات لتشخيص  0891عند حدوث االنهيار  توسع الفجوة :-6
، اذبيةتعلقة بمقاومة المياه ، الجالظاهرة ونتائجها حتى يتّم التحكم فيها ؛ وذلك من خالل جملة من الدراسات م

 :  وهيحالة توسعها الحركات األرضية... إلخ ، وكّلها أظهرت مدى خطورة الظاهرة على مدينة ورقلة في 
من أجل  0881،  0899،  0890جاز عدد من الوحدات الطبوغرافية سنة إن: تّم  المتابعة الطبوغرافية-

سم على بعد  09متابعة حركات األرض ، وفي أّي إتساع تتجه الفجوة  ، وأظهرت النتائج أّن هناك هبوط بـ 
 . م ، وهذا مايعني حدوث انهيارات مستقبلية 011

حركة زلزالية  11( ، والتي بينت أّن هناك GEOSTOCKتم من طرف شركة الفرنسية ):  المسح الزلزالي -
منها في الميوبليوسان ، وخلصت إلى أّن هناك  00،  0881إلى فيفري  0898مسجلة خالل الفترة من أوت  

 . 1 الغربيةحركات زلزالية هامة للقشرة األرضية وتطور ملحوظ للتشققات في الجهة الشمالية 
أنجزت هذه العمليات في : قياسات الجاذبية - 

،  ENAGEOمن طرف شركة  0880جانفي 
بهدف التحديد الدقيق للخصائص الهندسية 
للفجوة ، وتوصلت إلى أّن قدر االمتداد حوالي 

من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي ،  011
م من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي  011و

 . 0مليون م 1، ومساحة عظمى للفجوة مقدرة بـ 
تّم اسشارة علماء الهيدرولوجيا من  هذا و     

لم  0888جميع أنحاء العالم ، ولكن حتى سنة 
شارت حيث أ ؛يتغير شيئ ، بل زاد األمر تعقيدا 

حقيقا سيحل بمدينة ورقلة، لتشكل خطرا  م 111قطر الحفرة في األسفل إلى أكثر من الدراسات إلى إلى توسع 
متر، بعد أن قدرت زيادة  077وتتوقع دراسات أن يصل قطرها إلى  .والتي تتوسع غربا بإتجاه حقل بركاوي 

  .2 قطر الفجوة، بنحو من عشرة أمتار سنويا، كما أن الشقوق المحيطة بالحفرة زاد اتساعها وقارب سمكها المترين
 .( 11أنظر الصور رقم )

                                                           
:op cit ,pp 114,115 Said Akretche , Lynda Okbi 1  

 

  2101/ 21/00، جريدة الشروق ، حفرة بركاوي.. الكارثة المحداة بسكان الجنوبرشيد شويخ :   2 

 حوض بركاوي فجوة ( : الت ققا  الناتجة عن 30رة )الصو

 7002المصدر : الحماية المدينية لوالية ورقلة 
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وتتسرب  ،ها تختلط ببعض البعضكانت المخلفات النفطية والمياه  0880ى سنة حتّ . تلوث المياه الجوفية : 2 
/سا، هذه المياه التي تصعد بسرعة إلى السطح مرورا بالطبقة الملحية 0م 0111حتى  0111إلى السطح بسرعة 

غرام لكل لتر، وهي مكافئة لملوحة البحر الميت، وقد لوحظ  001تؤدي إلى ذوبان الملح، إذ وصلت نسبته إلى 
ها وهذا ما أكدته الدراسة التي بلطبقة السطحية يتجه ببطء نحو الشرق، أن هذا الماء المالح الذي وصل إلى ا

مراحل ، بهدف  1من خالل دراسة مقاومة المياه ؛ حيث مرت الدراسة بـ   ENAGEO قامت الشركة الوطنية 
 OKN32متابعة تملح مياه طبقة السنونيان المشبعة بالكربون من خالل ذوبان الطبقة الملحية على مستوى البئر 

كلم  0، أّن المياه تنشر في االتجاهات األربع إنطالقا من البئر :  0890لقد أظهرت نتائج المرحلة األولى ، و 
كلم اتجاه الغرب . أّما بالنسبة للمراحل 0اتجاه الجنوب ،  0.1كلم اتجاه الشمال ،  0.1ناحية الشرق ،

 ذاهو االتجاهات الثالثة باستثناء الجهة الغربية . ، فقد أكدت أنّ  المياه تتجه في0880، 0881،  0899الموالية
رافي ، بل في الحوض الهيدروغ ما يشكل خطرا ثانيا على صحة السكان والفالحة ليس في منطقة ورقلة فقط

اء من الملح خطوط بيضعلى طول الطريق  ما ظهرتك،  خزانا حقيقيا للبالديمثل للجنوب الشرقي للبالد والذي 
تشير معظم توقعات سوناطراك الخجولة إلى تمّلح المياه السطحية في ورقلة  . هذا ووالمجففة المتعفنة والواحات

  .اتخاذ االجراءات الالزمة يتم عام إذا لم 011/ لتر خالل غ 01
أصبحت منطقة حوض بركاوي من المناطق الخطيرة المحروسة بصفة دائمة من طرف  0881ومنذ سنة 

عسكرية ليست بعيدة عن الفجوة ، وتم منع الطيران في هذه المنطقة، وقامت الجيش ؛ حيث تّم إنشاء قاعدة 
سونطراك باستدعاء شركات عالمية إليجاد حل للمشكلة ولكن دون نتيجة تذكر .إّن إيجاد حل لهذه الظاهرة 

انتظار  مخوفا من استعمالها ألغراض أخرى ، إذ يت تقرر تمويله من طرف البنك العالمي ، ولكنه لم يقدم أمواال
اقتراح حل معقول وقابل للتطبيق ، وتجدر اإلشارة أّنه تّم اقتراح العديد من اإلجراءات إليقاف إندالع المياه ، 
حيث اقترح مركز دراسات روسي تفجير شحنة نووية خفيفة لوضع حد الندفاع المياه ، ولكن الخطورة تتمثل 

م ، ليمّس بذلك منطقة ورقلة والمناطق المجاورة ، كما كل 01في أّن اإلشعاعات سوف تنتشر على امتداد يفوق 
تّم اقتراح ضخ مواد كيميائية سائلة تتحول بسرعة إلى الحالة الصلبة أو ضخ كميات معتبرة من الوحل إليقاف 
إندفاع المياه  ، وهنا لعبت الطبيعة دورها حيث توقف اندفاع المياه بصورة طبيعية ، كما تناقص حجم االنهيارات 

 .  1رضية وأصبحت الظاهرة مستقرة إلى حين.األ

                                                           

 

1 Boris Razon : or-noir-eaux-profondes-pollution-secrete , magazine H2o , 4345/0/40, a 14:00h 

http://www.h2o.net/catastrophes-pollutions/or-noir-eaux-profondes-pollution-secrete.htm,   

 

http://www.h2o.net/catastrophes-pollutions/or-noir-eaux-profondes-pollution-secrete.htm,le%2023/3/2018
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هذه المشكلة تبقى قائمة و تواجه كل عمليات الحفر في طبقة األلبيان والتي يمكن أن تسبب حوادث مماثلة    
 .إذا كانت جوانب اآلبار غير صالحة وبدون صيانة

 بركاوي ( :القرب من اواعد إنتاج المحرواات ) حوض التلوث الهوائي الناتج عن  2.2.2

قاللة  و بركاوي ،  كلم  37بحوالي غير بعيد عن المدينة  إلنتاج المحروقات والغازقاعدتين  إّن وجود    
المميع(  از) البترول الخام والغ والمتخصصتين في أنشطة الصناعة النفطية في مرحلتها األولى مرحلة االنتاج

خطرا حقيقا على المدينة خاصة فيما تعّلق بالتلوث الهوائي ، حيث تشير إحدى الدراسات حول مركب  نيشكال
ة في دالقيم القصوى المحدّ حوض بركاوي إلى أّن كميات االنبعاثات الغازية الناتجة عن المركب ، قد  فاقت 

 ( .  35وهذا مايظهر الجدول  رقم ) . 1 11/031رقم  المرسوم التنفيذي

                                                                                                                   7004بركاوي   سنة  ضجدول يمثل االنبعاثات الفعلية والقصوى لمركب حو : ( 34الجدول )    

 المعايير
 القيم الفعلية

 (4)مغ/ط م
 القيم القصوى 

 (4)مغ/ط م
التلوث غير المسموح ايم 

 (4بها)مغ/ط م
 077 077 077 أكسيد الكبريت
 47 077 047 أكسيد اآلزوت
 07 057 007 أكسيد الكربون 

 057 057 377 مركبات عضوية متطايرة
 0 5 00 أحماض سلفورية

 05 37 55 الجزيئات
: نور الهدى محجوبي ، أمينة مخلفي :" تقييم اآلداء البيئي في المؤسسات النفطية )دراسة  حالة المركب النفطي حوض المصدر

  0702، ديسمبر  5، العدد  المجلة الجزائرية للتنمية االاتصاديةبركاوي ( " ، 
وح موي فاقت القيم المسالواضح من خالل الجدول أعاله أّن االنبعثات الغازية الناتحة عن حوض بركا      

، أي تفوق ضعف القيمة  3مغ / ط م 377يا ، حيث وصلت قيمة المركبات العضوية المتطايرة إلى نبها قانو 
، وكذلك الحال بالنسبة لباقي  3كغ / ط م 077القيم المسموح بها بحوالي  المسموح بها . أكسيد الكبريت فاق

لمركب ، وهذه الغازات تنقل إلى مدينة ورقلة بفعل الرياح . لتشكل الغازات ؛ وهذا راجع إلى زيادة حجم انتاج ا
 عتفارت حيث خطرا حقيقيا على صحة السكان ، وهذا ما أكده لنا رؤساء الجمعيات البيئية في  ورقلة ، 

                                                           

،المؤرخ في  23، العدد ج رمعـايير االنبعاثات الغازية في الجو"، للقـيم القصـوى لب المتعلق " ،11/031المرسوم التنفيذي رقم 1 
 2111أفريل  05



المشكالت البيئية  في مجال الدراسة                                                                          رابعفصل الل   
 

298 

 

األمراض الصدرية والحساسية في المدينة ، ولقد حاولنا الحصول من مديرية الصحة للوالية عن بعض األرقام 
 ضاع البيئية لكن تعذر علينا ذلك .األمراض الناتجة عن تردي األو حول 

 خطر نقل المواد الخطرة )البترول ، الغاز ( : 1.3.5

خطوط أو عبر  ، ناقالت النفط وعربات النقل و القطاراتتستخدم في نقل البترول و الغاز وسائل عدة منها        
بيئة المختلفة على عناصر الأو عمليات نقل النفط سواء برا أو بحرا على تأثيرات سلبية  ، وكّلها لها األنابيب 

 .خصائص فيزيائية وكيميائية  بما تمتلكه من  حية. كائناتمن ماء وهواء وتربة و 

عض بلدية  ورقلة ؛ حيث تعرف بويعتبر النقل عبر الطرق البرية من أهم األخطار التي يمكن أن تواجه       
حركة واسعة للشاحنات الناقلة للمواد الخطرة ؛ والتي يمكن أن تحدث كوارث بيئية في حالة إصطدامها  الطرق 

 يوم  ، الذي شهد حادثة تسرب كميات معتبرة من السوائل الخطرة 39الطريق الوطني رام مثل أو انقالبها ، 
 1.تلوث التربة  ى، أدت إل 0772/ 2/ 00

ن لنقل البترول أنبوبي بلدية حيث يمّر عبر ال ؛آخر  ابيئي اتشكل تحديأنابيب لنقل النفط خطوط كما أّن       
   . (53أنظر الجدول ) ، لنقل الغاز من حوض الحمراء إلى آرزيو أنبوب، و 

 ( : أنابيب نقل البترول والغاز التي تمر عبر بلدية ورالة .00الجدول )

       2100مديرية الحماية المدنية لوالية ورقلة  المصدر: 

                                                           

  1 مديرية الحماية المدينة لوالية ورقلة 2100 

 طول القناة نوع القناة
 ضغط القناة
 )البار (

  en) عرض القناة 

(  pouce 
 الوصول االنطالق

 أنبوب نفط الخام 

Oléoduc 

OZ6(brut) 

 

 كلم 480كلم منها  534
 في والية ورقلة

01 09 
حوض 
 الحمراء

 آرزيو

 أنبوب   النفط الخام

Oléoduc 

OZ2(brut) 
 

كلم في   480كلم منها  544
 والية ورقلة

11 01 
حوض 
 الحمراء

 آرزيو

 أنبوب غاز

Oléoduc LR6 

(GPL) 

 

في والية  828كلم منها  955
 ورقلة

91 01 
حوض 
 الحمراء

 آرزيو
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 . دفن في التربةالتربة بسبب األنابيب التي ت ؤثر علىتهذه األنابيب لها تأثيراتها على البيئة المحلية ، فقد      
وربما إلى  تهابيكتغيير تر و ؤدي إلى انضغاط التربة ت والتيناهيك عن التجهيزات األخرى المصاحبة لألنابيب 

 تلوث المياه الجوفية في حالة حدوث تسربات .

ويدها ، ولضمان التدفق الثابت يتّم تز  ابيب، وذلك النخفاض الضغط داخل األن محطات دفع النفطناهيك عن  
عاث هذه األخيرة تتسبب في انب؛ ربائية أو توربينات الغاز كهالديزل أو مولدات بمضخات تعمل بمحركات 

خر آلبر عند نقل الغاز الطبيعي الذي قد يتسرب هو اكانت الخطورة تكون أكوإن ، بعض الغازات في الهواء 
 .1 ل يصعب التحكم فيهاكمسببا مشا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

عدد ، ال مجلة الباحث، " تأثير النفط على البيئة خالل مرحلة النقل )حالة الجزائر( "طواهر محمد التهامي  ، آمال رحمان : 1
  23، ص  2103،  02
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 :   نابي  نقل المحروقا  في والية ورقلة (33)الخريطة 

 

 والية ورقلةفي ( : محطا  الضخ 36)  الخريطة

 

 مديرية الحماية المدنية لوالية ورقلة 
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    : إشكالية صعود المياه 5.5

المناطق  الفيرياتيكية بمياهروز المياه على سطح األرض، من جراء تشبع الطبقة بتعرف هذه الظاهرة ب     
ظاهرة من أهم التحديات التي تواجه مدينة ورقلة ، وقبل ال هذه ولعلّ  .المنخفضة: ورقلة، تقرت ، الوادي ...الخ

 التعرض ألسباب المشكل وإنعكاساته ، البد من تحديد الطبقات الجوفية المستغلة :

 الطبقات الجوفية المستغلة :  2.2.2 

طبقات مائية جوفية،   3تحتوي مدينة ورقلة كجزء من حوض ورقلة على خزان مائي ضخم متكون من       
منها للسقي والشرب ) طبقة المتداخل  القاري والطبقة المركب النهائي ، بينما طبقة المياه  2يتم استغالل 

: تغالال هيو الطبقة األكثر اسالجوفية بحفر اآلبار السطحية  فهي غير مستغلة . حيث يتمّ  استغالل المياه  

Senoniene ,Miopliocène 
  (:Continental Intercalaireطبقة المتداخل القاري ) -

م  ، يبلغ مستوى التدفق المستخدم بواسطة الحفر حوالي  0111و  0011يتم االلتقاط  على عمق يتراوح بين 
 ل / ثا  في المتوسط. هذه المياه الجوفية مخصصة أساًسا لمياه الشرب .  011

  :  Complexe Terminalطبقة المركب النهائي    -
 ل/ثا . 11و 01، بتدفق مابين   م  011و  011 مابين  تترواح ق عماأعلى  يتم االلتقاط 

 
 : الطبقة السطحية -
، م. 01ى اجد من بضعة سنتيمترات إلتتو  والتي ال يتم استغالل المياه الجوفية السطحية في منطقة ورقلة .   

وتتدفق بحرية من النقاط المرتفعة إلى النقاط المنخفضة )الشط والسبخة ( . وذلك الرتفاع نسبة الملوحة بسبب 
  .غ في الشط 02غ ، وتتجاوز  02إلى  04التبخر خاصة حيث تترواح معدالت الملوحة إلى 
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 ( : عمق طبقة الجوفية السطحية لحوض ورقلة32الخريطة )
 

 
 

 

 
 

 7006: مراجعة المخطط التوجيهي لبلدية ورقلة المصدر 
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لدية بترجع  مشكلة صعود  في المناطق الحضرية أو الزراعية في :  العوامل الرئسية في صعود المياه 5.5.5
 ورقلة بشكل أساسي إلى مجموعة من العوامل:

 : المواع  3.5.5.5
مجرى  27مصب نهائي ألكثر من إن تموقع مدينة ورقلة ضمن حوض ، و مجرى لواد خامد وادي مية )     

 عرضة لصعود المياه . جعلها واد ميزاب ، وواد النساء .  -( ، وواديين نشطين  مائيا جافا
 :  الجيومورفولوجي للسطحالشكل  5.5.5.5

فاالنبساط هو السبب الرئيسي في صعود المياه ، ألّن مورفولوجية المنطقة تمنع الجريان الجاذبي للمياه     
 المصارف الطبيعية .نحو 

:انطالقا من المركب النهائي والقاري نحو السماط الفرياتيكي عن  تسربات األسمطة العميقة    1.5.5.5
 طرق الصرف العمودي .

كثر من التي تستهلك أ الحديث هنا عن  المياه الموجهة للسقي سوء تسيير الموارد المائية :  1.5.5.5
. وقد  بدأت الظاهرة منذ أن بدأت المشاريع ( 55) أنظر الجدول )    من الموارد المائية المتاحة  56033%

الزراعية التي منحت فيها ملكية األراضي الزراعية للفالحين ، أين أصبحت تمارس األنشطة الزراعية دون 
إجراء دراسات مسبقة للتربة والمحاصيل المناسبة . فضال عن عدم وجود نظام صرف فعال لهذه المياه.األمر 

ر الواحات )يتم تناولها في العنصر الخاص بتدهو يؤدي تسرب هذه المياه والتحاقها بالسماط الفرياتيكي  الذي
 انعدام الوعي البيئي عند المواطن والفالح معا ، مما أّدى إلى هدر الموارد المائية .في ورقلة (. ناهيك عن  

  2022( : يمثل توزيع استعمال  المياه لبلدية ورالة 00الجدول )

الماء المخصص للصناعة  السعة )ل /ثا (
 )ل /ثا (

 ماء السقي

 )ل /ثا (
 ماء الشرب

 )ل /ثا (
2120 

 
140 1260 720 

    2023مديرية الموارد المائية لوالية ورالة  

ثمّ  للشرب   % 56033الواضح من خالل أعاله أّن أغلب استخدامات المياه موجهة للسقي بنسبة :      
 . % 1,11، وأخير القطاع الصناعي بنسبة 33061
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 الصرف الصحي : بنظام مشاكل متعلقة 2.5.5.5
مدن الصحراء المنخفضة من ظاهرة صعود المياه والتي كان من أسبابها عض عانت مدينة ورقلة كب     

مدينة لامجموعة من اإلجراءات لحماية إتخاذ ولقد تّم الرئيسية المشاكل المتعلقة بالصرف الزراعي والصحي ،  
 ، مشروع يتضمن حماية حوض ورقلة من هذه الظاهرةمن هذا الخطر ، بل حوض ورقلة ككل تمثل ذلك في 

كلم من شبكات  443إنجاز  من خالل مليار دج 41بلغت تكلفته المالية نحو ، و  4331/ 4/4بدأ منذ  ذيالو 
م  434224بطاقة إجمالية تبلغ  وثالث محطات لتصفية المياه المستعملة، محطة ضخ والرفع  24، التطهير 

كلم من  23كلم لتحويل المياه المستعملة إلى منطقة سبخة سفيون )حوالي  24، وقناة رئيسية بطول  /يوم 3
رغم أّن المشكلة كيلو متر. لكن  144بلديات تغطيها شبكات الصرف الصحي بطول مقدر بـ  1مدينة ورقلة( ، 

أنه مازالت هناك مجموعة من النقائص على مستوى هذه الشبكات ، وخاصة على مستوى  قد خفت حدتها إالّ 
 ما سنفصل فيه : وهذا  ، دينة ورقلةم
 حي :صنظام الصرف الخصائص  3.2.5.5.5.
  : شبكة الصرف الصحي 

هي ذات نظام موحد و تتمثل في قنوات صرف المياه المستعملة الصادرة  لبلديةشبكة الصرف الصحي      
من التجمعات العمرانية ، و كذا مياه النز و السقي إلى أماكن التفريغ  وهي من نوع 

(PVC(,)PRV(,)PEHD،) 0111,0011,0111,111,011,111,511,311,305,251ذات أقطار مختلفة )
كلم . وألن المدينة واقعة في حوض كان  256ن الوطني للتطهير( يبلغ طول الشبكة )حسب معطيات الديوا

( محطة مبينة في 06البد من أن يتّم هذه القنوات مربوطة فيما بينها بمحطات )الرفع و الضخ( عددها )
 :الجدول
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 7006( :  يبين خصائص محطات الضخ والرفع لبلدية ورالة 36الجدول)

سنة  إسم المحطة
 اإلستغالل

عدد 
 المضخات

اإلرتفاع 
 المانومتري 

 التدفق
 ل/ثا

 مكان الضخ

 م.ض. رويسات جنوب شرق  311 23 3 2116 0بامنديل 
 م.التطهير 31 02 3 2111 الثكنة

 0الجمارك  35 005 3 2111 حي بوزيد
 0م.ض. بامنديل  01 35 3 2116 طريق غرداية
 0الجمارك  011 0005 3 2111 سوق السبت

 م.ض.الثكنة 25 0 3 2116 المستشفى
 م.ض.سعيد 21 0205 3 2111 يني أوقين

 م.ض.سعيد عتبة شرق  31 005 3 2111 سعيد عتبة
 م.التطهير 051 35 3 2101 0الجمارك 
 0م.ض. بامنديل  11 0035 3 2116 2بامنديل 

 0م.ض. بامنديل  25 505 3 2111 سيدي عمران
 0م.ض. بامنديل  051 02 0 2115 حي النصر

 م. التطهير 251 26051 3 2111 سعيد عتبة شرق 
 0م.ض. بامنديل  25 0605 3 2111 بوعامر

 0الجمارك  011 00051 3 2101 2الجمارك 
 م.ض. طريق عرداية 11 01051 3 2116 منطقة النشاطات

 م.ض. طريق عرداية 32 3005 3 2101 0منطقة المرافق 
 منطقة المرافقم.ض.  03 5001 3 2101 2منطقة المرافق 
 م.ض. منطقة المرافق 31 3001 3 2101 3منطقة المرافق 

      7006المصدر: الديوان الوطني للتطهير بورالة 

عتمدان يتنعدم فيهما شـــــبكة الصـــــرف الصـــــحي فهما ف حاســـــي ميلودالتجمعان الثانويان بور الهائشة و أما    
  )الصرف الفردي(. ةالطريقة التقليديعلى 
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 3م 0011081,110حوالي   2101ورقلة  لبلدية بلغ حجم المياه المستعملة حجم المياه المستعملة :            
  2161حجم المياه المستعملة لبلدية ورالة لسنة  ( : 32الجدول )      

 مج د ن أ س أ ج ج م أ م ف ج األشهر
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 2167المصدر : الديوان الوطني للتطهير  
 محطة التصفية  : 

هكتار  11وتتربع على مساحة تقع المحطة في الشمال الشرقي من مدينة ورقلة بمنطقة سعيد عتبة ،         
، بلغ الحجم اإلجمالي للمياه  0/02/2111، بداية العمل كانت في  لتجميع المياه المستعملة وتضم  أحواضا

، 7م 66382157 كمية المياه المعالجة بلغت، و  7م 62218525حوالي  4342المستعملة في المحطة لسنة 
 1.  %    13.99: معدل استخدام القدرات الموجودة/ اليوم  ،  7م 51887 التدفق اليومي

 ( المصب النهائيPoint De Rojete)  : 

ب ، مياه السقي والمياه السطحية من طرف مكتفيذية الشاملة لشبكة الصرف الصحيبعد إعداد دراسة التن      
( و التي كانت أهدافه المحافظة على سبخة أم الرانب كمنطقة رطبة، القضاء BGدراسات أجنبي السويسري )

على إشكالية الصرف الصحي ومياه السقي ومياه النز التي تعاني منها المنطقة، و المحافظة على غابات 
و كلم وه 23النخيل و السبخات و التجمعات السكانية. تّم إيجاد مصب نهائي جديد بعيد  عن مدينة ورقلة  

 ( 52سبخة سفيون شماال بدل سبخة أم الرانب . أنظر الخريطة )

 
 
 
 
 

                                                           

  1 الديوان الوطني للتطهير ورقلة  2100 
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 : لمشاكل التي تواجه نظام الصرف الصحي ا 5.2.5.5.5

 :رغم كل المجهودات المبذولة من خالل مشروع حماية مدينة ورقلة مازالت تعاني الشبكة  المتعلقة بالشبكة
من العدديد من المشكالت، والتي تهدد  الصحة و اإلطار المعيشي للسكان خاصة . ولعل حجم الشكاوي 

 ، أنظر الجدول التالي :0101سنة  خلل 0011المقدمة من طرف السكان يبرز ذلك حوالي 

 2161لسنة ( : حجم الشكاوي المقدمة من طرف سكان بلدية  ورالة حول شبكة التطهير 59الجدول ) 
 مج د ن أ س أ ج ج م أ م ف ج األشهر
عدد 

 الشكاوي 
240 131 182 168 158 103 104 133 138 157 128 122 1764 

 2167الديوان الوطني للتطهير  در :المص                                                                      

)سبخة س يون ( ( : المص  النهائي لحوض ورقلة38الخريطة )  
 

المصدر 
 ال

 

 

 

 
الصور مأخوذة من :  +GoogleEarth 2018  المصدر : من إنجاز الباحثة باالعتماد على  

Plan  d’Amenagement de la Wilaya de Ourgla :Evaluation territorial et 

Diagnostic , Phase 1, 2012 ,p 26 

( : قناة تحويل 30الصورة )
إلى السبخة ميا  الصرف   

(: شط أم 37لصورة )ا

 الرانب

( : سبخة س يون34الصورة )  

 سبخة س يون 

  ط   م الران  

 منطقة ورقلة 

 ح ض    
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 :  ولعلّ  هذه المشكالت تعود إلى جملة من العوائق نوجزها في
 01: إذ أّن شبكة الصرف الصحي القديمة تجاوزت مدة استخدامها )هبوط على مستوى الشبكة القديمة  -

 سنة فأكثر(.
: ذات الميل المتساوي و الضعيف مما يسبب في إعاقة الجريان داخل   الطبيعة الطبوغرافية للمنطقة -

 .)الجريان الحــر(القنوات 
، الصحي شكلة الرئيسية لنظام الصرفوالتي تعتبر الممما يسبب انسداد القنوات. الطبيعة الرملية للمنطقة -

  ويرجع وجودها إلى عدة عوامل منها أعمال البناء ، رمي النفايات .

 . مباشرة في شبكة الصرف دون معالجة أولية. محطات البنزين رمي مياه -
 نقص الموارد البشرية والمادية . -

االعتداءات من طرف السكان على الشبكة والتي ؛  ت  ز من خالل    غياب ثقافة الصرف لدى المواطنين  -
تعبر عن قلة الوعي مثل سرقة السدادات ، الربط غير القانوني بالشبكة  ، التخلص من النفايات  داخل 

 . الموالية أنظر الصور الشبكة . 
 ( : تبرز رمي الن ايا  داخل  بكة الصرف الصحي(40( )42)( 45( ،)44)الصور)

Déchets extraits des réseaux d’assainissement

    
 7006المصدر : الديوان الوطني للتطهير ورقلة 
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الت مما يستدعي التدخ، ككل تعاني الترمل  البلدية أّن  ومن أهم النقاط السوداء في شبكة التطهير نجد  
ذي يحتم إستعمال ال المستمرة لتنظيفها يدويا ، إضافة إلى بعض األحياء التي تعرف الشبكة ضغطا كبيرا األمر

 :  تمر ، وهي مبينة في الجدول التاليالمضخات بشكل مس
  2167( : أهم النقاط السوداء في شبكة التطهير لمدينة ورالة 58الجدول )   

 معدل التدخل السبب المواع األحياء

 حي بوغفالة
ن ب –بن عون  –تاليبي 

 دوما
 يوميا إمتال ء الشبكة

 مسكن 91حي  المخادمة
 –تدهور الشبكة 

 مرتين  في اليوم إمتالئها

 مرة في الشهر إمتالء الشبكة أمام مسجد الفرقان حي بوزيد
 يوميا إمتالء الشبكة زياينة زياينة

 م طولي شهريا111 الترمل / مدينة ورالة ككل
 2169المصدر : الديوان الوطني للتطهير 

 تواجه جملة من العوائق :،أّن هذه المحطات محطة الرفع والضخ : المتعلقة ب 
 تلف المضخات  -
 الرمال: حيث تتراكم على مستوى الخزانات وتعطل تشغيل المحطات .  -
 (،...بائيةاألضرار الناجمة عن الغازات في محطات التصريف )تدهور الخزانات والكابالت الكهر   -
 االنهيار والتشققات في أنابيب التصريف ، الناجمة عن تراكم التربة المالحة  .  -

التي تتم من طرف  010تدخل ( والتدخالت العالجية  001الواضح من خالل  حجم التدخالت الوقائية )  و  
 حجم هذه العوائق . الديوان الوطني للتطهير

 :  2161( : حجم التدخالت على مستوى محطات الضخ من طرف الديوان الوطني للتطهير11الجدول )
 مج د ن أ س أ ج ج م أ م ف ج األشهر

عدد التدخالت 
 الواائية

43 43 41 41 41 41 45 49 41 42 49 49 442 

عدد التدخالت 
 العالجية

44 44 42 48 48 48 42 40 48 42 40 40 421 

 2167 لديوان الوطني للتطهيرا                                                     
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 :المتعلقة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي 
 الرمال: تراكم الرمال في أعمال ما قبل المعالجة -    
 نقص قطع الغيار للمعدات المستوردة )المهويات ، المكشطة ، والصمامات...(. -    

 :  ظاهرة صعود المياه  انعكاسات 1.5.5
 على الجانب الفالحي و االاتصادي: 

فيها المحاصيل الزراعية النخيل  ، تؤدي هذه الظاهرة إلى إتالف العديد من األراضي الصالحة للزراعة     
قتصادية االثر سلبا على الجودة و النوعية أباإلضافة إلى ظهور أعشاب ضارة داخل الواحات، كل هذا ، المنتج 

    . للتمر بالدرجة األولى
  على الجانب المعماري : 

ثر الظاهرة يبدو جليا إذا ما قمنا بجولة داخل المناطق المتضررة إذ نشاهد سريان الرطوبة على شكل أإن      
طبقة ندى محلية يتعدى مجالها إلى أن يصل إلى األسقف في بعض الحاالت وتبقى السكنات مشيدة بمواد 

جبر أأكثر عرضة ألثر الظاهرة بسبب الخصائص المسامية لموادها و تأثيرها الكبير بالرطوبة ، مما  محلية
و أصبحت هذه المناطق غير مرغوب فيها بسبب ، السكان على عمليات الترميم من جراء تشوه الواجهات 

 بالمناطق الجافة.  (مما أدى إلى انخفاض قيمة العقار في هذه المناطق مقارنة ، وجود المياه الصاعدة 
 على الجانب العمراني : 

ثر سلبي على المحيط العمراني و انقطاعات في استمرارية النسيج لتفادي التعمير ألقد كان لهذه الظاهرة      
يه وهذا ما أدى إلى تشو ، فوق األراضي المالحة كالشطوط والسبخات والتي تحتجز كميات المياه السطحية 

العام للمدينة كتصريف المياه في مناطق المياه السطحية وتلوث المحيط بنمو بعض األعشاب المنظر الجمالي 
لى وهذا ما اثر سلبا ع،  وانبعاث روائح كريهة وانتشار أعداد هائلة من الحشرات السامة كالعقارب  ، الضارة

 .1المحيط العمراني للمدينة 
 
 
 

                                                           

ة ، رسالة ماجيستير في الهندسة الحرايرية العمرانية )حالة اصرمدينة ورالة ( تأثير النخيل على الجزير كوثر عرباوي : 1
المعمارية ، تخصص التجمعات البشرية في المناطق الجافة وشبه الجافة ،كلية العلوم والتكنولوجيا ، جامعة محمد خيضر، 

  031،  ص  2103بسكرة ، 
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  : على الجانب الصحي      

حالة   00ورقلة مجموعة من األمراض ناتجة بالدرجة األولى عن التلوث المائي من بينها :  بلدية سجلت      
 . 1حالة  الليشمانيوز ، حالة التهاب الفيرس الكبدي "أ" 0المالريا ، 

 : على الجانب البيئي 
أم الرانب ، وسبخة سفيون ، حيث أثبتت عديد الدراسات تدهور المناطق الرطبة  أدت هذه الظاهرة إلى     

 .إرتفاع نسبة الملوثات بها ، األمر الذي أدى إلى القضاء  على األنظمة اإليكولوجية القائمة 
حيث أّن طرقات مدينة ورقلة أهم مظهر يميزها هو البرك والمستنقعات  ؛المنظر العام للمدينة وقد  تشوه هذا 

ر الصور ) انظ ، هذا فضال أنها مكان لتجمع الروائح والحشراتالتي تشكل خطرا على السكان خاصة األطفال 
(40()40 ) . 
 
 

 ( :  حي بايو  بمدينة ورقلة39( )38الصورة )

 
 2023البيئة جمعية أصدااء القصر لحماية  المصدر:

 
 
 
 

                                                           

  1 مديرية الصحة  لوالية ورقلة 0101 
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 المشاكل المتعلقة  بالمياه الصالحة للشرب :   3.2 
بحكم موقع مدينة ورقلة في الجنوب الشرقي ) الجزء الشمالي من الصحراء الكبرى ( فهي تزخر بموارد مائية   

جوفية معتبرة من مصدرين أساسيين المتداخل القاري والمركب النهائي ، والتي تعتبر المورد األساسي للتزود 
          ية واد نسا واد ميا فهي تتجمع في السبخاتبالمياه في المنطقة ، بينما المياه السطحية الناتجة عن األود

) سبخة سفيون ( . إال أّن استتغالل هذه المياه مقيد بعدة عوائق منها الملوحة ، وجوده في طبقات مائية عميقة 
 .مما يرفع من تكلفة االستغالل ، إضافة إلى مشاكل التسيير 

 اإلمكانيات المائية في بلدية ورالة  :  1.3.2
  :  اليوم 3م  24435بئر ، بسعة مقدر ب  90يوجد على مستوى بلدية ورقلة حوالي اآلبار المستغلة / 

 ((42)أنظر الملحق ) ل لكل ساكن . 483باستهالك يومي 
 الموارد المائية المستغلة للشرب  في بلدية ورالة :: يمثل ( 22الجدول )

 اآلبار   عدد
 المستغلةالسيعـة  المـــوارد المستغلــة

 / اليوم 3م 
 اإلستهالك اليومي

 لتر/ثــانية / يــوم3م  األبــارلكل ساكن بالتر
17 110,678 1,281 62,208 150 

 2022مديرية الموارد المائية لوالية ورالة  

 :  اليوم(7)م 11121 ( محطات لتحلية المياه  تقوم بتحلية ماقدره :70تم إنجاز تسع ) منشآت التحلية/ 
 موزعة على تراب بلديتي حسب الجدول اآلتي  

 ( : محطات التحلية  التي تمول بلدية ورالة:67الجدول)      

 /اليوم(7الكمية المياه المحلية )م /اليوم(7الكمية المياه الخامة )م إسم المحطة رام المحطة
S1 2250 3000 غربوز 

S2 6750 9000 عين الخير 

S3 3375 4500 حي بوزيد 

S4 2250 3000 المخادمة 

S5 7875 10500 إفري قارة 

S6 5625 7500 بامنديل الخفجي 

S7 2250 3000 بامنديل القديم 

 11121 11211المجموع                                         

 7006المصدر: مديرية الموارد المائية بورالة 
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  التخزينمنشآت :  

، كما يوجد خزان ضخم حيز  3م 26151، بسعة مقدرة بـ  3م 26151خزان بقدرة  23تمتلك بلدية ورقلة 
 : ((00أنظر الملحق )) 3م 0111اإلنتاج بطاقة 

  2022رالة و ( : منشآت التخزين الموجودة في بلدية 27الجدول )

 الخزانات الموجودة الخزانات في حيز االنتاج

 3القــدرة  م
 

 الــعدد 3القــدرة  م العدد

1,000 

 
01 29,850 24 

 2022مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية 

 : المشاكل المتعلقة بشبكة المياه الصالحة للشرب 2.3.2

 ذات أقطار مختلفة(، PVC( ,)PEHDتتكون شبكة التوزيع من مجموعة القنوات من نوع البالستيك )      
 103003الطول اإلجمالي لشبكة هو:و شكل مختلط )حلقي ومتفرع( ( 13,61,001,011,211,251,311)

( . تعاني من المشكالت  2101مديرية الموارد المائية )حسب معطيات  %66متر طولي  ، بنسبة تغطية 
    التالية :

 وجود قنوات من نوع أميونت إسمنت في الشبكة  ، مما يؤثر على صحة سكان المدينة . -    
  بسرعة .  المضخات إتالفربط شبكة التوزيع بالمنابع مباشرة  مما يؤدي إلى  -    
 . التسربات الكثيرة في الشبكة  -    
 عدم التوازن في الضغوطات للشبكة. -    

 نقص أو غياب القطع الخاصة. -    
 .انسداد القنوات نتيجة طبيعة  المياه  -    
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 :والتراثية تدهور البيئة العمرانية   2.2

 :متقطع ال العمرانيالنمو  2.0.2

يجة لتالقي نت أنش، لمدينة ورقلة المجال العمراني من خالل الدراسة العمرانية في الفصل الثالث يظهر أّن      
عدة محاور رئيسة كانت مسار لقوافل تجارية ضمن حوض بحثا عن مصادر المياه القريبة ، حيث كان هذا 

العامل هو الذي يحدد طريقة نمو و تطور التزايد السكاني إلى أن أكتشف البترول ، فتغير الطابع اإلقتصادي  
طقة أصبحت المنر إهمال في القطاع الفالحي و يظه وبدأ، صناعي  طابع التجاري و الفالحي للمنطقة إلى

عجز وهذا بسب ال، للعمال و أحياء قصديرية   ة بهذا أحياءً ئمركز جذب كبير لليد العاملة الصناعية، منش
الكبير في تلبية حاجيات كامل الوافدين و الباحثين عن فرص العمل في مجال المحروقات وكل الشركات التي 

صور من ق؛ رة في معدل النمو ومن النمط المعماري والعمراني السائد في المنطقة مغيّ و  توفر دخال ميسورا ،
محاطة بسور و غابات للنخيل إلى تجمعات عمرانية هنا و هنالك ، أنتج هذا توسعات في المحيط العمراني 

الكولون  عمع توس ،خارج القصر القديم لورقلة و بداية إستقرار البدو الرحل في جهة الرويسات و بني ثور 
بعد هذه الفترة جاءت مرحلة َلُم الشتات وبداية التعمير و ( ،  08 ريق الوطني رقمطالبإتجاه المحور الرئيسي ) 

في ظل الثورة الزراعية في الوطن و إستقرار أعداد من البدو الرحل في  المنطقة و زيادة المتهافتين عن الشغل 
اء اإلستقرار جاءت فترة  العشرية السودديناميكية الحضرية و ظل كل هذه الو العمل في مجال البترول ، في 

إلى هجرة أعداد كبيرة منهم إلى ى ، مما أدكبيرة المدن الشمالية بأكثر حدة التي مست بدرجة، في الجزائر 
أماكن يتوفر بها اإلستقرار و األمن مما زاد الضغط على المدن المستقطبة لهذه الهجرة في ظل ضعف هذه 

في التكفل بحاجيات هذا التزايد غير المرتقب أو المأخوذ  بالحسبان .ورقلة واحدة منهم حيث ظهرت األخيرة 
األحياء القصدرية والتجمعات الفوضوية و ظهرت ظواهر إجتماعية جديدة أثرت في التركيبة السكانية و العمرانية 

 زت بإستقرار الوضع األمني و عودة معظمهذه المراحل جاءت المرحلة الحالية و التي تمي كلّ  بعد و المعمارية.
   ثرت البقاء .آالوافدين والمهاجرين إلى مدنهم و بقاء نسبة منهم تزاول عملها و نسبة 

تجمع عمراني ال يحمل هوية عمرانية  ؛ متعاقبة من تطور المجال العمرانيالفترات عن هذه ال لقد نتج       
، نسيج عمراني متقطع خاصة مع حجم العوائق التي  ورشة مفتوحة للترقيع المتواصل ،أو معمارية محددة 

 .تعيق التوسع 
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  البيئة التراثية : حالة اصر ورالة : تدهور  2.2.2

ماديا  اءالعط مستدامة وثروة ثري مخزون من تحويه بما،  الهوية ترسيخ في التراثية بيئةال تساهم        
 ممكنة  أّنها كما،  لاالنفصا لمواجهة القادمة للألجيا وحفظها الوطنية تالثواب أحد لتمث التي و؛ ومعنويا
 الحضري االقتصاد بمستوى اءرتقفي اال إسهامها إمكانية جانب لىإ،  لحضارتنا المميزة لاألجيا بين لللتواص

 ومدينة قصرورقلة الجلي في  الحضري المشهد،  التراثية السياحة لمجا في تفعيله و التراث تثمين لخال من
 تداعيات احتواء بإمكانها يكن لم نقطية تدخالت مأما تدريجيا التدهور و لالتحو إلى االتجاه في  تقليدية

 المعمارية الهوية على مؤثرا و التقليدية للعمارة منافس لمهيك غير و مخطط متسارع تعمير و التغيرات
  . 1الجنوب كانلس االقتصادية االجتماعية والخصوصيات

ولى للمدينة يقع في أقصى القسم الشمالي من مدينة األيشكل قصر ورقلة النواة    :تقديم القصر  2.2.0.2
يحده من الشمال ، والشرق والغرب  . ورقلة وهو إحدى التقسيمات الحضرية للمدينة محاط بطريق دائري حلقي

واحة النخيل ، ومن الجنوب والجنوب الشرقي المنطقة الحضرية "الوسطى" . أما من الجنوب الغربي فالمنطقة 
 . هكتار  3105الحضرية الجديدة "مخادمة". يتربع القصر على مساحة 

ور بني درار وقصأتوات بوالية وهو من القصور العريقة الضاربة في القدم وقد يتزامن مع قصور تمنطيط ب
ترة النوميدية في لفإحيث  يرجع بعض المؤرخين نشأته الى ؛ عباس بوالية بشار وقصور غدامس )ليبيا الشقيقة(

بطته عالقات سالمية ور إللى القرون الوسطى اإالفترة ما بين القرن العاشر والسابع قبل الميالد وطائفة ترجعه 
 أعلىن في لهة القرطاجييآلهة تانيت القرطاجيين والدليل على ذلك وجود رمز اآل تجارية هامة مع الفينيقيين و

لطانة و)سأطلق على هذا القصر عدة تسميات منها)واحة السالطين ( أالمداخل ببعض البيوت بالقصر وقد 
و ورقالن لى قبائل واركال اإصل التسمية يعود أن ألى إخلدون ببوابة الصحراء مشيرا ابن الواحات( كما وصفها 

او ورجالن الزناتية البربرية الذين قدموا الى المنطقة. ويعد قصر ورقلة من ضمن نقاط طريق القصور المشهور 
 .2 م02الذي لعب دورا اقتصاديا مهما حتى القرن 

                                                           

 "العتيق ورقلة قصر حالة   ؟عالقة أية االجتماعية والتحوالت العمرانية المخالفات "احمد بوسماحة:  ، شواش    القادر عبد1
 ، ورقلة ،أشغال الملتقى الدولي "تحوالت المدينة الصحراوية مقاربات حول التحوالت االجتماعية والممارسات الحضرية ، 

     2105مارس  353يومي 

لسابق ، ص ، المرجع ا مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلدتي ورالة والرويساتمديرية التعمير لوالية ورقلة : 2  
06 
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اب ب -ببني ابراهيم )اللة منصورة( -باب عمار –ويحتوي القصر على سبعة ابواب و هي باب عزي         

. ين باب الربيع ببني واق -باب رابعة –باب البستان  –حميد ببني سيسين أباب  –سحاق إبو أالسلطان 
زة مها الجامع المالكي وجامع اللة عأهو ، باإلضافة الى المعالم الدينية التي لعبت دورا مهما في نشر االسالم 

سيج المبني الن . وكذلك الزوايا من بينها زاوية سيدي عبد القادر وسيدي الحفيان والطالب العربي ، باضياإل
حتل الجنوبي من القصر حي بني واقين الذي ي وهي: حي بني سيسين الذي يحتل الجزء يتكون من ثالث أحياء

 .اجدحياء ساحات و مساألالجزء الشرقي، حي بني إبراهيم الذي يحتل الجزء الغربي.ونجد على مستوى هذه 

. 1التي كانت معزولة عن بعضها البعض بأسوار كان لكل حي بابه الخاص للولوج إليه الثة حياء الثاألهذه 
يظهر نسيج القصر ككتلة موحدة و متجانسة تربط بين أجزائها شبكة ممرات معقدة .  ( (36)أنظر الخريطة )

وتتوسط واحات النخيل التي تنطلق من محيط الكتلة المتجانسة نحو اتجاهات مختلفة و متخذة شكل كثيفا 
 .عضويا،متراصا

ممرات (، مسالك  :شبكة الطرقات المكونة للنسيج العمراني للقصر كثيفة ومتدرجة مكونة أساسا من     
حيث تمثل هذه الشبكة عنصر قوي من الهيكلة العمرانية للقصر: يتميز بقيمة عمرانية ؛  دروب مغطات،

شاهد هذه القيمة تظهر عبر الم( ؛ الظل،الضوء،الواجهة الصماء ) تزال مبنية بالمواد المحليال التي و ومعمارية 
                                                           

Quelles formes de réhabilitation pour le ksar d’Ouargla ? Des objectifs  « : haouche, Salah Cayane kadriSalima R 1

N° 32, 2016, p.  ,Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle ,» sociaux, patrimoniaux et  urbains

152-131 

 

 مدينة ورالةيوضح مواع القصر ضمن  ( : مقطع طبوغرافي11الشكل )

 .513التهيئة والتعمير لبلدية ورالة ورويسات  جوان المصدر : مراجهة المخطط 
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كما   ،وهذا ما نجده في كل أحياء القصر .العمرانية التي يخلقها تناوب الممرات المغطات،الطرقات و الدروب 
بعضه  متداخل مع رجات الضيقة أنشأت نسيجا عمرانياشبكة شوارعه وممراته ذات الشكل العضوي والمنع أنّ 

ا حيث أّن لة تركزا سكانيا كبير يعرف قصر ورق  نستطيع فصل شبكة الطرقات على المباني الالبعض حيث 
  .ساكن 1111يمثل نواة مدينة ورقلة ، حيث يعيش أكثر من 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: مخطط لقصر وقلة (02)الخريطة   
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 التي تواجه القصر :أهم التحديات     2.2.0.2

  : يدةالجدنية العمرا والتوسعات،  يةاالقتصاد و عيةاالجتما التغيرات و تنتيجة التحوالاالندثار والزوال 
طريقه نحو الزوال ، وذلك نظرا  حى القصر يعرفأض

 سكنات من استفادوالهجرة العديد من السكان ، الذين 
 لم المستفيدة والعائالت،   مختلفة ءحياءأ في  جديدة
 إلى القديمة سكناتها على محافظة بأكملها لتتحو

 التمدن طور في بكرائها قامت أو األسرة من جزء
الشمال . األمر الذي جعل  من الجدد القادمين إلى

من سكنات القصر، معرضة إما للهدم ،  % 53023
هو مبين من خالل الجدول ، كما غير صالحة  أو 

 (.13رقم )

 
 

  2022لسنة  وضعية المساكن في اصر ورالة ( : يمثل20الجدول رام )

 عدد المنازل
  سكنات إلعادة الترميم    سكنات غير صالحة  سكنات مهددة باالنهيار

 % العدد % العدد % العدد

4425 395 18.21 781 36.02 992 45.75 

 + معالجة الباحثة  2100مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية  : المصدر

، فوضعية السكنات بين المهددة  ( ، أّن قصر مدينة ورقلة آيل للزوال13الظاهر من خالل الجدول رقم )    
؛  % 35005أو تحتاج إلى عمليات ترميم واسعة  %31012، أو غير صالحة للسكن % 01,20باإلنهيار  

 يقيا على السكان  . أصبحت تشكل خطرا حق حيث

 

 

 ( : المساكن المهدمة في اصر ورالة00الصورة )

 
 2023المصدر : جمعية القصر للثقافة واإلصالح ورالة 
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 ي قصر ورقلة( : حالة البنايا  ف30الخريطة)

 
 

 020 كوثر عرباوي : المرجع السابق ، ص المصدر :

 

 مهدمة
 مخربة

 في حالة جيدة
 في طور االنجاز
 بنا  حديث
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 : ويتجلى ذلك من خالل :  فقدان الهوية التاريخية والحضارية بسبب التجديد في البنايات 

 منتظرة غير و متسارعة عمرانية ديناميكية بعد االستقالل عرفت المدينة  تالشي الوحدة اإلجتماعية :  -
 المدينة عرفته الذي االجتماعي و االقتصادي التحسن بعد للسكان الطبيعية الزيادة لمعد ارتفاع إلى تعود، 

 التدفقات وتزايد،  بالجزائر األمني التدهور أثناء و لقب خاصة،  السكنية المشاريع و التعمير حركة جانب إلى
 التغير في ساهم ما وهو؛  األمني التدهور من المتضررة الساحلية والمدن الداخلية المناطق من السكانية

 من رفع الذي األمر هوو ، األصليةكانه لس لأه غير أصبح إذ للقصر المعمارية القيم تراجع و االجتماعي
، ثقافيا ملتحمة وغير بشريا متجانسة غير الحضرية البيئة أصبحت إذ،  العمراني و االجتماعي التغير مظاهر

 ببداية سمح والذي القصر يميز أصبح الذي الثقافي  التنوع إلى تعود التي االجتماعية األنساق تعدد لخال من
 الحياة انساق حتى و الفضاءات و السكن على الحضرية الممارسات فتنوعت االجتماعية الوحدة تالشي

 والوفاق الحيوية تطبعها  محافظة الزمن من طويلة ولفترة ظلت بيئة في التنوع تشهد أصبحت،  االجتماعية
 .  1 الثقافي االجتماعي

 وسمحت ،للقصر العمراني التدهور عمليات حفزت عديدة لعوام اجتمعتلقد  فقدان العمران ألصالته :  -
 من المحلية المجتمعات استهدفت االستعمارية اإلدارة أن تاريخيا لثابتفا ؛ تدريجيا المعمارية المعالم بتالشي

 واالنتماء الهوية وطمس جهة من الثروات لاستغال في تمكين لها ليحص حتى،  الحتوائها الجوانب لك
 متمايزة جديدة مدينة إنشاء في تمثلت بها قامت التي المبكرة فالمحاوالت ،أخرى جهة من الحضاري و الثقافي
 ككاشف الخدمات و التجهيزات فكانت ، الحضرية البيئة خصوصيات و المحلي العمران عن دخيلة بمعالم

 من تدريجيا المجتمع الستالب كتمهيد استعملت المبادرة،  المجتمعين بين الحضارية المدنية الفروق عن
 االستعمارية المقاربة حسب حياته وعصرنة تطويره بهدف المحلية العادات و القيم عن تحويله لخال

 على فكانت للحماية أبراج ثالثةنشاءبإ ( 0110 – 0620 ) الفترة إلى تعودوكانت البداية واالستدمارية . 
 الهوية لضربكتحفيز  فكانت بالقصر قضائي مجلس و صيدلية إنشاء جانبإلى  إلى القصر بنايات حساب

 لإدخا في والمتمثلة المحلين الفاعلين طرف منلتأتي بعد ذلك التدخالت للمنطقة .  التراثية الحضارية
حيث  ،  العمران أصالة من نالت تغيرات و تشوهات أحدثت ،ساكنة القصر إلى التجهيزات و الخدمات

                                                           

  1 عبد القادر   شواش ،  احمد بوسماحة: المرجع السابق ، ص 053
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 احتياجات عن تطور ناتج وهذا النشأة حديثة ومعمارية عمرانية تحوالت للقصر الثالثةكل من األحياء  شهدت
 : التغيرات و التحوالت بين ومن الكثافة السكانية.  ارتفاع و جهة من قاطنيه

 العملية مست ،السوق  في لالمتمث ركزالم إلى الوصولية للتسهي القصر لطرق الهيكلة إعادة عمليات -
فضال عن  ،القصر لهيك و بنية على أثرها لها جوهرية تغيرات أحثت مما الهشة و المتدهورة كنالمسا

 الحياة بإطار ءتقاءاالر على لالعم يتم جهة فمن لالمجا بخصوصية لاخد شقه تم الذي الميكانيكي الطريق
 المركزية الساحة إلى المؤدية الطريق توسيع تم كما. للقصر العمراني التراث حساب على لكن كنةللسا

 بتوسيع وذلك ،والمدينة القصر بين الرابط لوالفعا الرئيسي لالمدخ لتشك حيث، هداءالش ساحة، بالقصر
 .1 المرورية الحلقة وإدراج االلتقاء

 ،ةنت كلها محلية وتتمثل في الحجار المواد المستعملة في البناء كا التحول في استعمال مواد البناء حيث -
في  ،أدت إلى تشوهاتة األصليلكن حاليا أستعملت مواد حديثة مغايرة للمواد ، والتمشمت المصنوعة محليا 

 .( 25)( 05)رقم الصور أنظر .2  ت من الناحية البيومناخيةالالنظر العام للقصر من جهة وإلى إختالم
      

 

     

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  1المرجع نفسه ، ص ص 053 ، 050

  2 كوثر عرباوي : المرجع السابق  ، ص 001 

 ( : التجديد في عمليا  البنا  بقصر ورقلة37( ،)30الصورة رقم )

 
  7002المصدر : جمعية القصر للثقافة واإلصالح ورقلة مارس                                   
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إّن الحل في إنقاذ القصر ال يكمن في التحسين المادي فقط للقصر ، وإّنما في  يجب تقييم وإحيائه حتى      
يصبح مكان جذب من خالل خلق وظائف حضرية واقتصادية تسمح باستقرار ساكنيه ، كما أّن توعية السكان 

 . 1لحفاظ على القصر بأهمية البيئة التراثية وضرورة االرتباط بها  ، يعتبر خطوة أساسية  في ا

 المشاكل المتعلقة بالنفايات وتسييرها :    0.2

 النفايات المنزلية :   2.0.2

 حجم النفايات المنزلية : -

طن / السنة  ،  31665030بحوالي   2101تقدر كمية النفايات المنزلية المنتجة في بلدية سكيكدة لسنة     
 هي موضحة في الجدول التالي :  طن في اليوم . 005000وبمعدل يومي 

 5139( : كمية النفايات المنزلية لبلدية ورالة  2.الجدول )

 المج   د ن أ س أ ج ج م أ م ف ج األشهر
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     5131 ورالة  مؤسسة تسير مراكز الردم التقني لواليةالمصدر : 
 

 تركيبة النفايات :
تمثل  ة المواد العضوية حيثغيرها من المدن الجزائرية تتميز تركيبة النفايات بمدينة ورقلة بغلبك       

ى تتضاعف خطورتها نظرا إلمن حجم النفايات ، الطريقة المثلى لمعالجتها  هي التسميد ، حيث  21.11%
 لما يطرأ عليها من تحوالت فيزيائية وكيميائية وبيولوجية نتيجة التخمر مما يحولها إلى مواد سامة .

 .، ثّم باقي المواد بنسب متقاربة  % 2.50ثّم الكرتون  % 44.15تليها المواد البالستيكية بنسبة 

 

                                                           

1Manel Bouchemal,Salah Chaouche : " La patrimonialisation d’un site suffit-elle à sauvegarder 

un lieu historique ? Le cas du ksar d’Ouargla ", Revue  Elbahith , N°22 , Ouargla, 2015 ,P 63    
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 :ورالة  بلديةل تركيبة النفايات المنزلية ( : 22الجدول )

المادة  المواد
 العضويــة

الورق و  لزجــاجا لبالستيــكا
 الكرطون 

 أخرى  الجلود النسيج لمعـــادنا

   النسبة
% 

21.11 44.15 4.48 2.50 4444 4498 448 0498 

Direction de l’environnement de la wilaya de Ourgla :Etude de schema directeur de gestion des déchets ménagère 

des commune , Top Engineering Consulte , 2009 , p 44  

 تسيير النفايات : -

يتولى عملية تسيير النفايات من حيث الجمع والنقل كل من  مؤسسة الردم التقني ، وبعض الخواص،       
      غالل منذ وهو في حالة استأما بالنسبة للبلدية فمهمتها فقط عملية الكنس .  لتنقل إلى مركز الردم التقني 

 ز أنج، حيث هناك أربعة أحواض مبرمجة هكتار قابلة للتوسعة ،   21:  بمساحة إجمالية  . 2100/ 02/ 01
 3510111الحوض الثاني حجـم : ، هكتار 0,1، بمساحة :   3م 510111الحوض األول حجـم :  ، 12منها 

سيدي  –عين البيضاء  –الرويسات  –ورقلة :  تفرغ في المركزتي البلديات ال، هكتار  3,3، بمساحة :  3م
الرويسات ، حاليا البلديات الملتزمة بالتفريغ في مركز الردم التقني لورقلة)بلدية ورقلة حاسي بن عبد الله. –خويلد 

 .1 طن/يوم 051يومية : بطاقة استقبال وسيدي خويلد(،  ، 

 ات المنزلية :سجلة في تسيير النفايمن أهم العراقيل الم
 13نقص الوسائل المادية والبشرية المخصصة لمعالجة النفايات حيث عدد الشاحنات الرصاصة يقدر بـ    -

 . 2 2100عامل جمع وكنس سنة  023شاحنة رصاصة ، 
ارتفاع تكاليف تسيير النفايات التي تتحمل مسؤوليتها البلدية المباشرة منها مثل تكاليف العمل ، تكاليف -

اإلمكانيات المادية والبشرية ، التجهيزات ، أما بالنسبة للتكاليف غير المباشرة المتمثلة في تكاليف التوعية 
 والتحسيس والبحث والبرامج ، فهي غير موجودة .

 عدم احترام أوقات وضع رفع النفايات ، وهذا راجع إلى نقص الوعي . -
 ع .غياب التقسيم العقالني للقطاعات ومسارات الجم -
 ضعف إجراءات الجمع األولى للنفايات وكثرة النقاط غير المراقبة عبر القطاعات ) النقاط السوداء ( . -
 اقتصار عملية الكنس والتنظيف على الشوارع الرئيسية . -

                                                           

  1 مؤسسة تسيير مراكز الردم التقني 2100 

  2 حضيرة البلدية لوالية ورقلة 2100 
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 النفايات :  واسترجاع  تثمين -

تيك والمعادن جاع البالساستر ؛ حيث يتم  يبقى تثمين هذه المواد وتدويرها بسيط كباقي المدن الجزائرية     
 االلتزام  عدمو على مستوى مركز الردم التقني ،  النفاياتالسترجاع نقص عدد العمال ل نظراوالورق  وفقط . 

تذبذبا  ناكهحيث  ونوعيتها ، سترجعةنعكس سلبا على الكمية الممما ابفرز جميع المواد القابلة لالسترجاع 
مما يستوجب  ،وهي البالستيك والورق ناهيك عن اقتصاره على فرز مادتين فقط  ، كبيرا في الكمية المسترجعة

،من جملة   4341كلغ فقط   139900كمية المواد المسترجعة . حيث بلغت النظر في عملية الفرز إعادة
 ، وهذا هو الحال منذ أن  تّم افتتاح المركز . % 3.04كلغ ، أي  مانسبته  43091320

  5139- 5135م التقني ورالة ردكمية النفايات المسترجعة على مستوى مركز ال ( : يمثل9.الجدول )
 السنة الكمية النفايات المستقبلة الكمية النفايات المسترجعة بالطن النسبة المئوية

 2112سنة  25.704,11 54,27 %0,21
 2113سنة   28.707,99 34,70 %0,12
 2112سنة   34.012,52 213,16 %0,63
 2115سنة   33.435,86 245,72 %0.73
 2112سنة   36.995,41 190,22 %0.51
 2112سنة   43.091,32 139,9 %0.32
 المجموع 201.947,21 199779 %0.43

  5139المصدر : مؤسسة تسيير مراكز الردم التقني لوالية ورالة  
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 النفايات الهامدة :    5.2.5
 ،زيادة على عمليات الهدم التي تتم خاصة على مستوى القصرو زيادة حجم المشاريع السكنية ، لنظرا      

تبرز إحصائيات مركز الردم التقني بامنديل أّن كمية النفايات الهامدة لبلدية ورقلة  يزداد حجم هذه النفايات ، و
 : (11) أنظر الجدول  في اليوم .طن  25.38طن بمعدل يومي يقدر بـ  41809تقدر بـ  4342المستقبلة لسنة  

 2022ورالة  بلديةفي الواردة إلى مركز الردم ( : كمية النفايات الهامدة 23الجدول)
 األشهر ج ف م أ  م ج ج  أ س أ ن د  مج

39217 171 319. 151. 951 515. 117 1.1 1.1 3131 1.9 5951 5139 

حجم 
النفايات 
 )طن (

11.12 35.2 17.5 311.52 51.5. .2.12 32.9 51.9. 33.9 19 33.1 71.7 99.. 

المعدل 
 اليومي
 )طن (

 2023كز الردم التقني بامنديل ورالة  ار ؤسسة تسيير ممالمصدر : 
 أكثر األشهر في السنة التي يستقبل فيها المركز نفاياتالجدول أّن األشهر الباردة هي  والواضح من قيم     

الحار ، لذلك فاألشهر الباردة هي األكثر نشاطا . واالستثناء يسجل في  هامدة ، وذلك راجع إلى مناخ المنطقة
مؤسسات البناء واألشغال العمومية لنفاياتها ، إضافة إلى  جمع طن  ، ويعود أساسا إلى 2121شهر أكتوبر 

بير ك. لكن رغم هذا يتّم تسجيل حجم  حمالت النظافة التي تتم من طرف البلدية والجمعيات البيئية الناشطة
،وتهربا عيغياب الو من النفايات الهامدة خاصة على حواف المدينة ، وذلك نظرا لعدم إيصالها إلى المركز بسبب 

 من الدفع المالي . 

بالنسبة للنفايات االستشفائية والصناعية لم نستطع الحصول على معطيات حولها من طرف مالحظة :    
 الصحة أيضا تحفظت حولها .مديرية البيئية للوالية ، كما أّن مديرية 
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 المجال األخضر : ونقص  ورــــتده  5..

، وفي البيئة الصحراوية بصفة خاصة يشكل المجال األخضر دورا حاسما في حماية البيئة بصفة عامة ،     
ورقلة تعاني من نقص فادح في المساحات الخضراء داخل النسيج  بلديةنظرا لحجم التحديات التي تواجهها ، و 

العمراني ، وخارجه . فالموجود داخلها قليل وغير كاف ، والمحيط بها والمتمثل في واحات النخيل يعاني 
 فضال عن قلة مشاريع التشجير.     . التدهور

 ور الواحة :ــــــــــــتقلص وتده  5...3

رطوبة ،ال فهو يؤثر بشكل مباشر على درجات الحرارةا هاما ؛ بيئيا كمجال أخضر دور يلعب النخيل        
لملوثات تقليل الغبار وا. وكذلك التأثير على سرعة الرياح تنظيم الرطوبة والحرارة بالجومن خالل  واإلشعاع

. ألكسجينهواء بغاز اتعمل أوراقها كمصفاة لألتربة والغبار وبالمقابل تغني الحيث  تنقية الهواء، و الجوية
 210205ورقلة من أهم المدن التي تمتلك هذه الثروة حيث تخصص مساحات شاسعة له تقدر بـ  بلديةوتعتبر 

  ، وهذا مايظهره الجدول التالي :  تارهك

 2022( : يمثل المساحة المخصصة لزراعة النخيل في بلدية  ورالة  22الجدول )

  2023الفرع الفالحي  لدائرة ورالة المصدر : 

المالحظ من خالل الجدول أعاله أّن أغلبية المساحة الزراعية المستغلة في بلدية ورقلة هي مخصصة     
، ولكنها غير كافية مقارنة مع حجم التحديات البيئية ، وجملة المشكالت  % 60. 30للنخيل بما نسبته   

 البيئية التي تواجهها  والتي نذكر منها :

 المشاكل المتعلقة  بالمناخ  : 
، يؤدي إلى تراكم نخفضة المالعالية ونسبة الرطوبة  الحرارة درجة  إّن طول وموسم موسم الجفاف ،      

من  شدة  الرياح التي تتجهاألمالح في التربة الناتجة عن مياه السقي ذات الملوحة العالية . هذا فضال عن 

اإلنتاج 
 بالقنطار

عدد النخيل 
 المنتج

 عدد النخيل

المساحة 
غير 

 المغروسة

مساحة 
 النخيل)هك(

المساحة الزراعية 
 المستغلة )هك(

المساحة اإلجمالية 
 للزراعة )هك(

485551 

 
490015 499259 451.8 4344.8 4433 440.383 
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رياح ، التي أصبحت تستعمل لتحديد المحيطات عدم نجاعة  كاسرات ال معالجنوب نحو الشمال باتجاه الواحة ، 
 الخاصة بالفالحين أكثر منها حاجزا أمام العواصف الرملية . 

  :خطر الملوحة 

 اديةع بصفة يتطور  للملوحة لالنخي ومةتختلف مقاومة النبات للملوحة من نبتة إلى أخرى . بالنسبة لمقا    
؛ حيث تعتبر شجرة  النخيل من  ‰ 01 ن ـم ـلاق الملحي لالمحلو تركيز يكون عندما مالحة تربة في

 الحرة المائية الطبقة عمق، دةـجي رفـللص ةـنوعي بوجودلكن هذه  المقاومة مرتبطة .  لألمالح مقاومةاألكثار
أنظر الصورة  ، وهذا ماهو غير موجود في واحات مدينة ورقلة .1السقي  مياه وفرة ، الفصلي ارتجاجها و

                               . (36رقم ) السابقة
  : التوسع العمراني على حساب واحات النخيل 

نها،  وقد ار في محتواها االجتماعي وفي عم ا عمرانية المدن الصحاروية بقيت منذ فترة  ريفية أكثر منه    
كان ف ؛تضخمت بسبب تثبيت البدو الرحل من جهة  ودمج مجموعة من القصور القريبة من بعضها البعض 

لكنه اليوم  ة ،إيكولوجيألن النخيل كان له وظيفة اقتصادية و ، و ضي الزارعية راالتوسع خارج النخيل لتفادي األ
على حساب النخيل ظاهرة مألوفة في  نيراالعم، وأصبح الزحف لم يعد عنصر هام في الحياة الحضرية 

تحليل تقلص الواحات المحيطة بمدينة ورقلة ،  كحال مدينة ورقلة . سنعتمد في  نية الكبيرةراالتجمعات العم
، وذلك لصعوبة الحصول على  GOOGLE EARTHالمأخوذة من على الخرائط المتوفرة القديمة والحديثة 

 يلي :  عبر الزمن كمامعلومات إحصائية حول تناقص الواحات 

 م :  22، 20حالل القرن  احةالو -

، كبيرة ومتواصلة  أّن واحات حوض ورقلة  ،LE CHATLIER   1883 توضح الخريطة ، التي أنشأها  القائد    
وهذا يعود إلى تطور أنظمة   تمتد من جبال عباد إلى سبخة سفيون  ، أكبرها واحة سدراتة ، ورقلة ، وانقوسة  ،

السقي ، والذي أظهرته االكتشافات األثرية لقنوات السقي التحت أرضية واألحواض التي كانت تستعمل في 
 خ والشطوط والكثبان الرملية كانت محدودة . كما تظهر القصور موزعة بشكل نقطي . اكما أن السب السقي .

                                                           

  1سفيان غرياني: المرجع السابق ، ص ص 350
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 م 00، 00القرن ورقلة خالل حوض ( :  واحا  30الخريطة )

 

 
 LE CHATLIER   1883 نجز  من طرف الباحثة باالعتماد على خريطة المصدر : 
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الواحات في المنطقة إلى تشمل  كانت الواحة في العهد االستعماري :  2202 في العهد االستعماري  ةالواح-
رية ، صبيب اآلبار االرتوازية وهبوط مستوياته البيزومت تعاني نقص المياهالمتعلقة القصور ،  الواحة القديمة

أمتار بنزع طبقة التربة السطحية هذه الظاهرة نتج عنها  3أرغم الفالحين على حفر السواقي بعمق  األمر االذي
طرف  في المناطق المستصلحة من والمتمثلة الواحة الحديثةونتائج سلبية أثرت على النخيل مثل االختناق . 

تي استخدمها فضل بسبب التقنيات الحديثة الاألرة الفرنسية ، وتمتد في االتجاه الشمالي باتجاه الشط ، وهي اإلدا
 المستعمر والتي ساهمت في تطور الواحة .

 بعد االستقالل :  ةالواح-

في الستينات تطورت الواحة القريبة من القصر ، وظهرت واحات مستصلحة في منطقتي المخادمة في       
الجنوب الغربي ، وواحات السعيد عتيبة . وفي هذه المرحلة استفادت الواحة من عدة آبار في طبقة الميوبليوسان 
مجهزة بمحطات للضخ . لكن بداية من الثمنينات ، تقلصت مساحة الواحة القديمة بسبب الزحف العمراني 

افة إلى ه الشط ، وارتفاع ملوحتها ، إضالمتواصل، وتقهقر الواحات القريبة من الشط بسبب ارتفاع مستوى ميا
 تقهقر شبكة صرف المياه الزائدة . كما توسعت السباخ على شكل هاللي .

ية حجم العوائق الطبيعو زيادة الحضيرة السكنية ، فمع ارتفاع معدالت النمو الديموغرافي  و أما حاليا     
-53-52)ط الخرائ، والتوسع على حسابها ، و  والبشرية التي تمنع التوسع ، كان أسهل طريق هو قضم الواحة

 تعكس التداخل بين النسيج العمراني والواحة . ((53)( ، والصورة 53
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 0926( : واحا  حوض ورقلة 37الخريطة )

 
 0998( : واحا  حوض ورقلة 34الخريطة )

 
  Google Earth صور علىالمصدر : من إنجاز الباحثة باالعتماد 
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 7008( : واحا  حوض ورقلة 33الخريطة )

 
 Google Earth صور المصدر : من إنجاز الباحثة باالعتماد على

 
 (:  توضح التداخل بين النسيج ال الحي  و النسيج العمراني34الصورة)

 
 7006المخطط التوجيهي لبلدية ورقلة ورويسا   المصدر :مراجعة
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   : 1متر طولي  65111يبلغ طول شبكة السقي في بلدية ورقلة حوالي المشكالت المتعلقة بالسقي وصرفه ،
 :   لكن نظام السقي ، وتصريف مياهه يواجه عدة نقائص نوجزها في

ية هي عبارة على سواقي مفتوحة او قنوات إسمنت شبكة السقي في الواحة  : ادم وتدهور شبكة انوات السقي -
خيل ، وهي في حالة تدهور وعدم اهتمام من طرف المالك و بحاجة أو بالستيكية أنجزت إليصال المياه إلى الن

 دورية إلعادة تأهيل إضافة إلى عملية التنظيف الدورية .
وبالنسبة  آلبار السقي الموزعة على مختلف غابات النخيل القديم المورد الوحيد لمياه السقي حيث يصل      

 بصبيب اجماليل/ثا  20ال يزيد تدفقها عن سنة 70غلبها مسنة أكثر من أ و هي جماعية  ،بئر 32تعدادها لـ 
  .ل/ثا  2200

 :2023( : طريقة السقي واحات بلدية ورالة حسب القطاع لسنة 30الجدول )

 المجموع )بئر(

 القطاع

 تقليدي استصالح امتياز

الصبيب  العدد الصبيب )ل/ثا(
الصبيب  العدد )ل/ثا(

 العدد )ل/ثا(

82 33 00 483 6 4933 76 

 2023الفرع الفالحي لدائرة  ورالة                                                   
 
يعتبر السقي بالغمر هو الطريقة األكثر شيوعا في المنطقة ، ورغم أنها :  التقنيات التقليدية في  السقي -

ود المياه في تفاقم ركعملية أقل تكلفة ، والتتطلب مراقبة ، تقضي على الحشرات واألعشاب الضارة ، إاّل أّنها 
من المياه   كما تتسبب في ضياع كمياتبساتين النخيل، تعيق التهوية ، وتغير من توازن اآلزوت في التربة ،

 .المياهعن طرق التسرب أو التبخر ، وهذا راجع إلى عدم كثافة السواقي األرضية المستعملة لجلب 
تعاني الواحة في ورقلة من مشكلة الصرف ، فالمياه الصاعدة لطبقة الفرياتك تسبب :   تقهقر نظام  الصرف -

ى تقهقر نظام الصرف حيث يسجل فيه عدة مشكالت بيئية ، تضر النخيل ، واإلنسان معا، وهذا راجع إل
 النقائص التالية  :

 عدم كفاية المصارف في القطعة الواحدة . -  
 القناة الرئيسية للصرف هي قناة أرضية معراة تتعرض إلى الترمل االنسداد واالنهدام .  -  

                                                           

  1الفرع الفالحي لدائرة  ورالة 2023
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 .لمقبو مستوى في الحرة المائية الطبقة اءإلبقكافي  غير المصارف عمق -  
  المصارف . لداخ نباتية عوائق وجود بسبب ضعيف المياه جريان -  

   : 1111بلغ عدد الفالحين في بلدية ورقلة حسب معطيات الفرع الفالحي لدائرة ورقلة حوالي   نقص العمال 
يفسر ذلك انخفاض ، 1(  6104إحصائيات  56943)من الفئة الناشطة   % 01.99، حوالي  0101لسنة 

 عدما كان النشاط السائد في المنطقة قديماالشباب إلى القطاعات االقتصادية األخرى ، بالقوى العاملة وهجرة 
 هو الزراعة .

 عين بسبب الة اإلمكانيات المادية واستعمال األسمدة  من طرف المزار  نقص عمليات التخصيب: 

تعد الحرائق من بين األسباب األكثر تأثيرا على الغطاء الغابي ، إذ تعد حرائق الغابات من أخطر الحرائق : 
ق نتيجة الحرائ تنسبالكوارث البيئية, وذلك ألن هذه الحرائق من الممكن أن تستمر لعدة أيام أو أشهر، وقد 

روة النباتية أو الثبيرة سوآء في أسباب طبيعية أو بسبب عوامل بشرية ، تؤدي في أغلب األحيان الى خسائر ك
حتى في الثروة الحيوانية. وباعتبار واحات ورقلة تقع في النطاق الشبه الجاف فهذا يجعل منها عرضة للحرائق 

في الكثير من األحيان خاصة في فصل الصيف أين ترتفع درجة الحرارة ما يؤدي الى اشتعالها  ، هذا فضال  
والتي تكون في بعض األحيان غير متعمدة لكنها نابعة من انعدام الوعي ، عن التدخالت السلبية لإلنسان 

 والجدول التالي يبرز حجم الخسائر التي تتعرضها لها الواحات .

 ورالة : بلدية ( : أهم الحرائق التي تعرضت لها واحات32الجدول )    

 الخسائر زمن الحريق المواع التاريخ
 2111 ساعات 9 ابراهيمعين تامهيلت بني  3/5/2112
 1211 ساعات 2 باب السبع بني ابراهيم 1/5/2119
 3111 ساعات 3 باب السبع بني ابراهيم 29/3/2111

 :المصدر 
DIRECTION DE LA PROTECTION CIVILE DE OUARGLA :Schema Wilaya D’Analyse et de Couverture 

des Risque ,2011  

 

                                                           

  1 مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية 2100 
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  : ممّا يزيد  ،لة مكانا لتجمع النفايات الهامدةأصبحت تشكل غابات النخيل اليوم في ورق انتشار النفايات
 ( .53أنظر الصورة ) المنطقة .هذا مايعكس مستوى الوعي البيئي في و من تدهور حالتها ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقص المساحات الخضراء في الوسط الحضري :  5...5

تلعب المساحات دورا هاما داخل المحيط الحضري سواًء من حيث الجانب البيئي ، أو الجمالي ، والتربوي،       
كما أوردنا سابقا ، لكن المالحظ في مدينة ورقلة أّن هناك تقريبا إنعدام للمساحات الخضراء داخل النسيج 

 هائال اها تقع في بيئة جافة ، وتشهد كمرغم  أنّ ، لسكان المدينة للراحة  عن غياب فضاءات العمراني ، فضال
انة من طرف مصلحة الصيمن الملوثات ، زحف للرمال من الجهة الجنوبية ؛ حيث تشير اإلحصائيات المقدمة 

، إضافة إلى بعض الصفوف من الشجيرات على مستوى  2م 42883أن حجمها يقدر بـ 1210ببلدية ورقلة لعام 
 ، وهو أقل من المعدل الوطنيللفرد 2م 3.43بنصيب للفرد مقدر بـ  ، 432الطرقات خاصة الطريق الوالئي  

 إلى أّن معظمها في حالة متدهورة أو غيرمية التي تمت من طرف المصلحة ي. وتشير الدراسة التقي  بكثير
 :ة بهذه المساحات على قلتها من المشاكل المتعلق و، ( 01مغروسة ) أنظر الملحق )

 

 ( : تبرز الن ايا  الهامدة في الواحا  ورقلة 33لصورة )ا

  7006المصدر : جمعية  صدقا  القصر لحماية البيئة ورقلة ملرس 
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 خاصة بالمساحات الخضراء .غياب استراتيجية  -
 انعدام شبكة المياه . -

 السقي بالصهريج ، األمر الذي يجعل العملية غير مستمرة ، ومهدرة للمياه ، وتعرضها للتبخر . -

 عدم وجود مصلحة خاصة بتسير المساحات الخضراء . -

 غياب بئر مخصصة للسقي ، حيث يتم التعامل مع الجزائرية للمياه . -

 .بيئة الجافةير رغم حتميتها في الدية في السقي ) الصهريج ( ، وعدم استعمال تقنية التقطاعتماد وسائل تقلي -

 ل . 011قلة اإلمكانيات والوسائل حيث تتوفر حظيرة البلدية على صهريجين فقط بسعة  -

 قلة اليد العاملة المتخصصة ، حيث يوجد عشرة عمال فقط مسؤولين عن متابعة هذه المساحات. -

 . 1يق بين البلدية والجامعة في مجال تطوير المساحات الخضراء في المنطقة عدم وجود تنس -
 نقص عمليات التشجير:  5...1

  5132( : وضعية التشجير في بلدية ورالة  95الجدول رام )
 نوع االشجار المساحة )هكتار( سنة الغرس حالة االشجار

 غابية 32 5111/5119 متوسطة

 2020مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية لوالية ورالة  المصدر:                                       

أن مشروع التشجير الذي تقوم به محافظة الغابات بمجال الدراسة ال  أعاله نالحظ من خالل الجدول        
من المساحة المشجرة في  %040أي هكتارا   48لى المستوى المطلوب فهو قليل من حيث المساحة إيرقى 

الى  4332، وضعيف من حيث سيرورة المشروع )من 4342هكتار إلى غاية   215.2والية ورقلة المقدرة بـ 
.رغم أهميتها لمواجهة  )4342الى  4335خيرة.) من خرى  في السنوات األأ( دون وجود مشاريع 4331

 تنقية الهواء وغيرها . منح زحف الرمال ،كالمشكالت البيئية في المنطقة  
 

 

 

 

                                                           

  1 مقابلة مع علي صايفي : مسؤول بحظيرة  بلدية ورقلة ، يوم 2100 / 00 / 3 ، الساعة 05:31  
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 نخلص في هذا الفصل إلى :  رابعا : النتائج المستخلصة : 
 أوجه التشابه : .1
  بشريةت نظرا خصائصها الطبيعية والوتعدد األخطار التي تواجهها هذه البلديا الواقع البيئي المزري ،

 حيث تواجه :ومكانتها االقتصادية  
  األخطار الطبيعية :-

 جية لكن الثابت وجود النسيجلو متعلقة بالموقع وطبوغرافية كل منطقة ، وعوامل مناخية وهيدرو وهي      
 العمراني للبلديات الثالث في مناطق معرضة لألخطار الطبيعية حيث : 

 تمّ ،إذ ( 0442)انزالقات شتاء ركة الماء في التربة جعلت سكيكدة من أهم المناطق عرضة لالنزالقات ح    
األماكن التي تعرضت إلى تدخالت )مسطحات، حفر لمختلف  في تكون خاصة، إحصاء تشوهات لألرضية

قرود ، ، بولوالكروة، حمادي كرومة ، بني مالكبوعباز، بمثل  طرقات...( بطريقة فوضويةللمد و الشبكات، 
ضفاف ضي المحاذية لتمس األرا التي تشهدها المدينة  والتي الفيضانات هذا فضال عن خطر طريق سطورة .

. ناهيك عن خطر الزالزل ، فرغم أّنها تقع في منطقة الزلزالية المتوسطة النشاط وواد الصفصاف  واد الزرامنة
ذات المستوى العالي من األخطار الكبرى خاصة الحرائق   القاعدة البتروكيماويةوجود ، لكن في ظل 

  في المنطقة .ي نشاط زلزالي قد يكون السبب في حدوث كارثة فإّن، أ واالنفجارات
؛ هّدد المدينةتمن أهم األخطار التي هو  لعّل التردد المستمر للفيضاناتفبرج بوعريريج ؛  بلديةوبالنسبة ل     

إلخ ؛ ويعود ذلك  0400،  0442، 0880حيث تعرضت إلى فيضانات عنيفة في سنوات عديدة كفيضان 
عوامل عدة كالمناخ والسطح ، األمر الذي خلق جريان سطحي كبير ال تتحمله المجاري المائية إلى تظافر 

   .، إاّل أنّها هناك جملة من النقائص مازالت حاضرة 0409ورغم إتمام تهيئة هذه األودية سنة القاطعة للمدينة ،
اصة خورقلة فالبيئة الطبيعية القاسية والجافة جعلت سكان ورقلة يعانون العواصف الرملية بلدية  عن أما    

تها ذات ، وطبوغرافيالموقع ضمن حوض  ، أدى إلى اختناق النخيلملوحة ال إرتفاع معدالت ،في فصل الربيع 
صعود إلى  ى، أدلصرف نظام ا فعاليةعدم و، الموارد المائيةل إلفراط في استغالازاده   ضعيفةالنحدارات اال

بالنسبة لحوض ورقلة ككل ، إال أّنه لم  خطرورغم اإلمكانيات الضخمة التي رصدت لمعالجة هذا ال المياه .
 .ينته بعد 
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 : تدهور البيئة العمرانية -
بسبب العوامل الطبيعية وتعدد عوائق التوسع ،  السياسة الحضرية المتساهلة ، أنتج مجاالت عمرانية      

 مشوهة حيث:
نموا حضريا عشوائيا خلف أزمة سكن حقيقية ، شوهت المجال الحضري فجعلت منها   تشهد سكيكدة      

موقع  01حيث يتواجد ،  به ريفيوظائف عالمية ، ومجال حضري يمكن وصفه بأّنه شذات مدينة اقتصادية 
بمواد بناء مختلفة ،   3136منها  بناء هش ، 1336هكتار من مساحة المدينة بإجمالي  031011بمساحة 
خطيرة معرضة لألخطار  ، تقع كلها في مناطقوالطين مصنوعة من الطوب  256بدون هيكل ،  0530

غلبها إلى أ  يفتقر، و ة قريبة من المنطقة الصناعيةالفيضانات ، االنزالقات ( أو أخطار تكنولوجيالطبيعية )
  للتلوث بكل أشكاله .وغالبا ما تكون هذه األحياء المتخلفة عرضة  . بسط المرافق الضرورية للحياةأ

وفي برج بوعريريج نمو بعض الجيوب العشوائية بمحاذاة المدينة في من منطقة االرتفاقات المتعلقة بالتيار      
              . ال عن األخطار الصحية على السكانالمجال العمراني فض شّوهعالي الشدة والمتمثلة في قرية عين المالح ، 

 لتدهورا و لالتحو إلى ، تتجه بيئتها التراثيةتقليدية ومدينة قصرالجلي في ورقلة  الحضري المشهد وفي ورقلة
 على مؤثرا و التقليدية للعمارة منافس لمهيك غير و مخطط متسارع تعمير و نقطية تدخالت مأما تدريجيا

 .للمنطقة  االقتصادية االجتماعية والخصوصيات المعمارية الهوية
 : االستشفاائية ، الصناعيةالتسير التقريبي للنفايات بكل أنواعها الحضرية ،  -

مازالت تعاني جملة من التحديات ،  هارغم وجود بعض المؤسسات  الناشئة حديثا في التسيير إال أنّ       
ي نظرا لعدم وجود المؤسسات المختصة ف، فضال عن العجز في تسيير النفايات الصناعية الخطرة والخاصة 

 . ذلك ، مع ضعف تثمين هذه النفايات 
 :  وتنااص المساحات الخضراء تدهور  -

برج  بلدية  في   4م 0.80 و، سكيكدة  بلدية  في 0م0.02حيث لم تتجاوز  ةالوطني تهي أقل من المعدال    
التي تشهد و  ؛ رغم أهميتها اإليكولوجيةفضال عن تقلص الواحة  .ورقلةبلدية في للفرد  2م 3.43بوعريريج ، و 

مما جعلها ؛  رهاالسقي وتقهقر نظام الصرف وغيتناقصا مستمرا بسبب التوسع العمراني ، التقنيات التقليدية في 
 .تفقد وظيفتها االقتصادية والبيئية إذا استمر األمر على حاله 

 :  متعلقة بالصرف الصحيالمشاكل ال  -
ميها عدم فعاليتها نتيجة لقدمها ، قلة وعي السكان بر  ، فضال عنخلقتها أساسا طبوغرافية البلديات الثالث   

 للنفايات بمختلف أنواعها في الشبكة .
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 حيثضمن النسيج العمراني  : بيئية المتعلقة بالنشاط الصناعي المشاكل ال -
يعيش سكان بلدية سكيكدة على صفيح من النار بسبب خطر الحرائق واالنفجارات ، والتي تقع على       

كالت بيئية نتج عنه مش ما و القطب البيتروكيميائي، الميناء البترولي القديم في مراكز التعبئة    مستوى 
يات السائلة بسبب النفا دان التنوع البيولوجي داخل البحرالوسط البحري ، فقتدهور تلوث الجوي، متعددة من 

سة تنتج  كميات هائلة من  النفايات مؤس 02الناتجة عن نشاطات القاعـــدة البيتروكيميائية ؛ حيث تتواجد 
ات ، األحماض ....الخ ، أو نتيجة للتسرب السائلة تحــتوي على مواد خــطيرة مثل  المحروقات ، المواد الكيميائية

الفجائية لبعض المواد الخطرة مثل : الكلور ، الزفت ، الميثان ، الغاز المميع  وغيرها الناتجة عن الميناء 
يماوي ، والميناء القديم ) التجاري البتروكيماوي ( ، نظرا لحجم النشاطات التي تتم على مستواهما الجديد البيتروك

 .الذي جعل معظم شواطئها مغلقة، األمر 
عاني خطر ها تجعل، جود المنطقة الصناعية داخل النسيج العمراني رج بوعريريج فو بلدية وبالنسبة لب     

مازات  0443. ولعّل نفايات مصنع األميونت رغم غلقه لة إضافة إلى الغازية النفايات الصناعية الصلبة والسائ
هواء الطلق بدفنها في التشكل خطرا محدقا على صحة سكان برج بوعريريج، نتيجة التخلص منها بشكل آني 

في ظروف غير صحية بالمنطقة الصناعية، وكميات أخرى في أقصى غرب المدينة ؛ في ظل إستحالة نقلها 
المراكز المخصصة كونها تتطلب تقنيات عالية وإمكانيات مادية كبرى ، باإلضافة لعدم توفر الوالية على  إلى

وحصار السكنات لمركب تعبئة قارورات الغاز من كل الجهات يعتبر أكبر مركز لردم هذه المادة السامة . 
إنفجار الغاز الثالث الموجود في المركز ، و تهديد يواجه المدينة ، فأية شرارة يمكن أن تؤدي إلى تفجير خزانات 

 ، م ، ويحول السكان إلى رماد 024، يمكن أن يصل إمتداده إلى  4م 044خزان واحد بسعة 
كلم غرب مدينة ورقلة ، مشاكل  44أنتجت قواعد إنتاج البترول بحوض بركاوي وقاللة البعيدة حوالي  هذا     

ن ملوثات غازية تنقلها الرياح العاتية إلى المدينة ، فضال عن األخطار بيئية أخرى لورقلة ، نتيجة ما تنتجه م
  الجيولوجية كحال حفرة بركاوي التي تزداد إتساعا في إتجاه المدينة .

 أوجه اإلختالف : 
  . لدية،ب حسب الخصوصيات الطبيعية والبشرية واالقتصادية لكلالتفاوت في حجم المشكالت البيئية 

ة  والتفاوت يتعلق أيضا بمدى نجاع .والبرج  ورقلة حيث أّن مدينة سكيكدة أكثر ضرار مقارنة مع بلدية 
 .  ن في معالجة هذه المشكالتيتدخالت الفاعلين المحلي
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 خالصة الفصل الرابع :

،  دروغرافية الجيولوجية والهي الطبوغرافية، ابمقوماتهنخلص في هذا الفصل إلى أّن  البلديات الثالث          
. ويختلف  وجيةكنولتألخطار طبيعية و  جعلها تخضع امزري ابيئي اتعيش واقع العوامل البشرية باإلضافة إلى 

حسب خصوصيات كل منها الطبيعية ، البشرية ، واالقتصادية ، إلى أخرى .  بلديةحجم هذه التحديات من 
بقلة الوعي واإلحساس بهذه المشكالت من طرف السكان ، وحتى والكثير من هذه التحديات مرتبط أساسا 

مساهمة كل الفاعلين المحّليين في  الجهات المسؤولة ، األمر الذي يتطلب إصالحات ميدانية سريعة ، و
؛ ولعّل الخطوة األساسية للوصول إلى معالجة هذه المشكالت هو بناء استراتيجية بيئية متكاملة تبنى مواجهتها 

اس ترسانة قانونية متينة، وسياسة حضرية وتخطيط بيئي سليم ، فضال عن توعية وتربية الفرد بيئيا على أس
ي التربية ف حتى يحس بمشكالت بيئته ويسعى فرادى وجماعات لحمايتها ، وهذا هو الدور المطالب به الفاعلون 

  .مه في الفصل الموالي   البيئية ، والذي سنقيّ 
 

 



 

 
الفصل الخامس : دور الفاعلين في التربية البيئية في حماية 

 البيئة
  

  تمهيد
 أوال : اإلجراءات المنهجية في تنفيذ الدراسة الميدانية

ثانيا: دور الفاعلين في التربية البيئية في حماية البيئة من خالل 
 عرض وتحليل نتائج المقابالت

  ثالثا  : النتائج المستخلصة
الخامس خالصة الفصل   
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  تمهيد : 
سنحاول في   .ةاستعرضنا سابقا أهم الجهود واإلجراءات الوطنية في حماية البيئة ، وتربية الفرد تربية بيئي    

ن على المستوى المحلي لمعرفة يهذا الفصل تقييم هذه الجهود من خالل دراسة ميدانية استهدفت الفاعلين البيئي
،  همأساليبهم و المحلية ، والوقوف عند برامجهم ونشاطاتهم ، طرقالبيئة مدى مساهمتهم في مواجهة مشكالت 

 فهم .وأهم الصعوبات التي يواجهها هؤالء في تحقيق أهدا

جية في تنفيذ الدراسة الميدانية المنه اتاإلجراءأوال :   
 :  هدفت هذه الدراسة إلى أهداف الدراسة الميدانية :   .1
 النظرية والتطبيق .تشخيص الواقع الحقيقي لحماية البيئة في الجزائر ، واستخراج الفجوة الموجودة بين  -
 إبراز مدى وضوح االستراتيجية الوطنية في حماية البيئة عامة والتربية البيئية خاصة لدى الفاعليين المحليين . -
 ة .التربية البيئية في حماية البيئ الفاعلين في مدى مساهمةإبراز  -
 المستخدمة من طرف الفاعلين . سالي األو   طرق وال، والنشاطات  برامجعرض ال -
 مدى التنسيق بين الفاعلين المحليين ، على اعتبار أّنها أساس النجاح في  حماية البيئة الوقوف عند -
 في تحقيق أهدافهم . الفاعلين أهم الصعوبات التي يواجهها إستخراج  - 
 : منهج الدارسة .2

ل إلى حل الوصول المنهج هو الطريقة التي تحدد مسار البحث أي الطريقة التي يستخدمها البحث من أج     
لباحث في دراسته  الستكشاف افهو يعد الطريقة التي يتبعها كان ، التي يدرسها في أي موضوع  المشكلة
طبيعة الموضوع وأهدافه  ولعلّ  .1االستفسارات التي يثيرها موضوع البحث و األسئلة قة و اإلجابة عن الحقي

هي التي تفرض المنهج الذي يسلكه الباحث ، ولّما كان موضوع البحث هو " دور التربية البيئية في مواجهة 
  فلقد رأينا أن نعتمد على المنهج الوصفي  ، المنهج التحليلي ، والمنهج المقارن. البيئية وحماية البيئة ،مشكالت 

؛ 2إلى وصف الظاهرة محل الدراسة وتصويرها كميا عن طريق معلومات مقننةالذي يهدف و المنهج الوصفي : -
وتجّلى هذا المنهج من خالل محاولة  الكشف عن دور الفاعلين في التربية البيئية ) مديرية البيئة، دار البيئة ، 

طاتهم ، والطرق النوادي الخضراء ، الجمعيات البيئية ، اإلذاعة المحلية ( من خالل عرض محتوى برامجهم ونشا
 ( . ة ومواجهة المشكالت البيئيةواألسالي  المستخدمة في إيصال الرسالة البيئي

 

                                                           
 67،ص5891،المطبعة العصرية ،اإلسكندرية ، البحوث االجتماعية الخطوات المنهجية إلعدادمحمد شفيق : 1
 98،ص المرجع نفسه 2
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أو يقوم هذا األسلوب على وصف منظم ودقيق لمحتوى النصوص المكتوبة  : ل المحتوى منهج تحلي-
الحاالت  إختيارالمسموعة من خالل تحديد موضوع الدراسة وهدفها ، وتعريف مجتمع الدراسة الذي سيتم 

الخاصة به لدراسة مضمونه وتحليله ، ويمتاز هذا النوع من التحليل باالعتماد على التقارير وعلى وسائل 
اإلعالم والسجالت الرسمية ، فنستخرج منها االتجاهات الحقيقية حول واقع معين ، كما أّن البحث يستطيع أن 

ون التحليل صادقا ومعبرا عن شعور األفراد ووجهات نظرهم يأخذ الحقائق الطبيعية وبدون تدخل منه ، بحيث يك
قد قمنا بتحليل إجابات المبحوثين لتشخيص الواقع وتقييم مدى مساهمتهم في حماية البيئة، كما الحقيقية . ول

 اطلعنا على برامج الفاعلين وتقاريرهم السنوية .
لعلمي ، ويهدف هذا المنهج إلى عقد المقارنات هو من أهم المناهج المستخدمة في البحث االمنهج المقارن : - 

وستتم المقارنة بين أدوار المؤسسات الفاعلة في التربية . 1اج أوجه التشابه واالختالف بينهبين الظواهر ليستنت
وذلك الستنتاج  أوجه التشابه  البيئية في مدن جزائرية مختلفة من حيث خصوصياتها البيئية الطبيعية والبشرية.

 واالختالف ، واكتشاف مواطن الخلل .

 ولّما كانت إشكالية الدراسة تتمحور حول: شكاليتهإو  الدارسة يتحكم في اختيار العينة موضوع   نة :ــالعي .3
 أو هي القصدية من خالل أدوار الفاعلين ، فإّن نوع العينة حمايته مدى مساهمة التربية البيئية في   الواقع البيئي

أهداف  وهي العينة التي يستخدم فيها الباحث الحكم الشخصي على أساس أّنها األفضل لتحقيق؛   العمدية
الدراسة ، ومنه ينتقي الباحث عينته بناء على معرفته ، دون أن يكون هناك قيود أو شروط غير التي يراها هو 
مناسبة من حيث الكفاءة أو المؤهل العلمي أو غيرها ، وهنا يضع االبحث مواصفات محددة ألفراد معينة ، مبينة 

؛ 2ثّم يحاول تخير األفراد الذين تنطبق عليهم هذه الشروط على المعلومات المعروفة مسبقا عن مجتمع الدراسة ، 
 الثالثة محل الدراسة .  بلدياتوبذلك  فمجتمع الدراسة يتمثل في الفاعلين في مجال التربية البيئية على مستوى ال

وحاولنا أهم المؤسسات الفاعلة على المستوى المحلي في التربية البيئية   اخترناكيفية اختيار العينة :    1.3
، وقد اعتمدنا في االختيار على التنويع في المؤسسات ، والتركيز على الفاعلين حقا على الوقوف عند أدوارها 

 : هي أرض الواقع . و 
عديد المؤسسات البيئية المكلفة  ت: أبرزنا سابقا أّن الدولة الجزائرية استحدث المؤسسات البيئية المختصة -

هذين  ، ولعلالبيئة  ) مصلحة خاصة بالتربية البيئية ( ودورمديرية البيئة بالتوعية والتربية البيئية على رأسها 
 : فيوقد تمثلت العينة عن دور السلطات المحلية في حماية البيئية. تعبران  المؤسستين 

                                                           

،  7856، مؤسسة حسين راس الجبل ، قسنطينة ، الجزائر ،منهجية البحث العلمي في البحوث االجتماعية نادية سعيد عاشور:  1 
 777ص 

  2 المرجع نفسه ، ص 748
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  اخترنا رؤساء مصلحة التحسيس واإلعالم والتربية البيئية في كل من مديرية البيئة لوالية  مديرية البيئة :
ورقلة ، على أساس أنها تمثل السطلة التنفيذية للسياسة الوطنية الخاصة بالتربية و سكيكدة ، برج بوعريريج ، 

 البيئية   .
   رئيسي دار البيئة لوالية سكيكدة ، ووالية  برج بوعريريج ، أما بالنسبة لوالية ورقلة فالدار لم تفتح دار البيئة :

 أبوابها بعد ، رغم أنها مستكملة من حيث األشغال ، والتجهيز.  
  ويغل  لواليات عن وسائل اإلعالم المختلفة الموجودة في عواصم ااإلعالم المحلي يعبر :  اإلعالم المحلي ،

عليه الطابع الحضري ، لكنه يوجه لسكان الريف والحضر . حيث ينبثق من بيئة معينة، ويوجه إلى جماعة 
الموجودة . يقوم على خدمة المجتمع  للقيممعينة ، متصال بثقافة البيئة المحلية وظروفها الواقعية فهو انعكاس 

ن تؤدي أيمكن  للجرائد المحلية حيث  إلذاعة المحلية؛تتعدد وسائله كالجرائد المحلية ، الملصقات ، ا المحلي.
رسالتها البيئية من خالل مختلف التقارير والتحقيقات التي تنشر عن البيئة المحلية وتساهم في توعية المجتمع 

؛ والتي  غالبا ما تكون مرفقة بشعارات أو جمل  كذلك الملصقات في األماكن العمومية ورفع حسه البيئي .
تمّت الحترام  تعكس أحد أبعاد الوعي البيئي ؛ كإيصال فكرة بعينها أو توجيه نداء للكف عن ممارسة القصيرة ، 

بحيث تبث ؛ خدم مجتمع محلي معين ت حيث ؛، هذا فضال عن الدور الرئيسي لإلذاعة المحلية 1البيئة بصلة 
أن تساهم في معالجة  يمكن.و 2 برامجها لمخاطبة مجتمعا خاصا محدود العدد يعيش فوق أرض محدودة المساحة

، أو من خالل  البيئة في أي موجز إخباري عاديخاصة بالتطرق إلى مواضيع المشكالت البيئية من خالل : 
و مناقشات مع المختصين  اتالحصص اإلذاعية أو اجتماعات الراديو التي تقدم للمستمعين في شكل حوار 

الدراسة ، جال ونظرا لغياب جرائد محلية تصدر من م  .3ينوالقائمين على شؤون البيئة، وبمشاركة المواطن
المحلية من خالل البرامج البيئية المقدمة ، والتي من مهامها نقل الواقع البيئي  اتإكتفينا بإبراز دور اإلذاع

الشبكة تّم اإلطالع على  أيناخترنا برنامج بيئي في اإلذاعات الثالث وقد  ومشكالته إلى المتلقي وتوعيته بها .
مقابلة رئيس البرنامج في كل إذاعة من اإلذاعات ذي هو موضح في الجدول التالي ، و لإلذاعة ال البرامجية
 ( : برامج اإلذاعات المحلية لمجال الدراسة 73)الجدول   .الثالث 

 % عدد البرامج البيئية العدد اإلجمالي للبرامج اإلذاعة المحلية
 1.18 1 56 سكيكدة

 43. 2 1 11 بوعريريجبرج 

 2.22 1 15 ورقلة

 7102، 7102المصدر : تحقيقات ميدانية                                                                
                                                           

،  97، العدد  يةممنشورات المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتن ،"دور التربية البيئية في حماية البيئة " اسماعيل صفاحي :  1
 585،ص  7888المغرب ، ماي 

 61،61، ص ص 6891، المركز الجامعي للطباعة االلكترونية، القاهرة، اإلذاعات المحلية لغة العصرعبد المجيد شكري :  2

 89، ص6881، دار الفكر العربي، القاهرة، اإلذاعات اإلقليمية :نوال محمد عمر 3
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والواضح من خالل  .اإلعالم تساند البيئة من حجم التغطية المخصصة لها هاأنالحكم على وسائل  نايمكن     
حيث اليوجد إال برنامج واحد  على مستوى  ، أن حجم التغطية اإلعالمية لقضايا البيئة قليل السابقالجدول 

 بإذاعة البرج ،  % 7.42في إذاعة سكيكدة ، و %5.69بنسبة  اإلذاعات المحلية يتناول قضايا البيئة
ويحتاج إلى بناء  على الرغم من أّن المجتمع الجزائري يعيش أزمة تربية بيئية ،،  بإذاعة ورقلة % 7.77و

اتجاهات إيجابية اتجاه بيئته وتغير للسلوكيات السلبية ، وهذا يمكن لإلعالم أّن يلع  دورا محوريا فيه من خالل 
  تكثيف التغطية ، وتكرار الرسالة .

تربية النشأ لمواجهة مشكالت المجتمع ، والمشكالت البيئية من وظيفة المدرسة هي المؤسسات التعليمية  :   -
ذلك أّن شريحة التالميذ شريحة مهمة وج  توعيتها خاصة ؛ أهم التحديات التي تواجه التلميذ في حياته اليومية 

اخترنا النوادي الخضراء بالمؤسسات التعليمية كعينة لتقييم دور المدرسة في تربية لذلك  وأّنها تمثل الجيل القادم ،
تّم تقييم دور المناهج التعليمية في التربية البيئية في دراسة سابقة  علما أنهالنشأ على مواجهة المشكالت البيئية ، 

  من خالل تقييم منهاج الجغرافيا ، لذلك أردنا استكمال الجوان  التي لم يتم تقييمها فاخترنا النوادي الخضراء .
بين وزارة التربية الوطنية ووزارة وبالنسبة لحجم العينة ؛ فبعد قرار تعميم التربية البيئية الناتج عن االتفاقية المبرمة 

البيئة ؛ فمن المفروض أّن كّل مؤسسة تعليمية بها نادي أخضر ، لكن الحقيقة أّن العديد منها غير موجود ، 
والموجود على الورق غير فاعل على مستوى المؤسسات ، لذلك لجأنا لدور دنيا والتي هي من المفروض 

على مستوى المؤسسات التعليمية ، أين حددت لنا النوادي الناشطة ، وهي المسؤول عن متابعة النوادي الخضراء 
 كمايلي  :
 2112( : يمثل النوادي الخضراء المنصبة  في مجال الدراسة 74الجدول )

 سكيكدة بلدية ة برج برعريريجبلدي ة ورقلةبلدي
األطوار 
 % التعليمية

النوادي 
الخضراء 
 المنصبة

 % المؤسسات
النوادي 
 الخضراء
 المنصبة

 المؤسسات
 % 

النوادي 
 الخضراء
 المنصبة

 اتالمؤسس

14.75 9 61 21.31 11 61 18.18 11 55 
التعليم 
 االبتدائي

27.59 8 29 15.63 5 12 16.67 1 21 
التعليم 
 المتوسط

38.46 5 11 9.09 1 11 16.67 2 12 
التعليم 
 الثانوي 

 المجموع 10 01 17.58 011 01 18.27 011 77 21.36
  2112التربية + مديريات البيئة لمجال الدراسة   ياتمدير 
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الظاهر من خالل الجدول أعاله أّن حجم النوادي قليل ، ولم يتجاوز الربع في المؤسسات التعليمية ، حيث     
 % 21.32ة برج بوعريريج  وبلديفي  % 11.22ة سكيكدة ، بلديفي  % 12.71بلغ حجم النوادي المنصبة 

ورقلة ، وهي على قلتها في معظمها ال تنشط لمجموعة من العوائق نتطرق إليها الحقا ، لذلك إرتأينا  بلديةفي 
اختيار أكثر النماذج الفاعلة في الوسط المدرسي وخارجه ، في كل طور من األطوار المدرسية ، وبعد زيارتنا 

 تعمل ، فكانت العينة كالتالي :  للعديد من المؤسسات التي حددت لنا من طرف دار البيئة ، وجدناها  ال
 الدراسة :  مجاليمثل عينة النوادي الخضراء المختارة في : ( 75الجدول )

 6108-6102المصدر : تحقيقات ميدانية 

في تحسيس المجتمع بالبيئة دور فعال ، ولها وهي المؤسسة التي تعبر عن المجتمع المدني  : الجمعيات البيئية -
ومشاكلها وتعمل جاهدة على توعية المواطنين، و غرس روح المسؤولية في نفس كل مواطن قصد تغيير سلوكه 

، ، وهي شريك في تعامله مع البيئة ، وكذا إكسابه مختلف المهارات من خالل النشاطات البيئية المختلفة
ة ، وحلقة وصل بينها وبين المواطن ، فضال أّن من أهم أدوراها للسلطات المحلية في مختلف التدخالت الميداني

 هو التحسيس والتوعية .
( ، وما  (58 )أنظر الملحق بلديةاتصالنا بمديرية البيئة حصلنا على قائمة الجمعيات المعتمدة في كل  بعد 

الورق لكن مفقودة في وجدناه من خالل بحثنا عن مقرات هذه الجمعيات أّن البعض منها موجودة فقط على 
الميدان هذا أوال ، كما أّن بعض الجمعيات توقف نشاطها . وبذلك اخترنا عينة الجمعيات الفاعلة فقط ، 

 والمعروفة عند باقي الفاعلين  ؛ فكانت العينة كمايلي :
 ( : عدد الجمعيات البيئية الناشطة في مجال الدرسة 76الجدول )

 الجمعيات عدد الجمعيات البيئية الجمعيات البيئية الفاعلة %
 البلديات

 سكيكدة 5 1 61
 جريبرج بوعري 5 1 21
 ورقلة 6 1 51

+ مديرية البيئة لوالية ورقلة 2112+مديرية البيئة لوالية برج بوعريريج 2112مديرية البيئة لوالية سكيكدة المصدر:   
 + تحقيقات ميدانية                                                  2112
والمالحظ من خالل الجدول أعاله أّن حجم الفاعلين من المجتمع المدني في حماية البيئة قليل، وهذا ما      

كسكيكدة بتحدياتها البيئية الخطيرة تتواجد بلدية ، ف ينعكس على مدى مساهمة الحركة الجمعوية في التربية البيئية
، جمعية  75هي ثالثة فقط والمتمثلة في جمعية بريق  وبشكل مستمر جمعيات ، والتي تنشط فعال 1بها فقط 

 مدينة ورقلة مدينة البرج مدينة سكيكدة
1 5 2 
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النسبة لمدينة برج بوعريريج ؛ فمساهمة الحركة الجمعوية فتكاد تنعدم، حيث بإيكولوجيكا ، جمعية نجوم البحر.  و 
جمعيات ، الجمعية الصحية واإليكولوجية فقط ناشطة ، هذا الذي إضطرنا إلى التوجه إلى بعض  1ل من مجم

الجمعيات الناشطة في المجال البيئي ، رغم أّنها ليست جمعيات بيئية مثل : الجمعية الشبانية البهجة ، وجمعية 
، جمعيات بيئية 7ورقلة ؛ فتوجد للنسبة . أما با اتالجمعي هذه حماية المستهلك . حيث البيئة هي ركن من أركان

من هذه الجمعيات تنشط في بلديات متعددة ، لذلك ارتأينا التركيز على أكثر الجمعيات الفاعلة على مستوى  4
ورقلة  ، والتي حددتها لنا مسؤولة مصلحة التحسيس واإلعالم والتربية البيئية وهي : جمعية التكافل  بلدية 

 ق ، جمعية أصدقاء القصر لحماية البيئة .األخضر ، جمعية الزئب
 مالحظة  : 
براز مدى التنسيق إ، وأخذ عينات مختلفة لفهم الواقع بصورة شامال هذا أوال ، و  حاولنا التنويع في الفاعلين      

اعات المحلية (  مثل شاط باقي السلطات المحلية ) الجمرغبنا في التعرض إلى نبين هؤالء ثانيا . هذا ووقد 
، لكن تبين أّن دورهما يتمثل في التدخالت الميدانية في الوسط  لجان البيئة في المجالس الوالئية ، والبلدية

اإلقتصادية ، لكن  اتدور المؤسس كذلك الحال بالنسبة إلى الحضري مباشرة ، والتهتم كثيرا بالجان  التوعوي .
 لمادي على قلته لبعض الشركاء . وجدنا أّن نشاطها محدود جدا ، وال يتعّدى تقديم الدعم ا

 خصائص العينة :  7.1

 سكيكدة :  بلديةالتعريف بمؤسسات التربية البيئية الفاعلة في  0.7.1

 مديرية البيئة لوالية سكيكدة :  0.0.6.1
تمثل الهيئة األساسية للدولة في مجال مراقبة و تطبيق القوانين المتعلقة بحماية البيئة على مستوى مدينة    

 56أما اإلناث بعدد  % 14.81ذكر بنسبة   78عامال منهم  26تضم مديرية البيئة لوالية سكيكدة  سكيكدة  .
 و هذا ضمن ثالثة فئات هي :  % 41.81أي بنسبة 

  48.14 بنسبة 51اإلطارات% 
  57.77بنسبة  87أعوان تحكم% 
  42.74بنسبة  57أعوان تنفيذ% 
تدعمت مديريات  حيث 78861/ 79/81بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في  للمديرية الهيكل التنظيمينظم     

ساسه تم تنظيم أ. و على مصالح وال نشطةالبيئة على المستوى الوطني بمخطط تنظيمي ينظم ويحدد المهام واأل
 مكات  وهي: 55دارية تشمل إمصالح  (04) في أربعة  سكيكدةمديرية البيئة لوالية 

 كما يلي: 
                                                           

سبتمبر  57،المؤرخة في  16، العدد ج ر، 7886ماي  79مؤرخ في  تنظيم مديريات البيئة للوالياتقرار وزاري مشترك يتضمن  1 
7886  
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  اإلدارة و الوسائل :مصلحة -

 مكلفة بتسيير المستخدمين و الوسائل، المحاسبة و الميزانية و تتضمن مكتبين: 
 مكت  تسيير المستخدمين 
 مكت  الميزانية 

 مصلحة التنظيم و التراخيص : -

تابعة مكلفة بمتابعة و تنفيذ إجراءات دراسة و موجز التأثير على البيئة الخاصة بمشاريع المؤسسات المصنفة وم
إجراءات منح التراخيص و متابعة شؤون المنازعات التي تكون مديرية البيئة طرفا فيها باإلضافة إلى تلقي 
الشكاوي من طرف المواطنين و الجمعيات المتعلقة باإلزعاج الناتج عن نشاطات المؤسسات المصنفة و 

 تبين : المخالفات البيئية التي ترتكبها هذه األخيرة ، و تتضمن المصلحة مك

  مكت  التنظيم و المنازعات 
 مكت  التراخيص 

 مصلحة البيئة الحضرية و الصناعية : -

مكلفة بمتابعة و تقييم الدراسات و مراقبة منشآت المعالجة و إزالة التلوث في المجال الحضري و ترقية نشاطات 
أخد و متابعة التدابير التي تهدف إلى الوقاية من  .استرجاع النفايات المنزلية و ما شابهها و الجامدة و تثمينها 

، مراقبة منشآت المعالجة  ،التلوث و األضرار الصناعية و تنفيذ األحكام التنظيمية المتعلقة بالمنشآت المصنفة 
 ترقية نشاطات استرجاع النفايات الخاصة و تضم مكتبين: ، إزالة التلوث في المجال الصناعي

 مـع النفايـات المنزليـة و ما شابههـا و الجامـدة و استرجاعها ومعالجتها :مكت  ترقيـة نشاطـات ج 
 . مكت  المنشآت المصنفة و األخطـار التكنولوجية و النفايـات الخاصة و تثمينها 

 التحسيس و اإلعالم و التربية البيئية  -
 بيئية و تتضمن مكتبين:و اإلعالم و التربية ال االتصالتكلف بتنفيذ البرنامج المتعلق بالتحسيس و 

 مكت  التحسيس و اإلعالم 
 مكت  التربية البيئية . 

 : مصلحة المحافظة على التنوع البيولوجي و األنظمة البيئية-

تكلف بجرد و تثمين مختلف األنظمة البيئية و المواقع الطبيعية التي يج  حمايتها و متابعة تنفيذ وسائـل التدخل 
 مكات : 82ثالثـة و تسيير الساحل و تتضمن 

  مكت  حماية الحيوان و النبات 
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 مكت  المحافظة على األنظمة البيئية 
  مكت  متابعة أعمال تثمين الساحل و المحافظة عليه. 

 الهيآت التابعة لقطاع البيئة
  سكيكدةدار البيئة لوالية 
 فرع المركز الوطني لتكنولوجيات اإلنتاج األكثر نقاء 
  الوطني للبيئة والتنمية المستدامةمحطة المراقبة للمرصد. 

يترأس مصلحة التراخيص االعالم والتحسيس والتربية البيئية  مهندسة دولة في الكيمياء ، لها خبرة في المجال 
 سنة . 61البيئي مقدرة بـ 

 :ار البيئة لوالية سكيكدة د 7.0.7.1
غرس الثقافة البيئية و تطبيق مفهوم التربية  ، بهدف 9161جوان  1تأسست دار البيئة لوالية سكيكدة يوم      

البيئية من أجل التنمية المستدامة ، تقع بحي عيسى بوكرمة بجان  المستشفى الجديد ، تتمثل الموارد البشرية 
 عمال امن ، عاملة نظافة . 3للدار في :  منسقة دار ، مساعد رئيس ملحق 

  : المحلية لوالية سكيكدة  اإلذاعة 1.0.7.1

. يغطي 51/55/7882هي إذاعة محلية بوالية سكيكدة تبث برامجها باللغة العربية ، انطلقت في البث بتاريخ    
، " تبث ناطق المجاورة والحدودية كواليةإرسال اإلذاعة كافة مناطق وبلديات الوالية ، كما يمتد بثها إلى بعض الم

  FM لنسبة لبلدية سكيكدة تغطى على موجةميغا هيرتز ، وبا 582.7، و FM  94.80 إرسالها على موجات
، كما يمكن متابعة برامج اإلذاعة عبر الموقع اإللكتروني لإلذاعة  W 100 ميغا هيرتز، بجهاز بث 103.6
  .   www.radioalzgerie.dz الوطنية

،   MHZ12735.25 . من خالل الوسائط التقنية لالستقبال التالية Satellite NSS7 أو عبر القمر الصناعي
 QPSK ,FEC 3 /4 ,SR 18085Ksym /s االستقطاب أفقي ، المعدل
  .ا من خالل الوسائط التقنية لالستقبال التالية : Satellite AB35° EST أو عبر القمر الصناعي

11065 MHZ االستقط  أفقي ، المعدل ، QPSK ,FEC 3 /4 ,SR 23700 Ksym /s 
فيال تابعة للوالية متواجدة بحي باب األوراس سكيكدة . تتربع على مساحة  52التنفيذية تقع وسط اإلقامة وهي 
على شكل مبنى سكني بثالث طوابق ، يتكون المقر من استوديو للبث ، استوديو للتسجيل ، قاعة  7م 718

  . تحرير ، قاعة انتاج ، مخزن للعتاد التقني ، قاعة انتظار ، مكات  إدارية
  . أقسام ، إضافة إلى أعوان األمن 4عامل موزعين على  44شرية : يعمل باإلذاعة المحلية سكيكدة الموارد الب

  صحفيين 7قسم األخبار : رئيس المصلحة ، و -
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 . تقني أرشيف سمعي 5مذيعة ،  5مخرجين ،  7منشطين ،  7قسم االنتاج : رئيس المصلحة، -
تقنية في  5تقنيين ساميين ) البث المباشر ( ،   7صيانة ،القسم التقني : رئيس المصلحة ، تقني سامي -

 . استوديو االنتاج
القسم اإلداري : رئيس المصلحة ، مساعدة مديرية ، محاس  مالي رئيسي ، ملحق تجاري رئيسي ، عون إداري -

  . أعوان أمن 1سائقين ،  4، عون متعدد الخدمات ، عون نظافة ، 
ساعات يوميا . من  4سا بمعدل 52:88إلى  8:88تاريخ إنشاء اإلذاعة من : تطور الحجم الساعي للبث منذ  

ساعة يوميا ، من من  57سا بمعدل  58:88إلى  6:88ساعات يوميا ، من  9سا بمعدل  56:88إلى  8:88
د يوميا . ويتّم 1ساعة و 52سا عدل  78:88إلى  7:11ساعة يوميا ، ومن  59سا بمعدل  74:88إلى  6:88

 القنوات الوطنية التالية : اإلذاعة الثقافية ، القناة االولى ، إذاعة القرآن الكريم . الربط مع
،  %11، البرامج الترفيهية والمنوعات والخدمات % 91البرامج االخبارية والرياضيةوتقسم برمج اإلذاعة إلى : 
 .   %69، البرامج الثقافية والدينية %91البرامج االجتماعية والتربوية

أصبح البرنامج يطلق عليه النافذة الخضراء ، سابقا كان يسمى البيئة  2116منذ  برنامج النافذة الخضراء  :*
، في إطار السياسة الوطنية الخاصة بتفعيل اإلعالم البيئي، أي أن عمرها  2119والمحيط ، بدأت الحصة منذ 

 11إلى  11اع يوم اإلثنين من الساعة عدد ، تذ 111حوالي  2118سنوات ، بمجل أعداد إلى غاية فيفري  6
 سا ، لمدة ساعة من الزمن .

نادي منص  من طرف دار  57سكيكدة حوالي  بلديةذكرنا سابقا أنه يوجد في النوادي الخضراء :   1.0.7.1
وبعد زيارتنا إلى مؤسسات عدة على مستوى دنيا ، وعلى قلتها فإّن الفاعلة على أرض الواقع عددها قليل ، 

، أما ينة تبين أنها التملك نوادي وهذا يظهر أن هناك عدم تحين لقائمة النوادي الفاعلة وعدم متابعتهاالمد
 الناشطة  فهي:

 سكيكدة بلدية ( :النوادي الخضراء الناشطة في 77)جدول ال

 عدد األعضاء تاريخ التأسيس اسم النادي اسم المؤسسة
 1 7854أكتوبر  النادي االخضر ثانوية النهضة للبنات

 1 7857ديسمبر  النادي األخضر للمستقبل متوسطة صالحي سعيدي

 11 7851نوفمبر  النادي االخضر متوسطة أحمد زبانة

 6102المصدر : تحقيقات ميدانية  

فمعظمها ة سكيكدة قليلة جدا ، وهي حديثة النشأة ؛ بلديالنوادي الناشطة على مستوى المؤسسات التعليمية ل   
، وهناك  7889، رغم أّن قرار تعميم التربية البيئية في الوسط المدرسي كان عام  7857- 7854تأسس مابين 

مفعلة على أرض  إلزامية في تأسيس النوادي الخضراء من طرف الوزارة  في كل مؤسسة تعليمية ، لكنها غير



    ئةالفاعلين في التربية البيئية في حماية البي دور                                                           خامسالفصل ال 

350 
 

. كما نالحظ أّن نشاطها  ، ثم توقف7854تأسس في بداية عمل دار البيئة  الواقع ، والعديد من هذه النوادي 
 58أعضاء بمتوسطة صالح سعدي ، و  6ناشطين في ثانوية النهضة ،  4عدد األعضاء  قليل حيث لم يتجاوز 

في متوسطة أحمد زبانة وهذا يحتم على اإلدارة المدرسية ، ومؤطري هذه النوادي استحداث طرق مبتكرة 
 لبيئي .الستقطاب التالميذ ، وتحفيزهم على ممارسة العمل ا

 الجمعيات البيئية :  3.0.7.1

، من رئيسة مصلحة التربية البيئية جمعيات بيئية ، الناشطة بصفة مستمرة كما علمنا 1سكيكدة  يتواجد ببلدية    
 جمعيات ، ويبرز الجدول التالي أهم المعلومات حول هذه الجمعيات :   2ومذيع برنامج النافذة الخضراء هي 

 سكيكدة  : بلدية( : الجمعيات البيئية الناشطة في 78الجدول )

 المقر عدد األعضاء تاريخ التأسيس طبيعة الجمعية اسم الجمعية
 المستورة ، سطورة ، سكيكدة منخرط 518عضو و 51 5882فيفري 7 جمعية والئية جمعية نجوم البحر

 188عضو ناشط و 18 7887نوفمبر6 جمعية والئية 21جمعية بريق 
 منخرط

 حي محمد ناموس سكيكدةب

حماية جمعية  
 عضو 68 1991نوفمبر  والئية البيئة ايكولوجيكا 

المركز الثقافي أحسن شبلي 
 سكيكدة

 2112+ تحقيقات ميدانية    2112المصدر : مديرية البيئة لوالية سكيكدة  

سنة من 71فمنها ما قاربت ، يتبين من خالل الجدول أعاله أّن الجمعيات البيئية في سكيكدة قديمة الِنشأة       
وبالتالي تملك مهارات وتقاليد  العمل البيئي ، ولقد ولدت هذه الجمعيات كحتمية لما تواجهه المدينة من ، النشاط 

ات نشاطا على مستوى والية سكيكدة، لذلك نالحظ أّن تحديات ، وتعتبر الجمعيات الثالث من أكثر الجمعي
والتي تملك أكثر   75شعبيتها كبيرة ويتبين على ذلك حجم المنخرطين في هذه الجمعيات خاصة جمعية  بريق 

 منخرط  .  188من 
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 برج بوعريريج :  بلديةالتعريف بمؤسسات التربية البيئية الفاعلة في  2.2.3

 ماي  79طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في  بمديرية البيئة لوالية برج بوعريرج :التعريف  1.2.2.3
 (04) والمتضمن تنظيم مديريات البيئة للواليات، تنظيم مديرية البيئة لوالية برج بوعريريج في أربعة   7886
 مكات  وهي: 88دارية تشمل إمصالح 

 مصلحة اإلدارة والوسائل: مكتبين.  -
 مكات . 82التنظيم والتراخيص والتحسيس واإلعالم والتربية البيئية: مصلحة  -
 مصلحة البيئة الحضرية والصناعية : مكتبين. -
 مصلحة المحافظة على التنوع البيولوجي واألنظمة البيئية: مكتبين. -

من جهة  إطار تقني )مهندس وتقني سامي(. 57موظف، من بينهم  27يبلغ تعداد موظفي مديرية البيئة       
تدعم قطاع  شخصا في إطار جهاز اإلدماج المهني وعقود ما قبل التشغيل. 78أخرى،  توظف مديرية البيئة 

من البرنامج الخماسي مكت ، ض 74بمقر جديد يتكون من  7889البيئة لوالية برج بوعريريج منذ جويلية 
فرع المركز الوطني ،  ج بوعريريجدار البيئة لوالية بر  الهيآت التابعة لقطاع البيئةمن و . 7881-7888

 .محطة المراقبة للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة .لتكنولوجيات اإلنتاج األكثر نقاء
يترأس مصلحة التراخيص االعالم والتحسيس مصلحة التراخيص االعالم والتحسيس والتربية البيئية   -   

، وله خبرة في المجال البيئي مقدرة بـ  9118ومكّلف بالمصلحة منذ والتربية البيئية  مهندس دولة في البيئة ، 
 سنة . 61

برج بوعريريج  واليةحيز لتنفيذ السياسة الوطنية الخاصة بالتربية البيئة على مستوى  هيدار البيئة :   2.2.2.3
واالجتماعين .افتتحت سنة ين ، وللفاعلين االقتصاد مساحات مخصصة للجماهير من جميع الفئات ، كما أنها
. تقع جنوب مدينة برج بوعريرج  باتجاه الطريق المؤدية لبلدية العناصر . تحتوي على فضاء للمحاضرات 7854

، فضاء لإلجتماعات ، فضاء حر للهواء الطلق ، بهو للمعرض ، فضاء الميدياتك . تمتلك مجموعة من  أجهزة 
ل . بالنسبة للموارد البشرية قليلة مديرة الدار والمنسقة  ، إضافة إلى ووسائل اإلعالن واإلتصا السمعي البصري ،

 سنة . 7عاملي أمن . مديرة الدار متخصصة في الحقوق ، ولها خبرة مهنية مقدرة بـ: 
 :ذاعة المحلية لوالية برج بوعريريج ( اإلعالم البيئي المحلي )اإل3.2.2.3

ولقد مرت اإلذاعة   . 2118أفريل  21نشأة ؛ حيث تأسست في تعتبر إذاعة برج بوعريريج  حديثة ال       
وعلى  ساعات في اليوم، 4بمراحل معينة من حيث حجم البث وعدد موجات البث؛  فعند إنشائها كانت مدة البث 

وبعدها أضيفت ساعات أخرى ليصبح  من التاسعة صباحا إلى الثانية بعد الزوال، امتداد أيام األسبوع في اليوم،
ريج عند هذا الحد من يالبث من التاسعة صباحا إلى الساعة الخامسة زواال. ولم تتوقف إذاعة برج بوعر حجم 
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يغطي  سا78.88إلى الساعة  87.45التطور حيث أضيفت ساعات للبث ليصبح حجم البث من البث من 
ض المناطق المجاورة والحدودية كما يمتد بثها إلى بع إرسال اإلذاعة كافة مناطق وبلديات الوالية األربع والثالثين،

ميغا   89.6مأ تبث إرسالها على موجات األف عندما يتألق األثير""  شعار اإلذاعة . سطيف المسيلة كوالية
 . إضافة إلى بثها على شبكة االنترنت هيرتز،

البيئة والمحيط ، بهدف التوعية   هي من خالل برمجة حصة بيئية أحد مهامها الحفاظ على البيئة وقد جعلت 
وإنما يمتد إلى النشرات  ، فقط في برنامج البيئة والمحيط البرج يتوقف الحديث عن البيئة في إذاعة الالبيئية ، و 

 . حيث يتم تناول واإلشارة إلى الكثير من المواضيع ذات الصلة بالبيئة؛  والمواجيز اإلخبارية
؛ لمعرفة برنامج الحصة ، وأهم المشكالت البيئية التي يتم مناقشتها ، ومدى  وقد تّم إجراء  مقابلة مذيع الحصة

 مساهمة هذه الحصة في مواجهتها ، ونشر الوعي البيئي على مستوى المحلي. 
  11، يبث يوم االثنين  2119: يعتبر هذا البرنامج  قار في إذاعة برج بوعريريج   برنامج البيئة والمحيط-

إلى غاية  2111توقفت الحصة ألكثر من سنتين حس  ما أعلمنا به المذيع، ابتداءً من سا ، لمدة ساعة ، 15
، وذلك لظروف متعلقة بالبرمجة ؛ حيث أّن رئيس التحرير قرر التخلي عن برمجة الحصة ، وبث كل  2116

يسية في ماتعلق بالبيئة في برامج أخرى مثل برنامج أضواء ، أو ضمن األخبار المحلية دون جعل الحصة رئ
 يعكس الواقع الحقيقي لنظرة ومدى اهتمام المسؤولين بالبعد البيئي والتربية البيئية .ما برامج اإلذاعة . ولعّل هذا 

نادي منص  من طرف  58لي ذكرنا سابقا أنه يوجد في مدينة برج بوعريريج حواالنوادي الخضراء : 3.2.2.3
 للتعرف على دورها وهي : 1عددها والتي تسنى لنا زيارتها ، ولكن الفاعلة على أرض الواقع دار دنيا

 برج بوعريريج  بلدية( :النوادي الخضراء الناشطة في 79)جدول ال

 عدد األعضاء تاريخ التأسيس اسم النادي المؤسسة
 58 7851 النادي البيئي ثانوية محمد بن ميهوب
 59 7857 النادي البيئي متوسطة أوشيش عمار

 78 7851 النادي األخضر لحواسة الحسينمتوسطة 
 77 7857 النادي األخضر مدرسة بن زيوش

 76 7851 ستزهرة اللو  محمد جاللمدرسة 
   6102المصدر : دار البيئة لوالية برج بوعريريج                                          

، لم  7857- 7851النوادي فمعظمها تأسس مابين ( حداثة تأسيس هذه 79الظاهر من خالل الجدول )        
. كما  7854سنوات من قرار تعميم التربية البيئية ، ووجودها مرتبط أساسا بتأسيس دار دنيا 6تولد إال بعد 

نالحظ أّن عدد المنخرطين يكون أكبر في التعليم االبتدائي ، ذلك أن األطفال يملكون طاقات يرغبون في تفريغها 
بهم للنشاط ، ويقل العدد عند باقي األطوار نظرا لعزوف هؤالء المراهقين عن مثل هذه النشاطات ، فضال عن ح

 ، واهتمامهم بنشاطات أخرى . األمر الذي يحتم إيجاد طرق مبتكرة لتحفيزهم على اإلنخراط والمشاركة .

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9
http://www.djazairess.com/city/%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%81
http://www.djazairess.com/city/%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%81
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فالعديد من الجمعيات توقف برج بوعريريج ،  بلديةتكاد تنعدم الجمعيات البيئية في الجمعيات البيئية : 7.2.2.3
، نظرا لحجم التحديات التي واجهتها. ولم يبق إال الجمعية الصحية واإليكولوجية ، إضافة إلى جمعية نشاطها

ويبين الجدول  .المستهلك ، جمعية البهجة ، رغم أنهما جمعيتين ليستا بيئتين ، لكن النشاط البيئي من اهتمامتهما
 خصائص هذه الجمعيات :التالي بعض 

 برج بوعريريج : بلدية( : الجمعيات البيئية الناشطة في 80الجدول )

 اسم الجمعية
تاريخ 
 التأسيس

عدد 
 األعضاء

 اإلعتماد المقر

 4/86 بدون مقر 58 5886 الجمعية اإليكولوجية والصحية
 75/89 االحي اإلداري للوالية سابق 51 5889 جمعية حماية المستهلك

 88/ برج بوعريريج 84" رقم Wالمحطة شارع " 14 7888 جمعية البهجة
  2112+ تحقيقات ميدانية    2112المصدر : مديرية البيئة لوالية برج بوعريريج 

عضو ، الجمعية  51، خاصة جمعية المستهلك بـ المنخرطين فيها  الجمعيات قلة عددهذه والمالحظ على      
، ولم يتغير عدد األعضاء  7858، علما أّنه تمت زيارة الجمعيتين في وقت سابق  58اإليكولوجية والصحية بـ 

أعضاء ، وهذا  58إلى  78بالنسبة لجمعية المستهلك ،أمّا الجمعية اإليكولوجية والصحية ، فقد تقّلص العدد من 
المجتمع وساط أالبيئي في  النضجغياب االستقطاب للعمل البيئي بالنسبة الجمعيات ، و  ضعف يعكسالذي 
، فما كثرة عدد الجمعيات والمنخرطين إاّل دليل على نضج المجتمعات. واألمر الذي يثير التساؤل هو  المحلي

دي نشاطاها في ظل حال الجمعية اإليكولوجية والصحية ، التي ال تمتلك حّتى المقر ، فكيف لجمعية أن تؤ 
مستقبال ، كما هو حال  غياب المقر؟ وهذا دليل صارخ على قلة اإلمكانيات ، ممّا قد يؤدي إلى إندثار الجمعية

 .شطةامن الجمعيات النجمعية المنظر الجميل التي توقف عملها بعد أن كانت 
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 ورقلة : بلديةالتعريف بمؤسسات التربية البيئية الفاعلة في   3.2.3

 التعريف بمديرية البيئة لوالية ورقلة :  1.3.2.3

والمتضمن تنظيم مديريات البيئة للواليات، تم   7886 ماي  79طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في    
 وهي: دارية إمصالح  2في أربعة ورقلة تنظيم مديرية البيئة لوالية 

 مصلحة اإلدارة والوسائل:  -
 مصلحة التنظيم والتراخيص والتحسيس واإلعالم والتربية البيئية:  -
مكت  لتعزيز جمع واسترجاع ومعالجة النفايات المنزلية وما يضم مصلحة البيئة الحضرية والصناعية :  -

 هامدة .شابهها والنفايات ال
من جهة أخرى،   إطار تقني )مهندس وتقني سامي(. 57موظف، من بينهم  74يبلغ تعداد موظفي مديرية البيئة 

 . شخصا في إطار جهاز اإلدماج المهني وعقود ما قبل التشغيل 1توظف مديرية البيئة 
فهي مفعلة حديثا على مستوى  مصلحة التنظيم والتراخيص والتحسيس واإلعالم والتربية البيئيةوبالنسبة لمصلحة 

 سنوات في الميدان .7، تترأسها مهندسة دولة في البيئة لها خبرة مهنية  7857المديرية 
: رغم اّن مقر الدار جاهز ، وهي تتوفر على كل الوسائل ، لكن لم تفتح الدار ار البيئة لوالية ورقلة د 2.3.2.3

 رئيسة مصلحة التحسيس والتربية البيئية للوالية .أبوابها بعد نظرا لقلة اإلطارات كما أعلمتنا 

باللغة  تبث برامجها ،  إذاعة محليةذاعة المحلية لوالية ورقلة (: اإلعالم البيئي المحلي )اإل3.3.2.3
وتبلغ ساعات ،   1991ماي  9 بدأت بثها أول مرة بتاريخ 98.00 .أف أم على موجة اللهجة الورقلية و عربيةال

بدأت بثها  85.87على مـوجة )أف أم( الورقليةتبث برامجها باللغة العربية و اللهجة  .ساعة يوميا اآلن 57البث 
، الواحات إذاعة ذاعة ورقلة بإ ىسمت  .سـاعـة يومـيـا اآلن 57وتبلغ ساعات البث  5885ماي  8أول مرة بتاريخ
عندما أسست اإلذاعة و التلفزيون الجزائرية آنذاك مكتبا جهويا   1988لإلذاعة بورقلة سنة  واة ظـهـرت أول نـ

افـة مفدي زكريا لتغطية مختلف األنشطة بالجنوب الشرقي. و بعد إعادة هيكلة و انفصال مؤسستي بـدار الثقـ
اإلذاعة و التلفزيون بقي المكت  تحت وصاية اإلذاعـة فـي تغطية منطقة الجنوب الشرقي الممتدة بين تامنراست و 

 ة .ة غربا مرورا بورقلغـواط شماال و مـن الـوادي شرقا إلى غردايليزي جنوبا إلى بسكرة واألإ
   .شرع المكت  الجهوي في تقديم برنامج قار ضمن إرسال القناة الوطـنيـة األولـى 5899مع بداية سنة 

 تم تدشين أول بث محلي تجريبي لمدة ساعتين يومي الخميس و الجمعة ليتوسع البث إلى 5885ماي  88في 
ربع ساعات و تدريجيا وصل إلـى مجمـوع ثمــان ساعات كامل أيام األسبوع و من تم زيادة ساعات البث إلى أ

 .ساعة في اليوم 57يوميا وقريبا يمتد إلى 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81_%D8%A3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81_%D8%A3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D9%85%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D9%85%D8%A7%D9%8A
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إعطاء إشارة تعميم نظام الرقمنة باستوديوهات البث و اإلنتاج و ذلك بإدخال تقنيــات  7881ماي  88في 
قد صاح  هذا التطور توسع في و  اإلعالم اآللي في البث المباشر و استغالله في عمليتي التركي  و التسجيل .

مـن واليات الـوادي غـردايـة و بسكرة وتبث المجاورة كامل تراب الوالية و بعض المنـاطـق  ساعات البث ليشمل
  .مازيغية الورقليةبرامجها بالعربية و األ
 . الرويسات ورقلة 57ذاعة ورقلة الجهوية طريق الرويسات / ص.ب إعنوان المحطة : 

 النوادي الخضراء الناشطة في بلدية  ورقلة  : 3.3.2.3

 تسنى لنا زيارة ناديين في ورقلة ، يحتالن سنويا مرات  أولى كأكثر النوادي الخضراء نشاطا هما : 
 ورقلة :بلدية النوادي الخضراء الناشطة في :( 81جدول )ال

 عدد األعضاء تاريخ التأسيس اسم النادي المؤسسة
 58 7851 النادي البيئي أحمد الخليلثانوية 

 59 7857 نادي رعاية البيئة متوسطة
 2112 مديرية البيئة لوالية وروقلةالمصدر : 

 ورقلة  : بلدية الجمعيات البيئية الناشطة في 7.3.2.3

 جمعيات هي األكثر نشاطا على مستوى المدينة وهي مبينة في الجدول التالي : 2اخترنا 
 البيئية الناشطة في ورقلة  :( : الجمعيات 82الجدول )

 المقر عدد األعضاء تاريخ التأسيس اسم الجمعية
 بدون مقر ومئات المنخرطين  51 7857فيفري 54 للبيئة جمعية الزئبق

 ورقلة  –المخادمة  وعديد المنخرطين  51 2111ماي 11 جمعية التكافل األخضر
جمعية أصدقاء القصر العتيق 

 لحماية البيئة
ومجموعة من  8 2111 جويلية 11

 المنخرطين 
 قصر ورقلة –حي بايوب 

 2112+ تحقيقات ميدانية    2112ج المصدر : مديرية البيئة لوالية برج بوعريري

، ففي  السنوات األخير زاد أعاله حداثة الجمعيات البيئية الناشطة في بلدية ورقلة يتبين من خالل الجدول        
وهذا يعود إلى حجم المشكالت البيئية المطروحة على مستوى الوالية ككل ، فضال عن عدد الجمعيات البيئية ، 

نمو روح العمل التطوعي لدى بعض األفراد خاصة من فئة الشباب ، حيث الحظنا من خالل زيارتنا لهذه 
 الجمعيات الروح الشبابية فيها .
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 أدوات جمع البيانات: .3

دوات البحثية المرتبطة بموضوع الدارسة، ميدانيا، فقد استرشدنا بمجموعة من األمنهج وتجسيده للتنفيذا      
وعرضها بغية الوصول الى النتائج المرجوة، ومن  ثمة االجابة عن  بغرض جمع البيانات و تبويبها وتحليلها

 ي : وتجسدت فالت بحثنا ، تساؤ 
الباحث في جمع المعلومات حول الموضوع حيث هي إحدى األدوات التي يلجأ إليها التقارير والوثائق :  1.3

 إطلعنا على :
التقارير السنوية لمديرية البيئة حول حالة البيئة في مدن الدراسة ، وحصيلة النشاطات السنوية لمصلحة  -

 التحسيس والتربية البيئية .
دار البيئة لوالية ، أما حصيلة نشاطات  7857التقارير السنوية لحصيلة نشاطات دار البيئة لوالية سكيكدة  -

- 7851برج بوعريرج فلم نتمكن من الحصول عليها ، وذلك ربّما يعود إلى توقف نشاط الدار لمدة عامين 
 بسب  ظروف متعلقة بعدم توفر الكهرباء بالدار . 7856

 التقارير السنوية لبعض الجمعيات البيئية حول حصيلة نشاطاتها . -
الجمعيات البيئية ، أين استطعنا اإلطالع على أهم المواضيع اإلطالع على صفحات النوادي الخضراء و  -

 المطروحة في نشاطاتهم ،وأخذ الصور التي تدعم البحث .
الحصول على مواضيع األعداد التي تذاع في برنامج بيئي باإلذاعات المحلية الثالث في مدن الدراسة لمدة  -

 .  7859إلى  7857سنتين من 
 إسهاماها تسهم وذلك ألنّ  ، وسيلة هامة من وسائل تجميع البيانات و المعلومات فالمالحظة : ةــالمالحظ 2.3

؛ حيث ومن 1أساسيا في البحث الوصفي. وهناك معلومات يمكن للباحث أن يحصل عليها بالفحص المباشر"
خالل تكرارنا لزيارة المؤسسات الفاعلة طول فترة البحث ، الحظنا حجم الصعوبات التي يواجهها هؤالء. كما 

كة في حفل اختتام القافلة التحسيسية التي استطعنا المشاركة في بعض األنشطة المنجزة من طرفهم مثل : المشار 
طفل على مستوى  6111شارك كل الفاعليين في التربية البيئية في والية برج بوعريريج ، والتي استهدف 

، إضافة إلى المشاركة في إحياء يوم البيئة العالمي بدار  2111ماي  22 يومالمؤسسات التعليمية في الوالية 
والذي شارك فيه مختلف الفاعلين ، 2116جوان  2الثقافة سكيكدة والذي برمج في في 

                                                           
 161،ص6891، وكالة المطبوعات ، الكويت، ، 6، طأصول البحث العلمي و مناهجهأحمد بدر: 1
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لوالية . حضور منهم ، اإلذاعة ، الجمعيات الببيئية ، المؤسسات االقتصادية ، المؤسسات البيئية على مستوى ا
كلة النفايات ادي أخضر بمدينة برج بوعريريج ) نادي متوسطة أوشيش ( معرض بيئي حول رسنشاط بيئي لن

النشاطات البيئية  وتوظيفها في انتاج أشياء جديدة تعبر عن إبداع التالميذ؛ حيث الحظنا مدى تفاعل التالميذ مع
 . كما استعنا بالصور الفتوغرافية لتوثيق ما الحظناه.

لمقابلة إحدى أدوات جمع البيانات وتستخدم في البحوث الميدانية لجمع البيانات التي ال وتعد ا:  المقابلة 3.3
يمكن الحصول عليها من خالل الدراسة النظرية، وتجري المقابلة في شكل حوار مع المبحوث في موضوع 

 وتمثلت في : 1البحث .
الدراسة الميدانية منها المقابلة التي تمت مع لقد أجريت عديد المقابالت الستكمال حيثيات المقابلة الحرة : -

مسؤول التكوين في معهد الدراسات البيئية السيد حمزة قرطبي ، مسؤولي النوادي الخضراء بمديريات التربية 
. الت التي تمت مع العينة المختارةلوالية برج بوعريريج ، وورقلة ، مدراء المؤسسات التعليمية ، إضافة إلى المقاب

 عملنا في ذلك استمارة المقابلة .    حيث است
 هي إستبانة شفوية يقوم فيها الباحث بجمع معلومات شفوية من المستقصى منه ويتولى  استمارة المقابلة :-

. وقد استعنا بها لمحاورة بعض الفاعلين في التربية البيئية وهم :  رؤساء النوادي  2الباحث تعبئة هذه اإلستبانة
التعليمية ، روساء الجمعيات البيئية ، مذيعي برنامج بيئي باإلذاعات المحلية  ، رؤساء  الخضراء بالمؤسسات

م تّ ، حيث  ((78)أنظر الملحق )والتربية البيئية بمديريات البيئة ، رؤساء دور دنيا  مصلحة اإلعالم والتحسيس 
مجموعة من األساتذة المحكمين وبعد عرضها على  صياغة االستمارة بمجموعة من األسئلة المغلقة والمفتوحة ،

منهم األستاذ المشرف ، األستاذ ساحلي محمد أستاذ متخصص في العلوم البيئية بالمدرسة العليا لألساتذة 
قسنطينة ، األستاذة قديسة فدوة أستاذة متخصصة في البيدااغوجيا المدرسة العليا لألساتذة قسنطينة  ، األستاذ 

 امعة برج بوعريريج ، تّم صياغة االستبيان كمايلي : عباس سمير متخصص في علم لنفس ج
  ، والمؤسسات التي يترأسونها .خصص لجمع البيانات الشخصية ألفراد عينة البحث  : المحور األول
حيث تضمن أهداف الفاعليين في مجال حماية البيئة ، . أهداف الفاعلين  في التربية البيئية : المحور الثاني
المستهدفة إضافة إلى مدى وضوح االستراتيجية الوطنية الخاصة بالتربية البيئية بأهدافها ووسائلها وأهم الفئات 

 لدى الفاعلين من أجل تطبيقها .

                                                           
،  7857،الجزائر ،  دار زاعباش، 4ط، اإلنسانية تدريبات على منهجية البحث في العلوم االجتماعيةتي: رشيد زروا 1

  588ص

 619،ص 9119، دار وائل، األردن، 6، طالبحث العلميمحمد عبد الفتاح الصيرفي:  2
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سباب قع البيئي وأفي مدن الدراسة من خالل إبراز الوا حماية دور الفاعلين في التربية البيئية فيالمحور الثالث: 
الل ن في حماية البيئة من خثم دور الفاعلي، و مدى وعي الناس به . ن تدهوره من وجهة نظر الفاعلي

ة البيئية .إبرازالطرق واألسالي  المستخدمة ، وأهم األنشطة المستخدمة في إيصال الرسال  

 ،نا فيها على مدى توفر اإلمكانيات: أهم الصعوبات التي تواجه الفاعليين في التربية البيئية . ركز المحور الرابع 
ن على إعتبار أّن ذلك من أهم عوامل إضافة إلى التنسيق بين الفاعلي  ومدى التكوين لممارسة العمل البيئي ،

 نجاح العملية البيئية .
وقد إعتمدنا على أسلوب تحليل المحتوى لهذه المقابالت حيث يعّد من أهم أسالي  البحث العلمي وأكثرها      

ا األفكار المتضمنة في النص ، وكون الوحدات المراد تحليلها ألفاظا أو سهولة وسرعة في االستخدام ، موضوعه
كلمات أو معاني ، غالبا ما تشتمل على أفكار رئيسية أو عبارات أو جمل بأكملها ، إذ يسعى عبر المقارنة 

ووصف  الكمية المنهجية للمضمون الظاهر للمواد االتصالية الحصول على االستدالالت الكيفية ، بالمالحظة ،
 .1مادة  االتصال ، واختبار فروض معينة عن مادة االتصال والتنبؤ بها 

تستفيد هذه الدراسة من تحليل المحتوى ألنه األسلوب األمثل لتحقيق أهداف البحث  الرامية إلى تشخيص      
م ونشاطاتهم ، الواقع ، وإبراز دور الفاعلين في التربية البيئية في حماية البيئة الحضرية ، وأهم برامجه

 والصعوبات التي تواجههم ، وخاصة أن العينة محدودة ومقصودة  . 
ونظرا ألّن مجال الدراسة واسع ، وتعدد الفاعلين ، لم يتم توزيع االستبيان في نفس الفترة الزمنية وإنمّا كان      

، في برج  7859 – 7856فترات زمنية مختلفة ، ولكن بصفة عامة وزعت االستبيانات في سكيكدة بين سنتي  
. وألنها استمارات مقابلة ، فيتم ملؤها 7856، بينما في ورقلة سنة  7856 – 7857بوعريريج بين سنتي  

 سا من الزمن . 5د إلى  41مباشرة في إطار المقابلة مع المبحوث حيث متوسط مدة كل مقابلة حوالي 
 
 

                                                           
، رسالة دكتوراء في   بيئية للحفاظ على نظافة البيئة الحضريةدور المؤسسات االجتماعية في ترسيخ ثقافة صبرينة بايود :    1

  919،  ص   9161علم اإلجتماع الحضري ، كلية العلوم االنسانية واإلجتماعية ، جامعة الجزائر ، 
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من خالل عرض وتحليل بمجال الدراسة حماية البيئة التربية البيئية في الفاعلين في  : دورثانيا
 نتائج المقابالت :

 : محور أهداف الفاعلين في التربية البيئية .1
 : مصلحة التنظيم والتراخيص والتحسيس واإلعالم والتربية البيئية( : أهداف 83الجدول )

 محتوى المقابلة 
مصلحة التنظيم رئيسة 

عالم والتراخيص والتحسيس واإل
كيكدة لوالية س والتربية البيئية  

 مصلحة التنظيم والتراخيص  رئيس
 ئيةوالتحسيس واإلعالم والتربية البي

 لوالية البرج

مصلحة التنظيم رئيسة 
الم والتراخيص والتحسيس واإلع

قلة لوالية ور  والتربية البيئية  

 أهداف المصلحة 

ي غرس التربية البيئية ف-
 األجيال الصاعدة ) المؤسسات

 التعليمية (.
يئية التحسيس بالمشكالت الب -

المؤسسات لجميع الفئات ) 
ية ، االقتصادية ، الهيئات اإلدار 

ة نشر المعلوم -المواطنيين ( 
 البيئية

وجودة التحسيس بالمشكالت البيئية الم
 -على مستوى على المستوى المحلي 

المستويات  تعميم التربية البيئية على كافة
ورفع الوعي البيئي في الوسط - 

المدرسي من خالل تنصي  النوادي 
وجودة تطبيق االتفاقيات الم -الخضراء 

ة ، مع جميع المديريات كمديرية التربي
 الشؤون الدينية.

 غرس الثقافة البيئية 
 -يئي التحسيس ورفع الوعي الب-

 بناء المواطن اإليكولوجي .

 الفئة المستهدفة 

المواطن من خالل االتصال 
إضافة إلى فئة   .المباشر

 طالب المدارس ألنهم يمثلون 
ية القادم  المعول في حماالجيل 

 البيئة .

تهتّم المديرية في إطار برامجها 
لبيئي التحسيسية والتربوية في المجال ا
ات في الوقت الحالي بتالميذ المؤسس
 التعليمية ؛ على اعتبار أّن الفئات

 األكثر إقباال على هذههي النظامية 
كبيرة  النشاطات ، كما يعول عليها بصفة

رامج كما تّم تسطير ب في حماية البيئة .
ة تستهدف المؤسسات الصناعية خاص

 المحاجر .

المواطنين عامة وفئة تالميذ 
المدارس خاصة في كل األطوار 

. التعليمية  
 

مدى وضوح 
االستراتيجية 

 الوطنية 

االستراتيجية الوطنية الخاصة 
بالتربية البيئية غير واضحة 
تماما ، ويظهر ذلك في غياب 
برنامج أو خطة وطنية محددة 
بزمن تصلنا من طرف الوزارة 

االستراتيجية الوطنية من اختصاص 
الوزارة  ، وال فكرة  عند رئيس المصلحة 
عنها وعن أهدافها على حس  ما أقره 

 رئيس المصلحة .

واضحة ويظهر ذلك في إنشاء 
بعض المؤسسات البيئية الخاصة 
بالتربية البيئية مثل دور دنيا ، 
المعهد الوطني للتكوينات البيئية ، 

ضافة إلى تأسيس النوادي إ
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 2111-2112المصدر : تحقيقات ميدانية 
والية في البيئة ات مديريبواإلعالم والتربية البيئية  مصلحة التحسيس ( أن ّ 83خالل الجدول )يتبين من      

مشكالت البيئة التحسيس ب،  غرس التربية البيئية ي :هو  ةفها واحداهدأ برج بوعريريج ، وورقلة ،  ،سكيكدة
وذلك استجابة ؛  طن اإليكولوجيوصوال إلى تكوين الموا،  ةينشر المعلومة البيئرفع الحس البيئي ، و ، ليةالمح
كما أضاف رئيس مصلحة التربية البيئية لوالية  . توصيات المؤتمرات العالمية التي سعت وزارة البيئة لتطبيقهال

مديرية التربية   باقي الفاعلين المحليين مثل :تفعيل االتفاقيات التي أبرمت مع البرج أّن المصلحة تسعى إلى 
هذا وقد بينا في الفصل الثاني أّن وزارة البيئة .، و كذا مديرية الشؤوون الدينية  7881التي أبرمت سنة للوالية 

سعت لعقد اتفاقيات مع باقي الوزارات لتفعيل التربية البيئية ؛ لكن بعد نزولنا إلى الميدان وجدنا غياب هذه 
 .تى برمجة نشاطات مشتركة للفاعلينلتنسيق أو حاالتفاقيات على المستوى المحّلي ، األمر الذي يصع  عملية ا

فئة التالميذ في و  ،المواطنين عامة  فة هي فئة دهذا وأجمع رؤساء المصالح الثالث على أّن الفئة المسته     
 . في حماية البيئة مستقبال  لمعول عليهألنهم الجيل ا؛ خاصة  كافة األطوار

فتباينت ، الخاصة بالتربية البيئية ومدى وضوحها على المستوى المحلي  وبالنسبة الستراتيجية الوزارة      
عن عدم وضوحها التربية البيئية بمديرية البيئية لوالية سكيكدة مصلحة  ةرئيس تأوضحإجابات المبحوثين حيث ؛ 

ة ومديرية متابعتها وتقييمها ، وال تواصل بين المصلح يتمّ  وجود لخطة محددة الزمن واألهداف والوسائل فال
 السنوية فيما عدا التعليميات الخاصة بإحياء األيام البيئية ، أو إرسال التقارير ؛ التربية البيئية على مستوى الوزارة

هذا أوال . ضف إلى ذلك غياب 
االتصال بين المصلحة ، 
ومديرية التربية البيئية بالوزارة 
حيث لم يتم برمجة لقاء مع 

ا هذا ، ولم المصلحة إلى يومن
توضح األهداف الوطنية 
الخاصة بالوزارة ، ومعظم ما 
يصلنا هو التعليميات الخاصة 
بإحياء األيام البيئية ، أو إرسال 
التقارير السنوية .هذا فضال عن 
غياب التكوين والتأهيل في هذا 
المجال ، خاصة وأّن رئيسة 
المصلحة بعيدة عن هذا 
التخصص ، وعملها في الميدان 

 إال اجتهاد شخصي . ماهو

الخضراء على مستوى المؤسسات 
التعليمية ، وتزويدها بالمعدات 
الخاصة . إدخال مواضيع بيئية 
في المناهج الدراسية ،حّتى أّن 
موضوع افتتاح السنة الدراسية 

كان حول  7856-7859
 المواطنة البيئية .
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التربية البيئية بمديرية البيئة  مصلحة رئيس أمافي مجال التربية البيئية .  ية تكوين، فضال عن غياب برامج 
التربية البيئية  مصلحةوبالنسبة لرئيسة  .؟؟؟ فهي من اختصاص الوزارة فكرة له عنها  ال هلوالية البرج فصرح أنّ 

، لبعد البيئي في المناهج الدراسيةأنها واضحة ، ويظهر ذلك في إدراج ا بمديرية البيئية لوالية ورقلة ، فرأت 
 . ، وفتح دور دنيا على مستوى واليات الوطن كفضاء للتربية البيئية نشطة الالصفية )النوادي الخضراء(واأل
نتساءل كيف يمكن أن تطّبق االستراتيجية الوطنية إذا لم يتّم توضيحها للفاعلين إّن هذه اإلجابات تجعلنا     

تربية البيئية على ؟ وعلى رأسها الهيئة المحلية األولى المكّلفة بتنفيذها وهي مصلحة ال المحليين من أجل تنفيذها
 . مستوى المديرية
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 ر البيئة و ( : أهداف د84الجدول )
 ئيسة دار البيئة لوالية برج بوعريريجر  رئيسة دار البيئة لوالية سكيكدة محتوى المقابلة 

 أهداف الدار 

غرس التربية البيئية ، زيادة الوعي البيئي 
 في المجتمع المدني عامة والتربوي خاصة 
غرس الثقافة البيئية و تطبيق مفهوم التربية 

 مستدامةالتنمية الجل أالبيئية من 

إشراك وتوعيتهم  أكبر عدد من التالميذ لجميع األطوار 
المدرسية ، وتوعيتهم بأهمية البيئة ، وتنمية روح 

المبادرة والعمل على إنجاز مشاريع تفيد حماية البيئة 
 من خالل مختلف األنشطة .

 الفئة المستهدفة 
كل فئات المجتمع مع التركيز على فئة 

 .األطفال

جميع الناشطين والفاعلين من مؤسسات وجمعيات 
ومديريات والتي لها توجهات بيئية هذا بصفة عامة . 

 . بصفة خاصة وتستهدف الدار تالميذ المؤسسات

مدى وضوح 
 االستراتيجية الوطنية 

ليست واضحة ويظهر ذلك في صعوبة 
 تطبيقها على المستوى المحّلي .

ليست واضحة بنسبة كبيرة ألن التربية البيئية ليست 
مجرد شعارات ، إّنما يج  أن تكون واقعا عمليا 

 تتشارك فيه كل المؤسسات .
 2111-2112المصدر : تحقيقات ميدانية 

زيادة الوعي  إلى انتهدف تي سكيكدة وبرج بوعريريج واليالبيئة ل ارا( أّن د84الواضح من خالل الجدول )     
وهي  .جل تنمية مستدامة أتطبيق مفهوم التربية البيئية من  ، والبيئي في المجتمع المدني عامة والتربوي خاصة 

 .بصفة خاصة  ألطفال توجه هذه األهداف إلى فئة ا

 ها غيرأنّ  ، فالواضحفي مدى وضوح االستراتيجية الخاصة بالتربية البيئية الدارين   ئيسي ر وعن رأي     
يين يجدون صعوبة ين المحلّ بمعنى أّن الفاعل واضحة ، ويظهر ذلك في صعوبة تطبيقها على المستوى المحّلي .

العميق آلليات م لعدم امتالكهم المهارات والوسائل واألسالي  الالزمة لتطبيقها ، وعدم فهمه هاكبيرة في تطبيق
على حد تعبير رئيسة دار مجرد شعارات  لم تتعد الجان  التنظيري ، ولم تتحول بعد إلى واقع فهي التطبيق 

 . البيئة لوالية برج بوعريريج 
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 :ات المحلية باإلذاع البرامج البيئية( : أهداف 85الجدول )

مذيع برنامج النافذة الخضراء  محتوى المقابالت 
 بإذاعة سكيكدة

مذيع برنامج البيئة والمحيط 
 بإذاعة البرج

 مذيع برنامج بيئتنا 
 بإذاعة ورقلة

 أهداف البرنامج 

تقديم خدمة عمومية في  -
 مجال التحسيس البيئي .

تنمية الوعي الناقد وحس  -
البيئية  األخالقالمسؤولية وتنمية 

 لدى كافة فئات المجتمع 

الرأي العام حول  توجيه - 
التعريف بالمشكالت قضايا البيئة 

 البيئية التي تعانيها الوالية خاصة
. 

تعريف الفرد ببيئته وتمكينه من  -
تحديد مشكالتها ، واقتراح الحلول 

غرس الوعي البيئي  -المناسبة 
 -ترسيخ الثقافة البيئية  -المفتقد 

إشراك كل الفاعلين في مجال 
حماية البيئة على المستوى 

المحلي ، وتسليط الضوء على 
نشاطهم  وأهدافهم ودعم برامجهم 

التشهير بالسياسات والتجاوزات  -
 البيئية .

 نشر الثقافة البيئية . -

تحسيس المواطن بضرورة  -
 المحافظة على محيطه .

 إبراز برامج الفاعليين . -

جاوزات تسليط الضوء على الت
   البيئية .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفئة المستهدفة 
 
 
 
 
 

اإلعالم المحلي هو إعالم جواري 
كل سكان فهو بذلك يستهدف 
، جاورها والية سكيكدة  وما

األطفال ،  : همجميع فئاتب
الكهول ، الشيوخ ، المؤسسات 
العمومية، والخواص ...إلخ . 
ويركز البرنامج على المرأة ، 
وذلك نظرا لدورها في بناء األسرة 
وتربية النشأ وزرع القيم البيئية 

 لدى الطفل .

تستهدف الحصة جميع فئات 
المجتمع من خالل إثارة الوعي 
البيئي فيهم ألن الرسالة البيئية 

كن حصرها في فئة معينة اليم
طالما أّن المسؤولية جماعية في 
تفاقم المشكالت البيئية ، كما 
تستهدف جميع األفراد المكّلفون 
بالتوعية واإلرشاد وتوفير 
المعلومات لمساعدتهم على القيام 
بمهامهم على أحسن وجه، ضف 
إلى ذلك أصحاب القرار للفت 
نظرهم وحثهم على االهتمام 

وهي تركز على   . بوقاية المحيط
الناشئة، إيمانا من مسير الحصة 
بأهمية ترسيخ الثقافة البيئية لهذه 
الفئة ، من منطلق أّن األطفال 
يمثلون الجيل المعول عليه في 
حماية البيئة ، والذي البّد من 

 توعيته وتربيته بيئية.

تستهدف الحصة كل فئات 
المجتمع ، ألن جمهور اإلذاعة 

التي يتّم التركيز واسع . لكن الفئة 
عليها هي تالميذ المؤسسات 

 التعليمية .
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مدى وضوح 
االستراتيجية 

 الوطنية 

لحصة تعبر عن استراتيجية ا
وطنية لإلذاعة الوطنية في 
التحسيس البيئي ، خاصة وأّنها 
تذاع على مستوى كل اإلذاعات 

 9161المحلية . وقد كانت سنة 
سنة البيئة في اإلذاعة الوطنية ، 
وتّم تقديم برامج بيئية مكثفة لرفع 
الوعي البيئي لدى المواطن على 
مستوى كافة اإلذاعات. وتكون  
البرمجة وطنية خاصة في األيام 
البيئية العالمية والوطنية . فيما 
عدا ذلك فكل البرامج التي تذاع 
 هي من اجتهاد مذيع الحصة.

هناك تنسيق بين وزارة اإلعالم 
امج هو تجسيد والبيئة  وهذا البرن

لذلك ، كما خصصت بعض 
السنوات على مستوى اإلذاعة 

،  7852كسنة للبيئة مثل سنة 
لكن  اليوجد برنامج وطني 
 مسطر لتحقيق التربية البيئية .

الرؤية غير واضحة بشكل جيد ، 
ويظهر ذلك في ضعف التنسيق 
والتخطيط المشترك بين بين وزارة 
البيئة ووزارة اإلعالم لتحقيق 

 اف التربية البيئية .أهد

 

 2111-2112المصدر : تحقيقات ميدانية 
خدمة مستمعي المجتمع المحلي ، وتقديم البرامج التي أساسا إّن الهدف من تأسيس اإلذاعات المحلية ، هو      

أخرى ال يتيسر تقديمها في البرنامج العام لإلذاعة المركزية . ولما وجدت اإلذاعات المحلية أصبح لها أهداف 
  وهي : ، 112 -91اتجاه المجتمع المحلي ، حّددتها المادة السادسة من المرسوم التنفيذي رقم 

 .اإلعالم عن طريق البث والنقل لكل التحقيقات والحصص والبرامج اإلذاعية المتعلقة بالحياة المحلية  -
 ضمان التعددية وفقا لألحكام الدستورية والنصوص الالحقة لها . -

دود إمكانياتها احتياجات التربية ، الترفيه ، والثقافة لمختلف الفئات االجتماعية قصد إنماء الوفاء في ح -
 معارفها وتطوير المبادرة لدى المواطنين .

 المساهمة في تنمية انتاج األعمال الفكرية وبثها . -

 تشجيع التواصل االجتماعي في السياق التعددي . -

 يع التواصل .المساهمة بجميع السبل والوسائل في توس -

 الدفاع عن اللغة الوطنية وترقيتها . -

 القيام بحفظ المحفوظات اإلذاعية . -

 تطوير الثقافة المحلية وترقيتها . -
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القيام باستغالل وسائلها االنتاجية وصيانتها وتنميتها والتكيف مع التقنيات والتكنولوجيات المساعدة في تكوين  -
 . 1مستخدميها وتحسين مستواهم

 : يتمثل أساسا كما أبرز مذيعوا البرامج الثالثة في البيئية ولعّل هدف هذه البرامج        
 تعريف الفرد ببيئته وتمكينه من تحديد مشكالتها ، واقتراح الحلول المناسبة  . -
 . ترسيخ الثقافة البيئية -
 .تنمية الوعي الناقد وحس المسؤولية وتنمية األخالق البيئية لدى كافة فئات المجتمع  -
 . البيئة المحلية توجيه الرأي العام حول قضايا البيئة والمشكالت البيئية التي تعانيها   -
 ونشاطاتهم .إبراز أدوار الفاعلين وبرامجهم   -
 .التشهير بالسياسات والتجاوزات البيئية  -

يركز على المرأة التي يتم التركيز عليها فمذيع برنامج إذاعة سكيكدة  تإختلفت آراء المذيعين حول الفئاو      
لذلك البّدّ  من توعيتها بيئيا حتى  نظرا لدورها في بناء األسرة وتربية النشأ وزرع القيم البيئية لدى الطفل ، 

فالتربية البيئية تبدأ من  تستطيع أن تخلق البيئة األسرية المناسبة المساعدة  على إقامة عالقة بين الطفل وبيئتة .
من أصحاب القرار إلى غاية كل المجتمع البرايجي تركيزه على ع برنامج إذاعة البرج فأما مذي .حس  رأيه  األسرة

ألن الرسالة البيئية اليمكن حصرها في فئة معينة طالما أّن المسؤولية جماعية في تفاقم المشكالت فئة األطفال 
 على فئة التالميذ  . ه منص تركيز ف . ومذيع برنامج إذاعة ورقلة البيئية على حد تعبيره

فقد إتفقت آراء المذيعين الثالث أّن هذه الحصة قارة على مستوى كافة اإلذاعات  بالنسبة للرؤية الوطنية     
على مستوى كل اإلذاعات  7852فيها برامج تحسيسية مثل سنة قدمت للبيئة المحلية ، وهناك سنوات خصصت 

اليوجد تنسيق وتخطيط  ، لكن ال يوجد هي من اجتهاد مذيع الحصة ي تذاعتعدا ذلك فكل البرامج ال، المحلية  
  مناسبتية في العمل البيئي .فضال عن اللتحقيق التربية البيئية ،  ةمسطر وبرامج مشتركة  

 

 

 

 

                                                           
،الذي يحول المؤسسة الوطنية لإلذاعة  5885أفريل  78المؤرخ في  587 -85المادة السادسة من المرسوم التنفيذي رقم  1

  5885أفريل  74، المؤرخة في  58، العدد  ج رالمسموعة إلى مؤسسسة عمومية لإلذاعة المسموعة ، 
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 :( : أهداف النوادي الخضراء  بالمؤسسات التعليمية 86الجدول ) 

محتوى 
 المقابالت

وادي الخضراء في رؤساء الن
 ببلديةمية التعلي المؤسسات

 سكيكدة 

 اترؤساء النوادي الخضراء في المؤسس
البرج ببلدية ية التعليم  

وادي الخضراء  في رؤساء الن
رقلة و  ببلديةمية المؤسسات التعلي  

 أهداف النوادي 

نادي ثانوية النهضة للبنات : 

 خلق –إشاعة الثقافة البيئية 
 –فضاء صحي داخل المؤسسة 
ى بناء مهارات العمل البيئي لد

 التالميذ 
نادي متوسط أحمد زبانة  : -

لعمل التوعية والتحسيس بأهمية ا
فاظ تكوين مهارات الح –البيئي 

البيئة ربط التلميذ ب –على البيئة 
 المحلية .

نادي متوسطة صالح سعدي : 
 –نظافة المحيط المحافظة على 
 التعريف –التربية البيئية 

ا بالمشكالت البيئية وأضراره
جعل  –ومخاطرها على اإلنسان 
 بناء –المحيط المدرسي أخضر 

ذح  العمل الجماعي لدى التالمي  

: العمل البيئي داخل  نادي ثانوية بلميهوب
  -المحافظة على المحيط –المؤسسة 

 الوصول إلى المواطنة البيئية.
:  االهداف ي متوسطة أوشيش ناد

 المسطرة في الحقيبة البيئية للنادي االخضر.
 –: التربية البيئية نادي متوسطة لحواسة  
غرس الحس  -التعريف بالبيئة ومشكالتها

 البيئي عند التالميذ.
: مساعدة نادي مدرسة  بن زيوش  

المتعّلمين على اكتساب خبرات عن البيئة 
بالمشكالت البيئية التعريف -ومشكالتها 

التي تتعرض لها البيئة المحلية ومايهددها 
تعويد التالميذ على المشاركة  –من أخطار 

خلق  –الفعالة في حماية البيئة وترقيتها 
 ثقافة بيئية عند المتعّلمين .
 نشيط: توعية وتنادي مدرسة محمد جالل 
يئة حماية الب -التالميذ في المجال البيئي

ة خلق روح المشارك –ها المدرسية وتجميل
 عند التالميذ في الحفظ على البيئة

نادي ثانوية أحمد الخليل :  
لدى  بناء الحس والوعي  البيئي

ية للتلميذ التربية البيئ –التلميذ 
تقبال حتى يحمل أفكارا بيئيا مس

. غرس روح التعاون في 
ى الحفاظ عل –أوساط التالميذ 

 المحيط داخل المدرسة وخارجه
بداع المبادرة واإل تشجيع روح –

.لدى التالميذ  
:  1622فبراير  22نادي متوسطة 

نشر الوعي البيئي من أجل بيئة 
مستدامة ، غرس روح المبادرة 
والمحافظة على البيئة في أذهان 
التالميذ . التحسيس بضرورة 

 االهتمام بالبيئة المدرسية

الفئة 
 المستهدفة 

 
 
 
 
 
 
 

تالميذ تمحورت اإلجابات حول 
المؤسسات التعليمية هي 
المستهدفة بنشاطات النوادي 

 الخضراء .

أغل  اإلجابات تمحورت حول تالميذ 
المؤسسات التعليمية . أضاف مسؤولي 
النادي األخضر لمتوسطة أوشيش وكذا 
ثانوية بن ميهوب أولياء التالميذ الذين تنتقل 
إليهم بعض السلوكيات اإليكولوجية عن 

 طريق أوليائهم

المجتمع المدني و تالميذ المؤسسة  ، 
 . من خالل الحمالت التطوعية
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مدى وضوح 
االستراتيجية 

 الوطنية

اختلفت اإلجابات بين رؤساء 
النوادي حول وضوح الرؤية 
الوطنية الخاصة بالتربية البيئية 
فمنهم من رأى انها واضحة 
ويظهر ذلك من خالل تأسيس 
النوادي الخضراء داخل المحيط 
المدرسي ، وإدماج التربية البيئية 
في المضامين الدراسية . ومنهم 
من يرى أّنها غير واضحة حيث 
لم يتّم برمجة لقاءات مع 
المسؤليين عن التربية البيئية 
لتوضيح الرؤية الوطنية ، أهدافها 

 ، ووسائل تنفيذها .

نوادي على عدم وضوح  4تمحورت إجابات 
ية البيئية ، الرؤية الوطنية الخاصة بالترب

وذلك يظهر من خالل انعدام الدورات 
والندوات التي توضح ذلك . في حين عبر 

بمدرسة محمد مسؤول النادي االخضر 
أنها واضحة ويظهر ذلك من خالل  جالل

خلق نوادي بيئية على مستوى المؤسسات 
التعليمية ، وإجراء مسابقات والئية في 

 .ل البيئي بين المؤسسات التعليميةالمجا

: 1622فبراير  22 متوسطةنادي 
ستراتيجية واضحة ويكمن ذلك في اال

المراسالت المستمّرة من وزارة التربية 
بضرورة تأسيس نوادي خضراء 
داخل المؤسسات التعليمية ، 
وتشجيع النوادي الفاعلة من خالل 
تنظيم مسابقات ، ومنح جوائز 

ثانوية أحمد للفاعلين ومنهم ناديه . 
الرؤية غير واضحة ، ألّن :  الخليل

الرؤية البيئية في الجزائر ليست 
،  ية محلية ومن واقع البيئة الجزائر 

وإنّما هي استجابة لتوصيات خارجية 
  . 

 2111-2112تحقيقات ميدانية المصدر :

من أجل التنمية بالحقيبة البيئية حددت وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة التربية أهداف النوادي الخضراء      
 المستدامة ، والتي  حددتها وزارة البيئة  كما يلي : 

 اكتساب المعرفة :
 .المتعلم على معرفة محيطه المباشر واألعمال التي يقوم بها لمصلحة البيئة  ةمساعد -
 الفضول لدى المتعلم . تنمية كفاءة  -
 . تي يعيش ضمنها ال المعقدة وجوانبها المتداخلة ة البيئةطبيع تعلم التلميذ -

 اكتساب المعرفة الفعلية :
  .تعويد المتعلم القيام باألعمال واألنشطة المحافظة على البيئة -
عيش فيه وجعله عضوا يالوسط الذي  عنه في أن يصبح العنصر الذي ال يمكن االستغناء التلميذ تشجيع -

 مساهما في حماية البيئة.
 ومساعدته على إدراك الحقائق البيئية والطبيعية المعاشة .زرع روح المبادرة لدى المتعلم  -

 اكتساب المعارف السلوكية :
 مساعدة المتعلمين على تبادل المعارف والتجارب فيما بينهم وفيما بين النوادي الخضراء . -



ة يئالتربية البيئية في حماية الب الفاعلين في دور                                                           خامسال الفصل   
 

368 
 

ت جديدة جعل المتعاملين في الوسط المدرسي يسهمون إسهاما نشيطا في الحفاظ على البيئة ويتحّلون بسلوكا -
 1إزاء بيئتهم الطبيعية .

، لتربيتهم بيئيا  اأساسالتي تأسست هذه النوادي فئة تالميذ هذه المؤسسات  والفئة المستهدفة فضال عن      
تعلموه إلى محيط أسرهم كسلوك  ما نقللؤالء سعي هدف التالميذ وأولياءهم من خالل بعض النوادي تسته فهناك 

المجتمع المدني من خالل كذلك و . عدم اإلسراف في الطاقة أو وضع النفايات في مكانها وأوقاتها المحددة 
 الحمالت التطوعية .

 ،ح وعدمهو بين الوضحول مدى وضوح االستراتيجية الوطنية الخاصة بالتربية البيئية ترواحت اإلجابات و      
ستراتيجية واضحة ويكمن ذلك في المراسالت المستمّرة من وزارة التربية بضرورة تأسيس أّن اال رأى البعض حيث 

نوادي خضراء داخل المؤسسات التعليمية ، وتشجيع النوادي الفاعلة من خالل تنظيم مسابقات ، ومنح جوائز 
 . وإدماج التربية البيئية في المضامين الدراسية نوادي الناشطة ، لل

حيث بالفعل عقدت اتفاقية بين وزارة التربية ووزارة البيئة من أجل أّن الرؤية غير واضحة ،  غلبيةأى األفي حين ر 
إدماج التربية البيئية  ، كما تّم تأسيس النوادي الخضراء من طرف دار دنيا لكن بدون تكوين في مجال التربية 

تعميم التربية البيئية  ( رغم أن قرار 7857-7851ن البيئية أو متابعة دورية .)ولإلشارة معظم النوادي تأسست بي
وإداراتهم المدرسية  لممارسة من رؤساء النوادي  باجتهادومعظم المجهودات التي تبذل هي ( ، 7886كان عام 

لم يتّم ولعّل العدد الضئيل للنوادي الفاعلة على أرض الواقع يعكس ذلك . كما أّن  . العمل البيئي بالدرجة األولى
 نية ، أهدافها ، ووسائل تنفيذها  .برمجة لقاءات مع المسؤليين عن التربية البيئية لتوضيح الرؤية الوط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 1،ط  مصنف النادي األخضر المدرسي للتربية البيئية من أجل تنمية مستدامة وزارة التربية الوطنية ،وزارة تهيئة اإلقليم والبيئة :  1

  61،ص 
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 ( : أهداف الجمعيات البيئية  :87الجدول )

 بلديةالجمعيات البيئية برؤساء  محتوى المقابالت
 سكيكدة

ة بلديالجمعيات البيئية برؤساء 
 برج بوعريريج

 ببلديةالجمعيات البيئية رؤساء 
 ورقلة

 الجمعياتأهداف 

حماية الساحل  جمعية نجوم البحر :
من النفايات ) البالستيك ( _ 
 –المحافظة على التنوع البيولوجي 
 . التحسيس والتربية البيئية

خلق االهتمام :  21جمعية بريق 
والوعي الجماهيري بشؤون البيئة 
وحماية الموارد الطبيعية وتوعية 
المواطنين باألخطار التي يمكن أن 
تنجم عن الملوثات البيئية وهدر 

 الموارد.
تجسيد مشروع سكيكدة مدينة -

تحديد المشاكل البيئية  -مستدامة
المجتمعية بالمدينة و محاولة إيجاد و 

لول بالتنسيق مع السلطات الح
المحافظة على األرض -المحلية

تشجيع المبادرات - كإرث حضاري.
الجماعية الهادفة لخلق الفردية و 

االهتمام بالمجال - فضاءات تنموية.
البيئي و الطبيعي للمنطقة باعتباره 
 عامال من عوامل كل نهضة تنموية

حماية البيئة : جمعية إيكولوجيا
تنظيم عمليات  -ومكافحة التلوث 

تنظيم  -تطوعية ترمي لحماية البيئة 
أنشطة اعالمية وتحسيسية بهدف حماية 

بيولوجي البحري والساحلي التنوع ال
 والغابي  .

الجمعية اإليكولوجية والصحية : 
غياب الجمعيات البيئية الناشطة 

تفاقم حجم  -على مستوى المدينة  
المشكالت البيئية على المستوى 

 المحلي.
ضياع  جمعية حماية المستهلك : 
 -حقوق المواطن المستهلك 
التطورات السريعة في آلية 

عموما؛ وتأثيراتها  التصنيع للتغذية
 -السلبية على حياة المستهلك 

واقع الجزائر الذي يعرف جملة من 
التجاوزات الصحية والبيئية يحّتم 
على الجمعية القيام بالدور 
التوعوي التحسيسي في هذا 

 الجان  .
تفعيل الشباب جمعية البهجة : 

في تنمية الوالية وفق مبادىء 
ية التنمية المستدامة و القيم الوطن
باعتبار الحركة الجمعوية  قناة 
فعالة ما بين السلطات المحلية 

 والمجتمع المدني

تهدف إلى جمعية الزئبق للبيئة : 
بعث االهتمام بالثقافة البيئية وغرسها 
في المجتمع خاصة في األوساط 
التربوية . المساهمة في إبراز الوجه 
الجميل لمختلف مدن والية ورقلة من 

الت النموذجية خالل مختلف الحم
 للتزيين والتنظيف .

االهتمام باألبحاث العلمية في مجال 
حماية البيئة ، والتنسيق مع السلطات 
المحلية لوالية ورقلة الستقطاب 

الكفاءات للمساهمة في إرساء حلول 
لمختلف المشاكل التي تهدد سالمة 

 الوسط البيئي .
رفع الوعي جمعية التكافل األخضر :  

وغرس الثقافة البيئية ، تحسين البيئي ، 
البيئة في المدينة وإشراك المواطن في 

 ذلك
معية أصدقاء القصر لحماية ج

المساهة في أعمال :   البيئة
 ،التطوعية و تنظيف المساجد 

اعادة االعتبار للنخيل القديم بمحيط 
 . رالقص
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 الفئة المستهدفة 

أجاب رؤساء الجمعيات بأن كل 
الشباب واألطفال ) شرائح المجتمع 

 (والمرأة وكل المهتمين بحماية البيئة
مستهدفة بالتوعية والتحسيس ، لكن 

تركز خاصة الجمعية نجوم البحر 
إلمكانية غرس على فئة األطفال. 

مختلف سمات الثقافة البيئية فيه 
وباعتباره المستقبل وعلى عكس 

رى التي لديها انشغاالت الفئات األخ
أخرى تقلل من اهتماماتهم بالمجال 

وقدرتهم  على التأثير في  البيئي.
 .أوليائهم 

أجاب رؤساء الجمعيات بأن كل 
بالتوعية ين شرائح المجتمع مستهدف

والتحسيس ، لكن الجمعية 
اإليكولوجية تركز خاصة على فئة 
األطفال . أما جمعية البهجة فهي 

ألنها  الشبابتركز على فئة 
 جمعية شبابية 

تستعى الجمعيات البيئية الستهداف 
كل فئات المجتمع ، لكن جمعية 
التكافل األخضر وأصدقاء القصر 
تركز على فئة الشباب ، بينما جمعية 
الزئبق تركز على فئة األطفال ألّن 
النهوض بالثقافة البيئية يكون من 

 البداية .

مدى وضوح 
االستراتيجية 

 الوطنية

الرؤية واضحة :  جمعية نجوم البحر
من خالل دعم المشاريع البيئية 

 للجمعيات . 
هناك وزارة تهتم جمعية إيكولوجيكا : 

بمجال حماية البيئة والطاقات المتجددة 
وتنفذ استراتيجية واضحة في مجال 
 التربية البيئية بالتعاون مع وزارة التربية 

: غير واضحة  21جمعية بريق 
 نظرا لعدم وجود خطة مشتركة .

التربية البيئية من أهم أهداف 
الجمعيات البيئية ، لكن الرؤية 
الوطنية في هذا الجان  غير 
واضحة كما أوضح رؤساء  
الجمعيات ، والدليل على ذلك عدم 
وجود برامج خاصة بالتربية البيئية 
مشتركة بين هيئات الدولة وهذه  

 الجمعيات. 

الرؤية  ية التكافل األخضرجمع
البيئة  الوطنية غير واضحة ؛ ذلك أنّ 

 . ليست من أولويات الدولة
واضحة ، ودليل ؛  جمعية الزئبق

على ذلك الجهود الوطنية في تحقيقها 
من خالل إنشاء المعهد الوطني 
للتكوينات البيئية ، مشروع الشراكة 

مشروع مع السفارة األمريكية بعنوان 
  تزين المحيط

واضحة  :أصدقاء القصر جمعية
كوين قديم تالدولة بدأت بتحيث 

 . المجالذا للجمعية في ه
 2111-2112المصدر : تحقيقات ميدانية 

، وتفاقم بواقعها البيئي  مرتبط المدن الثالثتأسيس الجمعيات على مستوى ( أّن 96يبين هذا الجدول )      
ما تأسيسها إاّل محاولة منها لتغير أو إصالح و . البيئية ، الصحية ، واإلجتماعية ...إلخ سواًء المشكالت فيها 

المدن الثالث تختلف حس  أهداف الجمعيات على مستوى . كما أّن الواقع ، والوقوف في وجه كل التجاوزات
البيولوجي ، تدهور ، وطبيعة المشكالت التي تواجهها ) تدهور الساحل ، فقدان التنوع  بلديةخصوصيات كل 

خلق االهتمام دها من أخطار، و يهدّ  حماية البيئة من كل ما البيئة التراثية ...إلخ ( لكن بصفة عامة هي تستهدف
التي يمكن أن تنجم عن  ، والوعي الجماهيري بشؤون البيئة وحماية الموارد الطبيعية وتوعية المواطنين باألخطار
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برج بوعريريج بلدية وبالنسبة لجمعيات  وهي صميم أهداف التربية البيئية .،  الملوثات البيئية وهدر الموارد
لذلك نجدها تعمل على البيئة هي ركن من أركان هذه الجمعيات فقط ، ،  باستثناء الجمعية اإليكولوجية والصحية

 . تحقيق أهداف أخرى هي من ضمن إهتماماتها 
لكن هناك تركيز بدرجة كبيرة على فئة التالميذ ، على  كل شرائح المجتمع ،تستهدف هذه الجمعيات و       

سية مطعمة في مضامينها ااعتبار أّن غرس مبادئ التربية البيئية يكون منذ الصغر ، فضال على أّن المناهج الدر 
بالبعد البيئي، وبالتالي عمل الجمعيات هو تكميلي لما تقوم به المدرسة . فضال أّنهم الجيل الذي يعول عليه 

، وذلك في خاصة بالنسبة للجمعيات الفتية تقبال في حماية البيئة . كما أّن هناك تركيز على فئة الشباب مس
 . سبيل استقطابهم للعمل البيئي

ذلك غير واضحة ودليل يرون أّنها رؤساء الجمعيات  فأغل   الرؤية الوطنية الخاصة بالتربية البيئية عن و      
البيئة ليست من أولويات ف ة وهذه  الجمعيات ؛ة البيئية مشتركة بين هيئات الدولعدم وجود برامج خاصة بالتربي

من خالل دعم في حين رأى البعض منهم أنّها واضحة على حد تعبير رئيس جمعية التكافل األخضر . الدولة 
 هذا الذي يجعلنا نرجح عدم وضوحها بالنسبة للجمعيات  . المشاريع البيئية للجمعيات. 
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 ة المحلية : حماية البيئفي التربية البيئية  في محور دور الفاعلين  .2 

 :لتحسيس واإلعالم والتربية البيئيةامصلحة ( : دور 88الجدول )

محتوى 
 المقابالت

م مصلحة التحسيس واإلعالرئيسة 
كدةلوالية سكي والتربية البيئية  

مصلحة التنظيم   رئيس
الم والتراخيص والتحسيس واإلع

رجلوالية الب والتربية البيئية  

خيص مصلحة التنظيم والترارئيسة 
والتحسيس واإلعالم والتربية 

لوالية ورقلة البيئية  

لواقع البيئي ا
في مدن 
الدراسة 
والعوامل 

 المفسرة لتدهوره

الوضع البيئي في مدينة سكيكدة 
مقبول مقارنة مع السنوات الماضية ، 
حيث هناك تكفل بالمشكالت البيئية 

كبرها، وخطورتها . خاصة مع  على
حداثة االهتمام بقطاع البيئة . حيث 

االهتمام  بالجان  البيئي  لم يظهر
في الجزائر إال مؤخرا . فمعظم 

بعاد إالمشكالت البيئية ظهرت نتيجة 
البيئة من المشاريع والمخططات 

 التنموية . 
من طرف السكان  ال مباالة وهناك

بالمشكالت البيئية ، وكأّن هذا الواقع 
 . ماليعنيه

تحسن ملحوظ  في البيئة 
الحضرية ، خاصة مع المشاريع 
الجديدة في حمايتها وتهيئتها مثل 
مشروع حماية المدينة من خطر 
 الفيضانات ، إنجاز حدائق جديدة
، مثل حديقة النور والنسيم وغيرها

 مراكز الردم التقني .
بقى هناك ضعف في الوعي وي

 من طرف السكان .

مقارنة مع الوضع في سنوات 
ماضية ، حيث هناك تكفل 
بالمشكالت البيئية المحلية من 
خالل بعض المشاريع كمشروع 
حماية حوض ورقلة من  صعود 

 المياه .

مصادر 
الحصول على 

 المعلومة

من خالل الخرجات الميدانية ولجان 
المتابعة ، فضال عن تقارير التي 
ترسلها المؤسسات الصناعية 
واالستشفائية ، وكذا من خالل 
التنسيق مع مندوبي البيئة على 
مستوى المؤسسات االقتصادية . ومع 
المؤسسات الفاعلة على المستوى 
المحلي خاصة وأن البيئة تتداخل فيها 

  جميع القطاعات .

اللجان الدورية التي تقوم بها 
مديرية البيئة ، لمتابعة المؤسسات 
المصنفة ، الوحدات الصناعية 
على مستوى المنطقة ، إضافة 
إلى التقارير التي تنجز بشكل 
دائم بالتنسيق مع باقي الفاعلين 

متابعة على مستوى المدينة ، وال
 .الميدانية

 
 

من خالل الخرجات الميدانية ولجان 
بعة )مثل لجنة مراقبة وحراسة المتا

المؤسسات المصنفة ( ، فضال 
مراسلة الهيئات المحّلية كلّ  حس  

 اختصاصه

أهم التدخالت 
الميدانية 
للفاعلين 
لمواجهة 

،  التلوث الصناعيبالنسبة لمشكل 
قامت المديرية بتنظيم أيام  دراسية لها 
عالقة بالصناعية ومخاطرها ، 
التنسيق مع مندوبي البيئة في بعض 

بالمراقبة القبلية مكلفة تقوم المصلحة 
والبعدية للمؤسسات المصنفة ، 
التحسيس بمختلف المشكالت 
البيئية من خالل مختلف البرامج 

 من المحليتشخيص هذا الواقع 
 خالل لجان المتابعة مثل) لجنة
مراقبة وحراسة المؤسسات 

( ، ناهيك عن التقارير المصنفة
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 2111-2112المصدر : تحقيقات ميدانية 

أّن الواقع البيئي بالنسبة لرئيس المصلحة مقبول ، وذلك مقارنة مع ( 88)يتبين من خالل الجدول         
، وهذا بفضل المجهودات المبذولة من حيث هناك تكفل بالمشكالت البيئية المحلية الوضع في سنوات ماضية 

 ،مراكز الردم التقني  ثل م  طرف الدول في حماية البيئة من خالل تجسيد عدة مشاريع على المستوى المحلي
، تهيئة مدينة ورقلة من خطر من خطر الفيضانات برج بوعريريج مدينة مثل تهيئة أودية مشاريع التهيئة ) 

(. وتعتبر المديرية بمصلحتها عنصر فعال على المستوى المحلي من خالل تشخيصه للواقع عن صعود المياه 
والمرسلة  التي تنجزها المديرية  التقارير  ،) لجنة مراقبة وحراسة المؤسسات المصنفة ( مثل اللجان الدوريةطريق 

عن التدخالت الميدانية كجمع القمامة ، غرس فضال  ، كافة المصالح الوالئية كل حس  اختصاصه من طرف
لين عن التدهور و تقوم به المصلحة هي الحمالت التحسيسية واإلعالمية التي توجه للمسؤ  وأهم ما األشجار،
نظرا لهشاشة وتبقى هذه التدخالت غير كافية . ، من مؤسسات صناعية أو سكان  البيئة المحلية  الذي تشهده

في مدينة سكيكدة ولعل توطين المنطقة الصناعية ، البيئة الطبيعة ، وإهمال البعد البيئي في المشاريع التنموية 
. فضال عن الالمباالة  من طرف السكان وكأنهم بعيدين عن  أو مدينة برج بوعريريج  خير دليل على ذلك

مشكالت البيئة 
 المحلية .

 النشاطات .
 قلة المجال األخضربالنسبة لمشكل 

عملت المصلحة بالتنسيق مع كافة 
األطراف الفاعلة على برمجة 
نشاطات متعلقة بالتشجير ، تهيئة 

 المساحات الخضراء . 
 النفايات الحضريةأما عن مشكل 

فبرمجت عديد الحمالت إلى األحياء 
السكنية ) مثل حي الزرامنة(  من 
خالل االتصال بالمواطنبين لتحسيس 
وتحسين هذه األحياء ، فضال عن 
برنامج الحي النموذجي ، والحمالت 
التوعوية التي تكون أيام عيد 

 . " عيد أضحى نظيف "األضحى 
تم تحسيس من ال ئيالتلوث الهواوعن 

خالل اإلذاعة المحلية حول 
 االنبعاثات الغازية .

والنشاطات البيئية . ومن أهم 
خالت في معالجة مشكلة دالت

ملة  الحي حالنفايات الحضرية  : 
تّم االنطالق في عملية النظيف 

نموذجية لفرز النفايات بعنوان 
" بثالثة أحياء سكنية، "حي نظيف

متبوعة بحملة تحسيسية على 
االذاعة المحلية  مستوى:

اتصال ،  والصحافة المكتوبة
مباشر مع عائالت األحياء 

توزيع مطويات بيت" -بيت"
،  وأكياس بالستيكية لكل بيت

في  استرجاع الورق حملة 
حملة جمع بقايا الخبز ، اإلدارات 

بهدف الحد من ظاهرة رمي بقايا 
فضال عن زيادة  ، الخبز بالقمامة

من خالل  راألخض الفضاء 
 غرس األشجار باألحياء .

التي ترسلها كافة المصالح الوالئية 
 كل حس  اختصاصه. 

عذارات  الغلق بالنسبة التفتيش ، وإ 
 لبعض المخالفين

الحمالت التحسيسية واإلعالمية 
لين عن التدهور و التي توجه للمسؤ 
 . الذي تشهده المدينة
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حيث يشعر الفرد بأنه ال قيمة ؛  هوهذا يعود إلى إحساس الجزائري باالغتراب داخل وطن .التأثر بهذه األخطار 
صبح البيئة و مشكالتها تودوافع العمل الجماعي ، وبالتالي  له في المجتمع مما يؤدي إلى فقدان الحماس ،

ال مباالة    هناك" ولها قوهذا ماعبرت عنه رئيسة مصلحة التربية البيئية لوالية سكيكدة بمجال اهتمامه . خارج 
 . " من طرف السكان بالمشكالت البيئية ، وكأّن هذا الواقع اليعنيهم

، وزياراتنا المتكررة لهذه المصالح ولقد ال حظنا من خالل تحليلنا لتقارير مديريات البيئة للواليات الثالث        
أّن عمل مصلحة اإلعالم والتحسيس والتربية البيئية بمديرية البيئة لوالية سكيكدة أكثر نشاطا عنه بمديرية البيئة 

هو وذلك يعود لحجم التحديات التي تعيشها مدينة سكيكدة ، لكن األهم من ذلك  ؛لوالية برج بوعريريج وورقلة  
مصلحة مديريتي البيئة لوالية البرج وورقلة بوالتربية البيئية باإلعالم والتحسيس ، التنظيم والتراخيصأّن  مكت  
وبالتالي اهتمامات المصلحتين منصبة على منح التراخيص أكثر منها على برمجة الحمالت التوعوية  واحدة ،

كما أعلمتنا رئيسة عمره سنة واحدة لِنشأة )بورقلة حديث امكت  التحسيس والتربية البيئية كما أّن  والتحسيسية ،
 نظرا لنقص اإلطارات .  المصلحة( 
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 : ر البيئة ا( : دور د89الجدول )
 رئيسة دار البيئة لوالية برج بوعريريج رئيسة دار البيئة لوالية سكيكدة محتوى المقابالت

لواقع البيئي في مدن ا
الدراسة والعوامل المفسرة 

 لتدهوره

الواقع البيئي مقبول إلى حد ما بالمقارنة مع 
 السنوات الماضية 

الواقع البيئي مقبول إلى حد ما ، بالمقارنة مع 
 السنوات الماضية

مصادر الحصول على 
 المعلومة

معاينة ومتابعة الواقع ، والتنسيق مع مديرية 
 البيئة 

معايشة الواقع والخرجات الميدانية ، هي أهم مصادر 
الحصول على المعلومة ، خاصة ما تعلق بواقع 
البيئة المدرسية التي تتم متابعتها بين الحين واآلخر 

 في إطار تأطير النوادي الخضراء .

أهم التدخالت الميدانية 
للفاعلين لمواجهة 

 مشكالت البيئة المحلية

غرس الثقافة البيئية لدى المواطنين 
السكيكدين من خالل عمليات التحسيس 
المستمرة ، وذلك بالتنسيق مع باقي 

مشاركة مديرية البيئة وباقي  الفاعلين  .
الفاعلين في كل تدخالتهم الميدانية ، 

 األنشطة المبرمجة  طوال السنة. 

تعمل دار دنيا على تقوية روح االنتماء للمحيط 
وتدري  األفراد خاصة فئة التالميذ على تحسين 

دينة ، وبناء محيط الرقعة الخضراء وزيادتها في الم
 . صحي وسليم

 2111-2112المصدر : تحقيقات ميدانية 
، وهو مقبول إلى حد ماأّن الواقع البيئي في المدينة  البيئة لوالية سكيكدة وبرج بوعريريج ؛ دارترى مديرتي      
افتتاح الدار ولعل وذلك بفضل الجهود المبذولة من طرف الدولة والفاعليين المحليين من سنوات مضت ،  أفضل

 . هو من أهم المشاريع البيئية التي يمكن أن تساهم في الحفاظ على البيئة المحلية
التنسيق الدائم مع مديرية ، المتابعة الميدانية معايشة الواقع ، ويتم الحصول على المعلومات  من خالل  
تربية ، و  خالل عمليات التحسيس المستمرةودور الدار هو غرس الثقافة البيئية لدى المواطنين من .  البيئة

 األفراد تربية بيئية تسمح لهم بحماية البيئة  .
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 : البرامج البيئية في اإلذاعات المحلية( : دور 90الجدول )
 مذيع برنامج بيئتنا  مذيع برنامج البيئة والمحيط  مذيع برنامج النافذة الخضراء  محتوى المقابلة 

في لواقع البيئي ا
مدن الدراسة 

والعوامل المفسرة 
 لتدهوره

أفضل من سنوات مضت ، الواقع 
خطار التي لكن مازالت هناك عديد األ

تهدد اإلطار المعيشي للمواطن 
وأسبابها متعلقة بالعوامل  وصحته .

الطبيعية ، تعامل المواطن مع البيئة 
كأنها أمر تافه ، غياب الثقافة البيئية 

 عند المسؤولين .

مقبول لكن مازال يحتاج إلى واقع 
الكثير من الجهود حتى نصل إلى 

يسمى بالمدن المستدامة نظرا  ما
لضعف التخيطيط ، قلة المشاريع ، 

 . واألهم نقص الوعي البيئي

تحسن الوضع مقارنة مع 
سنوات سابقة  ، لكن 

خطار مازالت هناك عديد األ
مثل مازالت حاضرة التي 

الغبار ، نقص المساحات 
إلى  ذلكعود ويالخضراء 

الضعف في تطبيق القانون 
 ، وغياب الوعي البيئي .

مصادر الحصول 
 على المعلومة 

الحصول على المعلومة يأتي من 
اجتهاد المذيع وسعيه الجاد للحصول 
على المعلومات واإلحصائيات 
الصحيحة من مصادرها ، ويعتبر 

صفة دائمة في الخبراء المشاركون ب
الحصة من أهم مصادر المعلومة ، 
إضافة إلى إتصال المواطنين 
وتقديمهم لبعض الشكاوي حول أهم 

مشكالت التي تواجه واقعهم ال
. لكن التوجد قاعدة بيانات المحلي

من الجهات المسؤولة عن الواقع 
 البيئي . 

قاعدة بيانات حول الواقع البيئي في 
جودة . مدينة برج بوعريريج غير مو 

وما يحصل عليه من معلومات على 
 . قلتها هي من إجتهاد المذيع

يحصل المذيع على 
المعلومة من خالل 
المواطنيين ، الباحثين ، 

ن الذين يالفاعليين البيئي
 .يشاركون في البرنامج 

أهم التدخالت 
الميدانية 
لمواجهة 

مشكالت البيئة 
 المحلية .

من أهم أهداف الحصة هي مواجهة 
المشكالت البيئية التي تعانيها والية 
سكيكدة بصفة عامة ومدينة سكيكدة 
بصفة خاصة ؛ على اعتبار أّنها 
مصنفة من أكثر مناطق الوطن التي 
تعاني مشكالت بيئية في ظل وجود 
المنطقة الصناعية ، والميناء البترولي  
م وتسعى الحصة إلى تنوير الرأي العا
بالمشاكل البيئية بالمنطقة أوال ، 
والتشهير بكل التجاوزات البيئية 

توعوي تحسيسي  دور الحصة 
بهدف نشر الثقافة البيئية في 
المنطقة ، من خالل طرح عدة 
مواضيع للنقاش والحوار ، وذلك 
باستضافة المسؤولين عن البيئة في 
المدينة  ، من خالل التأكيد على 

كما تعمل  ،السلوكيات البيئية بعض
على كشف كل التجاوزات البيئية 
التي تتّم أمال في أن تجد صدى 
لدى الجهات المسؤولة من أجل 

دور الحصة هو دور 
إعالمي تحسيسي خاصة 

ائقين . الس ربات البيوت ،
إضافة إلى فضح 

. ومن أهم التجاوزات
المواضيع التي مست 
المشكالت المحلية 
المؤسسات المصنفة ، 
 النفيات الصناعية  ... إلخ
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الموجودة ثانيا كالتلوث البحري ، 
النفايات الصناعية ، تلوث مياه 
األودية. ومحاولة إيجاد حلول لهذا 
المشكالت بحوار ونقاش الفاعلين في 
هذا المجال ثالثا . ومن أهم المواضيع 

التلوث التي مست المشكالت المحلية 
البحري ، التلوث الضوضائي ، 
المدينة والصحة ، حماية التنوع 

 البيولوجي ... إلخ 

حّلها ،ولعّل مدينة برج بوعريريج من 
المدن التي تعاني مشكالت بيئية 

كما يتجلى دور الحصة في  . كثيرة
إشراك كل الفاعلين كل من 
اختصاصه ، وكّل من مكانه سواء 

. ومن أهم كان مسؤول أو مواطن 
المواضيع التي مست المشكالت 
المحلية : مشكلة األميونت ، 
تناقص المساحات الخضراء ، زحف 

 االسمنت ...إلخ .
 

 2111-2112المصدر : تحقيقات ميدانية 
في  هأفضل من بيئي في المدن الثالثأن الواقع اليرون  ( يتبين أّن المذيعين الثالث 90الجدول ) من خالل    

مازال هناك لكن  ، ، أو تسيير النفايات الحضرية سنوات مضت ، حيث تحسن الوضع فيما تعلق بشبكة التطهير
ضعف التخطيط  ، سبابها متعلقة بالعوامل الطبيعيةخطار التي تهدد اإلطار المعيشي للمواطن وصحته. وأاألعديد 

 ند المسؤولين والمواطنين معا .غياب الثقافة البيئية ع، و قلة المشاريع البيئية 
حيث يمكن الحكم ،  جودة المعلوماتو كم  يعتمد في األساس علىعلى جودة التغطية اإلعالمية ولعلّ  الحكم   

 .1أو المشكالت البيئيةالتشريعات البيئية  في ضوء كم وجودة المعلومات البيئية عند مناقشة السياسات البيئية أو
اجتهاد منهم  يذاع هو لحصول على المعلومة ، وكل مااهناك صعوبة حقيقية في أّن وا أّكدون المذيع لكنّ و 

 نن الذينو ، وكذا المواط  هذه البرامج، فضال عن الخبراء الذين هم ضيوف دائمون لمن مصادرهاللحصول عليها 
لجهات بيانات من ا. لكن التوجد قاعدة م عبر البرامج اإلذاعية المختلفة حول واقعه مشكاويه ون يقدم عادة ما

، وربما هذا ما واجهنا نحن أيضا  سلطات المسؤولة عن كشفهامن م تكتّ المسؤولة عن الواقع البيئي، بل هناك 
 طيلة بحثنا . 

 : من خالل بيئة المحليةهو توعوي تحسيسي بهدف نشر الثقافة البيئية في البالنسبة لدور البرامج البيئية ف      
 والحوار ، منها ما تعلق بالبيئة الطبيعة والبشرية وطرق الحماية . طرح عدة مواضيع للنقاش -

التأكيد على بعض السلوكيات البيئية كحماية المساحات الخضراء من و استضافة المسؤولين عن البيئة   -
 الرمي العشوائي للنفايات...إلخ .التدهور وعدم 

                                                           
، 578، ص ص  7881،   مجلة الباحث االجتماعي، " وسائل اإلعالم  وتنمية القيم البيئية في الجزائر  "بن يحي  :م سها 1

575 
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: حدوث الكوارث ، المناسبات االحتفالية كأيام تكثيف اإلعالم وتبليغ الرسالة البيئية في عدة مناسبات مثل  -
 البيئة الوطنية أو االحتفال ببعض األيام الخاصة كعيد الشجرة أو يوم النظافة أو يوم الصحة... إلخ.

أمال في أن تجد صدى لدى الجهات المسؤولة من أجل حّلها ، وتنمية ؛ كشف كل التجاوزات البيئية التي تتّم  -
 واطن بهذه المشكالت وكيفية مواجهتها.الوعي الناقد لدى الم

ألن التربية والتوعية ،  اأو مواطن الفاعلين كل من اختصاصه ، وكّل من مكانه سواء كان مسؤوال إشراك كلّ  -
الذي يعتبر شريك رئيسي وحلقة رئيسية في ، البيئية تتطل  إشراك كل الجهود والفاعلين خاصة المواطن 

 .    الحفاظ على البيئة
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 :الخضراء  دور النوادي( : 91الجدول )

 محتوى المقابالت 

 إجابات المبحوثين
ي وادي الخضراء فرؤساء الن

 لديةببمية المؤسسات التعلي
 سكيكدة

رؤساء النوادي الخضراء 
ة يات التعليمفي المؤسس

البرجبلدية  ب  

ات وادي الخضراء  في المؤسسرؤساء الن
ورقلة ببلديةمية التعلي  

لواقع البيئي في ا
البيئة المدرسية 

 وخارجها .

الواقع البيئي داخل البيئة 
لحرص المدرسية مقبول نظرا 

سية على اإلدارة المدر 
، لكن يحتاج التالميذ تحسينها
الكثير من المعارف م لتعل

والمهارات الخاصة بحماية 
 البيئة . 

رئيس نادي متوسطة سعيد 
صالح  عبر عن قلة 
المساحات الخضراء داخل 

 محيط المدرسة ، 
   بينما البيئة الخارجية 
)المدينة ( فعبر الجميع أّن 

 واقعها مزري . 

بالنسبة للبيئة المدرسية 
الواقع مقبول داخل محيطها 
نظرا لمجهودات اإلدارة 
والنادي في حمايتها . لكن 
هناك بعض السلوكيات 
غير المرغوب فيها تسعى 

ضاء ليها كما النوادي للق
 .أجمع رؤساء النوادي

ما البيئة داخل محيط المدرسة مقبولة ، بين
راجع ، وهذا في مدينة ورقلة فالوضعية سيئة

إلى العوامل الطبيعية ، عدم تطبيق القوانين 
البيئية ، نقص المشاريع الخاصة بحماية 

. وإن وجدت فهي تعاني مشاكل تقنية البيئة
ويظهر ذلك في األخطار الصحية ، انتشار 

 النفايات .
 

مصادر الحصول 
 على المعلومة  

الوسائط اإلعالمية كاألنترنت 
حيث يقوم التالميذ بإعداد 

تقارير والمجالت ، وكذا ال
 معايشة الواقع .

الوسائط  -معايشة الواقع  
 اإلعالمية

بما أّن معظم نشاطات تتّم داخل المحيط 
المدرسي فأغل  مصادر الحصول على 
المعلومات تكون من خالل الوسائط 
اإلعالمية خاصة األنترنت .وال توجد قاعدة 
بيانات حول الواقع البيئي في مدينة ورقلة 

كما عبر رئيس النادي األخضر  لكن
لثانوية أحمد الخليل المشكالت البيئية في 
ورقلة ظاهرة للعيان ألّن المواطن يواجهها 
بصفة يومية كمشاكل الصرف الصحي ، 
 النفايات ، نقص المساحات الخضراء  .

لتدخالت أهم ا
لمواجهة  الميدانية 

مشكالت البيئة 

عمل النوادي يكون داخل 
بالدرجة  محيط المدرسة

األولى من خالل تحسين 

عمل النوادي الخضراء 
داخل محيط المدرسة يكون 

 فضال عن خاصة . 

يعمل النادي األخضر على بناء التلميذ 
البيئي الذي يحمي البيئة مستقبال ، ودوره 

حالي على المستوى المحّلي محدود ال
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محيط المدرسة ببرمجة  المحلية .
عمليات النظافة والتشجير، 
ونشر الوعي البيئي  في 
أوساط  التالميذ ، وهناك 
مشاركة في بعض النشاطات 
الخارجية مثل نادي متوسطة 
أحمد زبانة من خالل بالقيام 
 بحمالت لتنظيف الشاطئ .

المشاركة في حمالت 
 التشجير داخل المدرس

 . وخارجها 
توعية التالميذ وحثهم على  

نقل معارفهم ومهاراتهم إلى 
أوليائهم مثل احترام مواقيت 

 .النفايات  جمع

يقتصر على حمالت التشجير والنظافة ، 
وذلك نظرا لعدم توافق هذه األنشطة مع 
 المناهج مع ضيق الوقت وقلة اإلمكانيات.

 2111-2112المصدر : تحقيقات ميدانية       
، كقلة بعض النقائص المسجلةهناك أّن واقع البيئة  المدرسية مقبول لكن  النوادي الخضراء يرى رؤساء     

المساحات الخضراء ، بعض السلوكيات غير المرغوب فيها ، هذا فضال على التخطيط الهندسي في بناء 
ما بالنسبة للبيئة الخارجية فالواقع سيئ نظرا أة . يالجوان  البيئ راعى فيهتال  في كثير من األحيان والذيالمدارس 

 غياب الثقافة البيئية .الجتماع مجموعة من العوامل أهمها 
 .معايشة الواقع فضال عن هي أهم مصدر للحصول على المعلومة  والوسائط اإلعالمية الحديثة 

وهناك ، يعملون على تحسين البيئة المدرسية ومحيطها الخارجي من خالل مختلف األنشطة اء النوادي ورؤس
أو تنظيف  في بعض النشاطات التي تقام خارج محيط المدرسة خاصة حمالت التشجير مشاركة بسيطة 

  .  الشواطئ
يسمح بربطه ببئته المحلية  فالثالثية البيئية  ولعّل إخراج التلميذ من المعلومة البيئية  المجردة  إلى الواقع هو ما

 يئة .           تقضي التعلم من البيئة والتعلم في البيئة ، والتعلم من أجل الب
ورؤساء النوادي يؤكدون أّن دور النوادي محدود مقتصر على حمالت النظافة والتشجير ، فهدفها بناء التلميذ 

 الذي يكتس  المعارف والمهارات لحمايتها مستقبال .
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 ( : دور الجمعيات البيئية:92الجدول )

محتوى 
 المقابالت

 إجابات المبحوثين
الجمعيات البيئية بمدينة رؤساء 

 سكيكدة
الجمعيات البيئية بمدينة برج رؤساء 

 بوعريريج
الجمعيات البيئية بمدينة رؤساء 

 ورقلة

لواقع البيئي ا
 جالفي م

الدراسة 
والعوامل 
المفسرة 
 لتدهوره
 
 
 
 

 

الواقع البيئي في سكيكدة سيئ ، 
هناك ضعف في التخطيط 

وغياب الثقافة والمشاريع البيئية  
في حين ترى )جمعية نجوم . البيئية 

في  املحوظ ناتحسالبحر( أّن هناك 
 .عي الناسو 

 

الواقع البيئي في مدينة برج بوعريريج 
مزري حس  رؤساء الجمعيات فعلى حد 

الصحية تعبير رئيس الجمعية 
هناك فوضى من طرف ،  واإليكولوجية

الدولة ، والمواطن ويعود ذلك لضعف 
التخطيط البيئي ، وجود المنطقة 
الصناعية بمحاذاة السكان ، ضعف 
المشاريع البيئية من أمثلة  ذلك مشروع 
تصنيف النفايات حيث وضعت حاويات 
الملونة الخاصة بالنفايات كل حس  
نوعها ، لكن لم يتّم توعية السكان بطريقة 

األمر الذي أدى إلى فشل ف التصني
، قلة المساحات الخضراء   المشروع

 .خاصة األحياء البعيدة عن قل  المدينة 

يجمع رؤساء الجمعيات بمدينة ورقلة 
، لكّنه البيئي ليس جيداأّن الوضع 

أحسن من وضع المدينة في سنوات 
سابقة ، ولكن مع ذلك تبقى المدينة 
تواجه مجموعة من المشكالت أهمها 

النفايات الخام المنتشرة خاصة في : 
الطرق االجتنابية خاصة طريق 

النقاط السوداء  –رويسات ورقلة 
المنتشرة في باب نديل ، ويرجعون 

قلة  –ذلك إلى ضعف التخطيط 
عدم تطبيق  –المشاريع البيئية 

 قلة الوعي البيئي –القانون 

 
   
 
 

مصادر 
الحصول على 

 المعلومة
 
 
 
 
 
 
 

: المتابعة  البحرجمعية نجوم 
الميدانية ، فالجمعية عين السلطات 

 على البحر .
وجمعية  21جمعية بريق 

معاينة الواقع ،  ايكولوجيكا
 واالحتكاك بالسكان .
 

تعتبر جمعيتي المستهلك والجمعية 
اإليكولوجية والصحية هي أكثر 
جمعيتين مهتمتين بالحصول على 
المعلومة البيئية ألنها من صميم 
اهتماماتهما ، هما يحصالن عليها 

تواصل المواطنين مع من خالل  
التقارير الميداينة  –الجمعيات 

 .منجزةال
لقاعدة بيانات من أما بالنسبة  

ة فهي منعدمة ألنه سؤولالجهات الم
على حس  تعبير رئيس جمعية 

الجمعيات هي عدو في  المستهلك ،
 نظر السلطات

مصادر الحصول الجمعيات البيئية 
على المعلومة البيئية تتمثل أساسا في 
الخرجات الميدانية، والمتابعة الدورية 

 للواقع المحّلي . 
وقاعدة بيانات من الهيئات المعنية 

تحفظات حول الواقع منعدمة لوجود 
 الحقيقي .
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أهم التدخالت 
الميدانية 
لمواجهة 

مشكالت البيئة 
 المحلية

فضح بعض جمعية نجوم البحر : 
التي تتم على مستوى  التجاوزات

الساحل ، تقديم تقارير للجهات 
المعنية ، حماية الشواطئ من خالل 
حمالت التحسيس التي تستهدف 

الصيادين ، والمواطنين ، حماية قاع 
 البحر من خالل فرق الغطس .

رسالة موجهة  : 21جمعية بريق 
جل أالسيد رئيس الجمهورية من  إلى

 إلىورسالة . دسترة الحق في البيئة
جل أالسيد وزير الطاقة والمناجم من 

ترشيد الصفقات العمومية في مجال 
الطاقة من خالل احترام البعد البيئي 

 .اتواقتصاد الطاقة عند ابرام الصفق
رفع جمعية إيكولوجيكا : 

لمديرية البيئة  البيئية  االنشغاالت
القيام بعمليات تشجير  -للوالية 

وحماية المساحات الخضراء 
اعالم المواطنين حول  -ودة الموج

أهمية التسيير العقالني للنفايات 
والتقيد بمواقيت رمي النفايات 

التحسيس  -وتجن  الرمي العشوائي 
حول أهمية المساحات الخضراء في 

أهم  و الوسط الحضري للمدينة
القرارات البيئية التي تم التدخل فيها  

في عدة اجتماعات  هي االشتراك ، 
السنة حول  تحضيرية خالل

مواضيع تحسيس المواطنين في 
األحياء حول نظافة األحياء وعرس 
األشجار وتنظيف الشواطى بمشاركة 

 مواطنين  .الاألطفال و 

 :الجمعية اإليكولوجية والصحية
المساهمة في صناعة بعض القرارات 
البيئية مثل  غلق مصنع األميونت 

، حيث توجهت برسالة 7888سنة 
الجمهورية عن طريق جريدتي لرئيس 

الخبر والشروق بجمع التوقيعات من 
طرف السكان لرفض مادة االميونت 

ألف  41، كانت نتيجتها مصادرة 
طن من مادة األميونت . لكن ماتزال 

طن بالمنطقة  788.88قرابة 
 الصناعية .

المشاركة في : جمعية المستهلك 
اللجنة الوالئية ضد األكياس 

الحمالت التوعوية  البالستيكية.
والتحسيسية مثل حملة تحسيسية حول 
المدينة النظيفة ، التسممات الناتجة 
عن الذبح في األسواق ،أيام دراسية 
حول مكات  حفظ الصحة على 
مستوى األسواق ، المسابقات مثل : 

 مسابقة انظف حي .
الالفتات والملصقات ، توزيع سالت -

المهمالت ، الحمالت التحسيسية 
 اء على النفايات العشوائية .للقض

على مستوى  القيام بحمالت تشجير-
 بعض أحياء المدينة .

عضو في  : الجمعية  جمعية البهجة
اللجنة الوالئية للمحميات الطبيعية 
المنصبة حديثا. كما تشارك هذه  
الجمعيات في عدة اجتماعات 

ورية مع مديريات محلية كالشباب تشا
الثقافة، مديرية الرياضة، مديرية و 

البيئة ، و ذلك لغرض وضع 
مخططات لعمليات تحسيسية عدة 

 أقيمت في الوالية .

المساهمة في –: جمعية الزئبق
نقاط سوداء تمثل  58القضاء على 

تهديدا على سالمة المحيط والسكان 
في أحياء مدينة ورقلة ) المخادمة ، 

المشاركة في صناعة  –بني ثور ( 
لبيئية مثل : المشاركة بعض القرارات ا

في لجان المراقبة للمحاّلت بالتنسيق 
شرطة  –مع ) الجمعيات البيئية 

مديرية –مديرية البيئية –العمران 
تشجير ال حمالت –التجارة ( 

النموذجية بهدف تثمين العمل 
 الجواري .

: اقتراح  جمعية التكافل األخضر
اقتراح تشكيل لجنة  –مشاريع بيئية 

المطالبة  –متابعة لألوضاع البيئية 
بتطبيق القوانين خاصة في المنابر 

 عتنظيم وقت جم –اإلعالمية 
المشاركة في مشاريع  –النفايات 

 الصرف الصحي .
معية أصدقاء القصر لحماية ج

إنجاز تقارير للجهات المعنية  :البيئة
 – رحول الواقع خاصة في القص

األنشطة المختلفة الساعية لحماية 
 .البيئة 
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 المدن الثالث لكن رغم ذلك هو أّن الواقع البيئي سيئ في الجمعيات من خالل الجدول أعاله  أجمع رؤساء      
قلة المشاريع  –العوامل هي :ضعف التخطيط اجتماع مجموعة من  أفضل من سنوات مضت ، وهذا يعود إلى

 قلة الوعي البيئي . –عدم تطبيق القانون  –البيئية 

حتاك المباشر باالمع الموطنين  تواصلال والميدانية   ةمتابع؛ الالمعلومات لى الجمعيات عمصدر حصول و      
. في ظل غياب قاعدة بيانات   حيث ترفع تقارير عن الوضع السائدأو من خالل شبكات التواصل اإلجتماعي ؛ 

، فهي كما عبر رئيس جمعية المستهلك لوالية برج من الجهات المسؤولة ، وتحفظها عن الواقع الحقيقي 
 .بوعريريج  الجمعيات في نظر السلطات عدو

  :وسط المتدخل فيها من خالل وقد حاولت هذه الجمعيات تحسين األ 
السيد رئيس  إلىرسالة موجهة  مثل المعنية من أجل إحترام البعد البيئيالرسائل المقدمة إلى الوزارات  -

السيد وزير الطاقة  إلىورسالة . جل دسترة الحق في البيئةأمن سكيكدة  21بريق من طرف جمعية الجمهورية 
قة عند جل ترشيد الصفقات العمومية في مجال الطاقة من خالل احترام البعد البيئي واقتصاد الطاأوالمناجم من 
عن طريق جريدتي  رسالة الجمعية اإليكولوجية والصحية برج بوعريريج إلى رئيس الجمهورية  ات .ابرام الصفق

ألف طن  41الخبر والشروق بجمع التوقيعات من طرف السكان لرفض مادة االميونت ، كانت نتيجتها مصادرة 
 . من مادة األميونت

 (  في مدينة ورقلة  اقتراح المشاريع البيئية والمشاركة فيها ) مشروع الصرف الصحي -
 ) لجان مرقبة المحالت ( .المشاركة في لجان المراقبة  -
 التدخل ضمن الوسائط اإلعالمية للمطالبة بتطبيق القوانين .  -
 بوعريريج ( . ) مصنع األميونت في مدينة برجفضح بعض التجاوزات التي تمس البيئة   -
حمالت النظافة والتشجير لتحسين اإلطار  )القيام بنشاطات تهدف إلى تحسين اإلطار المعيشي للسكان  -

 .( المعيشي للسكان 
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 من طرف الفاعلين إليصال الرسالة البيئية  : ستخدمة الم الطرق واألساليب  محور  .1

 :البيئية  مصلحة التحسيس واإلعالم والتربية طرفمن الطرق واألساليب المستخدمة ( : 93الجدول )

 محتوى 
 المقابال ت  

 إجابات المبحوثين
يس مصلحة التحسرئيسة 

 ئيةواإلعالم والتربية البي
 لوالية سكيكدة 

 مصلحة التنظيم والتراخيص  رئيس
 ئيةوالتحسيس واإلعالم والتربية البي

 لوالية البرج

مصلحة التنظيم رئيسة 
الم والتحسيس واإلعوالتراخيص 

قلة لوالية ور  والتربية البيئية  

األنشطة والبرامج 
المقدمة من طرف 

 المصلحة 

د النشاطات يعد برمجة 
من حمالت النظافة 
والتشجير ، المجالت 
والملصقات ، المحاضرات 
، التظاهرات التوعوية ، 
المسابقات ، المعارض ، 
الملتقيات ...إلخ ، وهي 
تركز على المواضيع 
المتعلقة بالنفايات ، 

 التشجير .

 :                             من أهم نشاطات المديرية 

مطويات الاالحتفال بأيام البيئة  -
ملصقات توزع عن طريق حمالت الو 

التحسيس ، مشاركة المديرية في جميع 
التظاهرات التي تقام في الوالية ، والتي 

مباشرة أو غير مباشرة مع لها عالقة 
إقامة محاضرات في مجال بيئة ، ال

التحسيس و التربية في المجال البيئي ، 
خاصة في المؤسسات التربوية ومؤسسات 
التكوين المهني والمساجد ،  القيام 

 بحمالت التشجير والتنظيف.

تقوم المديرية بحمالت النظافة 
والتشجير ، تقديم محاضرات 
، وندوات ، إحياء األيام البيئية 

، التوعوية حول التلوثالتظاهرات 
تسيير النفايات واسترجاعها ، 
أهمية التشجير والمساحات 

 الخضراء .
 

مدى مشاركة 
السكان )التالميذ(  

 فيها .

مشاركة السكان غير 
مفرحة ، حيث هناك ال 

،  مباالة بالواقع البيئي
وكأن مشاكل البيئة 

 . حالية ال تعنيهم ال

بالنسبة للفئة التي تركز عليها المديرية  
هي فئة التالميذ ، فهناك تفاعل وتجاوب 
ملحوظ  ، أما باقي المواطنين  فالتجاوب 

حتاج إلى الكثير من حيث نمتوسط ، 
الجهود للوصول إلى إحياء الضمير 

 البيئي.

يشارك السكان خاصة في 
حمالت النظافة والتشجير في 

التعاون األحياء التي يقطنونها ب
 مع الجمعيات البيئية الناشطة .

الطرق واألساليب 
المستخدمة في 
إيصال الرسالة 

 البيئية 
 

االحتكاك المباشر مع 
السكان من خالل 
الخرجات الميدانية 

،الوسائط 
 . اإلعالمية)اإلذاعة(

الوسائط اإلعالمية من خالل المداخالت 
التي تتم على مستوى اإلذاعة . وكذا 

الت التحسيسة المتعلقة بالحمالملصقات 
 .والتظاهرات البيئية

األنشطة البيئية هي األسلوب 
الذي تستخدمه المديرية في 
ايصال الرسالة البيئية ، إضافة 
إلى الوسائط اإلعالمية خاصة 

 اإلذاعة المحّلية .
 2111-2112المصدر : تحقيقات ميدانية  

ــــيم حجــــم النشــــاطات المقدمــــة مــــن طــــرف      ــــا اإلطــــالع صــــالح فــــي مالهــــذه لتقي ــــثالث حاولن مــــديريات البيئــــة ال
 على التقارير السنوية التي تبرز حصيلة نشاطات كل مصلحة  وقد رصدنا األنشطة التالية : 
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  ـــــةطات انشـــــ ـــــة البيئي ـــــة ســـــكيكدة مصـــــلحة التحســـــيس واإلعـــــالم والتربي            م 2112 - 2113مـــــن    لوالي
بمعـــــدل أكثـــــرمن ، لمصـــــلحة مـــــن خــــالل برمجـــــة عـــــدة نشــــاطاتطــــرف اأّن هنـــــاك  جهــــود مبذولـــــة مـــــن الحظنــــا 

ــــــدر ســــــنويا بحــــــوالي  78 ــــــة المق ــــــي الســــــنة ، فضــــــال عــــــن الحصــــــص اإلذاعي ــــــي  59نشــــــاط ف ــــــة ف حصــــــة إذاعي
 السنة ، ومن بين األنشطة نذكر :  

يــــوم البيئــــة ، يــــوم مثــــل حيــــث تحــــي المديريــــة تقريبــــا كــــل األيــــام البيئيــــة األيــــام البيئيــــة مثــــل : االحتفــــال -
 لتي تم إحياؤها نذكر :االترية ، يوم الساحل ، يوم المياه وغيرها ومن بين األيام 

ــــــاريخ  ــــــة بت ــــــاليوم العــــــالمي للبيئ ــــــال ب ــــــي:  9161جــــــوان  11االحتف ــــــت ف ــــــم تنظــــــيم عــــــدة نشــــــاطات تمثل تنظــــــيم ت
ــــــذية للرســــــمســــــابق ــــــات ) م و ال ــــــتمحــــــور موضــــــوعها حــــــول النفاي ـــــــر، االضــــــرار ادة عــــــة و ا رز، الرســــــكلالف التدوي

ــــــوث( أقيمــــــت ايــــــالناتجـــــــة عــــــن النف ــــــة ســــــكيكدة بــــــات ،الثل ــــــة لوالي ــــــاريخ دار البيئ ــــــجــــــ 11بت ز م انجــــــاوان حيــــــث ت
 .األعمال بعين المكـان

ـــــوم  ــــة ســــكيكدة 2115جـــــوان  11يـ تــــم تنظــــيم معــــرض حـــــول نشــــاط بعــــض المؤسســــات  و بــــدار البيئــــة لوالي
إســــترجاع النفايــــات مثــــل البالســــتيك  ـدة مجــــاالت أهـــــمها :قتصــــاديين فــــي عــــالخـــــاصة و بعــــض المتعــــاملين اال

تــــــم كمــــــا ،  الطاقـــــــات المتجــــــددة، معالجـــــــة النفايــــــات العمرانيـــــــة ، معالجـــــــة النفايــــــات اإلستشــــــفائية، و رســــــكلتها 
ات يـــــة وتثمــــين النفالبعض المؤسســــات فــــي  مجـــــال إســــترجاع ، رســــكلــــة حــــتقــــديم مــــداخالت حــــول تجــــارب ناج

بواليــــــة عنابـــــة حـــــول تجربـــــة   général environnementمكتـــــ  الدراســـــات مســـــير  :و المتمثلـــــة فـــــي 
 FWO (groupeـة زيــــوت عــــالم المســــتقبلمؤسســــ.  الجزائـــــر فــــي مجــــال تســــيير النفايــــات الصــــلبة الحضريـــــة

REBEX)   مؤسســــــة  .متخصصــــــة فــــــي إســــــترجاع الزيــــــوت المســــــتعملة بواليــــــة بــــــومرداسKORALI 

Algérie  المختصـــــة فـــــي تســـــويق حاويــــــات جمـــــع النفايـــــات أيــــــن قـــــام مســـــير المؤسســــــة بعـــــرض فيـــــديو حــــــول
مؤسســـــة كبـــــاش محمـــــد  المتخصصـــــة منتجـــــات المؤسســـــة و شـــــرح كيفيـــــة اســـــتعمالها فـــــي المنـــــاطق الحضـــــرية. 

 .في جمع ومعالجــة النفايات االستشفائية بواليـة عنابة
ــــــة حمايــــــة طبقــــــة   إلبــــــراز  7103بتمبر س       01اليــــــوم  الــــــدولي لحمايــــــة طبقــــــة األوزون بتــــــاريخ - أهمي

الحفـــــاظ عليهـــــا يـــــتم تنظـــــيم أيـــــام تحسيســـــية لفائـــــدة المتعـــــاملين اإلقتصـــــاديين الـــــدين يســـــتخدمون مـــــواد األوزون و 
 المدارس و طلبة المعاهد. ذا تالميذمستنفدة لطبقة األوزون ، و ك

شاطئي العربي بن مهيدي و شاطئ تم برمجت حملة إعالمية تحسيسية  على مستوى  حملة موسم االصطياف-
انطالق الحملة حس  الرزنامة التالية:  21/18/2115إلى  19/18/2115الممتدة مابين   الجنة خالل الفترة

وذلك على مستوى شاطئ الجنة في سطورة   ومن  11/08/2115و امتدت إلى غاية  19/08/2115بتاريخ 
  في العربي بن مهيدي. 12على مستوى المركز رقم 21/08/2115إلى غاية  15/08/2115
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تنظيم حملة تنظيف تستهدف معالجة النقاط السوداء في  :7102مارس  71حملة تنظيف حي بوعباز بتاريخ -
 .شبكة الصرف الصحي على مستوى حي بوعباز 

 . 7102فيفري  72بتاريخ و تشجير للحدائق العمومية   صيانة، تنظيف، ة تحسيس،لحم-
تحسيس ، تنظيف ، صيانة ، و تشجير للحدائق العمومية  المتواجدة بكل من نظمت مصالح مديرية البيئة حملة 

تضمنت :  ساحة الحرية ، و ساحة الشهداء )باب قسنطينة (
توزيع المطويات التحسيسية ، و التواصل مع المواطنيين و 

راقبة و متوعيتهم من أجل المحافظة على هده المساحات . 
متواجدة داخل و تحسيس أصحاب األكشاك و المتاجر ال

بجوار المساحات الخضراء خاصة التأكيد على التكفل التام 
بالنفايات الناجمة عن نشاطها بوضع حاويات للنفايات بها 
أكياس بالستيكية داخل المحل ، تحسين النظافة داخل المحل  

غرس النباتات التزينية ، نزع الحشائش ، تقليم األشجار،  .
شجار، دهن و تصليح سياج تقلي  تربة تجيير جدوع األ

إصالح بعض من المساحات، إصالح اإلنارة العمومية ، 
 أجزاء بالط الساحة  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من طرف مديرية  (  : حملة تشجير55الصورة)
 7102البيئة لوالية سكيكدة 

 7102المصدر : مديرية البيئة 
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  ( 2112- 2113) لوالية البرج  مصلحة التنظيم والتراخيص والتحسيس واإلعالم والتربية البيئيةنشاطات:       

شطة ، وجدنا أن   حجم هذه األ( 7856- 7854) سنوات 1من خالل إطالعنا على تقارير المصلحة لمدة 

( 7856-7857في قافلتها التحسيسية )، فزيادة على الحصص اإلذاعية األسبوعية ، ومشاركة جمعية غيث قليل
نشاطات سنة   7،  7857نشاطين في  7،  7851نشاطات سنة  2 :سنوات  ثالث نشاط في مدة  55هناك 
، ويعود ذلك أساسا لعدم استقاللية مصلحة التحسيس والتربية البيئية ، فجل االهتمام منص  على  7856

 :  تتمثل هذه األنشطة في و التراخيص ومتابعتها إضافة إلى صعوبات أخرى سنوردها في محور الصعوبات  . 

  : 2117نشاطات  -

بثالثة أحياء سكنية،  "حي نظيف"تّم االنطالق في عملية نموذجية لفرز النفايات بعنوان الحي النظيف حملة   -
اتصال مباشر مع عائالت األحياء ،  االذاعة المحلية والصحافة المكتوبةمتبوعة بحملة تحسيسية على مستوى:

 بيت"توزيع مطويات وأكياس بالستيكية لكل بيت -"بيت

" على مستوى مقرات: الوالية، " اإلدارة تساهم في استرجاع الورق لة  انطلقت حم حملة استرجاع الورق  -
سلة من  171تم زويد هذه المقرات بالتجهيزات التالية: المجلس الشعبي الوالئي، مديرية البيئة، الجامعة واإلذاعة.

حاويات  2 لتر، توضع في الطوابق. 748حاوية بالستيكية سعة  52االوراق المقوى على مستوى المكات .
 لتر، توضع في الطابق السفلي. 778بالستيكية سعة 

بهدف الحد من ظاهرة رمي بقايا الخبز بالقمامة ، بادرت مديرية البيئة بتجميع بقايا حملة جمع بقايا الخبز -
 بأحياء نموذجية، على مستوى الدوائر العشر للوالية. 748حاوية سعة  78الخبز وذلك بتوزيع 

مواصلة برنامج جمع النفايات في  –: حملة غرس في بلدية الرابطة أمام مفرغة النفايات  2112نشاطات 
7857  . 

معرض حول اليوم العالمي  –اليوم العالمي للتنوع البيولوجي  –: إحياء اليوم العالمي للبيئة  2112طات انش
المشاركة  –مداخلة حول الوكالة الوطنية لتسيير النفايات  –معرض حول نشاطات مؤسسة الردم التقني  –للبيئة 

 في تظاهرة صيف البيبان . 
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  ورقلة لوالية  مصلحة التنظيم والتراخيص والتحسيس واإلعالم والتربية البيئيةنشاطات : 

سبتمبر إلى   7851من خالل إطالعنا على حصيلة نشطات مديرية البيئة لمدة  سنتين من  سبتمبر      
 ل إالّ م ، الحظنا أنّ  حجم األنشطة قليل وذلك نظرا لحداثة مكت  التحسيس والتربية البيئية ، فلم يفعّ  7856
 : ة  ومن أهم األنشطة التي رصدناها، كا أعلمتنا رئيسة المصلح  7857سنة

 :2115، والمدارس الثانوية( منذ سبتمبر  المتوسطلتحسيس في المدارس )التعليم االبتدائي ، ا-
  . 2116إلى سبتمبر  2115اإلذاعة: جلسة واحدة في األسبوع من سبتمبر  -
 .(2111مارس  21المشاركة في االحتفال باليوم العالمي للشجرة ) -
مارس  22)المشاركة في االحتفال باليوم العالمي للمياه  -

2111.) 

 GREEN"تنظيم يوم دراسي إعالمي حول برنامج  -

ENTREPRENEURSHIP." 

المشاركة في أنشطة التوعية مع مديرية الشباب  -
 والرياضة في والية ورقلة.

يوم دراسي تكويني حول  دراسية مثل : أيام تنظيم -
المؤسسات المصنفة لحماية البيئة لفائدة األطباء البياطرة 

 وآخر .2111مارس  31بمديرية المصالح الفالحية يوم 
ة المؤسسات المصنفة، عضاء اللجنة الوالئية لمراقبأل

  7132أفريل  31الجمعيات،  البلديات، و 
لسمكية المشاركة في أنشطة التوعية مع إدارة الثروة ا -

 والموارد السمكية في والية ورقلة.

 .2111  ماي 22االحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي  -
، مع يوم دراسي عن المشاكل البيئية في والية ورقلة ،  2111 جوان 15االحتفال باليوم العالمي للبيئة  -

  واألنشطة المسرحية )ليالي رمضان(.
بسيطة من خالل حمالت النظافة والتشجير  فأجمع رؤساء الجمعيات أنها السكانمشاركة بالنسبة لمدى        

ون مع الجمعيات البيئية الناشطة ، وفي بعض األحيان اليشاركون في األحياء التي يقطنونها بالتعاالتي تتّم 
 هذه الفئة . والتجاوب يكون خاصة في المؤسسات التربوية ، لذلك وج  التركيز على وكأّن الوضع ال يعنيهم .

:يوم دراسي حول المؤسسات المصنفة  (31لصورة )ا
 في مدينة ورقلة

 6102البيئة المصدر : مديرية 
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 ةالوسائط اإلعالمية من خالل المداخالت التي تتمّ  على مستوى اإلذاعأما األسلوب المستخدم هو     
. فضال عن االحتكاك المباشر بالمواطنين ومحاولة الملصقات المتعلقة بالحمالت التحسيسة والتظاهرات البيئية و 

 . المختلفة األنشطة البيئيةإشراكهم في عملية التغيير من خالل 

  :   دار البيئة من طرفستخدمة الم الطرق واألساليب( : 94الجدول )

محتوى  إجابات المبحوثين
دار البيئة  لوالية سكيكدة رئيسة برج بوعريريجدار البيئة لوالية رئيسة  المقابالت  

برمجت دة نشاطات للدار خاصة في عامها األول 
شتائل ، س ر تنظيم خرجات من أجل غمن خالل 

القيام بورشات تحسيسية على مستوى األحياء ، 
إشراك أعضاء النوادي الخضراء في المناسبات 
واأليام الدولية والوطنية ، القيام بقوافل تحسيسية 
تستهدف المؤسسات التربوية مثل القافلة التحسيسية 

9161 -9161 

برمجت عدة نشاطات بيئية منها :حمالت نظافة ، حمالت 
حياء األيام البيئية ، محاضرات وندوات بيئية . تشجير ، إ

ورشات المختلفة مثل : ورشة البستنة ، ورشة رسكلة 
النفايات ، ورشة التربية البيئية . الملصقات ، الحمالت  

اضيع متعددة تخص البيئة التحسيسية. تناولت مو 
 .وحمايتها

كما تّم تأسيس ناديين داخل الدار منها : نادي االستكشاف 
 77العلمي ، نادي إكتشاف الطبيعة  ، يضمان حولي 

 . سنة ، تتّم متابعتهم دوريا 52-4تلميذ مابين 

األنشطة 
والبرامج 
 المقدمة

معظم نشاطات الدار تكون موجهة لصالح 
المؤسسات التربوية حيث نجد هناك تفاعل كبير 
خاصة في الطور االبتدائي . يظهر في كثرة 

ضافة إلى مشاركتهم لنا في تساؤالتهم وتدخالتهم ، إ
 .مختلف األنشطة

بالنسبة لمدى مشاركة التالميذ هناك إقبال للتالميذ في 
مختلف األطوار ، وهذا ما يحفزنا على توسيع دائرة 

 التحسيس .
أما باقي المواطنين  فالتجاوب متوسط ، هي تحتاج إلى 
الكثير من الجهود للوصول إلى إحياء الضمير البيئي ، 

 وعي البيئي .ورفع ال

مدى 
مشاركة 
السكان 

)التالميذ(  
 فيها 

الخرجات الميدانية ،االحتكاك المباشر ، أسلوب 
المشاركة من إشراك الفئات المستهدفة في مختلف 

 . األنشطة

تستخدم الدار وسائل تكنولوجيا التعليم في عرض مختلف 
أنشطتها مثل جهاز عارض الشرائح ، أشرطة الفيديو . 

 تأثيرها اإليجابي على التالميذ .وذلك لمدى 

الطرق 
واألساليب 
 المستخدمة

 2111-2112المصدر : تحقيقات ميدانية  
    

البيئة دار  وجدنا أنّ ،  نشاطاتالو إطالعنا على حصيلة  المقابالت التي تمت رؤساء دور البيئةخالل من       
 أشهر تقريبا من شهر 9لمدة نشاط استهدفت المؤسسات التعليمية بالدرجة األولى   99 قدمتلمدينة سكيكدة 

كما كانت الدار شريكا دائما لمديرية البيئة في ( ( ، 19( )11)أنظر الصور ) .9161  أفريل إلى ديسمبر 
سنوات للحصول على  1ة لكن بالنسبة لدار البيئة لوالية برج بوعريريج فرغم سعينا الدائم ولمد. مختلف نشاطاتها 
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انعدام لحجم العوائق التي تواجهها وعلى رأسها  فنشاطها قليل وذلك نظراحصيلة نشاطها لم يتسن لنا ذلك 
عامين من افتتحاحها لماذا صرفت أموال طائلة لبناء الدار وتجهيزها ، ولم تكمل نساءل مما يجعلنا  الكهرباء

 .؟؟؟ ليتعثر عملها

فاهتمام هذه الدور منص  على طالب المدارس حجم النشاطات الموجه للسكان قليل أّن هذا ولقد الحظنا      
حيث يتفاعل التالميذ بشكل جيد لخروجهم من جو المعرفة التجريدية إلى اكتساب ، تجاوب نظرا لحجم التفاعل وال

 . المهارة

عارض الشرائح ، أشرطة الفيديو مثل جهاز الوسائط اإلعالمية المختلفة الدور على استعمال  ركزهذا وت     
إشراك التالميذ في االحتكاك المباشر و    دار البيئة لوالية سكيكدة ( فضال  على )خاصة لطالب المدارس 

 مختلف األنشطة  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : بعض نشاطات دار البيئة سكيكدة(78( )72الصورة )

   
 حملة تحسيسية                                                      حملة تشجير

  6102 المصدر : دار البيئة لوالية سكيكدة



ة يئالتربية البيئية في حماية الب الفاعلين في دور                                                           خامسال الفصل   
 

391 
 

 ( : األساليب المستخدمة من طرف مذيعي البرامج البيئية  :95الجدول )

 2111-2112المصدر : تحقيقات ميدانية      
      
 

محتوى 
 المقابالت

 إجابات المبحوثين
 مذيع برنامج بيئتنا مذيع برنامج البيئة والمحيط الخضراءمذيع برنامج النافذة 

الطرق 
واألساليب 
المستخدمة 
في إيصال 

 الرسالة البيئية

الحوار اإلذاعي المقنع من خالل استضافة 
الشخصيات الفاعلة في المجال البيئي على 
مستوى والية سكيكدة إلى مقر اإلذاعة  مثل 
المسؤولين بمديرية البيئة بشكل دوري ، لجان 
األحياء ، لجان البيئة بالمجلس الشعبي الوالئي 
..إلخ . وكذا الباحثين واألكاديميين مثل 

.أو عن  نجير محمد العربيطاالبروفسور : 
مثل المباشر من مكان الحدث  طريق البث

والتي تعتبر تظاهرة  تظاهرة منظفوا البحر
سنة ؛ حيث يتّم  66دورية عمرها أكثر  من 

البث المباشر من شاطئ التنظيف. كما 
بهدف تقرير  أسلوب التكراريستخدم المذيع 

المعلومات وبناء ميول واتجاهات إيجابية حول 
وع بيئي معين ،لعله يتحول إلى سلوك موض

مرغوب فيه اتجاه البيئة ؛ وذلك اعتمادا على 
 . تكرر تقررقاعدة إذا 

الحوارات التي تتم مع ضيوف 
الحصة من مسؤولين ، وأساتذة 
جامعيين وغيرهم .إضافة إلى 
الخروج إلى الميدان وتسجيل 

 روبرتاجات .

من بين األسالي  التي 
يستخدمها المذيع في 

يصال الرسالة البيئية : إ
الحوارات المباشرة ، 
ربورتاجات بيئية  ، 
سبر اآلراء حول الواقع 
البيئي المحلي ، طرح 
التعليمات والمذكرات 
الرسمية الخاصة بوزارة 

   البيئة .

األلفاظ 
 المستخدمة

استخدام لغة وألفاظ بسيطة حتى تصل إلى 
العامة ، وعلمية يستخدمها بعض الخبراء من 

 ضيوف البرنامج  .

استخدام لغة وألفاظ بسيطة حتى 
 . تصل إلى عامة الناس

استخدام لغة وألفاظ 
بسيطة حتى تصل إلى 

 . عامة الناس
األبعاد 

المتضمنة في 
الرسالة 

اإلعالمية 
 للبرنامج

يسعى البرنامج إلى طرح مشكالت البيئة 
المحلية من خالل تحديد أسبابها، وتقديم 

ا من خالل الحورات التي اقتراحات وحلول له
تتم مع الفاعليين المحليين ، والباحثين . ويتم 
 التركيز على إبراز دور المواطن بالدرجة األولى 

يسعى البرنامج إلى  
التحسيس والتوعية ونقل 
المعارف البيئية إلى 
 السكان بالدرجة األولى 
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إتباع من خالل  حماية البيئةلإلذاعة أن تساهم في  ه يمكنأنّ المتخصصة في اإلعالم البيئي تشير الدراسات     
 :جملة من الوسائل 

الحصص اإلذاعية أو ، أو من خالل  البيئة في أي موجز إخباري عاديخاصة بالتطرق إلى مواضيع  -
و مناقشات مع المختصين والقائمين على شؤون  اتاجتماعات الراديو التي تقدم للمستمعين في شكل حوار 
 . 1البيئة، وبمشاركة المواطنين في كل جوان  الموضوع

تنظيم ندوات بيئية يحضرها أصحاب االختصاص مع اشتراك بعض المواطنين سواًء بالحضور المباشر أو  -
 عن طريق الهاتف والمراسلة .

 االعتماد على الفكاهة والصياغة المشوقة والجذابة تمثيلية  قصيرة يكون محورها موضوعا بيئيا ، ويفضل  -

بث نداءات إذاعية قصيرة جدا تلفت نظر السامع إلى المسائل البيئية ، وتكون بشكل معلومات موجزة  -
 .2ومدروسة. تخصيص وقت كاٍف للتوعية البيئية في البرامج الموجهة للمرأة واألسرة واألطفال 

 : همأهم األسالي  المستخدمة من طرف أنّ أوضحوا فالمبحوثين  بالنسبة لعينة       
ن في المجال وتعزيزها باإلحصاءات واألدلة المقنعة عة من خالل استضافة الفاعليوالمقنالحوارات المباشرة  -

، مع التنويع  االستناد إضافة  إلى التعليمات والمذكرات الرسمية الخاصة بوزارة البيئة ، وقوانين حماية البيئة
  .في مصادر المعلومة 

) مثل  تظاهرة منظفوا البحر التي قامت بها إذاعة سكيكدة لمدة ربورتاجات بيئية حول نشاطات الفاعلين ال -
 .سنة (  66

 سبر اآلراء من خالل الخروج إلى الشارع .  -
، وقد تكون في بعض االحيان علمية في ذلك لغة بسيطة حتى تصل إلى عامة الجمهور  هذا وتستخدم     

 البد من تكرار الرسالة  ه، ويرى مذيع برنامج النافذة الخضراء أنّ  تتوافق مع طبيعة الموضوع ، ونوعية الضيوف 
ّم تحتى تترسخ في أذهان المستمعين ؛ وهو ما يساهم في نشر الثقافة و الوعي باألحداث والقضايا التي تهالبيئية 

 .بالبيئة المحلية 

لى جملة فإّن الحكم على نجاح اإلعالم البيئي يعتمد عفي البرنامج ، األبعاد المتضمنة أما فيما يخص      
عالمية في : حول مدى فهم المواطن العميق لمشكالته وقد أبرزتها الدراسات اإل تقريبا تتركز كلهامؤشرات   

الجمهور للقضايا البيئية المعقدة بما يساعده إلى فهم ذلك يؤدي  حيث : التغطية اإلعالمية للقضايا البيئية -
  .على المشاركة في أنشطة حماية البيئة

                                                           
 89، ص6881، دار الفكر العربي، القاهرة، اإلذاعات اإلقليمية :نوال محمد عمر 1

 712ريمون المعلومي : المرجع السابق ، ص  2
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: من المهم أن يعرف الجمهور كيف يصنع ر رامدى الربط بين التغطية اإلعالمية للبيئة وعملية اتخاذ الق -
 وكيف يؤثر فيه، وكيف يتسنى له المشاركة في صنعه.  رارالق

حيث يتعرف الجمهور على أصول القضية وعلى المصادر، وعلى  : للبيئة مدى دقة التغطية اإلعالمية  -
 . ر المتوقعة، وعلى تنوع االحتماالت الممكنةرااألض

حيث لوحظ ميل وسائل  : مدى تناول التغطية اإلعالمية للقضايا البيئية المعقدة بالتفسير  والتحليل  -
التي ال يستوع  معها الجمهور شيئا، فاإلعالميون  اإلعالم إلى المعالجة السطحية للقضايا المعقدة للدرجة
 . ر الناجمة عن المخاطر البيئيةراغالبا ما يقتصرون على مجرد معرفة العواق  أو األض

أكثر من مجرد إلقاء اللوم  مدى تفسير التغطية اإلعالمية للمشكالت البيئية في ضوء األسباب المجتمعية -
التي تعالج القضايا البيئية من منظور مجتمعي كلي يمكن اعتبارها أكثر فوسائل اإلعالمية  : دراعلى األف

 .1تأييدا للبيئة مقارنة بتلك التي تقتصر في معالجتها على طرح المنظور الفردي
الجدول  في كل برنامج كما هو مبين في عدد  11طالع على أرشيف المواضيع حوالي اإل ولقياس ذلك حاولنا 

  :ى بعض األعداد وصنفنا أبعاد هذه البرامج إلى واالستماع إلالتالي ، 
 البيئية : مج ابر الالمواضيع المطروحة في  بعادأ: ( 96الجدول ) 

 
أبعاد مواضيع 

 البرنامج  

 برنامج النافذة الخضراء
 إذاعة سكيكدة

برنامج البيئة والمحيط إذاعة برج 
 بوعريريج

 برنامج بيئتنا
 إذاعة ورقلة

 أعداد
 أعداد % البرنامج

 أعداد % البرنامج
 % البرنامج

مواضيع تعالج 
 المشكالت البيئية

12 11 9 22.5 11 25 

مواضيع تبرز أدوار 
 الفاعلين

15 11.5 16 11 11 12.5 

مواضيع إعالمية 
 توعوية

11 12.5 15 11.5 11 12.5 

 011 11 011 11 011 11 مجموع األعداد

 2112-2112إذاعة برج بوعريريج + أرشيف إذاعة ورقلة + أرشيف أرشيف إذاعة سكيكدة المصدر :
 خلصنا إلى :لقد و 

                                                           
 575، 578 المرجع السابق ، ص صبن يحي  :م سها 1



ة يئالتربية البيئية في حماية الب الفاعلين في دور                                                           خامسال الفصل   
 

394 
 

 578حيث من جملة : التركيز بنسبة كبيرة في البرامج البيئية باإلذاعات المحلية على إبراز أدوار الفاعلين  -1
 % 32.7من األعداد  خاصة بإبراز أدور الفاعلين ،  % 32.22عدد في برامج اإلذاعات الثالث نجد أّن  

لم من األعداد متعلقة بالتوعوية والتحسيس وإحياء األحيام البيئية  ، في حين نجد طرح المشكالت البيئية  
 برنامج على حدى نجد  :  نا في كلّ ، وإذا فصلّ  % 27.13يتجاوز  

 برنامج النافذة الخضراء :   -
، ومن أهم المواضيع التي رصدناها :   % 26.1يركز البرنامج على إبراز أدوار الفاعلين أوال بما نسبتة      

، برامج حماية البيئة مثل : ات البيئية ، مراكز الردم التقنيطات مديرية البيئة ، نشاطات الجمعياحصيلة نش
، تفاصيل الحملة الوالئية ، مشروع نموذجي لطماطم بيولوجية البرنامج المندمج لحماية المناطق الساحلية

لنشاطات حماية الشواطئ ، مؤسسة كلنسكي في المدارس ، اللجنة الوالئية لتل البحر وغيرها .  ثم طرح 
والمتمثلة أساسا في إحياء األيام البيئية ، التعريف بالبيئة   % 27.1المواضيع اإلعالمية والتوعوية بنسبة 
في صنهاجة قرباز، اقتصاد المياه ، أماني أطفال سكيكدة في بيئة نظيفة . المحلية نذكر منها : التنوع البيولوجي 

عشية الدخول المدرسي ) الدرس األول حول المواطنة البيئية ( .و أخيرا معالجة المشكالت البيئية المحلية ما 
ارات ، المدينة مثل : برنامج التلوث الهوائي ، البحري الضوضائي، الكوارث الغابية ، عوادم السي   %28نسبته 

 والصحة ، االستهالك الكثيف للمبيدات الفالحية ، ضريبة التلوث، المؤسسات المصنفة وغيرها . 
 برنامج البيئة والمحيط :  -
وذلك تزامنا مع القافلة التحسيسية التي شملت  %  48يركز البرنامج على إبراز أدوار الفاعلين بما نسبته     

، فضال عن بعض 7856-7857المحلي ، وتكفلت اإلذاعة بتغطيتها اإلعالمية عديد الفاعلين على المستوى 
المواضيع اإلعالمية والتوعوية العامة تغطيها اإلذاعة بشكل دائم . ثم الحمالت التي تقوم بها بعض الجمعيات و 

فتح  يئة ؛ حيث منها : اليوم العالمي للبيئة ، اليوم العالمي للشجرة ، عمال النظافة، قانون الب %26.1بنسبة 
منبر اإلذاعة لعمال النظافة من أجل توعية المواطن بضرورة المشاركة جنبا إلى جن  مع عمال النظافة ومنحهم 
الظروف المالئمة للعمل بضبط توقيت النفايات ، وكذا استضافة المكلفين باألمن )شرطة البيئة ( لشرح القوانين 

أما المواضيع المتعلقة بطرح  ألي تجاوزات من طرف المواطنين . البيئية ، والتركيز على القوانين الردعية
سمنت  ، تدهور منها مشكلة األميونت ، زحف اإل : %77.1مشكالت البيئة المحلية فهي قليلة  فنسبتها 

 المساحات الخضراء. 
 برنامج بيئتنا :  -

: اقتصاد نذكر منها، ومن بين المواضيع  % 4721ما نسبتة بالبرنامج يركز على التحسيس والتوعية      
الطاقة في إطار التنمية المستدامة ، الحفاظ على أماكن التنزه في الوالية ، إحترام عامل النظافة ، عالقة البيئة 

ور ظ على البيئة ، دا، مثل : دور مديرية البيئة في الحف  %27.1ثم إبراز أدوار الفاعلين بنسبة  بالصحة .
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: برنامج مثل  %71 ثّم معالجة المشكالت البيئية المحلية بنسبة النوادي الخضراء وفعاليتها داخل المؤسسات .
 التلوث الهوائي ، ظاهرة صعود المياه ، حرائق الغابات والتوسع على حسابها ، التصحر والتشجير

ر راالعواق  أو األضعلى إبراز  ، فهناك تركيز  ومشكالت الببيئة المحليةلمعالجة السطحية للقضايا ا - 2 
 .، واقتراح الحلول المناسبة  ، وتحديد لألطراف المسؤولة  الواقع تشخيص  أكثر منالناجمة 

 . قلة المعلومات واإلحصائيات التي تعكس الواقع الحقيقي -3
 عدم التنويع في األساليب المستخدمة في عرض هذه البرامج كالتمثيليات وغيرها .  -3

إلى الضغوطات التي تمارس على اإلعالم ، وتحفظ المسؤولين عن إبراز الواقع ولعلّ  هذا الواقع يعود    
على المعلومة . ، فضال على صعوبة الحصولشكل من أشكال إثارة الرأي العام وإعتباره 
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  : من طرف النوادي الخضراء الطرق واألساليب المستخدمة(  :  97الجدول )

 محتوى المقابالت 

 إجابات المبحوثين
ي وادي الخضراء فرؤساء الن

مية المؤسسات التعلي  
سكيكدة ببلدية   

ي رؤساء النوادي الخضراء ف
يةات التعليمالمؤسس  

البرج ببلدية    

الخضراء  في وادي رؤساء الن
ميةالمؤسسات التعلي  

ة ورقلةببلدي   

األنشطة والبرامج 
المقدمة من طرف 

 النوادي 

إحياء أهم نشاطات النوادي 
حمالت ،األيام البيئية 

تنظيف الحمالت  -والتشجير
داخل محيط المدرسة وخارجه 

المعارض البيئية ) الشواطئ 
 المجالت والملصقات . –
 تتمحور مواضيعها حول  

 .حماية المحيط 

تمارس النوادي الخضراء -
نشاطات متعددة منها : 
البستنة ، حمالت النظافة 
والتشجير ، المجالت 
والملصقات ، التظاهرات 
التوعوية والتحسيسية ،  
وأضاف رؤساء النوادي 
الخضراء باإلبتدائيات المسرح 

 البيئي .
تتمحور مواضيعها حول -

حماية البيئة والصحة ، 
، التشجير ، تدوير النظافة 
 النفايات

بالنسبة للنشاطات التي تبرمجها 
النوادي تتمثل في حمالت النظافة ، 
البستنة ، المجالت والملصقات ، 

وأضاف رؤساء  المعارض البيئية .
النوادي نشاطات مثل الرحالت البيئية 
كزيارة القصر القديم إفري . نشاطات 
يّتم حول رسلكلة النفايات والتي 

المشاركة بها  في  المعارض 
والمسابقات البيئية . ومجمل هذه 
النشاطات تتمحور حول مواضيع 
متعلقة بحماية البيئة ، تدوير النفايات  
مثل صنع جهاز لتصفيح القارورات ، 
سلة ناطقة لذوي االحتياجات الخاصة 

 )أنظر الصور ( .

مدى مشاركة 
 )التالميذ(  فيها

هناك إجماع من طرف 
على ح   رؤساء النوادي 

 .التالميذ لألنشطة البيئية

يتفاعل معها التالميذ بحماس 
شديد نظرا لشغفهم وحبهم 
للبيئة ، والرغبة في الخروج 
 من روتين المواد التعليمية .

أما بالنسبة للمشاركة في 
نشاطات خارج محيط 
المدرسة فلم يشارك وال نادي 
في نشاطات خارجية لعدم 

 الفاعلين . وجود تنسيق مع

مشاركة التالميذ مقبولة منهم من 
يمارس النشاط بح  كبير خاصة 
أعضاء النادي ، بالنسبة لباقي 
التالميذ يحتاجون إلى التشجيع 

نادي الوالتحفيز ، وأوضح رئيس 
األخضر لثانوية أحمد الخليل أّن 
بعض النشاطات البيئية المنجزة تكون 
جزء من التقويم المدرسي بالنسبة 

الميذ الذين يدرسهم في سبيل للت
 تحفيزهم على العمل البيئي .    

الطرق واألساليب 
المستخدمة في إيصال 

الرسالة البيئية من 

أجمع رؤساء النوادي على 
استخدام أسلوب المشاركة 
.  بهدف تفعيل التالميذ 

ادي على أجمع رؤساء النو 
استخدام أسلوب المشاركة 
بالدرجة األولى من أجل 

الطرق التي تستخدمها النوادي 
اليصال رسالتها تتمثل في االحتكاك 
المباشر بالتالميذ وتوعيتهم ، إضافة 
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إضافة إلى الوسائط  طرف الفاعلين .
 . ) األنترنت ( مية عالاإل

تفعيل أعضاء النادي أوال ، 
والتالميذ المستهدفين ثانيا . 

مية عالإضافة إلى الوسائط اإل
خاصة شبكة التواصل 

 االجتماعي .

إلى استخدام الوسائط اإلعالمية مثل 
صفحة النادي على الفايسبوك 
للتواصل مع التالميذ ، إضافة إلى 
أسلوب المشاركة من خالل تشجيع 
التالميذ على المشاركة في نشاطات 

مثل حمالت النظافة نادي ال
 .والتشجير

 2111-2112المصدر : تحقيقات ميدانية       

،  : حمالت النظافة والتشجيرهي تتم داخل محيط المؤسسات و مجمل النشاطات التي تقوم بها النوادي       
بينما  ، ، إحياء بعض األيام البيئية تدوير النفايات ب خاصة منها المتعلقةالمعارض الملصقات المجالت ، 

ح البيئي فهو قليل لنقص الرحالت البيئية فهي قليلة نظرا لضعف اإلمكانيات كذلك الحال بالنسبة للمسر 
 يات التي تواجه هذه النوادي نوردها الحقا .د، ومجمل هذه النشاطات مناسبتية نظرا لحجم التحالمؤطرين

لشغفهم وحبهم عضاء النوادي  أ شديد خاصة  يتفاعل معها التالميذ بحماس لكن هذه النشاطات على قلتها     
وقد تسنى لنا حضور بعض نشاطات  واإلشراك ، بالنسبة لباقي التالميذ يحتاجون إلى التشجيع والتحفيزو ،للبيئة 

 . حيث الحظنا الحماس والمتعة عند التالميذبمدينة برج بوعريريج هذه األندية مثل نادي متوسطة أوشيش 

هم دروح المبادرة قليلة عنحيث أّن بعض التالميذ  ك اشر واألسلوب الذي تركز عليه األندية هو أسلوب اإل     
هم ميول اتجاه بيئتهم تتحول دلتبنى عن ، واليفقهون أهمية العمل التطوعي لذلك يحتاجون إلى اإلشتراك مع الفريق

 إلى سلوكيات مرغوب فيها . 
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 ( : بعض أنشطة النوادي الخضراء في مدينة سكيكدة 01()55الصورة )

 
 مشاريع الرسكلة 

 ( : بعض أنشطة النوادي الخضراء في مدينة البرج 07()00الصورة )

 
 معرض بيئي                                                       المسرح البيئي                                              

 بعض أنشطة النوادي الخضراء في مدينة ورقلة  ( :23()23الصور)

 
 يرحملة تشج                                        حملة توعوية                            

 النوادي الخضراءالمصدر : 
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   البيئية : من طرف الجمعيات  (  : الطرق والوسائل المستخدمة98الجدول )

محتوى 
 المقابالت 

 إجابات المبحوثين
الجمعيات البيئية رؤساء 
 ورقلةبلدية الجمعيات البيئية برؤساء  البرج بلديةالجمعيات البيئية برؤساء  سكيكدة بلديةب

األنشطة 
والبرامج 

المقدمة من 
 طرف الفاعلين 

حمالت النظافة ، التشجير 
، الندوات الملتقيات ، 
المهرجانات ، الرحالت 
البيئية  المعرض ، إحياء 

 األيام البيئية .

الملصقات ، المسابقات ، الحمالت  
التوعوية ، حمالت النظافة والتشجير ، 
المعارض ، المخيمات ، المسرح البيئي 

 ، إحياء األيام البيئية .

حمالت النظافة ، التشجير ، الحمالت 
 التوعوية والتحسيسية . 

التطوعي تدور أغل  المواضيع حول العمل 
، التشجير ، حمالت النظافة ، المشكالت 

 البيئية .

ومدى مشاركة 
 السكان 
 
 
 
 

 

جمعية نجوم ترى كل من 
 أنّ  : 21وبريق  البحر

السكان يشجعون العمل 
جمعية بينما البيئي 
أّن  فترى أن : إيكولوجيكا
 . متوسطة المشاركة 

لمدى  تباينت إجابات رؤساء الجمعيات
؛ حيث مشاركة السكان بين الكبيرة

أّن هناك  رئيس جمعية البهجة  أوضح
تقبل ومشاركة كبيرة من طرف السكان 
في هذه النشاطات ، لكن أكّدوا على أّن 
العمل البيئي يحتاج إلى استمرارية 

ي حين لوصول الرسالة البيئية  ، ف
  جمعية المستهلك والجمعية اإليكولوجية

اركة متوسطة . خاصة  رأتا  أّن المش
أّن النشاط البيئي في المدينة قليل ، 
وصداه ليس بالمستوى المطلوب مع  
كثرة انشغاالت السكان وعدم اهتمامهم 
بالشكل الكافي بالقضايا البيئية، فضال 
عن نظر بعض الناس  للعمل التطوعي  
بشك وريبة . وهذا يعكس غياب الثقافة 

 البيئية لدى السكان . 

السكان أجمعت جمعيات مدينة ورقلة أّن 
ويدعمون  يتقبلون هذه النشاطات ،
على حد تعبير الجمعيات ماديا ومعنويا. 

 .رئيس جمعية الزئبق

الطرق 
واألساليب 

المستخدمة في 
إيصال الرسالة 

 البيئية 
 

على وسائل  الجمعياتتعتمد 
لوصول إلى كل لمختلفة سعيا 

 منهاالفئات 
مواقع التواصل االجتماعي 

( انستغرام ،تويتر،1فيسبوك)
الملصقات والمناشير 

ية التي تقوم بنشرها التحسيس

خرجات  أسلوب المشاركة من خالل
ميدانية يتّم فيه دعوة المواطنين 
المشاركة في مختلف الحمالت فيج  
الوصول إلى المواطن ال انتظار 
المواطن أن يصل إليك على حد تعبير 
 رئيس الجمعية الصحية واإليكولوجية .

الوسائط اإلعالمية : خاصة اإلذاعة ، 

تستخدم الجمعيات البيئية : أسلوب الوسائط 
لها : الالفتات مختلف أشكاب اإلعالمية 

،األنترنت ، اإلذاعة المحلية ، فضال عن 
 ة المختلفة في شتى المواضيع . ويتمّ األنشط

 التركيز على الخرجات الميدانية .
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اإلعالم في المدينة ، 
بمختلف أنواعه حيث تتلقى 
دعوات تلفزيونية للتحسيس 

 ( 75) جمعية بريق  البيئي
باإلضافة إلى إجراء  ،

 ملتقيات صحفية وإذاعية.

الفايسبوك ، حيث يتّم عرض مختلف 
 وبرامجها .أنشطة  الجمعيات 

تستخدم جمعية البهجة أسلوب الترفيه  و
والمسرح البيئي األنشطة الفنية المختلفة  

 للوصول إلى فئة المتمدرسين .
وبالنسبة لمدى تفاعل ومشاركة  السكان 

لكن يحتاج إلى  همهناك تفاعل من طرف
 الديمومة

 2111-2112المصدر : تحقيقات ميدانية       

متنوعة ، ومتعلقة بطبيعة البيئة المحلية الجمعيات هذه  نشاطات أنّ يتبين ( ، 98من خالل الجدول )     
، القوافل التحسيسية ، الصيفية ، المهرجانات ، المعارض لمخيماتهذه النشاطات : ا من بينو ومشكالتها  

ومن خالل إطالعنا على الحصيلة السنوية للجمعيات  .، الندوات الملتقياتحمالت النظافة وحمالت التشجير
    هادفة إلى حماية المدينة نذكر منها :البيئية رصنا بعض األنشطة ال

  سكيكدة :  ببلديةبعض نشاطات الجمعيات البيئية 

نظافة االحياء والمقابر ، مسابقات الرسم  –حمالت التوعية للصيادين  -: تنظيف الشواطئ جمعية نجوم البحر-
تشكيل فوج للغطاسين  .  وتتركز موضوعات النشاطات حول حماية الساحل ، وزيادة المجال  –سنوية 
 األخضر.

تركي  مسخنات ماء تشتغل بالطاقة الشمسية وذلك بكل من  أهم نشاطات هذه الجمعية  : 21جمعية بريق  -  
والصفائح  بوعصيدة )بويعلى(، اإلخوةمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية سكيكدة  ودار الحضانة وكذا مكتبة 

وكان الهدف من هذه العملية هو  الشمسية لمقر الجمعية التي تستعمل الطاقة النظيفة دون اللجوء الى سونلغاز
الطاقات المتجددة وتوفير خدمات نظيفة مع التقليل من التلوث الذي تسببه مصادر الطاقة  استخدامتشجيع 
  .مرتادي المكتبة من اجل نشر ثقافة تربية بيئية جوارية طفاللألوقد تم شرح تقنية العمل  األخرى 

نظيف" بسكيكدة وكدا حملة "حتى ال ننسى شهداءنا" اذ قامت بمناسبة  شاطئ"من اجل  تنظيم تظاهرات مثل -
تهيئة المقبرة الوطنية للشهداء بحي  وإعادة" بتنظيف 5817-5811 أوت 78المزدوجة " الذكرى يوم المجاهد و 
تنظيم زيارة ترفيهية خالل الربيع إلى غابة لبنانة بمدينة سكيكدة، ونظمنا خالل الزيارة حملة  . مالرمضان ج

تنظيم لقاءات عمل تطوعي بالميدان من أجل ترقية العمل التطوعي والحفاظ على  تنظيف رفقة عمال النظافة.
المشاركة في  مة مضافة لالقتصاد الوطني.القيام بمشاريع نموذجية مختارة للبيئة وذات قي  البيئة داخل المدينة.

  :أهمهاووطنية دولية التظاهرات ال
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المنظمة بمدينة واشنطن بالواليات  الدولية بخصوص تطوير وتنمية الطاقات المتجددة األيامحضور  -  
كان اختيار  إذفي هذا المجال وكذا منظمات غير حكومية  بحضور عديد الجمعيات الناشطة األمريكيةالمتحدة 
  .بالجزائر األمريكيةمن السفارة  بإيعازالجمعية 

 االتفاقية  حول االحتباس الحراري   إطارفي  األعضاءللدول  11تمثيل المجتمع المدني الجزائري بالندوة  -
"changement climatique cop 18" بالعاصمة القطرية  7857ديسمبر  9نوفمبر و 77المقامة بين

تحت  (المتحدة من اجل التنمية األممبرنامج ) PNUD المتحدة بواسطة األممي دعوة من منظمة الدوحة بعد تلق
  .الخارجية ةبوزار رعاية مديرية البيئة والتنمية المستدامة 

حول التكوين في مجال الطاقات المتجددة بمساهمة اكاديمية برلين  حضور ملتقى دولي بمدينة برلين بالمانيا -
Renac  اذ كانت الدعوة للمشاركة ثمرة التعاون بين الجمعية ومؤسسةDESEREC  من خالل تنظيم ندوة

  .بفندق المدينة بسكيكدة
 أيامفي  UNESCOبمقر  (Appel de paris) المشاركة في الملتقى الدولي الثالث حول نداء باريس -
 وجمعية  (ISDE) مع جمعية  (ARTAC) بحيث تم تنظيم الملتقى من قبل جمعية 7855افريل  57-52

(HAEL)       موضوع الملتقى الطفولة في مواجهة التلوث البيئي بحضور ممثليين عن المنظمة العالمية  وكان
 .(AEE) والوكالة االوربية للبيئة  (OMS) للصحة

بمبادرة  7852نوفمبر  57 إلى 57من  (FAEM) لمهرجان الجزائر في تحول األولىالمشاركة في الطبعة  -
من المنتدى الفرنسي الجزائري وكان الهدف من المهرجان تفعيل دور المجتمع المدني الجزائري في خلق مبادرات 

 . ومشاريع العطاء ديناميكية جديدة لجزائر المستقبل والتعويل على الطاقة الشبابية في هذا الصدد 
منتدى   دولية ومحاضرات ألقيت في عدة مناسبات على غرار  للجمعية عدة مشاركات في ملتقيات وطنية -
والذي نظم في الواليات المتحدة  "الواقع واآلفاق والوكالة الفيدرالية لحماية البيئة" "،الطاقات المتجددة في الجزائر"

والذي تناول أسباب الفشل وعوامل النجاح والذي  "البيئة وصحة األطفال في الجزائر"منتدى  .7889األمريكية 
الذي انعقد ببرلين شهر أكتوبر  "آفاق الطاقة في الجزائر"منتدى و  .7855نظم بمقر اليونسكو بباريس فرنسا 

، منتدى تاراقونا/اسبانيا 7852الجزائر في تحرك إيجابي مستمر خالل نوفمبر  -منتدى باريس/فرنسا  .7857
، منتدى بروكسل/ بلجيكا في المفاوضات لحسن 7851في لضفتي البحر المتوسط في نوفمبر حول التفاعل الثقا

 7857الجوار بين اإلتحاد األوروبي ودول جنوب البحر المتوسط خالل شهر أفريل 
 -وهي دورة تكوينية في الواليات المتحدة األمريكية - IVLPالمشاركة في برنامج الزائر الدولي القيادي  -

 auditeلمشاركة في مراجعة حسابات طاقوية مع الوكالة الوطنية لترشيد استعمال الطاقة )، وا7889

énergétiqueفي الجزائر )  .    
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عدة مشاركات في الندوات والملتقيات الوطنية والدولية المتخصصة، على غرار الملتقى الدولي للطاقات  -
، والملتقى الدولي 7855للساحل بالجزائر العاصمة ، والملتقى الدولي 7886المتجددة بالجزائر العاصمة 

 .7889للنجاعة الطاقوية في المستقبل بالواليات المتحدة األمريكية 
( 7855المشاركة بالجلسات الجهوية للمجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي )في قسنطينة وعنابة  -

مة التنمية المحلية بالجزائر العاصمة والجلسات الوطنية للمجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي حول حوك
 .7855ديسمبر 

 . 7857المشاركة مع الوفد الجزائري للتفاوض حول التغيرات المناخية في قطر بالدوحة شهر نوفمبر في -
حول الدفع إلى األمام بأجندة  7852المشاركة في المؤتمر الدولي للمجتمع المدني في بون بألمانيا في مارس -

  .لخاصة بتنمية البيئةا 7851ما بعد 
التحسيس  حول نظافة األحياء من خالل توزيع مطويات تحسيسية على السكان وعلى : جمعية إيكولوجيكا -

تنظيم عمليات تشجير على  -التجار تنظيف الشواطئ من خالل تنظيم عمليات خالل فصل الشتاء خاصة 
تنظيم  -البيئة في الوالية الى السلطات المحلية  رفع تقارير دورية حول وضعية  -مستوى فضاءات المدينة 

 خرجات ميدانية لفائدة أطفال المدارس للمناطق الطبيعي .
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 برج بوعريريج  بلدية بعض نشاطات الجمعيات البيئية ب :      

تقوم الجمعيات بمجموعة من النشاطات من بينها المخيمات الصيفية ، المهرجانات ، المعارض ، القوافل       
ألن جمعية المستهلك وجمعية البهجة  ليستا جمعيتين بيئيتين و التحسيسية ، حمالت النظافة وحمالت التشجير  . 

والصحية ومن خالل حجم الصعوبات التي طرحها  فإّن نشاطاتها البيئية ظرفية .  بينما الجمعية اإليكولوجية
 لكن رغم هذا رصدنا بعض األنشطة : رئيس الجمعية فإّن نشاطاتها أيضا قليلة .

 نشطة حول تنظيف الشواطئ ،أيتم فيها برمجة والتي المخيمات الصيفية الجمعية اإليكولوجية والصحية : -
على البيئة المحلية .المهرجانات مثل مهرجان البيبان مخيمات شتوية إلى عمق الصحراء الجزائرية للتعرف 

 لألعمال البيئية .الملتقيات مثل ملتقى الطفل والتربية البيئية .

المسابقات مثل مسابقة أنظف حي . ملتقيات مثل الملتقى الوطني حول النشاطات جمعية المستهلك :  -
حسيسية مثل : تسممات الذبح في األسواق ، المزعجة داخل المحيط وتأثيرها على صحة المواطن . حمالت ت

التسممات الغذائية الصيفية .أيام دراسية مثل :األيام الدراسية حول دور مكات  حفظ الصحة على مستوى 
يجمع جملة من اإلرشادات والمعلومات يمكن للمواطن أن يستفيد منها  دليل المستهلك لكل بيت ، . األسواق

؛ وهي فرقة تتكون من الفئات الشابة التي تقوم بحمالت توعوية في ة المجتمع حماداخل منزله . إنشاء فرقة 
الشوارع والمنازل ، لنشر الثقافة االستهالكية والبيئية في المجتمع . تنشيط دورات إعالمية عبر المؤسسات 

مثل :مطوية  التربوية ودور المراكز التكوينية . توزيع مطويات تحسيسية في كل المناسبات البيئية والصحية
 خاصة األكياس البالستيكية  وأخطارها .

: األنشطة البيئية من أهم اهتمامات الجمعية رغم أنها جمعية شبانية ومن أهم األنشطة جمعية البهجة :  -
تلميذ  7888التي دامت لمدة عام تقريبا واستهدفت حوالي   القافلةالمسرح البيئي ، القوافل التحسيسية مثل 

  بالتنسيق مع جهات متعددة والتي كانت من اقتراح الجمعية . 

 دفة إلى حماية المدينة نذكر رصنا بعض األنشطة الها ورقلة :بلدية بعض نشاطات الجمعيات البيئية ب
     :منها

بيئية مع مديرية البيئة وبلدية ورقلة حول إشراك المواطن في  الندوات والمحاضرات مثل : ندوةجمعية الزئبق : -
حمالت التشجير مثل تشجير حديقة  دورات رياضية مثل دورة العقل السليم في الجسم السليم . العملية البيئية.

حمالت  الحمالت التحسيسية في المؤسسات التربوية مثل مؤسسة عيساوي قدور ، الصيد محمد . الزئبق .
إقامة نوادي خضراء على مستوى جامعة  لتزين المحيط والتخلص من النفايات في أحياء المدينة   . ميدانية

 ورقلة وبعض اإلقامات الجامعية الستقطاب الطلبة وحثهم على االنخراط في مساعي الجمعية .
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المساجد مثل مسجد تنظيف وتطهير  المشاركة مع الوالية  حملة تشجير ترامواي . ر: ـجمعية التكافل األخض-
شجرة من نوع فيكوس ( ، حي سكرة ، حي  588حي المخادمة )  حمالت التشجير مثل حملة تشجير الفجر .

إعداد دراسة  تكثيف االجتماعات مع الجماعات المحلية لتنصي  لجنة متابعة ومراقبة المشاريع .. الخمقانية 
األيام التحسيسية مثل يوم تحسيسي حول  .إلنجاز ( تحت عنوان "آليات تلطيف الجو" في مجمع ورقلة ) قيد ا

  المشاركة في الحصص اإلذاعية . التسمم العقربي .

 حمالت تطوعية لتنظيف المقابر. تنظيف مساجد القصر وما حولها . جمعية أصدقاء القصر لحماية البيئة : -
 إحياء األيام العالمية البيئية  التقليدية .تنظيم حمالت للقضاء على الخنازير في غابات النخيل عن طريق الوسائل 

واشراك ، الثقافة البيئية نشر و  الفرد بيئيا  تربيةتركز بالدرجة األولى على  هذه النشاطات  مواضيع ولعلّ      
 اصة التطوعية.خالمواطنين في مختلف العمليات 

جل تحقيق أهدافها أمن  االفئات أينما كانو  على وسائل مختلفة سعيا للوصول إلى كلّ  تعتمد الجمعياتهذا و     
 :ونشر الثقافة البيئية وذلك من خالل

 . الخرجات الميدانية واالحتكاك مع المواطنين 
  انستغرام( ، حيث تقوم بنشر مقاالت صور ملصقات توعوية ،تويتر ،1فيسبوك)مواقع التواصل االجتماعي    
 لوجيا الشبابية.أكثر وسيلة تفاعال باعتبارها رمز التكنو وهي 
  .الملصقات والمناشير التحسيسية التي تقوم بنشرها في المدينة 
 . منابر اإلعالم بمختلف أنواعها  
 خاصة  . الترفيه والمسرح البيئي األنشطة الفنية المختلفة  للوصول إلى فئة المتمدرسين  
 إشراك  المواطنين في مختلف الحمالت حتى يكون شريك في التغيير. 
 

 ؛جمعيات بين الكبيرة والمتوسطةتباينت إجابات رؤساء ال في هذه األنشطة  بالنسبة لمدى مشاركة السكان  
البعض اآلخر أّن  أىماديا ومعنويا ، في حين ر  هأّن السكان يشجعون العمل البيئي  ويدعمونحيث رأى البعض 

هذه ّّ  ولعل بشك وريبة . والنظر إليهالتطوعي  عزوف السكان عن  العمل المشاركة متوسطة وهي راجعة إلى 
هذا   .على هذا الوسطات الجمعي بعض هذه ، لذا  تركز تلقى صداها في الوسط المدرسي خاصةتطات االنش

وتنويع أساليبهم حتى تصل وإضفاء البعد التكنولوجي والجمالي م تطوير نشاطاته ات الجمعيالوضع يفرض على 
 . فئات المجتمع من الرسالة البيئية إلى أكبر عدد ممكن
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 :ين بات التي تواجه الفاعلمحور الصعو  .3

 :التحسيس واإلعالم والتربية البيئيةمصلحة ( : أهم الصعوبات التي تواجه 99الجدول )

محتوى 
 المقابالت

 إجابات المبحوثين
مصلحة التحسيس رئيسة 

والية ل واإلعالم والتربية البيئية
 سكيكدة

  التنظيم والتراخيص مصلحة  رئيس
لوالية  يةالتحسيس واإلعالم والتربية البيئ

 البرج

خيص التنظيم والترا مصلحةرئيسة 
التحسيس واإلعالم والتربية  

لوالية ورقلة البيئية  

مدى توفر 
اإلمكانيات 
المادية 
 والبشرية

ال اإلمكانيات المادية والبشرية 
كافية في تحقيق أهداف وبرامج 

في مجال التربية البيئية المصلحة 
 لإلمكانيات البشريةالنسبة ب؛ ف

فالعدد الكلي لعمال المصلحة 
رئيسة المصلحة وعامل  9هو

واحد ، يعمل في إطار عقود 
 ماقبل التشغيل .

لإلمكانيات وكذلك الحال بالنسبة 
، فالميزانية المخصصة  المادية

للتحسيس متدنية جدا حيث تقدر 
سا دج، مخصصة أسا 61111بـ 

 لأليام الدراسية والملتقيات .
الدعم المقدم إلنجاح برامج 

تتلقى المديرية التربية البيئية 
باإلضافة إلى الميزانية 
المخصصة من طرف الدولة 
بعض اإلعانات التي تتم من 
طرف بعض الشركات مثل 
المؤسسة المينائية ، شركة كوكا 

 كوال . 

 ال اإلمكانيات المادية والبشرية كافية في
تحقيق أهداف وبرامج المصلحة في مجال 
التربية البيئية ؛ فالبنسبة لإلمكانيات 
البشرية فالعدد الكلي لعمال المصلحة هو 

عمال المكلف بالتحسيس عامل واحد ،  8
 وهو يعمل في إطار عقود ماقبل التشغيل .

وكذلك الحال بالنسبة لإلمكانيات المادية ، 
نية جدا فالميزانية المخصصة للتحسيس متد

دج، ويتّم فرض  91111حيث تقدر بـ 
النشاطات التي تنفق فيها هذه الميزانية . 
وقد تناقصت الميزانية بالمقارنة مع  
السنوات الفارطة . وبالنسبة ألموال الجباية 
فهي توجه مباشرة إلى الصندوق الوطني 
إلزالة التلوث ، واليقدم منها أي دعم لفائدة 

 . برامج التربية البيئية
الدعم المقدم إلنجاح برامج التربية البيئية 
تتلقى المديرية دعم فقط من قبل الدولة 
،وهو غير كاف كما قلنا سابقا ، نظرا 
لحجم المشكالت البيئية ، األمر الذي 
يتطل  تكثيف برامج التربية البيئية . أما 
بالنسبة لباقي الشركاء كالمؤسسات 

يوجد  االقتصادية ، والمجتمع المدني فال
 أي دعم

نقص الموارد البشرية حيث تتكون 
المصلحة من رئيس المصلحة 
وعاملي إدماج مهني ، وعدم تفعيل 

 المكات  التابعة .
نقص اإلمكانيات المادية حيث أّن 
الميزانية المخصصة لتطبيق برامج 
الترربية البيئية غير كافية حيث لم 

 دج 68.888.88تتجاوز  
أخرى للدعم هذا مع انعدام مصادر 

كالمؤسسات االقتصادية. ممّا 
 المديرية . عمل  يصع 

مدى التنسيق 
بين الفاعلين 

هناك تتنسيق مع كافة الفاعلين 
البيئين وبصفة مستمرة حيث 

فهذا  -وحس  ما قاله رئيس المصلحة
العمل يشّكل حلقة متصلة بين المواطن، 

محافظة الغابات ، اإلذاعة المحلية 
، المؤسسات التعليمية ، الجمعيات 
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أصبح ذلك من تقاليد المصلحة   ن البيئي
نظرا لضرورة تعاون كافة 

األطراف لمواجهة مشاكل البيئة ، 
 ويتم التنسيق من خالل تبادل
األفكار والخبرات ، إنجاز 
 إلى  المشاريع واألنشطة ، إضافة
التشارك في األعباء المادية 

 . والتأطير

األحياء، الجمعيات، السلطات و الهيئات 
المحلية )البلدية، مديرية البيئة، مديرية 
الفالحة، مديرية الري ،مديرية الغابات 
،مديرية التجارة ،مديرية األمن( ، ويشير 
المدير إلى وجود عالقة مع مختلف 

الجمعيات ،التي تلقى وبصفة دائمة الدعم 
ا هذا إذ -والمساندة من قبل المديرية 

  -كانت فعال تنشط لصالح خدمة البيئة
و يشير مدير مصلحة التربية البيئية إلى 
الدور الكبير لجمعية حماية المستهلك ؛ 
حيث أّن معظم نشاطات المديرية تتم 
بالتنسيق مع هذه الجمعية الناشطة ، 
إضافة إلى جمعية غيث وهي من 
الجمعيات الحديثة التأسيس لكن لها 

ل نشاط القافلة اهتمامات بيئية مث
التحسيسية . كما تربط المديرية عالقات 
مع مختلف القطاعات والمؤسسات التي 
لها عالقة بالبيئة مثل مديرية الغابات ، 
فيما يتعلق بحمالت التشجير خاصة 
الري، الفالحة والنظافة ، وحتّى وسائل 
اإلعالم خاصة إذاعة برج بوعريريج ،و 

عتبر منسق كذا مديرية التربية ، و التي ت
لنشاطات المديرية في المؤسسات التربوية 

 خاصة المدارس

البيئية ؛ حيث يتّم التنسيق معهما 
في مختلف األنشطة البيئية كإحياء 
التظاهرات وغيرها ، كما تتولى 
المصلحة متابعة النوادي على 

ؤسسات ، واليتم التعامل مستوى الم
مع البلدية وذلك بسب  نقص 

األشخاص األكفاء لممارسة هذه 
األنشطة ، وقلة االهتمام بالجان  

البيئي على حد تعبير مديرة 
المصلحة . كما  اليتّم التعامل البته 

 مع المؤسسات االقتصادية .

مدى التكوين 
 البيئي 

استفادت المديرية من دورات 
تكوينية برمجت من طرف الوزارة 
في بدايتها كوزارة خاصة بالبيئة 

، لكن في اآلونة األخيرة  9116
ال توجد دورات نهائيا . أما 
الندوات التي برمجتها المديرية 
فوجهت أساسا للجمعيات البيئية ، 
المصالح التقنية للبلديات ، 
ع المؤسسات الصناعية في مواضي

قامت المديرية  ببرمجت ندوات تكوينية 
ودورات تدريبية لبعض الناشطين في مجال 

 حماية البيئة 

منهم الدرك الوطني :حيث برمجت ندوة 
حول التنظيم  9169نية سنة تكوي
.وبرمج أيضا يوم تحسيسي وتكويني البيئي

 9161لفائدة الصناعيين )المحاجر( سنة 
 حول أنظمة المعالجة .

امّا بالنسبة لموظفي المصلحة فلم يتلقواّ  

هناك دورات تدريبية من أجل 
تطوير العمل البيئي استهدفت 
الجمعيات البيئية ، النوادي 
الخضراء فقط تناولت موضوع حول 
البستنة ، التربية البيئية ، تأسيس 
نة النوادي الخضراء قدمت س

من طرف معهد التكوينات  7857
 البيئية . 

في حين لم تقدم عروض تكوين 
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متعددة منها النفايات الصلبة ، 
يس المؤسسات المصنفة ، التحس
،  بقوانين الساحل وطبقة األوزون 

ISO 1400  . 

دورات من طرف المديرية ، لكن هناك 
تفاعل ومشاركة  مع مختلف النشاطات 
التي يبرمجها المعهد الوطني للتكوينات 

يبقى مستوى التكوين  البيئية.  ورغم ذلك
ضعيف ، ويعود ذلك خاصة لإلمكانيات 
 المادية ، قلة المختصين في هذا المجال.

إلى الفاعلين المحّليين مثل موظفي 
المصلحة أو اإلعالميين البيئين 
وذلك لنقص عروض التكوين ، 
وعدم إنطالق دار البيئة في العمل 

،  7857رغم أن األشغال انتهت 
وهي مجهزة كليّا لكن لم تستلم بعد 

 معهد التكوينات البيئية .من طرف 

 صعوبات أخرى 

تداخل القطاعات المسؤولة عن 
عدم وجود  –الحفاظ على البيئة 
أخطاء في  –متابعة وتقييم 

غياب برنامج عمل  –التسيير 
ومخطط خاص بالتربية البيئية 
مثل البرنامج الوطني لتسيير 

 النفايات .

األعباء اإلدارية للمصلحة والمتعلقة 
القبلية والبعدية للمؤسسات بالمراقبة 
 المصنفة

كثرة وتعدد المشاكل البيئية على 
 مستوى الوالية .

عدم تفعيل مكت  التحسيس والتربية 
 7857البيئية حتى سنة 

مدى النجاح في 
 تحقيق األهداف  

ا مقارنة مع اإلمكانيات إلى حد م
 . المتوفرة

الطموحات المستقبلية تتمثل في 
 البيئية .إعطاء المعلومة 

العمل البيئي في الجزائر يتطل  إرساء 
قاعدة صلبة من خالل ترسانة من  
القوانين الردعية وتوعية المجتمع بها ، 
وهذا يتطل  إمكانيات وجهود مضاعفة ، 
وهي تسعى جاهدة لتحقيق التربية البيئية 
من خالل تنسيق الجهود مع الفاعلين في 

 مجال حماية البيئة  .

بأس به في هناك تحسن ال
بالمشكالت البيئية على التحسيس 

اية المستوى المحلي ، مقارنة مع بد
م نشاط المصلحة منذ قرابة عا

للمديرية متابعة  واآلفاق المستقبلية
النوادي الخضراء بالمؤسسات 
التربوية ، تكثيف النشاطات البيئية 

التنسيق مع الفاعليين في المجال  –
 البيئي على المستوى المحّلي .

 2112-2112المصدر: التحقيقات الميدانية 

الجدول أعاله أّن مصلحة التربية البيئية على مستوى مديرية البيئة تواجه جملة من يتضح من خالل     
 المشكالت التي تجعل عملها محدود أهمها : 

  دج ،   61111الي حو   9161قلة اإلمكانيات المادية ) ميزانية مصلحة التربية البيئية لوالية سكيكدة لعام
ميزانية مصلحة دج ،  91111حوالي   9161ميزانية مصلحة التربية البيئية لوالية برج بوعريريج لعام 

 ، وهي التغطي النشاطات المبرمجة  .دج 68.888.88ورقلة التربية البيئية لوالية 

 فاياتغياب برنامج عمل ومخطط خاص بالتربية البيئية مثل البرنامج الوطني لتسيير الن. 

 ة المتخصصة في التربية البيئية .قلة الموارد البشري 
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  من طرف الشركاء االقتصاديين .، وخاصة الدعم المادي مصادر قلة 

  قلة التكوين في العمل البيئي سواء بالنسبة لباقي الفاعلين أو بالنسبة لموظفي المصلحة. 

  التسيير . أخطاء في –عدم وجود متابعة وتقييم  –تداخل القطاعات المسؤولة عن الحفاظ على البيئة 

 . عدم استمرارية التنسيق بين الفاعلين ، والمناسبتية في العمل البيئي  

  والية برج في األعباء اإلدارية للمصلحة والمتعلقة بالمراقبة القبلية والبعدية للمؤسسات المصنفة ، خاصة
زيارتنا المتكررة إلى المصلحة ، حيث هناك تركيز كبير بوعريريج وورقلة  . وهذا ما الحظناه من خالل 

 . أثر على مردود العمل التحسيسي التربوي  مما على تسيير هذه الملفات ،

نسبي مقارنة مع حجم التحديات   . وتسعى    أهداف  المصلحة تحقيق  بقى ي ومع كل هذه الصعوبات         
كدة  مستقبال إلى  نشر المعلومة البيئية ،  بينما  تسعى مصلحة مصلحة التحسيس والتربية البيئية لوالية سكي

متابعة النوادي الخضراء بالمؤسسات والية البرج إلى نشر الثقافة البيئية ، ومصلحة والية ورقلة تسعى إلى 
 التنسيق مع الفاعليين في المجال البيئي على المستوى المحّلي . –التربوية ، تكثيف النشاطات البيئية 
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 البيئة ( : أهم الصعوبات التي تواجه دار100جدول)لا

211-2112ر : تحقيقات ميدانية المصد

 محتوى المقابالت
 إجابات المبحوثين

 برج بوعريريجدار البيئة لوالية رئيسة  دار البيئة  لوالية سكيكدة رئيسة

مدى توفر اإلمكانيات 
 المادية والبشرية 

عجز في الموارد البشرية )منسقة دار 
 البيئة ، مساعد رئيس ملحق ( .

غير وبالنسبة لإلمكانيات المادية فهي 
كافية تماما مقارنة مع حجم الطموحات 

 والمشكالت في آن واحد .
الدعم من طرف المؤسسات االقتصادية 

 قليل .

موظفين(  7اإلمكانيات قليلة سواء منها البشرية )
وعاملي أمن . كما أّن هناك نقص كبير في 

اإلمكانيات المادية أبسطها انعدام الكهرباء وهذا 
افلة للتنقل . وهي غير لمدة عام ونصف. إنعدام ح

كافية . والدعم الخارجي من طرف المؤسسات 
 . االقتصادية منعدم

مدى التنسيق بين 
الفاعلين البيئية 
لمواجهة المشكالت 

 البيئية المحلية 

تنسق الدار مع : البلدية ، محافظة 
الغابات ، اإلذاعة المحلية ، مديرية البيئة  
 المؤسسات التربوية . وتكمن مجاالت
التنسيق في مختلف النشاطات التي تخص 

 التوعية البيئية

تنسق الدار مع كل من مديرية البيئة ، المؤسسات 
التربوية ، اإلعالم المحلي . حيث  يتّم التنسيق مع 

 الفاعلين في مختلف األنشطة .
 

 مدى التكوين البيئي 

لم يسبق لموظفي الدار أن تلقوا أية دورات 
البيئي ،  كما لم يتم تكوينية في العمل 

تنظيم أي دورات للفاعلين على المستوى 
 المحلي نظرا لصعوبة ذلك .

نظمت الدار دورتين لرؤساء النوادي الخضراء حول 
لبيئية من أجل التنمية حقيبة التربية ا

.وندوة حول تسيير النفايات لصالح المستدامة
المؤسسات االقتصادية . ودورة تكوينية لجمعية 

 عنوان التربية والتنشيط البيئي .البهجة ب
لكن بصفة عامة هناك نقص في التكوين البيئي 

 النعدام المؤطرين الذين يتولون ذلك .

مكان تواجد الدار خارج المدينة يجعل هناك   منطقة إنزالقات . لدار في موقع ا صعوبات أخرى تواجه 
 صعوبة في االحتكاك مع السكان

مدى النجاح في تحقيق 
 األهداف  

نجحنا في تحقيق أهداف الدار بشكل 
 مقبول مقارنة مع حداثة نشأة الدار 

اليمكن القول أننا نجحنا في تحقيق أهداف الدار 
ي كّلها ، خاصة وأّن من أهم أهداف الدار ه

التحسيس والتربية والتكوين البيئي وهذا ما ال يمكن 
 . القول أننا نجحنا فيه
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دار البيئة لوالية برج يمكننا القول أّن هناك نشاط لدار البيئة بسكيكدة ، لكن من خالل زيارتنا المتعددة      
  ها في :، ويمكن أن نوجز بوعريريج عملها شبه متوقف نظرا لحجم التحديات التي تواجهها 

 .  في كال الدارين ( موظفين وعاملي أمن 7قليلة سواء منها البشرية )الاإلمكانيات  -

انعدام  بيئة لوالية البرج هناك ، وبالنسبة لدار الإنعدام حافلة للتنقلنقص كبير في اإلمكانيات المادية أبسطها  -
 كهرباء وهذا لمدة عام ونصف. لل

 انعدام الدعم الخارجي خاصة  من طرف المؤسسات االقتصادية . -

برج ، بالنسبة لدار البيئة يجعل هناك صعوبة في االحتكاك مع السكان  نخارج المد ورالدهذه  مكان تواجد   -
 . منطقة إنزالقات ضانية ، ودار البيئة لوالية سكيكدة في بوعريريج موقعها في منطقة في

 ين .ر قلة التكوين في العمل البيئي نظرا لقلة المؤط -
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   :( : أهم الصعوبات التي تواجه اإلعالم البيئي المحلي 101الجدول )

 محتوى المقابالت
 إجابات المبحوثين

 مذيع برنامج بيئتنا  مذيع برنامج البيئة والمحيط  مذيع برنامج النافذة الخضراء 

مدى التنسيق بين 
الفاعلين البيئية 
لمواجهة المشكالت 

 البيئية المحلية  

ينسق مع مختلف الشركاء في 
حماية البيئة من خالل عرضه 

مناقشة ومن  لبرامجهم ونشاطاتهم
أهم قضايا البيئة المحلية مع 

التي أمثلة  الهيئات  . الفاعليين  
يتّم التنسيق معها : مديرية البيئة ، 
المرصد الوطني للبيئة والتنمية 
 المستدامة ، دار البيئة ، مكات 
الدراسات ، المؤسسات 
، االقتصادية، الباحثين ، الجمعيات

 لجان البيئة ، لجان األحياء.

تعمل الحصة على التنسيق مع 
مختلف الفاعلين في حماية البيئة 

لي ؛ حيث تتشارك على المستوى المح
مع المؤسسات الفاعلة  بتسليط 
الضوء على أهدافها ونشاطاتها ، 
ومن أمثلة  الهيئات  التي تّم التنسيق 
معها: مديرية البيئة ، فرع التطهير 
الصحي ،البلدية ، الجمعيات البيئية 
)كجمعية حماية المستهلك ، الجمعية 
االيكولوجية ( ، األساتذة والباحثين ، 

 ت التعليمية .المؤسسا

يتم التنسيق مع السلطات 
المحلية المسؤولة عن حماية 
البيئة مثل : البلدية ، مديرية 
البيئة ، شرطة العمران ... إلخ 
إضافة إلى النوادي الخضراء 
بالمؤسسات التعليمية . فضال 
عن الجمعيات البيئية منها 
جمعية الزئبق للبيئة  . كما يتّم 
من االستعانة بأئمة المساجد 

بناء الضمير حين آلخر ل
 .البيئي

 مدى التكوين البيئي 

يؤكد مذيع البرنامج إلذاعة سكيكدة ، 
سنوات لم تبرمج دورة  8أّنه ولمدة 

تكوينية واحدة على المستوى الوطني 
 في مجال اإلعالم البيئي . 

ال يوجد أي تكوين في المجال البيئي 
من أي جهة سواء  ةولم تنظم أي دور 

على المستوى الوطني أو المحلي . 
يجتهدون من خالل التعليم والمذيعون 

هم في الذاتي لتطوير معارفهم و آدائ
 البيئي .هذا المجال احتراما لضميرهم 

انعدام التكوين في اإلعالم 
 البيئي .

 صعوبات أخرى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صعوبة الوصول إلى المعلومة البيئية 
، فهناك العديد من  ومصدر التصريح

التجاوزات البيئية التي يصع  كشفها 
أو الوصول إليها ، وهي تحتاج إلى 

فضحها للرأي الكثير من الجهود ل
. زد على ذلك هناك نقص العام

للمختصين في المجال البيئي وفي 
مجال التربية البيئية على وجه 
الخصوص ؛ هذا ما يجعل مهمة 

سيرة التحسيس والتوعية عملية ليست ي
وتحتاج إلى تقاسم المسؤولية بين كافة 

 األطراف الفاعلة . 
 

عدم وجود قاعدة بيانات حول 
المشكالت البيئية الموجودة  على 
المستوى المحلي ، حيث هناك تحفظ 
حول األرقام الحقيقية التي تعكس 

لتكتم على ملف احجمها . ولعل 
 .األميونت هو خير دليل على ذلك

إلى ما أضاف المذيع إضافة 
أورده كل من مذيع إذاعة 
سكيكدة وبرج بوعريريج ، مشكل 
ضعف التنسيق بين األطراف 

وعدم تخصص ،  الفاعلة
المذعين في اإلعالم البيئي 

 وتنقلهم بين عديد البرامج .
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مدى النجاح في 
 تحقيق األهداف  

صدى البرنامج واسع حس  رأي 
مذيع الحصة ، وقد نجحت في 

أهدافها ، وكانت تحقيق الكثير من 
السباقة في عديد المرات في إثارة 
الرأي العام حول قضايا بيئية هامة 
على مستوى الوالية منها قضية 
انتهاك الغابات ، نه  رمال البحر 

، قضية التلوث البحري 9161سنة 
 خاصة عبر أنابي  البترول...إلخ

هناك استجابة وأثر ملموس من خالل 
الوصول البرنامج اإلعالمي ، لكن 

إلى تحقيق التربية البيئية لدى 
المواطن مازال يحتاج إلى الكثير من 

 الجهود ، و إشراك كافة الفاعلين.

نجاح الحصة في تحقيق 
أهدافها نسبي ، وذلك لتوجه 
المجتمع لوسائط إعالمية أخرى 
) األنترنت(، وبالتالي تأثير 

 الحصة يبقى محدود .

في تكثيف  وهي تسعى
البيئية اإلذاعية التظاهرات 

وتنويعها ، وعدم المناسبتية في 
 العمل البيئي .

 2111-2112المصدر : تحقيقات ميدانية       

في التوعية لمختلف الفاعلين شريك أساسي  البرامج البيئية تعتبرأّن  ( 101يظهر من خالل الجدول )       
حيث تفتح هذه أئمة مساجد ، نوادي خضراء ، مديرية البيئة ، البلدية ...إلخ.  ، البيئية من: جمعيات بيئية

الحوار والنقاش مع المؤسسات الفاعلة  في هذا المجال لتسّلط الضوء على أهدافها ونشاطاتها ، تبرز  البرامج 
وقد تكون  لبيئة ،دورها ، تدعم برامجها ، وتوصل توجهاتها إلى المواطنين في سبيل تحقيق التعاون لحماية ا

قضايا البيئة المحلية مع في هذه النشاطات عن طريق التغطية اإلعالمية ، هذا فضال عن مناقشة أهم  شريك
 عالم البيئي المحلي متمثلة في  :ولكن هناك بعض الصعوبات التي تواجه اإلن الفاعلي

 . ضعف التنسيق بين األطراف الفاعلة-

  ون لم تنظم أي دورة من أي جهة سواء على المستوى الوطني أو المحلي . والمذيعحيث ؛ إنعدام التكوين البيئي -
 من خالل التعليم الذاتي . منفسهألتكوين  ون يجتهد

عدم وجود قاعدة بيانات حول المشكالت البيئية الموجودة  على المستوى المحلي ، حيث هناك تحفظ حول -
 در التصريح .  الحصول على المعلومة . ومصيصع . مما واألرقام الحقيقية التي تعكس حجمها

 نقص للمختصين في المجال البيئي وفي مجال التربية البيئية على وجه الخصوص .-

ضخامة حجم التجاوزات البيئية وصعوبة  عدم تخصص المذعين في اإلعالم البيئي وتنقلهم بين عديد البرامج .-
  .كشفها أو الوصول إليها

خرى في تحقيق أهدافها نسبي ، وذلك لتوجه المجتمع لوسائط إعالمية أ صالحصهذه نجاح ويبقى    
 . ايبقى محدودرها األنترنت(، وبالتالي تأثي)
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 عوبات التي تواجه النوادي الخضراء :( : أهم الص102الجدول )   

محتوى 
 المقابالت

 إجابات المبحوثين
 وادي الخضراء فيرؤساء الن

ميةالمؤسسات التعلي  
سكيكدةببلدية   

وادي الخضراء في رؤساء الن
ميةالمؤسسات التعلي  

البرجة بلديب  

ات وادي الخضراء في المؤسسرؤساء الن
ميةالتعلي  

 ببلدية  ورقلة

مدى توفر 
اإلمكانيات 

 المادية والبشرية

لم تستفد كل النوادي 
المستهدفة من التجهيزات ، 
يمتلك نادي ثانوية النهضة 

ة البيئية المقر وحقيبة التربي
بينما نادي احمد زابانة ، 
وصالح سعدي ال يمتلكان ال 
مقر وال حقيبة التربية البيئية 
 من أجل التنمية المستدامة .
وتنعدم اإلذاعة المدرسية في 

 .المؤسسات محل الدراسة 

هناك قلة في اإلمكانيات المادية 
وحتّى البشرية لممارسة نشاطات 
النادي األخضر ؛ فرغم الحصول 
على بعض التجهيزات من طرف 

     7851ماي 75الوزارة وزعت يوم 
حيث حصل ناديين فقط  من 
العينة المتسهدفة على تجهيزات 
ولكن نظرا النعدام مقرات خاصة 

 ) نادي ثانوية بن      للنوادي 
ميهوب فقط يمتلك نادي (  فإّن 
أغلبها بحوزة إدارة المؤسسات 
التعليمية وتستغل في التدريس 
.وبالنسبة للناديين الذين استفادا 
من تجهيز الوزارة فأكدا أّن العجز 
في أدوات البستنة ، حيث لم يتّم 
تزويد النوادي الخضراء بها . هذا 
فضال عن عجز النوادي على 

ف على برمجة رحالت للتعر 
ة نظرا لقلة اإلمكانيات البيئي

أما بالنسبة للموارد ، المالية 
البشرية فالعجز يسجل في 

 .المؤطرين المكونين

فبراير  76توجد إذاعة مدرسية بمتوسطة 
ها ستغليلكن النادي األخضر ال   5877

ي ألّن مدة البث ال تتجاوز خمس دقائق ف
حل اليوم وبالنسبة لباقي المؤسسات م

اإلذاعة المدرسية غير موجودة. الدراسة  
الخاصة بالنوادي فهي  المقرات أما

موجودة ، مجهزة الّن هذه النوادي 
ما أّكد استفادت من تجهيز الوزارة . لكن ك

رؤساء النوادي أّن بعض األجهزة هي 
وية .نحكر على إدارة الثا  

الحقيبة البيئية موجود في نادي واحد من 
طرف رئيس عينة الدراسة وهي تستغل من 

النادي ، بينما البقية فهي غير موجودة  ، 
وذلك لعدم وجود دار دنيا بالوالية والتي 

 تتولى عملية التكوين والتجهيز  .
بالنسبة ولإلمكانيات فأوضح رؤساء 

غير كافية تماما إلنجاز  هاالنوادي أنّ 
 نشاطات النوادي خاصة المادية ، حيث ال

عدا ما يوجد الدعم المالي الكافي فيما 
عليه النوادي من جوائز من  تتحصل

مديرية التربية في حالة الفوز في 
المسابقات المنظمة حيث فاز كل من 
نادي ثانوية أحمد الخليل ، ونادي 

، بمبلغ   5877فبراير  76متوسطة نادي 
دج ، وكما صرح رئيس  18.888مقدر بـ 

 طة  لم يذه  كّله لفائدة النادي نادي متوس
 



ة يئالتربية البيئية في حماية الب الفاعلين في دور                                                           خامسال الفصل   
 

414 
 

مدى التنسيق 
بين الفاعلين 

 البيئية 

رئيسي نادي النهضة أجمع 
أّن  دار البيئة   وصالح سعدي 

دار دنيا.  ، ، محافظة الغابات 
مديرية البيئة ،البلدية هم أهم 
الشركاء من خالل تنسيق 
بعض النشاطات .في حين 
أحمد زبانة عبر رئيس النادي 
عن انعدام التنسيق مع أي 

 جهة .

النوادي أّن  دار  أجمع رؤساء
 االبيئة  ، محافظة الغابات هم

رئيسين في مختلف الشركين ال
من خالل النشاطات النوادي 

الحمالت التوعوية ، حمالت 
المسابقات البيئية ،  التشجيير،

المعارض البيئية التي عادة ما 
يشارك بها النوادي في دار دنيا.  
أما باقي الشركاء فهناك غياب تام 

 للتنسيق .

، مع كل فبراير  76نادي متوسطة ينسق 
من اإلذاعة المحلية لورقلة ، إضافة إلى 
مديرية البيئة . أما نادي أحمد الخليل 
فأضاف المؤسسات االقتصادية مثل 
مؤسسة نفايات حاسي مسعود ، الجمعيات 
البيئية مثل جمعية المحافظة على البيئة 
ونظافة المحيط التي يترأسها رئيس النادي 

كمن مجاالت التنسيق في التعاون . وت
 والشراكة في مختلف األنشطة .   

مدى التكوين 
 البيئي 

الدورات التدريبية انعدام 
والتكوينية في مجال االبيئي 

في بداية  ما قدم فيما عدا 
تأسيس النوادي من طرف دار 

حول سير النادي دنيا 
 .األخضر ، الرسكلة

الدورات التدريبية والتكوينية في 
ل البيئي منعدمة فيما ممجال الع

ندوتين التي قدمتا في بداية العدا 
تأسيس النوادي من طرف دار 
دنيا حول سير النادي األخضر ، 

 رسكلة النفايات .

الدورات التكوينية قليلة جدا بل تكاد تنعدم 
رغم إلحاحنا على الجان  التكويني سواًء 

 .مديرية التربية أو مديرية البيئةمن طرف 

 عوبات أخرى ص

عدم المتابعة واالستمرارية من 
طرف الجهات المسؤولة وقلة 

عدم وجود  –التنسيق معها 
مؤطرين يتولون متابعة 
التالميذ خاصة مع عزوف 

عدم  –األساتذة عن ذلك 
وجود وقت مخصص للنشاط 

 في البرنامج الدراسي . 

ضيق الوقت لممارسة النشاطات 
البيئية ، نظرا لعدم تخصيص 

 لها في البرنامج الدراسيوقت 

نقص الرغبة وانعدام المبادرة عند األساتذة 
واإلداريين في ممارسة العمل البيئي ، عدم 
وجود وقت للنشاطات الالصفية في 
البرنامج األسبوعي للطلبة ، عدم اهتمام 
اإلدارة البيئية بالنوادي الخضراء ويظهر 
ذلك من خالل ضعف الدعم المادي 

 وضوح كيفية استغاللوالمعنوي . عدم 
 الجان  المالي بالنسبة للنوادي . 

مدى النجاح في 
 تحقيق األهداف  

تحققت األهداف بشكل نسبي  
نظرا لحجم التحديات التي 

 تقف أمام هذه النوادي .

تحققت األهداف بشكل نسبي  
من خالل توعية التالميذ 
واستثمار طاقاتهم واكسابهم بعض 
المهارات . نظرا لحداثة النوادي 

الصعوبات التي الخضراء ، 
 تواجه النوادي .

تحققت األهداف بشكل نسبي مقارنة مع 
حجم الصعوبات . لكن نطمح إلى 

 الوصول إلى التلميذ اإليكولوجي .

 2111-2112: تحقيقات ميدانية  المصدر      
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 وهي :الصعوبات التي تواجهها من خالل زيارتنا لهذه النوادي الحظنا أّن عملها قليل  نظرا لحجم  
، الحقيبة قلة في اإلمكانيات المادية لممارسة نشاطات النادي األخضر ؛ خاصة المقرات ، أدوات البستنة  -

 للتعرف على البيئية .، عدم القدرة على برمجة رحالت البيئية 
 .عدم إمتالك رؤساء النوادي الخبرة الكافية في العمل البيئي . في إطار انعدام الدورات المخصصة لتكوينهم  -
  .ضيق الوقت لممارسة النشاطات البيئية ، نظرا لعدم تخصيص وقت لها في البرنامج الدراسي  -
 . المسؤولةعدم المتابعة واالستمرارية من طرف الجهات  -
 . غياب التنسيق مع باقي الفاعلين -

هذا وأضاف منسق  النوادي الخضراء على مستوى مصلحة النشاط لمديرية التربية أَن من أهم الصعوبات          
 :فضال عما أجمع عليه رؤساء النوادي  التي تواجه النوادي الخضراء 

 .واضحة في مجال التربية البيئية  عدم وجود سياسة-

قلة الموارد البشرية التي يمكن التعويل عليها في تسيير النوادي ، فقد تتواجد الرغبة عند التلميذ في العمل -
موكلة إليه . النشاط البيئي ال الاالهتمام بهذا الجان  ، أو كثرة االعباء  مالبيئي، لكن تنعدم عند األستاذ ،إما لعد

  . 1لتلميذ بد أن يتوفر فيه الميل عند األستاذ ، وعند ا
مما ، تنا لهذه النوادي الخضراء أّنها غير مهيكلة ، وعدم تنظيمها بشكل فعال اولقد الحظنا من خالل زيار       
كما  يقلل من مردودية هذه النوادي خاصة مع قلة الخبرة بالنسبة لمؤطريها.  ويسمح ببناء فرق عمل متمرس ال 

ول على مناسبتية في النشاط ، فمعظم هذه النوادي تنشط خاصة في مواسم المسابقات الوالئية للحص أّن هناك
 مستمرة .و سطرة م، وليس هناك برامج التربية مديرية الجوائز المقدمة من طرف 

فأهدافها نظرا لحداثة هذه النوادي فيمكن اعتبارها أّنها في مرحلة التأسيس لذلك لهذا يمكن القول أّنه  و      
، ة المعرفية والوجدانية والمهاريةحقق على أرض الواقع ، لكنها تطمح إلى تحقيق أهداف التربية البيئيتمازالت لت

كة  مع مختلف اتكثيف  النشاطات البيئية ، القيام بنشاطات خارج محيط المؤسسات التعليمية ، توسيع دائرة الشر 
 الفاعلين .

 

 

 

 

                                                           

مقابلة مع السيد بن خالد ، مفتش التعليم االبتدائي ، ومنسق األنشطة الثقافية المدرسية على مستوى مصلحة النشاط الثقافي 1 
  9161أفريل   61والمسابقات في مديرية التربية لوالية برج بوعرريج  ، 
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 البيئية :( : أهم الصعوبات التي تواجه الجمعيات 103الجدول )

محتوى 
 المقابالت 

 إجابات المبحوثين
 الجمعيات البيئيةرؤساء 

 سكيكدةبلدية ب 
 الجمعيات البيئية رؤساء 
 البرج بلديةب

 الجمعيات البيئية رؤساء 
 ورقلة بلديةب

مدى توفر 
اإلمكانيات 

المادية 
 والبشرية 

اكد رئيسها أّنه " 75جمعية "بريقل بالنسبة
في إطار التنمية المستدامة اكسبها و 

تجربة مكنتها من نسج عالقات هامة 
حيث  ، على المستويين المحلي والدولي

تعمل على التنسيق مع بلدية سكيكدة 
بدرجة كبيرة خاصة في المجال التوعوي 

 وهي الممول األكبر للجمعية .
 :تتمثل في  مصادر الدخل

كات األعضاء، المداخيل المرتبطة اشترا
بالنشاطات الجمعوية وأمالكها ، الهبات 
النقدية والعينية والوصايا ، مداخيل جمع 

 التبرعات .

في اإلمكانيات المادية  ضعف
؛ إذ هناك ضعف في إقبال والبشرية

المنخرطين خاصة من فئة الشباب 
وذلك لعدة أسباب مثل فقدان الثقة في 

 عوي ، الالمباالةفاعلية العمل الجم
وعدم االهتمام واليأس من 

.إضافة لنقص اإلمكانيات الواقع
الجمعية اإليكولوجية غير فالمادية 

متوفرة كالمقر ، آلة طباعة ، حافلة 
هذا في ظل قلة  خاصة بالجمعية .

مصادر الدعم فاإلعانات المالية 
المخصصة من طرف الدولة بسيطة 

التقدم جدا . والمؤسسات االقتصادية 
 الدعم المالي للجمعيات .

وهذه اإلمكانيات على قلتها غير كافية 
ة البيئة مقارنة مع حجم لحماي

 .التحديات

تجمع الجمعيات البيئية الناشطة عن 
نقص جمعيات اإلمكانيات المادية ، 
حيث تعتمد هذه الجمعيات على دعم 
الدولة وهو قليل ، بينما دعم 
المؤسسات االقتصادية فهو بسيط 
 جدا كتقديم بعض المقاولين للعتاد 

) جمعية الزببق ( ، إضافة إلى 
تبرعات بعض االعضاء بالنسبة 

وهو  األخضر . لجمعية التكافل
 بصفة عامة غير كافي .

مدى 
التنسيق 

بين 
الفاعلين 

البيئية 
لمواجهة 

المشكالت 
البيئية 

 المحلية 

أجمع رؤساء الجمعيات البيئية في مدينة 
تنسيق والتعاون مع سكيكدة أّن هناك 

مختلف الجهات المعنية ذات الصلة 
: مديرية البيئة ، دار بالشأن البيئي 

اإلذاعة ، محافظة الغابات ، البيئة ، 
مديرية الصحة ، الجمعيات البيئية . 

 فضال عن
التعاون مع الوزارات المعنية لتنفيذ 
ووضع سياسات بيئية لحماية الموارد 
) الطبيعية لخدمة التنمية المستدامة 

التعاون  -(  75بالنسبة لجمعية بريق 

الجمعية اإليكولوجية والصحية : 
اإلذاعة ، مديرية البيئة ، مديرية 
الشباب والرياضة ، مديرية الصحة ، 
مديرية الثقافة ، الجمعيات البيئية في 
إطار فدرالية الجمعيات البيئية ، 
المؤسسات التعليمية مثل جمعية : 
ابتدائية حدادي خالد مدينة برج 

 بوعريريج .
اإلعالم معية حماية المستهلك : ج

المحّلي البلدية ، المؤسسات التعليمية 
، مديرية البيئة ، األمن الوطني ، 

: تنسق مع  التكافل األخضر
، اإلذاعة ،  المؤسسات التعليمية

البلدية ، مديرية البيئة ، شرطة 
العمران ، جمعيات األحياء ، 

 المساجد ، المواطنين .
إضافة إلى جمعية الزئبق:  

المؤسسات التعليمية ، اإلذاعة ، 
البلدية ، مديرية البيئة ، شرطة 

للجنة الوالئية العمران ، تنسق مع ا
ئية ) ، الجمعيات البيالمكّلفة بالبيئة

 األيادي الخضراء ( جمعية
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والتنسيق مع اإلعالم المرئي والمقروء 
يم حمالت ترمي إلى والمسموع لتنظ

التوعية البيئية، والتصدي ألخطار هدر 
 . وتدهور البيئة

تبادل الخبرات  في  مجاالت التنسيق
والقيام بالنشاطات المشتركة والتشبيك في 

 مجال حماية البيئة.
 مختلف الشركاء  .تنظيم نشطات مع 

المشاركة في مختلف العمليات والحضور 
التي تنظم لمختلف التظاهرات البيئية 

 . محليا

 التكوين المهني
البلدية ، محافظة الغابات ،  البهجة :

اإلذاعة، المؤسسات التعليمية ، 
الجمعيات البيئية ، جمعية البهجة ، 
مديرية البيئة ، دار البيئة ، مديرية 

 فةالثقا
: في تبادل الخبرات مجاالت التنسيق 

 ، إقامة تظاهرات مشتركة .
قافلة تحسيسية بمشاركة كافة المثل : 

 األطراف إلى المؤسسات التعليمية .
ملتقى حول التربية البيئية عند الطفل 
بين مديرية التربية والجمعية 

 اإليكولوجية الصحية

في األنشطة  مجاالت التنسيق -
البيئية المشتركة كالندوات المشتركة ، 
األيام البيئية . مثل على ذلك  
حمالت النظافة والتشجير التي تمت 
بالتنسيق مع مؤسسة ترامواي ، 
جمعية األيادي الخضراء ، جمعية 

 الزئبق ، جمعية التكافل األخضر
اليوجد جمعية أصدقاء القصر : 

تنسيق .فعملية التواصل تكاد تكون 
 منعدمة .

مدى 
التكوين 
 البيئي 

الدورات التكوينية خاصة بالعمل البيئي 
 منعدمة كما أكد رؤساء الجمعيات . 

هناك دورات تعقد بإجتهاد من الجمعيات 
ندوة  نظمت 75نذكر جمعية  بريق 

الوطنية لتنمية سوق  اإلستراتيجيةحول "
الطاقات المتجددة في الجزائر" بالتعاون 
 همع معهد الطاقات المتجددة الكائن مقر 
بوالية االغواط وكذا جامعة سكيكدة 
بحضور منتخبين من المجلس الشعبي 

نظمت ايضا محاضرة  .الوالئي لسكيكدة
بعنوان "الطاقة الشمسية ومستقبلها في 
الجزائر" بالتعاون مع مؤسسة 

desertec  وكذا اعضاء من المجلس
تنظيم  .الوطني االقتصادي واالجتماعي

حمالت تضامن مع األجيال القادمة من 
خالل الورشات التربوية الخاصة بمجال 

القيام باشراك الشباب في الطاقة.  
 وذلك من خالل: التنمية المستدامة،

في دورة تكوينية حول المواطنة  ةشاركالم
ان ومنها الحق في واحترام حقوق االنس

خاصة بالعمل الدورات التكوينية ال
رؤساء  البيئي منعدمة كما أكدّ 

الجمعيات . لكن الجمعية اإليكولوجية 
تقوم بدورات خاصة بالتنمية البشرية 

فراد الجمعية ، كما أّن هناك دورات أل
توعوية توجه لألعضاء خالل 

 المخيمات الصيفية .

اليوجد جمعية التكافل األخضر : 
 دورات تكوينية 

: تلقت دورة تكوينية جمعية الزئبق 
فل من الوالية حول تدوير النفايات بتك

، دورة تكوينية في إطار االتفاقية 
 المبرمة مع مركز المسارات المهنية .

تّم تلقي :  جمعية أصدقاء القصر
فرز .دورات تكوينية فيما يخص : 

 تسير المساحة الخضراء،  النفايات 
 لكن رغم هذا فالتكوين غير كاف .
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 .البيئة بحضور خبراء اجان  من بلجيكا
دورة حول :  ايكولوجيكا بالنسبة  لجمعية 

التسيير  المدمج للمنطقة الرطبة قرباز 
 بن عزوز.اصنهاجة ب

صعوبات 
 أخرى 

 نقص الموارد وعدم كفايتها.  -
شطين اتوفر الوقت الكافي للنعدم  -

والمنخرطين في الجمعية لتعدد 
ا يؤثر مانشغاالتهم األخرى في الحياة م

سلبا على السير الحسن للجمعية في 
 بعض الفترات.  

مثل حال  ةالئق اتعدم توفر مقر  -
فهو ضيق للغاية ال  جمعية نجوم البحر

 يسع ممارسة مختلف األنشطة فيه.
للمواطنين في إحداث ضعف اإلرادة  -

التغير لمختلف السلوكات السلبية التي 
   يقومون بها والمؤثرة على البيئة.

ن أهم مشكلة تعاني أببريق جمعية وترى 
منها مدينة سكيكدة هي نقص الوعي 

المسؤولين بشكل كبير  .لدى المواطنين 
وعدم توفر الهيئات على تقنيات صحية 
غير مصلحيه والتخاذل في تطبيق 

 .لقوانين البيئيةا
أّن  جمعية ايكولوجيكافي حين ترى 

بالمحيط االقتصادي أساسا مرتبطة العراقيل 
واالجتماعي العام وعدم تجاوب بعض 

 الجمعيات المديريات والمؤسسات النشغاالت
  البيئية

تراجع في إقبال المنخرطين نحو هذه 
 الجمعيات .

العوائق البيروقراطية ومعاملة  
السلطات المحلية للجمعيات كأنها 

 ليست شريك .

الجهات المعنية بشؤوون البيئة  -
عدم استجابة  –تبعد الجمعيات 

غياب  –السلطات للحلول المقترحة 
 الثقافة البيئية .
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مدى 
النجاح في 

تحقيق 
 األهداف  

العمل في مجال :  جمعية ايكولوجيكا
ومتواصل ومهما عملنا ال يزال  البيئية صع 

العمل متواصل ومن الصع  تحقيق كل 
و التربية البيئية مهمة األهداف المسطرة .

جدا لتوسيع مجال االهتمام بالبيئة لدى 
األجيال القادمة وهناك إمكانيات واسعة 
لتطوير هذا المجال من خالل األنشطة 
الميدانية واستخدام التكنولوجيات الحديثة 

 .  اإلعالم واالتصال في مجال
 

تحققت األهداف نسبيا على قدر 
 اإلمكانيات .

واآلفاق المستقبلية هي الحصول على 
مقر زيادة عدد األعضاء ، تكثيف 
العمل مع المؤسسات التعليمية هذا 

للجمعية اإليكولوجية والصحية  بالنسبة
. بينما باقي الجمعيات فتأمل في 

 تكثيف العمل البيئي .

  %18:  افل األخضرجمعية التك
من المشاريع الجمعية أنجزت ، 
وأهداف الجمعية اتجاه السكان تحقق 

، تطمح الجمعيات إلى  % 78منها 
التقليل من النفايات وتصبح ورقلة 

 مدينة بيئية  .
: بالنسبة  لألهداف  جمعية الزئبق

المسطرة اتجاه المواطنين تحقق منها 
، ويظهر ذلك من خالل زيادة % 68

عدد لجان األحياء ، وبالنسبة 
لألهداف المسطرة اتجاه السلطات 

 % 48المحلية ،تحقق منها مانسبته 
فقط ، ذلك أّن معظم قرارات 

 تجاب لها .سواقتراحات الجمعية ال ي
تطمح الجمعية إلى بناء الفكر و 

الجمعوي لدى المواطن ، تربية النشأ 
 بيئيا . 

 2111-2112المصدر : تحقيقات ميدانية       

الجمعيات تعيش نفس التحديات في المدن ثالث ، يسجل االختالف في  ( أن 103تبين من خالل الجدول )    
حجم  التنسيق حيث يوجود تنسيق  بين الجمعيات البيئية ، والفاعلين المحلين في سكيكدة ، لكن هناك ضعف 

  في التنسيق في كل من البرج وورقلة ، وباقي التحديات تكاد تكون نفسها نجملها في :

قلة ى مقر ، آلة طباعة ، وسائل نقل  ...إلخ . فبعض الجمعيات ال تملك حت وعدم كفايتها المادية نقص الموارد
مصادر الدعم فاإلعانات المالية المخصصة من طرف الدولة بسيطة جدا . والمؤسسات االقتصادية التقدم الدعم 

ثل فقدان الثقة في المالي للجمعيات . ضعف في إقبال المنخرطين خاصة من فئة الشباب وذلك لعدة أسباب م
شطين اعدم توفر الوقت الكافي للنفاعلية العمل الجمعوي ، الالمباالة وعدم االهتمام واليأس من الواقع .

إنعدام التكوين البيئي خاصة من طرف المعهد  العمل البيئي. والمنخرطين لتعدد انشغاالتهم ما يؤثر سلبا على 
 لكن تبق هذه الدورات قلية .هد ذاتيا في تكوين أفرادها الوطني للتكوينات البيئية ، والجمعيات تجت

 ضعف اإلرادة للمواطنين في إحداث التغير لمختلف السلوكات السلبية التي يقومون بها والمؤثرة على البيئة. 
العوائق  . التخاذل في تطبيق القوانين البيئية .نقص الوعي لدى المواطنين و حتى المسؤولين بشكل كبير

   ، وإبعاد الجمعيات في كثير من األحيانعدم استجابة السلطات للحلول المقترحة  البيروقراطية .
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 : النتائج المستخلصة : ثالثا
سكيكدة ،  بلديةالدراسة الميدانية حول دور الفاعلين في التربية البيئية في حماية البيئة في كل من  من خالل     

برج بوعريريح ، وورقلة ؛ والتي هدفت إلى تقييم دور الفاعليين في التربية البيئية في حماية البيئة  باختيار عينات  
، وهي مديرية البيئة ، دار البيئة لمؤسسات متعددة منها النظامية : كالسلطات المحلية المسؤولة عن التربية البيئية

والمؤسسات غير النظامية  .اعات المحلية ، المدرسة ممثلة في النوادي الخضراء اإلعالم المحلي ممثال في اإلذ
 ممثلة في الجمعيات البيئية ، وذلك باإلعتماد على مجموعة من المؤشرات خلصنا إلى :    

: حجم الفاعلين :  10المؤشر  

 : المؤسسات البيئية المحلية  
من خالل خلق استحدثت عديد المؤسسات البيئية المكلفة بالتوعية والتربية البيئية على رأسها مديرية البيئة       

لكن هذه المصلحة مكلفة  مصلحة التحسيس واإلعالم والتربية البيئية ،مصلحة خاصة بالتربية البيئية  هي 
؛ األمر الذي يجعل أعباءها  ية البرج ، وورقلةإضافة إلى ذلك بالتراخيص والتنظيم في كل من مديرية البيئة لوال

اإلدارية كبيرة األمر مما أثر سلبا على دورها التوعوي التربوي . كما أّن المصلحة حديثة في مديرية البيئة لوالية 
 .7857ورقلة لم تفعل إال سنة  

، لكن لم تفتح أبوابها بعد في ، فإّن الدار موجودة في كل من مدينة سكيكدة والبرج لدور البيئة  أما بالنسبة  
 ورقلة رغم إستكمالها من حيث األشغال والتجهيز .

 : حجم التغطية اإلعالمية 

والواضح أن حجم  .الحكم على أن وسائل اإلعالم تساند البيئة من حجم التغطية المخصصة لها نايمكن     
اليوجد إال برنامج الصادرة من مجال الدراسة و  تنعدم الجرائد المحليةالتغطية اإلعالمية لقضايا البيئة قليل حيث 

بإذاعة  % 7.42في إذاعة سكيكدة ، و %5.69بنسبة واحد  على مستوى اإلذاعات المحلية يتناول قضايا البيئة 
. يمكن أن يلع  على الرغم من أّن المجتمع الجزائري يعيش أزمة تربية بيئية ،  بإذاعة ورقلة % 7.77البرج ، و

 دورا محوريا . فيها اإلعالم
 : حجم النوادي الخضراء 

الدراسة ، حيث بلغ حجم النوادي المنصبة في مدينة  جالالربع في المؤسسات التعليمية بم عددها يتجاوز لم     
مؤسسة في األطوار  584من جملة  % 59.76،  مؤسسة لألطوار الثالثة  85من جملة  % 56.19 سكيكدة
في مدينة ورقلة ، مؤسسة في األطوار الثالثة  582من جملة  % 75.27في مدينة برج بوعريريج ، والثالثة 

. فتأسيسها حبر على ورق استجابة للتعليمات التي  وهي على قلتها في معظمها ال تنشط لمجموعة من العوائق
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ال على أنها حديثة النشأة فرغم ترسلها مديريات التربية سنويا لهذه المؤسسات ، فتؤسس على الوثائق فقط  ، فض
،إال أّن معظم النوادي في المدن الثالث  7889أّن قرار تعميم التربية البيئية في المؤسسات التعليمية كان سنة 

 . 7857- 7851تأسست بين 

  : حجم الجمعيات البيئية  

مدى مساهمة الحركة حجم الفاعلين من المجتمع المدني في حماية البيئة قليل، وهذا ما ينعكس على    
جمعيات ، والتي تنشط  1الجمعوية في التربية البيئية ، فمدينة كسكيكدة بتحدياتها البيئية الخطيرة تتواجد بها فقط 

، جمعية إيكولوجيكا ، جمعية نجوم  75، والمتمثلة في جمعية بريق  % 78بصفة دائمة هي ثالثة فقط بنسبة 
جمعيات معتمدة ،  1فالحركة الجمعوية البيئية تكاد تنعدم، حيث من مجمل البحر.  وفي مدينة برج بوعريريج ؛  

 7هي الجمعية اإليكولوجية والصحية. أما بالنسبة لمدينة ورقلة ؛ فتوجد  % 78توجد جمعية واحدة تنشط بنسبة 
توى  من هذه الجمعيات تنشط في بلديات متعددة ، لكن التي تنشط بصفة مستمرة على مس 4جمعيات بيئية ، 
، وهي : جمعية التكافل األخضر جمعية الزئبق ، جمعية أصدقاء القصر  % 18مانسبته  2مدينة ورقلة  هي 
 لحماية البيئة  .

وبالتالي نجد حجم الفاعلين في العملية التوعوية التحسيسية قليل ، فرغم محاولتنا إليجاد فاعلين آخرين كان     
مثل المؤسسات االقتصادية ، البلدية ، المؤسسات األخرى ، وجدنا أّن لها من المفروض أن يكون لهم أدورا فعلية 

 إهتمامات اخرى ، والتوعية والتحسيس ليست من مهامها التي تركز عليها رغم أهميتها .

ين  : :  مدى وضوح األهداف واالستراتيجية الوطنية في تربية الفرد وحماية البيئة للفاعل 16المؤشر   

 التحسيس واإلعالم والتربية البيئية بمديريات البيئة :مصلحة بالنسبة ل 

في البيئة ات مديريمصلحة التحسيس واإلعالم والتربية البيئية ب أن ّ  تحليل نتائج المقابالتتبين من خالل        
بيئة غرس التربية البيئية ، التحسيس بمشكالت ال برج بوعريريج ، وورقلة ، أهدافها واحدة وهي : سكيكدة،والية 
 رفع الحس البيئي ، ونشر المعلومة البيئية ، بهدف حماية البيئة المحلية  .   ، المحلية

خاصة ؛ ألنهم الجيل المعول  فئة التالميذ في كافة األطوار، و المواطنين عامة  وتوجه هذه األهداف نحو فئة 
الخاصة بالتربية البيئية ومدى وضوحها على  وبالنسبة الستراتيجية الوزارة عليه في حماية البيئة مستقبال . 

المستوى المحلي ، فتبين عدم وضوحها نظرا لعدم وجود خطة محددة الزمن األهداف والوسائل يتّم متابعتها 
فيما عدا التعليميات وتقييمها . انعدام التواصل بين المصلحة ومديرية التربية البيئية على مستوى الوزارة ؛ 

 في مجال التربية البيئية .  ية تكوينالسنوية . غياب برامج  يام البيئية ، أو إرسال التقاريرالخاصة بإحياء األ
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  : بالنسبة لدور البيئة 
تطبيق مفهوم التربية  ، وزيادة الوعي البيئي في المجتمع المدني عامة والتربوي خاصة  إلىتهدف دور البيئة     

 . بصفة خاصة  ألطفال وهي توجه هذه األهداف إلى فئة ا .جل تنمية مستدامة أالبيئية من 
واضحة ، ويظهر ذلك في  ، فالواضح أّنها غيرمدى وضوح االستراتيجية الخاصة بالتربية البيئية وبالنسبة ل

بمعنى أّن الفاعلين المحّليين يجدون صعوبة كبيرة في تطبيقها لعدم  صعوبة تطبيقها على المستوى المحّلي .
 المهارات والوسائل واألسالي  الالزمة لتطبيقها ، وعدم فهمهم العميق آلليات التطبيق . امتالكهم

 ) بالنسبة لإلعالم المحلي )اإلذاعات المحلية  : 
 تعريف الفرد ببيئته وتمكينه من تحديد مشكالتها ، واقتراح الحلول المناسبة  .تهدف اإلذاعات المحلية إلى    

توجيه الرأي العام حول  المسؤولية وتنمية األخالق البيئية لدى كافة فئات المجتمع .تنمية الوعي الناقد وحس 
التشهير بالسياسات ونشاطاتهم . إبراز أدوار الفاعلين وبرامجهم . قضايا البيئة والمشكالت البيئية التي تعانيها 

لها من أهمية في تكوين الطفل وهذه األهداف تستهدف الجمهور عامة واألسرة خاصة لما  .والتجاوزات البيئية 
 وتربيته تربية بيئية .

اليوجد تنسيق وتخطيط وبرامج مشتركة   لكن ال يوجدورغم أّن هذه الحصة قارة على مستوى كافة اإلذاعات 
، األمر مناسبتية في العمل البيئي فضال عن ال، بين وزارة اإلعالم ووزارة البيئة لتحقيق التربية البيئية  ةمسطر 

   .الذي يجعل الرؤية الوطنية غير واضحة لإلعالم البيئي  

  : بالنسبة للنوادي الخضراء 
 هتسطر النوادي الخضراء على مستوى المؤسسات التعليمية مجموعة من األهداف كلها تص  فيما حددت

، والتي تمس الجوان  المعرفية من  في حقيبة التربية البيئية للتنمية المستدامة من أهداف  وزارة التربية والبيئة
أن يصبح  التلميذ تشجيعمن خالل  خالل تعرف التلميذ ععلى بيئته المحلية وطبيعتها ، الجوان  الوجدانبة 

زرع  و عيش فيه وجعله عضوا مساهما في حماية البيئةيالعنصر الذي ال يمكن االستغناء عنه في الوسط الذي 
التلميذ يساهم  إسهاما نشيطا في الحفاظ على البيئة جعل السلوكية من خالل فيه . والمهارية روح المبادرة 

 ويتحّلى بسلوكات جيدة إزاء بيئتهم الطبيعية .
بعض النوادي  فهناك ، التي تأسست هذه النوادي أساس لتربيتهم بيئيا تالميذ الفئة  والفئة المستهدفة فضال عن 

  المجتمع المدني.ؤالء لما تعلموه إلى محيط أسرهم و تستهدف أولياءهم من خالل السعي إلى نقل ه
إدماج المراسالت المستمّرة من وزارة التربية بضرورة تأسيس نوادي خضراء داخل المؤسسات التعليمية ، ورغم 

نوادي وتشجيع النوادي الفاعلة من خالل تنظيم مسابقات ، ومنح جوائز لل، التربية البيئية في المضامين الدراسية 
الناشطة. لكن يجمع رؤساء النوادي عن عدم وجود ندوات أو دورات تكوينية لهؤالء المؤطرين تبرز أهداف 

 من إجتهاد ومعظم المجهودات التي تبذل هي السياسة الوطنية في هذا المجال غاياتها ووسائل تنفيذها ،  
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ولعّل العدد الضئيل للنوادي الفاعلة  .جة األولىرؤساء النوادي وإداراتهم المدرسية  لممارسة العمل البيئي بالدر 
لم يتّم برمجة لقاءات مع المسؤليين عن التربية البيئية لتوضيح الرؤية على أرض الواقع يعكس ذلك . كما أّنه 

 نية ، أهدافها ووسائل تنفيذها .الوط
 : بالنسبة للجمعيات البيئية  

ر أو إصالح الواقع ، يتغيبواقعها البيئي محاولة  مرتبط الثالثالمدن تأسيس الجمعيات على مستوى إّن       
المدن الثالث حس  خصوصيات كل أهداف الجمعيات على مستوى  . و تختلفوالوقوف في وجه كل التجاوزات

 ...إلخ(بيولوجي ، تدهور البيئة التراثيةمدينة ، وطبيعة المشكالت التي تواجهها ) تدهور الساحل ، فقدان التنوع ال
خلق االهتمام والوعي الجماهيري دها من أخطار، و يهدّ  حماية البيئة من كل ما لكن بصفة عامة هي تستهدف

، وهي صميم أهداف التربية  تهددهابشؤون البيئة وحماية الموارد الطبيعية وتوعية المواطنين باألخطار التي 
 البيئية .

ركيز بدرجة كبيرة على فئة التالميذ ، على اعتبار أّن كل شرائح المجتمع ، لكن هناك تتستهدف هذه الجمعيات و 
سية مطعمة في مضامينها بالبعد اغرس مبادئ التربية البيئية يكون منذ الصغر ، فضال على أّن المناهج الدر 

 البيئي، وبالتالي عمل الجمعيات هو تكميلي لما تقوم به المدرسة . 
عدم ذلك غير واضحة ودليل فأغل   رؤساء الجمعيات يرون أّنها  الرؤية الوطنية الخاصة بالتربية البيئية عن و  

 ة وهذه  الجمعيات .وجود برامج خاصة بالتربية البيئية مشتركة بين هيئات الدول
من خالل ماسبق نالحظ أّن كل الفاعلين يسطرون أهدافا كّلها تص  في حماية البيئة المحّلية ، لكن        

الرؤية لهؤالء ليست واحدة ، ألّن االستراتيجية الوطنية الخاصة بالتربية البيئية غير واضحة بمعنى التوجد خطة 
 تقويمها ومتابعتها .  وطنية محددة األهداف والزمن يتشاركها كل الفاعلين ، ويتمّ 

 : الفاعلين في التربية البيئية في حماية البيئة  دور:  13المؤشر 
 أنّ تحليل نتائج المقابالت تبين أّن هناك إجماع من طرف الفاعلين البيئيين المحّليين  على  من خالل      
بتسيير النفايات يما تعلق سنوات مضت ، حيث تحسن الوضع ففي  هأفضل من بيئي في المدن الثالثالواقع ال
وتهيئة شبكة الصرف الصحي  ،وإنجاز بعض مشاريع التهيئة مثل تهيئة أودية مدينة برج بوعريريج  الحضرية 

من نفايات خطار التي تهدد اإلطار المعيشي للمواطن األرغم هذا مازال هناك عديد لكن  في مدينة ورقلة ،
، سباب هذا الوضع متعلقة بالعوامل الطبيعيةوأصناعية ، تلوث جوي ، وتنقاص للمساحات الخضراء ...إلخ . 

لذلك يسعى  غياب الثقافة البيئية عند المسؤولين والمواطنين معا .، و قلة المشاريع البيئية  ضعف التخطيط، 
 به .الفاعلون إلى تحسين هذا الواقع كل حس  الدور المخول 
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 :  بالنسبة لدور مصلحة اإلعالم والتحسيس والتربية البيئية 
لواقع عن طريق اللجان ا لى المستوى المحلي من خالل تشخيصتعتبر المديرية بمصلحتها عنصر فعال ع     
كافة  والمرسلة من طرف التي تنجزها  التقارير،  ) لجنة مراقبة وحراسة المؤسسات المصنفة ( مثل الدورية

تقوم به المصلحة هي  وأهم ما ،انية عن التدخالت الميدفضال  ، المصالح الوالئية كل حس  اختصاصه
. ويظهر من  البيئة المحلية  لين عن التدهور الذي تشهدهو الحمالت التحسيسية واإلعالمية التي توجه للمسؤ 

ديرية البيئة الثالث اإلهتمام بالجوان  اإلدارية خالل تحليلنا للمقابالت مع عينة المبحوثين وزياراتنا المتكررة لم
 والتقنية أكثر من التركيز على الحمالت التوعوية والتحسيسية .

  : بالنسبة لدور دور البيئة 
البيئة هي التكوين ، التربية البيئية، التحسيس البيئي . لكن من خالل دور لعّل المهام األساسية الموكلة ل     

المقابالت التي تمت مع المسؤلين عن تسييرها الحظنا أّن دار البيئة لوالية سكيكدة تركز نشاطاتها على 
ت تجعل المؤسسات التعليمية ، وتكون شريك لمديرية البيئة في مختلف نشاطاتها ، لكن تواجهها جملة من التحديا

 دورها محدود ، بينما في مدينة البرج فنجد عملها تقريبا متوقف . 
   :  ) بالنسبة لدور اإلعالم البيئي المحّلي ) اإلذاعة 

 : من خالل بيئة المحليةهو توعوي تحسيسي بهدف نشر الثقافة البيئية في البالنسبة لدور البرامج البيئية ف      
مسؤولين ، منها ما تعلق بالبيئة الطبيعة والبشرية وطرق الحماية . استضافة ال طرح عدة مواضيع للنقاش والحوار

. تكثيف اإلعالم وتبليغ الرسالة البيئية في عدة مناسبات مثل: ابيةاإليجالسلوكيات البيئية عن البيئة والتأكيد على 
حدوث الكوارث ، المناسبات االحتفالية كأيام البيئة الوطنية أو االحتفال ببعض األيام الخاصة كعيد الشجرة أو 

ى المواطن وتنمية الوعي الناقد لد . الموجودة قدر المستطاعكشف التجاوزات البيئية يوم النظافة أو يوم الصحة. 
إشراك كّل الفاعلين كل من اختصاصه ، وكّل من مكانه سواء كان مسؤوال أو  بهذه المشكالت وكيفية مواجهتها.

مواطنا ، ألن التربية والتوعية البيئية تتطل  إشراك كل الجهود والفاعلين خاصة المواطن ، الذي يعتبر شريك 
 .    رئيسي وحلقة رئيسية في الحفاظ على البيئة

 النسبة لدور النودي الخضراء :  ب 

 ما بين العالقة ربط ومساعدته على مهارات التلميذ البيئية  معارف و النوادي الخضراء على تنمية عمل ت      
 في بها يتحلى وسلوكات األخضر النادي مستوى  على وأنشطة أعمال شكل في تجسيدها على قدرته وبين يتعلمه
على تحسين البيئة المدرسية ومحيطها  النوادي الخضراء محل الدراسة تعمل نشاطاتومجمل ،   يةاليوم حياته

 الخارجي ، وهناك مشاركة بسيطة  في بعض النشاطات التي تقام خارج محيط المدرسة خاصة حمالت التشجير
البيداغوجي  تكميل البرنامج، فهدفها على مستوى البيئة الخارجية أّن دور النوادي محدود  حيث  . تنظيفالأو 

 .  مستقبالة بيئته يبناء التلميذ الذي يكتس  المعارف والمهارات لحماو  المطعم بالمواضيع البيئية ،
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   : بالنسبة لدور الجمعيات البيئية 
الرسائل ط المتدخل فيها من خالل اوستحسين األالفاعلة على مستوى المدن الثالث حاولت الجمعيات  

 المشاركة في.  اقتراح المشاريع البيئية والمشاركة فيها. المقدمة إلى الوزارات المعنية من أجل إحترام البعد البيئي 
التدخل ضمن الوسائط اإلعالمية ) لجان مرقبة المحالت ( .لجان المراقبة  صناعة بعض القرارات البيئية مثل

واالنتهاكات  فضح بعض التجاوزات.  البيئة واألخطار التي تهددها والتحسيس بواقع للمطالبة بتطبيق القوانين
حمالت النظافة  )القيام بنشاطات تهدف إلى تحسين اإلطار المعيشي للسكان المسجلة على أرض الواقع . 

 .( والتشجير لتحسين اإلطار المعيشي للسكان 
الطرق واألساليب المستخدمة : ، : حجم النشاطات  10المؤشر   

 :  بالنسبة لمصلحة اإلعالم والتحسيس والتربية البيئية 
تبرمج المصلحة نشاطات تحسيسية إعالمية تربوية مع كافة الفاعلين مثل إحياء األيام البيئية ، الملتقيات ،      

الندوات ، المعارض البيئية ، حمالت التوعية التشجير والنضافة ..إلخ ، وقد الحظنا أنّ  حجم نشاط مصلحة 
لتحسيس والتربية البيئية في مدينة سكيكدة هو أكبر منه في مدينة البرج وورقلة ، ذلك أّن هناك تنسيق بينها ا

 وظيفتها األساسية التوعية والتحسيس ، بينما  ؛ وكافة الفاعلين في مختلف األنشطة ، فضال أنها مصلحة منفردة
في البرج وورقلة، موكل إليها التنظيم والتراخيص، مّما يزيد من أعبائهما اإلدارية  ، هذا والمصلحة في ورقلة 

 ( كما أوضحنا سابقا . 9161حديثة النشأة )
على  مية من خالل المداخالت التي تتمالوسائط اإلعال وتركز المصلحة في المديريات الثالث على استخدام    

. فضالعن االحتكاك المباشر الملصقات المتعلقة بالحمالت التحسيسة والتظاهرات البيئية و  ةمستوى اإلذاع
 .بالمواطنين إلشراكهم في عملية التغيير اليصال الرسالة البيئية  

 ة : ــــــبالنسبة لدور البيئ 

 ، وجدنا أّن دارمن خالل المقابالت التي تمت مع رؤساء دور البيئة و إطالعنا على حصيلة النشاطات       
أشهر تقريبا من  9نشاط استهدفت المؤسسات التعليمية بالدرجة األولى لمدة   99البيئة لمدينة سكيكدة قدمت 
في الشهر . لكن بالنسبة لدار البيئة لوالية برج  ين ونصفبمعدل أكثر من نشاط 9161شهر أفريل إلى ديسمبر  

. هذا انعدام الكهرباءنظرا لحجم العوائق التي تواجهها وعلى رأسها  بوعريريج فنشاطها قليل بل يكاد ينعدم ، وذلك
، حيث يتفاعل التالميذ بشكل جيد تجاوب موجهة إلى طالب المدارس نظرا لحجم التفاعل والالنشاطات  ومعظم 

. في حين حجم النشاطات الموجهة للسكان قليل    لخروجهم من جو المعرفة التجريدية إلى اكتساب المهارة
خاصة مثل جهاز عارض الشرائح ، أشرطة الفيديو وتركز الدور على استعمال الوسائط اإلعالمية المختلفة 

 إشراك التالميذ في مختلف األنشطة  .االحتكاك المباشر و   لطالب المدارس فضال  على 
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 عات المحّلية ( : بالنسبة اإلعالم البيئي المحلي ) اإلذا 

أهم األسالي  المستخدمة من طرف اإلذاعات المحلية إليصال رسالتها البيئية الحوارات المباشرة  من       
والمقنعة من خالل استضافة الفاعلين في المجال وتعزيزها باإلحصاءات والقوانين واألدلة المقنعة ، فضال عن 

في ذلك لغة بسيطة   وتستخدمسبر اآلراء بالخروج إلى الشارع .   ،ربورتاجات البيئية حول نشاطات الفاعلين ال

، وقد تكون في بعض األحيان علمية تتوافق مع طبيعة الموضوع ، ونوعية حتى تصل إلى عامة الجمهور
فهناك تركيز بنسبة كبيرة على إبراز أدوار الفاعلين حيث من جملة . وبالنسبة إلى أبعاد هذه البرامج   الضيوف 
 %26.1اصة بإبراز أدور الفاعلين ، من األعداد  خ % 27.77عدد في برامج اإلذاعات الثالث نجد أّن   578

لم من األعداد متعلقة بالتوعوية والتحسيس وإحياء األحيام البيئية  ، في حين نجد طرح المشكالت البيئية  
ر راالعواق  أو األضعلى إبراز  تركيز ، وعلى قلتها فهناك معالجة سطحية لها ؛ إذ يتّم ال % 71.92يتجاوز  
أكثر من تشخيص الواقع  ، وتحديد لألطراف المسؤولة ، واقتراح الحلول المناسبة  ، ولعل ذلك  يعود الناجمة 

إلى الضغوطات التي تمارس على اإلعالم ، وتحفظ المسؤولين عن إبراز الواقع وإعتباره شكل من أشكال إثارة 
 صعوبة الحصول على المعلومة. ، فضال علىالرأي العام 

  : بالنسبة للنوادي الخضراء 

مجمل النشاطات التي تقوم بها النوادي تتم داخل محيط المؤسسات وهي : حمالت النظافة والتشجير ،       
الملصقات المجالت ، المعارض خاصة منها المتعلقة بتدوير النفايات ، إحياء بعض األيام البيئية  ، بينما 

البيئية فهي قليلة نظرا لضعف اإلمكانيات كذلك الحال بالنسبة للمسرح البيئي فهو قليل لنقص  الرحالت
لكن هذه النشاطات على قلتها يتفاعل معها  ،ياتدالمؤطرين، ومجمل هذه النشاطات مناسبتية نظرا لحجم التح

فهو  بالدرجة األولى شاركة المواألسلوب الذي تركز عليه األندية هو أسلوب ومتعة ،  بحماس شديد التالميذ
األسلوب األمثل في إيصال الرسالة البيئية ، فعملية التلقين والوعظ التؤتي أكلها كما هو الحال بالنسبة لممارسة 
الفعل ، واالحساس بالقدرة على التغيير ، ومن ثّم تبنى االتجاهات االيجابية عند التلميذ ، والتي تتحول إلى 

  بيئته .سلوكيات إيجابية اتجاه 

سنوات بثانوية أحمد خبابة برج الغدير ، برج  2ولقد قامت الباحثة بتأسيس نادي أخضر ومتابعته لمدة       
بهدف معرفة مدى أهمية النوادي الخضراء في بناء التلميذ اإليكولوجي من خالل تأطير مجموعة من  ، بوعريريج

، وبرمجة  عملهم تنظيميا بطريقة فعاله ضمن فريق تلميذ ، وهيكلت 21التالميذ من مختلف األطوار حوالي 
((، وخلصت إلى أنّ  75مجموعة من النشاطات المتنوعة في طرقها وأساليبها ومضمونها ) أنظر الملحق )

التركيز على النوادي الخضراء في الوسط المدرسي أمر حتمي للنهوض بالوعي البيئي لدى المجتمع ، ألنهم 
 لتغيير .الجيل المعول عليهم في ا
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  : بالنسبة للجمعيات البيئية 

نشر و  الفرد بيئيا  تربيةها بالدرجة األولى على مواضيعتتركز تبرمج الجمعيات البيئية نشاطات متنوعة      
منها حمالت النظافة ، التشجير ،  اصة التطوعية.خشراك المواطنين في مختلف العمليات إو ، الثقافة البيئية 

الملتقيات ،الندوات ، القوافل التحسيسية . ويختلف حجم هذه النشاطات من مدينة إلى أخرى ومن جمعية 
منها : الخرجات الميدانية ، االحتكاك مع وسائل مختلفة تستخدم الفئات  للوصول إلى كلّ منها سعيا و ألخرى. 

تقوم بنشر مقاالت صور ملصقات  أينانستغرام( ،  ،تويتر ،1فيسبوك)عي مواقع التواصل االجتماالمواطنين  
الملصقات والمناشير التحسيسية التي تقوم  أكثر وسيلة تفاعال باعتبارها رمز التكنولوجيا الشبابية.وهي  توعوية

الفنية المختلفة  األنشطة ، الترفيه والمسرح البيئي  منابر اإلعالم بمختلف أنواعها .. الشوارع بنشرها في 
 .في التغيير كاءإشراك  المواطنين في مختلف الحمالت حتى يكون شر خاصة  .  للوصول إلى فئة المتمدرسين

على هذا ات الجمعي بعض هذه ، لذا  تركز لقى صداها في الوسط المدرسي خاصةتطات اهذه النشّّ  ولعل
في المدن الثالثة إال أننا وجدنا نشاطها متقطع وغير ورغم أّن اختيارنا  وقع على أكثر الجمعيات فعالية  .الوسط

مستمر بسب  حجم التحديات التي تواجهها . ومنها ما يكاد عملها يتوقف نهائيا كحال الجمعية اإليكولوجية 
 والصحية في مدينة برج بوعريريج  .

 :  : الصعوبات التي تواجه الفاعلين في التربية البيئية في حماية البيئة 17المؤشر  

   : الصعوبات التي تواجه مديرية البيئة ممثلة في مصلحة اإلعالم والتحسيس والتربية البيئية 
 ( ميزانية مصلحة التربية البيئية لوالية سكيكدة لعام  حال دج 61111 فقد التتعد  قلة اإلمكانيات المادية

 وهي التغطي النشاطات المبرمجة  .(   9161

  بالتربية البيئية مثل البرنامج الوطني لتسيير النفاياتغياب برنامج عمل ومخطط خاص. 

 ة المتخصصة في التربية البيئية .قلة الموارد البشري 

  من طرف الشركاء االقتصاديين .، وخاصة الدعم المادي مصادر قلة 

  قلة التكوين في العمل البيئي سواء بالنسبة لباقي الفاعلين أو بالنسبة لموظفي المصلحة. 

  التسيير . أخطاء في –عدم وجود متابعة وتقييم  –تداخل القطاعات المسؤولة عن الحفاظ على البيئة 

 . عدم استمرارية التنسيق بين الفاعلين ، والمناسبتية في العمل البيئي  

  والية برج في األعباء اإلدارية للمصلحة والمتعلقة بالمراقبة القبلية والبعدية للمؤسسات المصنفة ، خاصة
 بوعريريج وورقلة  . 
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  :  الصعوبات  التي تواجه دور البيئة 

 .  (موظفين 7البشرية ) نقص الموارد  -

انعدام  ، وبالنسبة لدار البيئة لوالية البرج هناك نقص كبير في اإلمكانيات المادية أبسطها إنعدام حافلة للتنقل -
 كهرباء وهذا لمدة عام ونصف. لل

 رجي خاصة  من طرف المؤسسات االقتصادية .انعدام الدعم الخا -

، بالنسبة لدار البيئة برج يجعل هناك صعوبة في االحتكاك مع السكان  نخارج المد ورالدهذه  مكان تواجد   -
 . منطقة إنزالقات بوعريريج موقعها في منطقة فياضانية ، ودار البيئة لوالية سكيكدة في 

  لقلة المؤطرين  .قلة التكوين في العمل البيئي نظرا  -
 اإلذاعات المحلية ( :لصعوبات التي تواجه اإلعالم البيئي المحليا( 
نعدام التكوين البيئي ؛ حيث لم تنظم أي دورة من أي جهة سواء على المستوى الوطني أو المحلي . والمذيعون  ا-

 . يجتهدون لتكوين أنفسهم من خالل التعليم الذاتي
قاعدة بيانات حول المشكالت البيئية الموجودة  على المستوى المحلي ، حيث هناك تحفظ حول واألرقام انعدام -

 الحقيقية التي تعكس حجمها . مما يصع  الحصول على المعلومة . 
 . قص للمختصين في المجال البيئي وفي مجال التربية البيئية على وجه الخصوصن -
 لبيئي وتنقلهم بين عديد البرامج . دم تخصص المذعين في اإلعالم اع -
 . ضخامة حجم التجاوزات  البيئية وصعوبة كشفها أو الوصول إليها -

  : الصعوبات التي تواجه النوادي الخضراء 
 اإلمكانيات قليلة جدا فمعظم النوادي )عدم وجود مقرات  ، وسائل البستنة ، قلة الرحالت البيئية ( . -
 قلة المؤطرين  بسب  عزوف األساتذة عن العمل البيئي .  -
 قلة التنسيق مع األطراف الفاعلة .  -
 ضيق الوقت للممارسة النشاطات البيئية ، نظرا لعدم تخصيص وقت لها في البرنامج الدراسي. -
 عدم التنسيق بيين محتوى المناهج واألنشطة الالصفية. -
 بالنوادي الخضراء ويظهر ذلك من خالل ضعف الدعم المادي والمعنوي . عدم اهتمام اإلدارة المدرسية  -
 عدم وضوح كيفية استغالل الجان  المالي بالنسبة للنوادي .  -
 عدم المتابعة  من طرف الجهات المسؤولة وقلة التنسيق معها .-
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  : الصعوبات التي تواجه الجمعيات البيئية  

 .. إلخ .فبعض الجمعيات ال تملك حتى مقر ، آلة طباعة ، وسائل نقل  . وعدم كفايتها المادية نقص الموارد -
قلة مصادر الدعم فاإلعانات المالية المخصصة من طرف الدولة بسيطة جدا . والمؤسسات االقتصادية التقدم -

 الدعم المالي للجمعيات . 
سباب مثل فقدان الثقة في فاعلية العمل ضعف في إقبال المنخرطين خاصة من فئة الشباب وذلك لعدة أ -

شطين والمنخرطين لتعدد اعدم توفر الوقت الكافي للنالجمعوي ، الالمباالة وعدم االهتمام واليأس من الواقع .
 العمل البيئي. انشغاالتهم ما يؤثر سلبا على 

لكن تبق هذه تكوين أفرادها  ، والجمعيات تجتهد ذاتيا في من طرف الهيئات المسؤولة إنعدام التكوين البيئي  -
 الدورات قلية .

 العوائق البيروقراطية . -
 ، وإبعاد هم للجمعيات في كثير من األحيان .عدم استجابة السلطات للحلول المقترحة  -

 النتيجة المستخلصة : 

من خالل عرض أدورا مختلف الفاعلين في حماية البيئة على مستوى المدن الثالث ، الحظنا تشابه كبيرا     
الثالث ؛ ولعل  بلدياتفي أدوار الفاعلين والصعوبات التي يواجهونها حيث ال توجد إختالفات ذات داللة بين ال

ا تعبر عن الواقع على المستوى الوطني ، كم المحليمستوى الأدوار الفاعلين على حقيقة هذه النتائج تجمل 
رؤيتهم العامة لالستراتيجية لكن . فأهداف الفاعلين العامة تص  جلها في حماية البيئة ،  وتبرز مواطن الخلل

الوطنية الخاصة بتربية الفرد غير واضحة فال وجود لخطة وطنية مشتركة  ، وال متابعة وتقييم للمجهودات 
تستخدم ة والبرامج المقدمة قليلة مقارنة مع حجم التحديات التي تواجه مدن الدراسة ، المبذولة ، نوعية األنشط

صعوبات الكثيرة التي ال فيها نفس األسالي  خاصة االحتكاك المباشر بالمواطنين والوسائط اإلعالمية . ولعلّ 
، نقص التكوين ، وقلة  الفاعلين هي مايجعل تأثيرهم في أوساطهم محدوودة على رأسها قلة اإلمكانيات تواجه

لذلك وج  توحيد الرؤية بين الفاعلين وتكثيف وتنسيق الجهود بين كافة األطراف حتى التنسيق والمتابعة ، 
 . نتمكن من تكوين المواطن الذي يحمي بيئته
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 خالصة الفصل الخامس : 
حاولنا في هذا الفصل إبراز أدوار الفاعلين في التربية البيئية في حماية البيئة ، من خالل دراسة ميدانية      

لتقييم الواقع ، وإبراز مدى توافقه مع ما أوردناه في الجان  النظري حول أدوار الفاعلين ، وقد استهدفت هذه 
لثالثة ، وبذلك اخترنا نماذج مختلفة عن أهم المؤسسات الدراسة الفاعلين والناشطين فعال في الميدان في المدن ا

الفاعلة  فاخترنا نموذجين عن مؤسستين بيئتين مختصين في التربية البيئية هي مصلحة التحسيس واإلعالم 
والتربية البيئية على مستوى مديرية البيئة ، ودور البيئة . ونموذج عن اإلعالم البيئي المحلي تمثل في برنامج 

بث على اإلذاعات المحلية ، نموذج عن المؤسسات التربوية تمثل في النوادي الخضراء الناشطة في بيئي ي
مراحل التعليم العام . نموذج عن المجتمع المحلي تمثل في الجمعيات البيئية الناشطة  على مستوى مجال 

لمقابلة ، واالستمارة في جمع الدراسة . وقد استخدمنا مختلف أدوات البحث الميداني وعلى رأسها المالحظة ، ا
 المعلومات مستعملين أسلوب تحليل المحتوى .

وقد خلصنا إلى أّن هؤالء الفاعلين يساهمون في حماية البيئة من خالل مختلف البرامج واألنشطة المسطرة ،     
يستخدمون أساالي  متنوعة في إيصال الرسالة البيئية ، والتوجد اختالفات وفروق ذات داللة من حيث نوعية 

البرامج متفاوت بين مؤسسة أخرى ومدينة  األنشطة واألسالي  المستخدمة في المدن الثالث ، في حين يبق حجم
وأخرى ،  لكن رغم هذا تبقى هذه المجهودات غير كافية ، وذلك نظرا لحجم الصعوبات التي تواجهه  والتي 

 نجملها في :
غياب استراتيجية من طرف الوزارة المعنية بشؤون البيئة حول التربية البيئية ، واضحة األهداف ، -

 المحليين . ومحددة بزمن للفاعلين
 قلة اإلمكانيات المادية ، وغياب دعم المؤسسة االقتصادية . -
 قلة الموارد البشرية المختصة في جان  التوعية والتحسيس . -
 ضعف التكوين في مجال العمل البيئي . -
 .قلة التنسيق بين األطراف الفاعلة في حماية البيئة  -
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 خاتمــــــــــــــــــــــــة عامة :

السياسة الحضرية  حيث الثالث، العشريات خالل تفاقمتالمصادر،  متنوعة أزمة حادة ريةالجزائ بيئةال انيعت       
في  خلل حدوث إلى تأد   العوامل هذه ، كلإبعاد الجانب البيئي في عملية التنمية  الديمغرافي، النمو ،المتسامحة 

لحماية البيئة من خالل إعداد أدوات ووسائل متعددة ، مؤسساتية ، لرسم سياسة بيئية  الجزائرسعت لقد و . توازنها 
، كما استجابت إلى نداءات المؤتمرات العالمية المنادية إلى الرجوع إلى سلوك الفرد قانونية ، اقتضادية ...إلخ  

 .وتهذيبه من خالل التربية البيئية 
امله مع هدف إلى تنمية الخلق البيئي لدى اإلنسان بتوجيه سلوكه في تعي توجه تربوي التربية البيئية هي إن        

 ويتطلب هذا إكساب اإلنسان المعارف البيئية التي تساعده على ،المختلفة ها للتفاعل مع عناصر ه  البيئة وإعداد
، ةــــوير هذه البيئنه من المساهمة في تطالتي تمك   هتنمية مهارات و فهم العالقات المتبادلة بينه وبين عناصر البيئة ،

سسات المجتمع ركت كل مؤ اتشه يمكن تحقيقه بفعالية إذا هذا كل   .هاالتجاهات والقيم التي تحكم سلوك ةتنميو كذا 
هذه القيم  المدارس والجامعات من غرس وتمكنت، استطاع البيت تنشئة األفراد تنشئة بيئية سليمة فمتى  ؛ في ذلك

ضايا وتنمية مداركهم نحو الق اإلعالم والمنظمات وباقي المؤسسات من تبصير الناس  واستطاع، لألجيال الناشئة 
 .أشكالها ومواجهة التحديات البيئية بكل  ى البيئة المحافظة علذلك من  أمكن ، البيئية

وذلك مع ، التربية البيئية مستهدفة جميع فئات المجتحقيق بعدة خطوات إجرائية في سبيل ت الجزائر قامتلقد        
فاقيات عقد ات بحماية البيئة .قوانين والمخططات الخاصة الإدراج التعليم والتحسيس البيئي ضمن  من خالل 

لتربية البيئية استحداث المؤسسات البيئية المختصة با التنسيق والتعاون المشترك بين وزارة البيئة ومختلف الوزارات .
اهج البيئة ) دنيا( على المستوى المحلي . إدراج التربية البيئية ضمن المن مثل : مدرسة التربية البيئية بالحامة ، دور

ية البيئية من أجل حقيبة التربغوجية الخاصة بالتربية البيئية )عداد األدوات البيدا . إ  سية في مراحل التعليم العامالدرا
تشجيع األنشطة الالصفية البيئية من خالل إنشاء النوادي الخضراء وتزويدهم بالوسائل  التنمية المستدامة (.

 .لها عالقة بالبيئة العلمية التي الجامعي من خالل فتح التخصصاتالتكوين البيئي على المستوى  .هاالمناسبة لتنفيذ
التحسيس و  ، ناهيك عن األبحاث العلمية في هذا المجال .العليا في مجال التربية البيئية فتح تخصصات للدراسات

المكتوبة و  والتوعية في وسائل اإلعالم من خالل جعل البيئة ومشكالتها من ضمن اهتمامات وسائل اإلعالم المقروءة
 والمسموعة .

ختلفة في أوساطها م بلديات دراسة ميدانية لثالثةمن خالل الجزائر في  ةواقع البيئتقييم با في هذه الدراسة قمن       
صحراوية ) ة بلدي، و ) برج بوعريريج( داخلية ضمن السهول العليا بلديةساحلية ) سكيكدة ( ،  بلديةالطبيعية. 

قافية عوامل أخرى ثبتظافرها مع خصائص الطبيعية والبشرية ؛ سمحت بجملة من المنها تتميز كل  .( ورقلة
 . خلق عديد المشكالت البيئية في وإجتماعية 
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 خطاراألحيث تشهد جملة من خطرا على مستوى الوطن ، المناطق مصنفة من أكثر  سكيكدة بلديةف        
ء في التربة العوامل المناخية ، فحركة الما، و الطبيعية فرضتها طبوغرافية المدينة سكيكدة ، التكوينات الجيولوجية 

األماكن التي  في تكون خاصةو ، (  5002انزالقات شتاء  )جعلت سكيكدة من أهم المناطق عرضة لالنزالقات 
از، مثل بوعب طرقات...( بطريقة فوضويةللمد و تعرضت إلى تدخالت )مسطحات، حفر لمختلف الشبكات، 

اذية مس األراضي المحيذي وال،  الفيضانات هذا فضال عن خطر. ادي كرومة ، بني مالك ، بولقرود بوالكروة، حم
، لنشاط متوسطة ازلزالية زل ، فرغم أن ها تقع في منطقة خطر الزالكذا  و. وواد الصفصاف  لضفاف واد الزرامنة
 ،ذات المستوى العالي من األخطار الكبرى خاصة الحرائق واالنفجارات القاعدة البتروكيماوية لكن في ظل وجود 

مستمرا  كما أن  بيئتها الساحلية تشهدا تدهورا فإن  أي نشاط زلزالي قد يكون السبب في حدوث كارثة في المنطقة .
نشاطات  ة عنالناتجالنفايات السائلة  . ، والبنى التحتية ،األنشطة االقتصادية ، الهياكل السكان تسحل نتيجة 

تحــتوي على مواد  سائلةالنفايات مؤسسة تنتج  كميات هائلة من  ال 61؛ حيث تتواجد القاعـــدة البيتروكيميائية 
فجائية لبعض المواد الخطرة مثل : الكلور ، الزفت ، الميثان ، الغاز المميع  وغيرها ال عن التسربات فضالخــطيرة 

 . التجاري البتروكيماوي (بيتروكيماوي ، والميناء القديم )الميناء الجديد الالناتجة عن 
من هكتار  601011موقع بمساحة  61حيث يتواجد  ،البيوت القصديرية  مشوه بسبب ظاهرةالحضري  مجالها و 

، اتالفيضان)طبيعية  تقع كلها في مناطق خطيرة معرضة لألخطار ال ، ء هشبنا 1306مساحة المدينة بإجمالي 
لضرورية بسط المرافق اأغلبها إلى أ يفتقر ، و  من المنطقة الصناعية لقربهاية تكنولوجالخطار األ( أو االنزالقات

اعية ، الصنالناتجة عن المنطقة كما يعيش سكان مدينة سكيكدة على صفيح من النار بسبب األخطار   . للحياة
ا وذاك زد على هذ، وغيرهاوصلبة صناعية خاصة وخطيرة انفجارات ، تلوث هوائي ، نفايات سائلة ، من حرائق 

احات الخضراء ناهيك عن نقص المسوالهامدة  . ية ، ئنواعها الحضرية ، االستشفاأر التقريبي للنفايات بكل يالتسي
 جعل بحق تصنف كأكثر مدن الجزائر خطرا .، كل هذا   2م31.6الفرد  حيث لم يتجاوز نصيب

حيث  هو التردد المستمر للفيضانات؛تهددها  التي ر اخطاألأهم لعل  فبرج بوعريريج ؛  بلديةبالنسبة لو       
إلخ ؛ ويعود ذلك إلى  5044،  5002، 4991تعرضت المدينة إلى فيضانات عنيفة في سنوات عديدة كفيضان 

تظافر عوامل عدة كالمناخ والسطح ، األمر الذي خلق جريان سطحي كبير ال تتحمله المجاري المائية القاطعة 
ة . العقالني مم ا يزيد الخطر للمدينة ، في ظل التدخل البشري غير  حد 

ووجود المنطقة الصناعية داخل النسيج العمراني جعل المدينة تعاني خطر النفايات الصناعية الصلبة والسائلة  
ت تشكل خطرا محدقا على صحة سكان برج لولعل نفايات مصنع األميونت رغم غلقه مازاإضافة إلى الغازية ، 

ا بشكل آني عن طريق ردم جزء منها في المنطقة الصناعية ، والجزء اآلخر في بوعريريج ، نتيجة التخلص منه
ة قنبلوحصار السكنات لمركب تعبئة قارورات الغاز من كل الجهات يعتبر  .مسكن 4011حي غرب المدينة 

، لمركزاثالث الموجود في ر خزانات الغاز الن تفجأية شرارة يمكن أف ، موقوتة يمكن أن تؤدي إلى كارثة حقيقية
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ناهيك عن  ول السكان إلى رماد .يحم ، و  560، يمكن أن يصل إمتداده إلى  3م 400نفجار خزان واحد بسعة وإ
د الصحة العمومية واإلطاو  مياه الصرف القذرة والنفايات الحضرية واالستشفائية وغيرها ، ر التي أصبحت تهد 

 .المعيشي للسكان
صيب نوالمساحات الخضراء تعاني من التهميش والتدهور والتناقص في ظل التطور العمراني المتزايد ؛ إذ أن   

كما األنواع النباتية والحيوانية أصبح مكانها  ، 2حوالي م35.3لم يصل إلى المعدل الوطني المساحات الخضراء الفرد 
  .هو المقابر  المثالي الذي ال تضطهد فيه

اصة خجعلت سكان ورقلة يعانون العواصف الرملية ؛ ورقلة فالبيئة الطبيعية القاسية والجافة بلدية  عن أما       
م عدو، الموارد المائيةل اإلفراط في استغالأدى إلى اختناق النخيل ، ملوحة ال إرتفاع معدالت ،في فصل الربيع 

المياه .ورغم اإلمكانيات الضخمة صعود إلى كل ذلك  ىأد ،فضال عن العوامل الطبيعية  ،نظام الصرف  فعالية
 التي رصدت لمعالجة هذا المشكل بالنسبة لحوض ورقلة ككل ، إال أن ه لم ينته بعد .

 مماأ تدريجيا التدهور و لالتحو إلى ، تتجه بيئتها التراثية  تقليدية ومدينة قصرالجلي في ورقلة  الحضري المشهد
 للعمارة منافس لمهيك غير و مخطط متسارع تعمير و التغيرات تداعياتواء احت بإمكانها يكن لم نقطية تدخالت
 . الجنوب كانلس االقتصادية االجتماعية والخصوصيات المعمارية الهوية على مؤثرا و التقليدية

ة ييئمشاكل بكلم غرب مدينة ورقلة ،  30كما أنتجت قواعد إنتاج البترول بحوض بركاوي وقاللة البعيدة حوالي 
نتيجة ما تنتجه من ملوثات غازية تنقلها الرياح العاتية إلى المدينة ، فضال عن األخطار ، األخرى لورقلة هي 

 .النفايات الصلبة وتأثيراتها ناهيك عن  الجيولوجية كحال حفرة بركاوي التي تزداد إتساعا في إتجاه المدينة .
هد تناقصا التي تشو  ، رغم أهميتها اإليكولوجية في الواحةهذا ويشهد المجال األخضر لورقلة تدهورا ملحوظا ممثال 
األمر الذي ينبئ  ،السقي وتقهقر نظام الصرف وغيرها مستمرا بسبب التوسع العمراني ، التقنيات التقليدية في 

وظيفتها االقتصادية والبيئية إذا استمر األمر على حاله ، وكذلك الحال بالنسبة للمساحات داخل الوسط ل بفقدانها
 للفرد . 2م 0560الحضري فلم يتجاوز نصيب المواطن الورقلي   

براز أدوار الفاعلين إعرجنا إلى ، بمختلف أوساطها الطبيعية  الجزائرية  بيئةبعد تشخيصنا لهذا الواقع المزري لل     
راسة ن خالل دمالتربية البيئية حماية البيئة في معالجة هذه المشكالت ، وعلى رأسهم الفاعلين في التوعية و في 

ميدانية لتقييم الواقع ، وإبراز مدى توافقه مع ما أوردناه في الجانب النظري حول أدوار الفاعلين ، وقد استهدفت 
أهم  ، وبذلك اخترنا نماذج مختلفة عن  الثالث بلدياتاشطين فعال في الميدان في الهذه الدراسة الفاعلين والن

 مؤسستين بيئتين مختصين في التربية البيئية هي مصلحة التحسيسفاخترنا نموذجين عن  ؛المؤسسات الفاعلة 
لي تمثل في البيئي المح واإلعالم والتربية البيئية على مستوى مديرية البيئة ، ودور البيئة . ونموذج عن اإلعالم

راء ، نموذج عن المؤسسات التربوية تمثل في النوادي الخض الثالث اإلذاعات المحليةمستوى برنامج بيئي يبث على 
الناشطة في مراحل التعليم العام . نموذج عن المجتمع المحلي تمثل في الجمعيات البيئية الناشطة  على مستوى 
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ختلف أدوات البحث الميداني وعلى رأسها المالحظة ، المقابلة ، واالستمارة في مجال الدراسة . وقد استخدمنا م
خلصنا إلى أن  هؤالء الفاعلين يساهمون في حماية البيئة و  جمع المعلومات مستعملين أسلوب تحليل المحتوى .

والتوجد  ،البيئيةمتنوعة في إيصال الرسالة يستخدمون أسااليب و من خالل مختلف البرامج واألنشطة المسطرة ، 
يبق  الثالث ، في حين بلدياتاختالفات وفروق ذات داللة من حيث نوعية األنشطة واألساليب المستخدمة في ال

وأخرى ،  لكن رغم هذا تبقى هذه المجهودات غير كافية ، وذلك  بلديةأخرى و و حجم البرامج متفاوت بين مؤسسة 
ددة بزمن ، ومح والغايات األهداف واضحة غياب استراتيجية نجملها في ، و ت التي تواجههم نظرا لحجم الصعوبا

 تا. قلة اإلمكانيات المادية ، وغياب دعم المؤسس من طرف الوزارة المعنية بشؤون البيئة حول التربية البيئية
 .عمل البيئيلعف التكوين في مجال اضمختصة في جانب التوعية والتحسيس . قلة الموارد البشرية ال  االقتصادية .

 .قلة التنسيق بين األطراف الفاعلة في حماية البيئة 
في ارمة يضاف لها إدارة ص، تشريعات بيئية منسجمة  حتاج إلى توفي األخير يمكن القول أن  سالمة البيئة       

، لى البيئةع ألفراد بضرورة الحفاظتوعية اواألهم من هذا وذاك  ، ، وتخطيط بيئي محكم  تنفيذ السياسة البيئية
، ة بكل أطوراهاة ، وتعمقها المدرس، تكون بدايتها من األسر حماية البيئة كخطوة قاعدية في وتربيتهم تربية بيئية ، 

 .كل المؤسسات المسؤولة عن البيئة  وتساهم فيها
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، رسالة ماجيستير في اقتصاد  البيئة ، كلية الحقوق و العلوم اإلقتصادية  ، جامعة قاصدي  الجزائر (

 0229، ورقلة ، احبمر 

 راه دكتو رسالة، المذعن  البيئي بالسلوك الوعي تعزيز في االجتماعية المؤسسات دور زردومي محمد: .8
 .3112،  الجزائر جامعة، واالجتماعية اإلنسانية العلوم ،كلية التربية علوم في
ات التعليم المتوسط التربية البيئية ودورها في التنمية المستدامة )دراسة ميدانية بمؤسسطويل فتيحة : .7

عبد القادر  0212( ، رسالة دكتوراه في علم اجتماع التنمية ،جامعة محمد خيضر ، بسكرة ،بمدينة بسكرة
ماجيستير في البنوك رسالة ، تحليل اآلثار االقتصادية للمشكالت البيئية في ظل التنمية المستدامةعوينان : 

 .3111عد دحلب ، البليدة ، والمالية ، كلية العلوم االقتصادية ، جامعة س
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، رسالة تأثير النخيل على الجزيرة الحرايرية العمرانية )حالة قصرمدينة ورقلة ( عرباوي كوثر : .11
ماجيستير في الهندسة المعمارية ، تخصص التجمعات البشرية في المناطق الجافة وشبه الجافة ،كلية العلوم 

 0212والتكنولوجيا ، جامعة محمد خيضر، بسكرة ، 

،رسالة  ماجيستير في التهيئة الهيدروليكية ل التربة الزراعية في حوض ورقلة  يفعل غسغرياني سفيان: .11
في المناطق الجافة  ، قسم الري والهندسة المدنية ، كلية العلوم والعلوم الهندسية  ، جامعة قاصدي مرباح، 

 0222ورقلة ، 
ة القاهرة الكبرى في التوعية بقضايا البيئة دور البرامج البيئية بإذاعمصطفى أحمد أحمد عيد : .12

 ، رسالة ماجيستير في التربية والثقافة ، معهد الدراسات والبحوث البيئية ، جامعة عين شمس ، المحلية
 .  3112مصر ، 

،رسالة دكتوراء في القانون العام، جامعة بوبكر  اآلليات القانونية لحماية البيئة في الجزائريحيى وناس:  .23
 . 0229د ، تلمسان،بلقاي

 رسالة  "،حالة بلديات قسنطينة  "دور الجماعات المحلية في حماية البيئية يوهنقل زوليخة : -.11
، التهيئة العمرانية و  ،قسم الجغرافيارض ألا موعل كليةنية، ارلعما التهيئة مقس، ماجستير في التهيئة اإلقليمية 

 . 3181،  نطينة قس جامعة منتوري 
 :باللغة الفرنسية

 
1.Bellaoueur Abd El Aziz. Etude hydrogéologique des eaux souterraines de la région de Ouar-

gla Soumise à la remontée des eaux de la nappe phréatique et Perspectives de solutions pallia-

tives.Magister en Génie Civil ,  Faculté des sciences,  Université  El-Hadj Lakhdar – Batna. 2008 

 

2.Berthelot M.: étude de le contribution du programme de formation information pour 

l’environnement à la pérennisation de l’éducation relative l’environnement dans 

l’enseignement primaire sénégalais,PHD.  Faculté des sciences de l’éducation, Université La-

val, Québec,2007 

 

3.Mehdi Lotfi  :La prise en compte de la structure verte dans l’aménagement urbain, dans le 

cas d’une densité urbaine,étude de la ville de Bordj Bou  Arréridj, diplôme d’Etude Approfon-

dies ( Ville et Territoires),centre d’Etudes Supérieures d’Aménagement ,Tours,2004   

 

4.Telli Hafsa :Impact des rejets des eaux usée épurées de la cuvette d’ourgla sur 

l’environnement ,Memoire de Master a science de l’environnent ,Faculté des science de la na-

ture et de la vie et de la terre et de l’univers , Université Kasdi Merbah , Ouargla,2013 

 

 

 المجـالت والموسوعـات :     
 إذاعة اتحاد مجلة البيئة ، بمشكالت الوعي إيجاد أهمية و البيئي عارف: االعالم الواحد عبد إبراهيم.1

 . 2008 ، جانفي 72 العدد ، وتلفزيون الخليج
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-3118العشري  االستراتيجي اإلطار ظل في اقتصادي منظور من ئرالجزا في البيئة"براهيمي شراف : .2
 . 3182،  83، العدد مجلة الباحث "3188

برقوق عبد الرحمان ، مناصرية ميمونة:" الضبط اإلجتماعي كوسيلة للحفاظ على البيئة في المحيط .3
 . 0229، ، جامعة محمد خيضر،بسكرة ،الجزائر10،العدد مجلة العلوم االنسانية، " العمراني

مجلة فضاءات ، " واقع التربية البيئية من منظور دولي ووطني "بركيعة عبد المولى: عبد المالك الوردي: .1
  . 3111، الرباط ، 2، العدد  تربوية

بطبال حكيمة : التربية البيئية للطفل في المحيط األسري ، دراسة ميدانية بالبليدة )منطقة بوعينان ( ، .5
 . 3112الجزائر ، ، ، مركز البصيرة  3، العدد ولةمجلة دراسات في الطف

 مجلة العلوم االجتماعيةبن خليفة خديجة ، بورزق نوار: " دور التربية البيئية للتصدي لمشكلة التلوث " ، .6
  . 3182، جويلية 82، العدد 

حليلية لمحتوى كتب واقع التربية البيئية في برامجنا التعليمية ، دراسة ت"بوعبد الله  لحسن ، ناني نبيلة: .7
، جامعة فرحات منشورات مخبر إدارة وتنمية الموارد البشرية ، "الطور األول من التعليم األساسي الجزائري 

 . 3118عباس ، سطيف ، الجزائر ، 
مخبر البحث في علم النفس وعلوم "  ، إشكالية المواطنة في المدرسة الجزائريةبوفلجة غيات وآخرون : .8

 .وهران ، الجزائر  عةجام ،" التربية 
مجلة في البحث بوقصاص عبد الحميد :" تطور السكان في الجتمع الجزائري وثنائية الريفي والحضري "،  .9

  3118، سكيكدة ، ماي  8822أوت  31،جامعة  2، العدد  والدراسات في العلوم  االنسانية

مجلة الباحث  ،" ة للمدينة الجزائريةالمشكالت الحضرية الراهنة والتحديات المستقبلي "بومخلوف محمد : .21
 .3112منشورات جامعة قسنطينة ، ،12العدد ، االجتماعي

التهامي طواهر محمد  ، رحمان آمال : "تأثير النفط على البيئة خالل مرحلة النقل )حالة الجزائر( " ، .22
 0212،  10، العدد  مجلة الباحث

مجلة العلوم طبية على تكاليف المؤسسات الصحية " ، تومي ميلود ، علواني عديلة: "تأثير النفايات ال .21
 0221، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، نوفمبر  12، العدد اإلنسانية

" ،  0222حسن باسمة كزار: " اآلثار اإلقتصاددية لمشكلة ملوحة شط العرب على القطاع الزراعي لعام .23
   2012رة ، ، جامعة البص 21، العدد  9،المجلد  مجلة العلوم االقتصادية

راشد عماد خربيط : " دراسة تأثير بعض العناصر الجوية على العواصف الغبارية لمناطق مختارة من .24
جامعة المستنصرية ،  كلية العلوم ، ، 2،العدد  00،   المجلد  مجلة العلوم المستنصريةالعراق " ، 

 0211،بغداد
مجلة دراسات ، "ك الفرد الجزائري اتجاه محيطه دور التربية البيئية في تعديل سلو  "زايدي ناصر الدين :.21

 . 3112، كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية ، الجزائر ،  في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية
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، 1،ط 2،م "، الموسوعة العربية من أجل التنمية المستدامة "التربية والتعليم: السحباني عبد الستار.21
 .0229الدار العربية للعلوم ،ناشرون ،بيروت ،  - Eolss–علوم اليونسكو ، األكاديمية العربية لل

البيئة والرهانات من  شكراني الحسني وآخرون : تقرير عن المؤتمر السابع للتربية البيئية تحت عنوان :".17
،  282، العدد  مجلة المستقبل العربي،  " 3182جوان  82-8أجل انسجام أفضل بين المدن والقرى ،

 . 3182، بيروت  ،  نوفمبر وحدة العربية مركز دراسات ال
، الدار البيضاء ، المغرب 88علوض حسين : "التربية البيئية و المدرسة " ، مجلة عالم التربية ، العدد  .18

 ،3181 .  
، العدد  مجلة آفاق تربوية ،"غرب ودور التربية في مواجهتها لمالمشكالت الكبرى في ا"فتيحي محمد : .27
 .  8882، ، الدار البيضاء 2

، 1،ط 0،م الموسوعة العربية من أجل التنمية المستدامة، "كامل أميمة :"االعالم والوازع البيئي .11
 .0221الدار العربية للعلوم ،ناشرون ،بيروت ،  - Eolss–اليونسكو، األكاديمية العربية للعلوم 

" ، مجلة ائعالدولة  المكلفة بالبيئة :"مسار قطاع البيئة مؤشرات تاريخية ووق كتابة.21
 1111،الجزائر،1،العددالبيئة

 ، 1111، الجزائر ، 1: العدد مجلة الجزائر البيئة  "، كتابة الدولة المكلفة بالبيئة :" التحسيس والتكوين.22

  .، الدار البيضاء2، العدد  مجلة آفاق تربوية،  " الجغرافيا والبيئة أية عالقة"كالد محمد : .23
، ورقلة ،  مجلة العلوم االنسانية االجتماعيةي نشر الوعي البيئي " ، مجاني باديس: " دور اإلعالم ف.14

 . 3182سبتمبر 

تقيةيم اآلداء البيئةي فةي المؤسسةات النفطيةة )دراسةة  حالةة المركةب "محجوبي نور الهدى ، أمينةة مخلفةي : .52
  1026، ديسمبر  5، العدد  المجلة الجزائرية للتنمية االقتصادية،  " النفطي حوض بركاوي (

 

 
 غة الفرنسية :لبال

 

1.Akretche Said , Okbi  Lynda: Historique de l'incident d'Okn 32, à la partie du nord du Sahara Algérien, 

Land Subsidence (Proceedings of the Fifth International Symposium on Land Subsidence, The Hague, 

October 1995). IAHS Publ. no. 234, 1995 

2.Bouchemal Manel, Chaouche  Salah:  " La patrimonialisation d’un site suffit-elle à sauvegarder 

un lieu historique ? Le cas du ksar d’Ouargla ", Revue  Elbahith , N°22 , Ouargla, 2015  

3.Salima Rayane kadri, Salah Chaouche :  " Quelles formes de réhabilitation pour le ksar 

d’Ouargla ? Des objectifs urbains, patrimoniaux et sociaux", Centre de Recherche en Anthropo-

logie Sociale et Culturelle, N° 32, 2016, 
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 ر:ـــــالتقاريـ

 باللغة العربية :
 اإلصدارات ، مكتبالمتوسط البحر منطقة في األولوية ذات البيئية القضايااألوروبية:  البيئة وكالة تقرير.1

 .2200 األوروبي، لوكسمبرغ االتحاد لدول الرسمية
تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان المدنية  " الجمعية العامة لألمم المتحدة ، مجلس حقوق اإلنسان :.2

ير المستقل المعني تقرير الخب والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية بما في ذك الحق في التنمية ،
بمسألة التزامات حقوق اإلنـسان المتعلقـة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، السيد جون ه. 

 A/HRC/22/43،  3183ديسمبر  32،  33من جدول األعمال ، الدورة  2البند   " ،نوكس
 3182، تقرير المجلس الوالئي مديرية البيئة  لوالية سكيكدة ، .3
 3182التقرير السنوي لحالة البيئة في والية برج بوعريريج لبيئة لوالية برج بوعريريج : مديرية ا.4
 3182ورقلة  التقرير السنوي لحالة البيئة في واليةمديرية البيئة لوالية ورقلة : .5

6.  11-11المنعقد في   11تقرير مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة رية + هيئة األمم المتحدة : 
، 1121 جوان ،، نيويورك     A/CONF.216/16  ، 

 . 1111تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائروزارة  تهيئة اإلقليم والبيئة : .9
الديوان األلماني ، تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائر ،  وزارة  تهيئة اإلقليم والبيئة والسياحة:.8

 1112، الجزائر ، للتعاون التقني 
دار الحقائق ، الجزائر تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائر ،  تهيئة اإلقليم والبيئة والسياحة:وزارة  .9
 ،1112 

 ،  المخطط الوطني لألعمال من أجل البيئة والتنمية والمستدامةوزارة  تهيئة اإلقليم والبيئة:.11

 1111، ، الديوان األلماني للتعاون التقني 

 باللغة الفرنسية:
1.- Agence de L’Environnement et de La Maîtrise d’Energie : " guide de projets éducatifs à 

l’environnement", rapport méthodologique (sélection d’outils pédagogiques :Déchets- Maitrise 

d’Energie –qualité de l’aire Transport ) 

2.Adel Koula : Annuaire de l’environnement de l’Algérie ( symbiose-communication -

environnement) ,2000 

Direction de l’environnement  de la wilaya de Skikda :  Rapport Thématique sur l’état  
littoral de la wilaya de Skikda201 
3.Larid Mohamed : "Bilan et diagnostic « gestion des zones  côtières"  , Plan National d’action Environnemental, 

Rapport d’expert N°06.Banque  Mondiale 
4.    Ministère D’aménagement du Territoire et de l’Environnement, rapport sur l’état et l’avenir de  le environ-

nement 2003        
5.Office Nationale des Statistique : Annuaire statistique de L’Algérie ,Volume n° 30, 2014  
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 باللغة اإلنجليزية :
1. The International Bank for Reconstruction and Development :"MDGS and the Environment 

Agenda for Inclusive and Sustainable Development" ,The World Bank global monitoring report 

,2008. 

 

 دات :يات ،الندوات ،المسو  الملتق
 باللغة العربية : 

المسؤولين عن  بجامعة الدول العربية ،إدارة البيئة واإلسكان والتنمية ، األمانة الفنية لمجلس الوزراء العر .1
دراسة تحليلية لوضع التربية البيئية في مرحلة رياض األطفال لبعض الدول العربية بين شؤون البيئة : 
 قبل والتعليم الحضانة دور في البيئية التربية حول العمل إلى حلقة مسودة مقدمة ، لمستقبليةالواقع والرؤية ا

 2005للجامعة،  مصر ،  العامة األمانة ، مقر الخاصة ولذوي االحتياجات االبتدائي
 "،ائرالجز  في المستدامة التنمية تحقيق في ودورها البيئة حماية آليات "زعباط سامي ، مرغيت عبد الحميد :.1

 العلوم ، كلية والتحديات الواقع بالتنمية البيئة عالقة:حول األول الدولي الملتقى في مقدمة مداخلة
 38، 28 ،يومي جيجل،الجزائر-يحي بن الصديق محمد ،جامعة التسيير وعلوم والتجارية االقتصادية

   2015أفريل

 حالة   ؟عالقة أية االجتماعية لتحوالتوا العمرانية المخالفات بوسماحة احمد:  ،   القادر شواش عبد.3
" ، أشغال الملتقى الدولي "تحوالت المدينة الصحراوية مقاربات حول التحوالت االجتماعية العتيق ورقلة قصر

     0211مارس  2،2والممارسات الحضرية ، ورقلة ، يومي 
نحو تربية  ندوةالمظاهر ( ، صالح بن علي أبو عراد : التربية البيئية في اإلسالم )المفهوم ، األهداف ، .1

 . 3112فيفري  32، 33 السعودية ،، جامعة الملك خالد ، بيئية أفضل
 للبيئة األول العربي اإلعالمي الملتقى حول تقرير ، العربية اإلعالم وسائل في البيئة :نجيب  صعب.5

  . 3112،  والتنمية
 المؤتمر العلمي الدوليمداخلة ب، "المستدامةتفعيل دور الجباية البيئية لتحقيق التنمية " عجالن شعالن :.6

، وعلوم التسيير العلوم االقتصادية  كلية ،  حول التنمية المستدامة والكفاءة الستخدامية للموارد المتاحة 
  3111أفريل  2،1يومي   ، سطيف،  فرحات عباسجامعة 

حول " التربية البيئية في المدن بمداخلة  السابع للتربية البيئية  مشاركة الباحثة في فعالية المؤتمر.7
 3182جوان  82ألى  8، من  " الجزائرية

العربي للبيئة والتنمية  ى، تقرير المنتدالمنتدى العربي للبيئة والتنمية:"البيئة العربية تحديات المستقبل" .8
1118 . 

بجنوب إفريقيا ) تقرير مؤتمر القمة العالمية للتنمية المستدامة  جوهانسبورغ المتحدة : منظمة األمم .9
 E.03.II.A 1 المبيع رقم، .المتحدة األمم ، منشورات A/CONF.199/20 ،( 2112ديسمبر  4 –أوت  26
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 للقيادات ندوة،  العام التعليم  مناهج في البيئية التربيةالثقافة والعلوم ،  المنظمة العربية للتربية و.21
  1299،عمان ،العربي الوطن في التعليمية

ملتقى ،  نويري سامية : الضبط اإلداري آلية لحماية البيئة في القانوى الجزائري اللعزيز ، عبد ا لنويري ا.22
 LEJE، مخبر  الجزائري  التشريع و الدولي القانوى  في ظل البيئة لحماية القانوني دولي حول النظام

 . 3182ديسمبر  8،81، قالمة ، يومي  8822ماي 1للدراسات القانونية والبيئية ، جامعة 

 بالفرنسية :
1.Unesco  : Eduquer pour un avenir viable, une vision transdisciplinaire pour l’action concertée 

Conférence Internationale Thessalonike 8-12 Décembre 1997)Environnement et société, éduca-

tion  et sensibilisation du public à la viabilité(, Unesco  et le gouvernement de Grèce. 

2.Said Akretche , Lynda Okbi : Historique de l'incident d'Okn 32, à la partie du nord du Saha-

ra Algérien, Land Subsidence (Proceedings of the Fifth International Symposium on Land Sub-

sidence, The Hague, October 1995). IAHS Publ. no 
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 :المنشورات
 منشورات دار دنيا لوالية برج بوعريريج.1
 منشورات المعهد الوطني للتكوينات البيئية.2

 ائد :الجر 
 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . .1
 1116/ 16/11، جريدة الشروق ، حفرة بركاوي.. الكارثة المحدقة بسكان الجنوبرشيد :  شويخ .2

 المقابالت : 

/ 1/  12 سطورة ، سكيكدة ،  مقابلة  مع  بوغليطة توفيق : عضو جمعية نجوم البحر ، مقر الجمعية ، .1
  سا 11:11، الساعة  1112

/ 11/ 6ورقلة ، ، مقابلة خمقاني عبد الهادي : رئيس جمعية التكافل األخضر  ، جامعة قاصدي مرباح .2
 سا  11:11 -11:11،  1112

: رئيس مصلحة التحسيس واإلعالم والتربية البيئية لوالية البرج ، بمكتب  بلخيري   مقابلة عبد الوهاب .3
 ا س 11:12 –سا 11:11الساعة   11/1/1112المصلحة، 

 سا  11:11،   1112/ 2/11فبراير ، ورقلة ،  12مقابلة قسوم لقمان : نادي رعاية البيئة ، متوسطة  .4
،  1112/ 1/  12 سكيكدة ، مقابلة مع سوامس رضوان: رئيس جمعية إيكولوجيكا ،  مقر الجمعية ، .5

 سا . 11:11الساعة  

 12/2/1112محمد جالل ، برج بوعريريج ، مقابلة مع   بولعرايس فريد : رئيس النادي األخضر،  مدرسة .6
 سا 11:11، 

: 12، 1112/ 11/ 2مقابلة مع  بقاري الطاهر: رئيس النادي األخضر، ثانوية أحمد الخليل ، ورقلة ، .7
 سا 11

برج بوعريريج ، ، مقابلة مع  بلقاسم جفال هدى: رئيس النادي األخضر، متوسطة عمار أوشيش  .8
 سا  11:11،  11/2/1112

 ،  1112/ 12/1الزبير   : رئيس النادي األخضر ، متوسطة أحمد زبانة ، سكيكدة ،  ة مع  بن علة مقابل.9

 برج بوعريريج بوبكر: رئيس الجمعية اإليكولوجية والصحية ، محل توابل ،بوروح  مقابلة مع  .11
 سا    11، الساعة  2/11/1116

ر العتيق لحماية البيئة ، مقر الجمعية ، مقابلة مع  بوزيان عبد القادر ، رئيس جمعية أصدقاء القص .11
 سا  11:11،   2/11/1112ورقلة ،

مقابلة مع  دحومان اسماعيل: رئيس النادي األخضر ، متوسطة لحواسة الحسين ، برج بوعريريج ، .12
 سا  11:11،  11/2/1112
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برج داري ،مقابلة مع  زايدي عبد الحميد : رئيس جمعية حماية المستهلك ، مقر الجمعية بالحي اإل .13
  1/1112/ 11 بوعريريج ، 

مقابلة مع  شريفي مالك : رئيس النادي البيئة ، ثانوية بلميهوب عبد الرحمان ، برج بوعريريج  ،  .14
 سا   11:11،  12/2/1112

برج بوعريريج ، 2مقابلة مع  مباركية زكرياء  : رئيس جمعية جمعية البهجة ، مقر الجمعية ، .15
 سا 11:11،  11/1116/

ابلة مع السيد بن خالد ، مفتش التعليم االبتدائي ، ومنسق األنشطة الثقافية المدرسية على مستوى مق.16
 سا11:11،  1116أفريل   12 ،التربية لوالية برج بوعرريج  مديريةب مصلحة النشاط الثقافي والمسابقات 

-29-22 الجزائر ، الحامة ، ، مقابلة مع السيدة ذوبيان : مديرة مدرسة التربية البيئية في حديقة التجارب.17
 سا12:22، 0211

-11:11،  1/1112/ 16لدار ، مقابلة مع بوجمعة رقية : رئيسة دار البيئة لوالية البرج ، مقر ا.18
 سا .12:11

/ 1/ 12مقابلة مع خزور نور الدين: رئيس النادي األخضرللمستقبل ، متوسطة صالح سعدي ، سكيكدة ، .19
 سا  11:11،  1112

زايدي كريمة  : رئيس النادي األخضر، مدرسة بن زيوش العمري ، برج بوعريريج ،  مقابلة مع 
 سا  11:11،  11/2/1112

الساعة    2/ 11/  1112يوم  حظيرة البلدية ،  مقابلة مع علي صايفي : مسؤول بحظيرة  بلدية ورقلة ،.21
12:11 

البيئية لوالية سكيكدة ، بمكتب مقابلة مع فتيحة خنوش  : رئيس مصلحة التحسيس واإلعالم والتربية .21
 سا  11:12 –سا 11:11الساعة   11/1/1112المصلحة، 

 باب الواد ، الجزائر  مقابلة مع قرطبي حمزة : مسؤول التكوين في المعهد الوطني للتكوينات البيئية ،.22
 سا12:22، 22-29-0211

لبيئية ، بمكتب المصلحة، مقابلة مع قوجيل أسماء  : رئيس مصلحة التحسيس واإلعالم والتربية ا .23
 سا  11:11 –سا 11:11الساعة   2/11/1112

،   2/11/1112ورقلة ، رئيس جمعية الزئبق ورقلة ، جامعة قاصدي مرباح : مقابلة مع مخرمش إلياس .24
 سا . 11:11 – 1:22

-11:11،  1/1112/ 12رئيسة دار البيئة لوالية سكيكدة ، مقر الدار ،  مقابلة مع موردي سوسن :.25
 سا . 12:11

مقابلة مع نايلي جالل :مذيع برنامج البيئة والمحيط باالذاعة المحلية لوالية البرج ، استوديو اإلذاعة ، .26
 سا .  11:11 – 11:22، الساعة  11/1/1112
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، الية سكيكدة  ، استوديو اإلذاعةمذيع برنامج النافذة الخضراء باالذاعة المحلية لو  مقابلة مع نايلي جالل :.27
 .سا   11:11 – 11:11، الساعة  1/1/1112

باالذاعة المحلية لوالية ورقلة   ، استوديو اإلذاعة ،  مقابلة مع هبال اسماعيل : مذيع برنامج بيئتنا ، .28
 سا   11:11 – 11:11، الساعة  6/11/1112

 2:22،   0211مارس  19بستاني في بلدية برج بوعريريج ، حضيرة البلدية ،   مقابلة مع هشام عباس :.29

 سا 

،  1112/ 1/ 12مقابلة مع وضاح منوية : رئيس النادي االخضر ، ثانوية النهضة للبنات ، سكيكدة ،  .31
 سا   11:11الساعة 

 

 المصالح اإلدارية :

 دار البيئة برج بوعريريج .1

 دار البيئة لوالية سكيكدة .1

 الديوان الوطني للتطهير لوالية برج بوعريريج ..1

 سكيكدةلوالية  الديوان الوطني للتطهير.2
 لوالية ورقلة .  الديوان الوطني للتطهير.2

 الفرع الفالحي  لدائرة ورقلة..6

 محافظة الغابات لوالية ورقلة   .2

 محطة الرصد الجوي المطار ورقلة ..1
 محطة الرصد الجوي بومرقد برج بوعريريج ..8

 محطة الرصد الجوي سكيكدة ..81
 وعريريج مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية لوالية برج ب.88
 مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية لوالية سكيكدة .83
 ورقلةمديرية البرمجة ومتابعة الميزانية لوالية  .82
 مديرية البيئة لوالية برج بوعريريج .82
  مديرية البيئة لوالية سكيكدة .82
 مديرية البيئة لوالية ورقلة .82
 مديرية التعمير والبناء  لوالية سكيكدة .12

 بوعريريج برج االستثمار لوالية وترقية عيةالصنا التنمية مديرية.81
 مديرية الحماية المدنية لوالية برج بوعريريج ..88
 مديرية الحماية المدنية لوالية سكيكدة..31
 مديرية الحماية المدنية لوالية ورقلة ..38
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 مديرية الري لوالية برج بوعريريج .11

 مديرية الري لوالية برج بوعريريج ..11

 مديرية الري لوالية ورقلة .12

 ديرية الصناعة لوالية برج بوعريريج م.32
 لوالية سكيكدة . مديرية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وترقية االستثمار.32
 مركز الردم التقني الزفزاف سكيكدة ..12

 المصالح التقنية لبلدية برج بوعريريج .12

 المصالح التقنية لبلدية سكيكدة .11

 المصالح التقنية لبلدية ورقلة .11

 دم التقني لوالية برج بوعريريجمؤسسة تسير مراكز الر .28
 مؤسسة تسير مراكز الردم التقني لوالية ورقلة.11

 
 مواقـع االنترنت  : 

 العقد الدولي من أجل التربية للتنمية المستدامة اليونسكو:  .2
 
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID2016/07/15  

         والبيئة وزارة الموارد المائية.1

                                                                                                                                                 
environnemental/?lang-education--http://www.mree.gov.dz/environnement/sensibilisation        

 

 ركلية علوم األرض والجغرافيا وتهيئة اإلقليم  ، الجزائ:   موقع جامعة  هواري بومدين.2

http://www.usthb.dz/ar/spip.php?article75 

 . البيداغوجية لألطفال فضاءات مبتكرة في الجزائر المزارع كمال شيرازي:.2
http://162.13.70.33/Web/elaphplus/2010/10/601770.html?entry=articleRelatedArticle 

 

5.Boris Razon : or-noir-eaux-profondes-pollution-secrete , magazine H2o , 

http://www.h2o.net/catastrophes-pollutions/or-noir-eaux-profondes-pollution-secrete.htm,  
 

 موقع اإلذاعة الوطنية :.1

http://www.radioalgerie.dz 

 موقع جريدة المواطن .9

http://www.elmouwatin.dz/spip.php?page=imprimer&id_article=5396 1/2 El  mouwatin  
  

  موقع قناة الشروق .9

 https://tv.echoroukonline.com/program/green-mag.  

  العواصف الرملية والترابيةالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية : 

https://public.wmo.int/ar 

http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID
http://www.mree.gov.dz/environnement/sensibilisation--education-environnemental/?lang%20%20%20%20%20%20%20
http://www.usthb.dz/ar/spip.php?article75
http://162.13.70.33/Web/elaphplus/2010/10/601770.html?entry=articleRelatedArticle,2016/10/23,9:40h
http://www.radioalgerie.dz,2016/10/20,22:00
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توزيع الهزات األرضية في الجزائر (:10الملحق )  

34، ص 7112حالة ومستقبل البيئة في الجزائر، المرجع السابق المصدر :وزارة تهيئة اإلقليم والبيئة والسياحة  : تقرير    

 تصنيف واليات الجزائر من حيث درجة الضرر التي تصدره نفاياتها :(17) الملحق   
 )%(النسبة  المنطقة طبيعة النفايات

 عضويةالالنفايات غير 

 بومرداس
 صناعية الرويبة والرغايةالمنطقة ال

50 

 30 وهران، ارزيو
 23 عنابة
 22 الجزائر

 00 عنابة النفايات العضوية
 00 عنابة قليلة السمامة النفايات

 النفايات الزيتية
 22 سكيكدة

 22 وهران، ارزيو
                                    .063ص ،المرجع السابق وزارة التهيئة العمرانية البيئة والسياحة: :المصدر

 المكان السنة القوة عدد القتلى البنايات المهدمة
 بومرداس 2003 2.0 2200 /

تموشنتعين  2111 5.5 25 200  
 معسكر 2112 5.2 212 152
 تيبازة 2101 2.2 35 2222
 الشلف 2100 1.3 2233 20000
 الشلف 2152 2.1 2223 20000

 جيجل 2052 1 / /
في المدينة 00%  البليدة 2025 1 1000 
في المدينة 00%  وهران 2110 1 3000 
في المدينة 00%  الجزائر العاصمة 2122 1 20000 
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(:30الملحق )  
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   ( : قائمة مشاريع البحث في ميدان التربية البيئية 51الملحق )

394،المرجع السابق ،ص  7002وزارة  تهيئة اإلقليم والبيئة: تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائر المصدر:    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المبلغ )ماليين 
 رقم الرمز عنوان المشروع المؤسسة الدينارات (

0.2  2.202 التربية البيئية في االبتدائي جامعة سطيف 
المدرسة التربية البيئية في الوسط الحضري وخارج ج.ع.ت.هـ .ب 2.0  20205 
ضري تكوين المربين في البيئة وفي الوسط الح ج.ع.ت.هـ .ب 2.0  3.201 

2.0 
معهد  0ج باريس 

 المغرب أوروبا
 2.222 دراسة وبحث عمل التربية البيئية

 5.222 التربية البيئية والصحة في سطيف م/ج/ج 2.0

تحيين ة تحليل نقدي للبرامج الحالية لعلوم الطبيع ج.ع.ت.هـ .ب 2.0
 ومالءمة مع مشاكل البيئية

5.222 

 جامعة سيدي بلعباس 2.0
ضري دراسة وتحليل سلوك العائالت في الوسط الح

 في مواجهة نفاياتهم )حالة مدينة بلعباس (
1.222 

 جامعة بومرداس 2.0
من  اماج منهاج التصور في مسار التصنيع للحد
 االقتطاع من الموارد الطبيعية وحماية البيئة

0.223 

ستيكيةحماية البيئة والمحافظة عليها من المواد البال جامعة وهران 2.0  1.220 
 20.225 التربية البيئية والصحة في سطيف م.ح جامعة سطيف 2
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 7106 سكيكدة واليةالكثافة السكانية في  ( :16الملحق )
                        المساحة السكان  HAB/KM² الكثافة 

(KM²) 
COMMUNES 

 سكيكدة ,2 744361 426,3

كرومة حمادي 47 42174 72741  

 فلفلة 62 44317 273
 الحدائق 34 1146, ,34
 بوشطاطة ,77 716,7 52
زويت عين 714 13,, 7,  

جمال رمضان 733 445,4 46,  

بشير بني ,3 ,7771 63,  

 القل 3, 37713 72174
زيد بني 745 4444, 717  

 شرايع 66 7614, 4,1

 زيتونة 43 ,,56 44,

 قنواع 64 4126 774
عطية اوالد 713 ,7,21 7,1  

مايون  خناق 31 2,47 ,77  

الزهور واد 44 1165 44  

 عزابة 714 62264 464

 جندل ,7, 5565 31

شرشار عين ,71 74715 714  

 السبت 33, 71246 ,1
 الغدير 36 1344 ,76
عزوز بني 45, 44251 737  

لخضر بكوش 721 71344 771  

 المرسى ,77 6516 ,6
 الحروش 56 26344 244
بوشعور صالح 56 43,46 421  

دشيش مجاز 11 47,2, 411  

 زردازة ,71 73363 ,73

حبابة أوالد 755 ,563 34  
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مزغيش سيدي 52 ,534, 471  

ولبان بني ,76 4415, 714  

بوزيان عين 16 77136 732  

 عين بوزيان  714 25135 ,44

 تمالوس  713 ,357, 31,
   بني الويدان 46 47416 463
  الكركرة  734 4416, 754
 عين كرشة  11 2761 13
وجلة   715 45644 ,,,

 بولبلوط
 المجموع 4118 1037751 252

 7102المصدر : مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية لوالية سكيكدة  
 

 ( : مركبات القطب البتروكيماوي 12الملحق )

 المصدر : مكتب الخرائط واإلحصاء لمديرية الحماية المدنية سكيكدة  
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 7106برج بوعريريج  في والية  (: الكثافة السكانية18الملحق )

 7102المصدر : مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية لوالية البرج 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكثافة 
Hab/Km² 

 المساحة

Km² 
 البلدية السكان

 الكثافة
Hab/Km² 

 المساحة

Km² 
السكا

 ن
 البلدية

 منصورة 801 23 300,5 79,20 برج بوعرريج 290 188 81,1 2321,70

 أوالد سيدي براهيم 025 3 78 38,78 عين تاغروت 435 14 124,03 116,38

 حرازة 229 6 153,53 45,96 تيكستار 397 11 109,43 104,14

 بن داود 010 13 120,45 108,01 راس الوادي 581 57 140,13 410,91

 المهير 565 19 183,38 106,69 اوالد براهم 807 8 74,03 118,96

 مجانة 056 25 195,3 128,29 عين تسرة 703 10 118,31 90,46

 حسناوة 793 21 125,2 147,06 برج الغدير 128 29 104,58 279,03

 ثنية النصر 459 6 127,2 50,77 غيالسة 353 12 47 262,82

 اليشير 838 25 101,6 254,31 تقلعيت 601 5 64,4 86,97

 جعافرة 945 8 63,88 140,02 بليمور 324 12 62,58 196,93

 الماين 976 6 71,7 97,29 العناصر 485 16 66,68 247,22

 تفرق 421 2 70,4 34,38 بير قاصد علي 518 16 64,48 256,17

 القلة 849 6 49,88 30;137 سيدي مبارك 020 13 135,6 96,01

 الحمادية 905 27 124,03 224,98 خليل 122 29 222,1 131,12

 العش 171 19 379,89 50,46 برج زمورة 517 11 87,3 131,92

 قصور 213 13 105,63 86 تاسمرت 624 4 49,45 93,50

دحمان أوالد  457 18 48,7 378,99  رابطة 316 12 69,95 127,03 
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  ( : مركبات المنطقة الصناعية برج بوعريريج 10الملحق )
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 7106ورقلة في والية الكثافة السكانية  ( :01الملحق )

 البـلديـــــــة HAB/KM2 الكثافة   السكان    KM2 المساحة 

 حــاسي بن عبد الله 2.05 6,270 3,060

 أنـــــقـــوســة 6.79 19,735 2,907

 الحجيــــرة 7.13 17,330 2,429

 العـــــاليــــــة 1.41 9,272 6,589

 تمــاسيـــن 80.87 24,260 300

 بلــدة عمـــر 67.61 16,903 250

 تقـــرت 220.75 47,683 216

 النـــزلـــة 476.97 62,960 132

 تبسبســـــت 1529.85 39,776 26

 الــزاويــــــة 824.70 24,741 30

 مقــــــاريــن 57.88 16,495 285

 سيــدي سليمــــان 14.55 9,237 635

 الطيبــــــات 6.01 27,400 4,562

 بالنـــــاصـــر 5.01 12,985 2,590

 منقـــــــر 1.80 15,117 8,399

 حــاسي مسعـــود 0.69 49,276 71,237

 البــرمـــة 0.14 6,465 47,261

 مجموع الواليــة 4.08 666,655 163,230

 7102المصدر : مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية لوالية ورقلة 
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 لوالية سكيكدة  مساحة البلديات الساحلية :) 00 (الملحق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7103تقرير المجلس الوالئيمديرية البيئة  لوالية سكيكدة ، المصدر : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

طول الشريط 
 )كلم ( الساحلي

 النسبة
)%( 

مساحة المجال  
 ( 7الساحلي )كلم

 

 مساحة البلديات الساحلية
 البلديات ( 7)كلم

 المــرسى 114,4 76,70 67,04 37,22
 بن عزوز 239,9 209,4 87,28 7,26
 جــندل محمد سعدي 213,7 56,95 26,65 5,15
 فــلفلــة 70,02 8,46 2 40,64 22,14
 سكيكــدة 56,38 0,06 4 71,05 28,69
 عــين الزويت 113 3,32 2 20,63 35,03
 تمــالوس 177,4 4,867 2.74 7,66
 كــركرة 85,93 15,48 18,01 23,99
 القـــل 24,41 16,87 69,11 25,52
15,58 20,00 14,23 

 

 الشرايع 71,13
 قـــنواع 65,73 19,95 30,35 13,38
 أوالد اعطيــة 106,9 11,56 10,81 7,33
 خــناق مايون  45,03 23,48 52,14 20,12
 واد الزهـور 87,73 1,742 1,98 1,12

 المجموع 1471,66 451,23 30,66 250,19
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2002في بلدية سكيكدة  ( : وضعية السكنات الهشة21الملحق )  

 المساحة الموقع
 )الهكتار (

عدد 
البنايات 

بمزيج من 
 مواد البناء

عدد البنايات 
 بدون هيكل

عدد 
البنايات 

بتربة 
 ضعيفة

إجمالي 
البنايات 

 الهشة
عدد  عدد األسر

 السكان

 657 41 41 5 , 16 / حي لوكيل

 77,5 717 717 72 3 ,72 / واد شادي

 7364 ,76 ,76 4 41 61 / سطورة

بني مالك ،بني 
 211 774 54 1 7, ,1 / القرود

 4343 461 4,1 1 472 212 / النسيج الحضري 

 6,,, 367 341 _ _ _ / بحيرة الطيور

 6,,, 367 341 7 777 4,2 / حي اآلجر شرق 

 4,1, 363 421 65 4, 24, / حسين لوزاط

 564 12, ,75 4 7 744 / طريق الورشات

 1344 7114 74,6 _ _ _ / بوعباز

 76,6 444 14, 1 1 14, / المنطقة الضغرى 

 7624 311 4,1 4 62, 25 / العربي بن مهيدي

 2411 7136 7136 4 44, 411 / صالح بو الكروة

طريق الوطني 
)هواري  00رقم 

 بومدين (
/ 46 21 7 41 717 3,4 

 7244 344 4,1 42 771 7,2 / حي بدعي شعبان

 ,6, 111 ,21 33 21, 14, / زفزاف

 43,36 1615 6345 25, 7237 3645 741011 المجموع

 2012مديرية التعمير لوالية سكيكدة 
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 :( : النفايات الخاصة والخطرة في بلدية سكيكدة 13الملحق ) 

N° Etablissement Désignation et consistance du Déchets 
Quantité Stockée 

/An 

01 

SPE Centrale Thermique Electrique       

BP 89                                                                                                               

ZONE Industrielle de Skikda 

Transformateurs contenant des PCB 7200 Kg 

Chlore (CL) 2580 Kg 

Accumulateurs contenant des PCB 312 Kg 

SOFRACOR 308 1654 L 

02 

Complexe des matières Plastiques      

BP 115                                                                                                  

ZONE Industrielle de Skikda 

Catalyseur d'hydrogénation usagé 15 T 

Catalyseur Chloruration directe (FeCl3) 0,15 T 

Catalyseur d'oxychloruration (CuCl2) 0,5 T 

Boues des effluents 100 T 

Laine de verre 15 T 

Alumine activée usagée 40 T 

Tamis moléculaire usagée 20 T 

Bille céramique usagée 10 T 

Charbon actif usagé (contaminé par le 

mercure) 
5 T 

Cires 40 T 

Tertiaire Butyle CATECHOL: T.B.C 0,5 T 

ALCOOL LAURIQUE 2,16 T 

Urée 5,460 T 

Kuriflock PA 322 0,465 T 

Bicarbonate de Soude 2,050 T 

Catalyseur D.C.P 9,5 T 

Résine Choch Fast Bleu 0,5 T 

Résine base pain 0,67 T 

03 

DRIK/SH AVAL                                                     

BP 129                                                                                                

ZONE Industrielle de Skikda 

Batteries 
58 Unités  

 01 Batterie = 05 Kg 

Huile usagés Néant 

Pneus hors usages 159 G/60 Kg P/6 Kg 

Déchets des soins/infirmerie Néant 

Transformateur à huile ASKAREL 

2,5 Tonne                  

stockage temporaire                   

stockage permanent    

01 transformateur 

ASKAREL 150 L 

(estimation) 

04 

Société de Maintenanc industrielle 

de Skikda                                                               

SOMIK                                                                     

Transformateur à base d'huile PCB 

5,872 Tonne                                

(4 transformateurs +  

huile PCB) 
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BP02                                                                                

ZONE Industrielle de Skikda 

Véhicule hors usage 01 Véhicule 

05 

Unité de Transport des 

Hydrocarbures par Canalisations                                                            

RTE                                                                              

BP 49                                                                           

ZONE Industrielle de Skikda 

Huile usagés / 

Boue de pétrole  5280 T 

Batteries usagées (Pb et Ni-Cd) 100 unités 

Transformateurs contenant des PCB 7,43 T 

Huiles PCB 1600 L=2,464 T 

Terre contaminées par le pétrole 

Faible (comptabilisé 

avec les quantités des 

boues de pétrole) 

Divers (carcasse électriques, cartouche de 

filtre de gaz, bois traité, imprégnés de tracs 

de pétrole……….) 

Divers: Faible 

06 

Complexe gaz Naturel Liquifié                                                                      

BP 72                                                                                                                        

ZONE Industrielle de Skikda 

Amiante 08 T 

Boues Huileuses 1,6 T 

Produits chimiques périmés 50 Kg 

Transformateurs à PCB 2,4 T 

07 

Complexe de raffinage de pétrole 

RA 1/K                                                                                     

BP108                                                                                  

ZONE Industrielle de Skikda 

Mousse d'isocyanates  390 Kg 

Sable contaminé par le fuel /BRI 16 M3 

Terre décolorante (argile de filtration usées) 50 M3 

Mélange des boues biologique provenant  

du traitement des effluents au niveau de la 

nouvelle station d'épurition 

30 M3 

Boue provenant  du traitement des effluents 

contenant  des substances dangereuses 
10 T 

Boue de fond de bacs 212 M3 

tétrahydrothiophène 04 Futs de 200 L 

Condensateur d'huile à PCB 36 Condensateurs 

Sable contaminé par le gasoil 1,5 M3 

Sable contaminé par le pétrole réduit 

importé 
224 M3 

08 

CP2/K Société POLYMED                                                   

BP237                                                                  

ZONE Industrielle de Skikda 

Silicate d'Ammonium 2,5 T 

Catalyseur chromé SYLOPOL 969 0,32 T 

Tamis moléculaire  1 T 

Catalyseur à base de chrome Tergol et 

Sylopol 
3 T 

Catalyseur RO 20/13 catalyseur Palladium 

sur un support aluminium 
0,5 T 

09 
Société des Terminaux Marins STH                               

BP 527                                                                        

Ferrailles 5 T 

Bouteilles extincteur 10 Bouteilles 100 Kg 
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ZONE Industrielle de Skikda Batteries usagées 50 Batteries  1B=15 Kg 

10 

Complexe de Topping Condensat   

RA2/K                        BP ZONE 

Industrielle de Skikda 

Boues Huileuses 11,6 T 

11 

Shariket Kahraba Skikda SKS                                      

BP371                                                                            

ZONE Industrielle de Skikda 

Réactif pour analyses de laboratoire périmé 0,06 T 

Laine de Roche usée 5,12 T 

SF6 usé 450 Kg 

Peinture périmées  60 Kg 

12 

HELISON                                                                                      

BP 118                                                                                                

ZONE Industrielle de Skikda 

Huiles usagés type 

ENERSYN/ANDEROLL 
/ 

Nalcool  2000 50 Kg 

Carbon actif non usé 300 Kg 

Silicate d'Ammonium 560 Kg 

Déchets ferreux 80 Kg 

Laine de verre 150 Kg 

Huiles Lubrifiants 0,89 T   01 M3 

13 
Entreprise Portuaire de Skikda EPS               

Route ilots de chèvres  BP65 

Batteries usagées / 

Filtres usagés / 

Chiffon Souillés 300 Kg 

Cartouche et Toners 2000 unités 

14 NAFTAL GPL Branche Skikda 

Huiles usagés 1,6 T 

Transformateurs à PCB / 

Batteries usagées 0,15 T 

15 NAFTAL CBR District Skikda Boue Hydrocarbure 6,4 

16 

Samsung Engineering Projet de 

Réhabilitation de la Raffinerie de 

Skikda                                            

BP108                                                                                                      

ZONE Industrielle de Skikda 

Laine de Roche conditionnée dans des 

Bigs-Bag 
56,61 T 

Laine  de Roche non conditionnée 2,5 T 
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سكيكدة.  بلدية تصنيف المساحات الخضراء المتواجدة على مستوى  جدول (:10الملحق )  

 التصنيف اسم المساحة الخضراء الموقع المساحة الحالة
 الحظائر الحضرية-0 ال توجد / / /

 CPAحديقة بنك  55اوث  20حي ممرات  2م025 جيدة
 الحدائق العامة-7

 ساحة الحرية وسط المدينة 2م22115 متوسطة

 مشتلة الغرفة الفالحية بجانب مقر الوالية 2م 2200 جيدة

 
 

الحدائق -4
المتخصصة النباتية 

 والتزيينية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (17( و)10مشتلة التنس رقم ) 55اوت 20ملعب  2م2102 جيدة

 البولمانحديقة  ساحة الشهداء 2م221 متوسطة

 حديقة النزل البلدي شارع زيغود يوسف 2م220 جيدة

 حديقة المنطقة الصناعية الصغرى  مدخل المدينة الشرقي 2م 5315 جيدة

 ( )مثلث(10حديقة اإلخوة سعدي رقم ) داخل حي األخوة سعدي 2م322 متوسطة

( )المربعات 14رقم ) حديقة األخوة سعدي حي األخوة سعدي جهة واد الزرامنة 2م522 متدهورة
 األربعة(

 حديقة المقر التقني المقر التقني 2م322 جيدة

 حديقة محطة بوضياف محطة بوضياف 2م500 جيدة

 (10مسكن رقم ) 211حديقة  بجانب مقهى الحي 2م021 متدهورة

 (17مسكن رقم ) 211حديقة  مسكن 100مدخل حي  2م200 متدهورة

 (14مسكن رقم ) 211حديقة  كشك الحيبمحاذاة  2م021 متدهورة
 (10مسكن رقم ) 511حديقة  مسكن 500داخل حي  2م522 متوسطة

 (10حديقة مرج الديب ) حي اإلخوة بوحجة مرج الديب 2م3212 متدهورة
 (14حديقة مرج الديب ) // 2م3225 متدهورة
 (13حديقة مرج الديب ) // 2م000 متدهورة
 حديقة عيسى بوكرمة عيسى بوكرمةحي  2م2320.2 متدهورة

  حديقة عمار قنون  حي زيغود يوسف 2م2203 جيدة
 
 

الحدائق الجماعية -3
 و/أو اإلقامية

 
 
 

 (7مسكن رقم ) 511حديقة  مسكن 500داخل حي  2م300 
 (4مسكن رقم ) 511حديقة  مسكن مقابل ثانوية سوامس100 2م220 متوسطة

 (17حديقة مرج الديب ) حي اإلخوة بوحجة مرج الديب 2م522 متدهورة
 حديقة األمل حي األمل 2م232 جيدة

 (10حديقة الوالية رقم ) أمام مقر الوالية 2م222 جيدة
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  (17حديقة الوالية رقم ) أمام مقر الوالية 2م222 جيدة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (17)حديقة اإلخوة سعدي رقم  داخل حي اإلخوة سعدي 2م102 جيدة

 حديقة البولفار حي البولفار واجهة البحر 2م211 جيدة

 حديقة المذبحة )الشرطة( بجانب المذبحة 2م250 جيدة

 حديقة التوس كوز مقابل مركز البريد المركزي  2م220 جيدة

 حديقة المسرح البلدي لسكيكدة وسط المدينة بجانب المسرح الجهوي  2م252 متدهورة

 (10حديقة ساحة الشهداء رقم ) ساحة الشهداء 2م130 متوسطة

 (17حديقة ساحة الشهداء رقم ) ساحة الشهداء 2م 130 متوسطة

 حديقة محور الوالية الوالية 2م322 جيدة

بمحاذاة العيادة المتعددة الخدمات  2م200 جيدة
 لساحة الشهداء

 حديقة نهج المجاهد

 حديقة زيغود يوسف زيغود يوسف 2م100 جيدة

 حديقة حي الزيتون  حي الزيتون  2م2202 متوسطة

 حديقة واد الوحش واد الوحش 2م300 جيدة

 حديقة المستشفى القديم منحدر 2م2000 جيدة

 حديقة بويعلى منحدر بويعلى 2م2522 غير مهيأة

 (10حديقة صالح بو الكروة ) حي صالح بوالكروة 2م105 متدهورة

 الحدائق الخاصة-5 / / / /
 غابة برج حمام )بوعباز( شمال قطاع برج حمام 2م22050 غير مهيأة

 الغابات الحضرية-6

 داخل كل حي شجرة 0000 غير مهيأة
 غابة حي الزيتون 
 غابة حي الزرامنة

 غابة حي اإلخوة ساكر
 منحدر األمل منحدر بحي األمل 2م20233 

 مقابل المستشفى منحدر مقابل مقر الدائرة 2م2000 

 غابة التسلية سطورة بجانب حي بويعال 2م00000 غير مستلمة
  ممر اإلخوة ساكر حي اإلخوة ساكر 2م310.2 جيدة

 
 

الصفوف المشجرة -2

 ممر المقابل للمقر التقني SNTV 55اوث 20حي الممرات  2م221.5 جيدة

 القطاع العسكري ممر المقابل  اإلخوة عياشي مقابل القطاع العسكري  2م232 متوسط
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 والمحاور  محور ساحة الشهداء ساحة الشهداء 2م222 جيدة

 محور الزرامنة الزرامنة 2م1.20 جيدة

 محور الطرق األربعة الطرق األربعة 2م22.5 جيدة

 محور األخوة عياشي حي اإلخوة عياشي 20 

 محور بشير بوقادوم السردوك شارع بشير بوقادوم 20 

 محور المذبحة يوسف شارع زيغود 2م220 جيدة
 محور اإلخوة ساكر حي اإلخوة ساكر 50 

 ممر بوقرقور بوقرقور 2م0300 

 ممر هواري بومدين هواري بومدين 2م2500 جيد

 ممر بني مالك بني مالك 2م2025 

 55اوث 71محور  55اوث 20 2م50 جيدة

 محور واد الوحش مقابل عمارات عطوي  2م000 جيدة

 ممر ليلو المؤدي إلى الزرامنة ليلو نحو الزرامنة 2م2100 جيدة

 محور حمروش حمودي + المثلثات فالي 2م2200 جيدة

 مثلث هواري بومدين EPLFحي هواري بومدين بجانب  2م22 

 مثلث فوق جسر الزرامنة حي الزرامنة 2م22 

 مسكن 630مساحة خضراء حي  محيطة بالحي 5000م2 جيدة
 طريق المعز بجانب نفطال مثلث 2م22.02 
 مثلث +مربعات مقابل المحكمة اإلدارية حي مرج الديب 2م 212.5 جيدة

 مربعات حي مرج الديب حي مرج الديب 2م322 متوسطة
 مساحة خضراء حي اإلخوة سعدي حي اإلخوة سعدي 2م23.30 

 المنطقة الصناعية الكبرى  2م5000 جيدة
للمنطقة مساحة الخضراء بمحول الطرقات 

 الصناعية الصغرى 
 محور دوران ليلو ليلو 2م305.22 جيدة
 10مساحة خضراء ليلو رقم // 2م221.10 جيدة
 17مساحة خضراء ليلو رقم  // 2م21.32 جيدة
 14مساحة خضراء ليلو رقم  // 2م12.31 جيدة

 محور )مثلث( مقابل الميناء طريق المعز مقابل الميناء 2م222.20 جيدة

 محور )مثلث( طريق المعز طريق المعز نحو بوعباز 2م22.21 جيدة
 محور )مثلث( طريق المعز طريق المعز نحو مرج الديب 2م20.50 جيدة
 اصيصات ساحة الشهداء + وسط المدينة بساحة الشهداء 2م50.02 جيدة
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 2022التقنية لبلدية سكيكدة  لحةالمصدر : المص

 ات الخضراء بمدينة برج بوعريريجأهم المساح : (11الملحق )

أصناف 
المساحات 

 الخضراء
 األنواع النباتية المساحة الموقع التسمية

حديقة 
 حضرية

 النور والنسيم
أكتوبر أمام فندق  12بجوار حي 

دينةالترقي الجنوبي الشرقي للم  
هكتار 1 يليام –الصفصاف األبيض  -الكليتوس   

حديقة 
 عمومية

شهيد 10حديقة   
بجوار السوق المغطاة ومدرسة 

(2( ،)1بلبعبوش العربي )  
 3213م2

 –خزامة  -صفصاف أبيض ،إكليل ليار
-سكليتو -طريوي -نخيل–صفورا  -ورد

–توت أبيض -قيزا-لوري -ميوبوروم
حزامة-أكاسيا  

ة حديقة نباتي
 تزينية

اري حديقةالنصب التذك  3213 م2 وسط المدينة ساحةأول ماي 
-يزاف -السرو األخضر–الصنوبر الحلبي 

-ناكازوري -نخيل-فويوافوري  -طروين
ميويورم. -زيتون -توبا  

 حديقة

 عمومية
انيالمدينة أسفل برج المقر وسط  حيقة المقراني  3000 م2 

رو س -صفصاف أبيض -صنوبر بحري 
-طروين -نخيل -فيزا -أخضر  

حديقة 
 عمومية

 2021 م2 وسط المدينة ساحة اول ماي القلعة
رد و  –أكاسيا –الصنوبر البحري  -لوري 

وينطر -صفورا –اكليل  –نخيل  -فيزا –  

يةحديقة تزين ننهج هواري بومديمقر البلدية  حديقة مقر البلدية   3200م2 

-نطروي-صفصاف أبيض-فويوافوري 
-مميويور -اكليل-بالطات-أكاسيا-فيزا

-اجيشيتسي-فور -ورد-نخيل كناري 
 صنوبر أغيسي

 المثلث

 2م1000 جيدة
الطرق األربعة وبني مالك -

 وبوقرقوروهواري بومدين
الصفوف المشجرة بجانب السيسال إلى غاية 

 (الجامعة )الحدائق

 المجموع 83 / 726774.10 /
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 حديقة إقامية
 جماعية

قحديقة مسجد بومرزا ورقرب السوق شارع محارقة فيب   1013 م2 
-لةدف-تويا-نخيل-كازورينا-فوبوافري 

 لواي

حديقة 
عمومية 

صغيرة أو 
 ساحة مشجرة

صفصاف أبيض-طروين –فوبوافري  1300م2 حي الكوشةشارع طارق بن زياد /  

حديقة إقامة 
 جماعية

مسكن قطاع "د" 210حي  / سرو أ خضر -كليتوس -ميوبورم 2100م2   

حديقة 
جماعية 

 تزينية
/ 

مسكن تساهمي  100حي 
)هداج( المحاذية للمحول 

 الشمالي

طروين -سرو أخضر  –ورد  1000م2  

حديقة 
عمومية 

 صغيرة
أكتوبر 12شعبة الفار وسط حي  / –طروين  –كليتوس  -سرو أخضر 210 م2 

 صفصاف أبيض

حديقة 
 عمومية

 -كاليتوس –فوبوافري ،كاسيا ميموزا  310 م2 أمام مسجد الجباس حديقة مسجد الجباس
 طروين

 غابة بومرقد غابة حضرية
طريق  –جنوب شرق الوالية 

 سطيف
هكتار 0000  

رو س –صنوبر حلبي  –صنوبر بحري 
كاليتوس. -أخضر  

 7000المصلحة التقنية  ببلدية برج بوعريريج المصدر:
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 ( :اآلبار التي تمول بلدية ورقلة 16الملحق )
 

سنة  حوض االلتقاط إسم البئر رقم البئر
 التشغيل

التدفق 
 المعبأ)ل/ثا(

التدفق 
حالة  الربط المستغل)ل/ثا(

 البئر
 يشتغل الخزان Sènonien 7565 31 46 الوحدة 7

 يشتغل الخزان Sènonien 754, 41 74 آللة ميمونة ,

 يشتغل الخزان Miopliocène 7564 3, ,1 متمورة 4

 يشتغل الخزان Sènonien 7554 46 ,2 عين الحاجي 3

 يشتغل الخزان Sènonien 7554 42 42 عين الرحمة 2

 يشتغل الخزان Sènonien 754, ,5 ,2 (7غربوز) 6

 يشتغل الخزان Sènonien 7557 41 ,2 (,غربوز) 1

 يشتغل الخزان Sènonien 7557 ,1 ,1 الجامعة 4

 يشتغل الخزان Sènonien 7514 41 ,2 (7مخادمة ) 5

 يشتغل الخزان ,, Sènonien ,113 41 (4مخادمة ) 71

 يشتغل الخزان Sènonien 7553 31 41 ,مدبح سكرة  77

 يشتغل الخزان Sènonien 7515 41 ,5 (7بني ثور ) ,7

 يشتغل الخزان Sènonien ,111 32 41 عين الويز 74

 يشتغل الخزان Sènonien ,111 3, 41 سيدي بن ساسي 73

 يشتغل الشبكة Sènonien 7551 ,6 71 الجمارك 72

 يشتغل الشبكة Sènonien 7554 41 41 السيليس 76

 يشتغل الشبكة Sènonien 7556 ,4 ,4 7إفري  71

 يشتغل الشبكة Sènonien 7551 42 ,4 النخيل 74

 يشتغل الخزان Miopliocène 7537 75 75 باحميد 75

 يشتغل الخزان ,Sènonien 7551 ,1 7 سعيد عتبة 1,

 يشتغل الخزان ,, ,Miopliocène 7546 3 بور الهائشة 7,

 يشتغل الخزان Sènonien 7546 71 6 ميلودحاسي  ,,

 يشتغل الخزان Sènonien 7544 32 41 7بامنديل  4,

 يشتغل الخزان Miopliocène ,111 ,2 71 حي الجامعي 3,

 يشتغل الخزان Miopliocène ,114 74 1 (,الخفجي ) 2,

 يشتغل الخزان Sènonien ,114 61 ,4 (3الخفجي ) 6,

 يشتغل الشبكة Sènonien ,115 ,102 72 سيدي عمران 1,

 يشتغل الشبكة Sènonien ,115 71 6 7بوعامر 4,
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 يشتغل الشبكة Sènonien ,177 41 ,2 القطب الجامعي 5,

 يشتغل الشبكة Sènonien ,177 35 ,1 ,إفري  41

 يشتغل الخزان Sènonien ,177 ,1 ,1 7حي النصر  47

 يشتغل الخزان Sènonien ,177 32 ,1 ,حي النصر  ,4

 يشتغل الخزان Sènonien ,17, 31 ,2 ,سعيد عتبة  44

 يشتغل الخزان Sènonien ,17, 41 ,1 4بامنديل  43

 يشتغل الشبكة Sènonien / ,2 72 ,بوعامر 42

 / / Albien ,174 ,11 11 بئر حي النصر آلبيان 46
 

 176,ورقلة الجزائرية للمياه المصدر : 
 
ة ورقلة  منشآت التخزين و التعديل التي تمول بلدي : ( 71ملحق )ال  

 إسم المركب رقم المركب
 خصائص المركب

 طبيعة المنشأ حالة المجمع سنة التشغيل
(3السعة)م النوع  

 خرسانة مسلحة في الخدمة 0990 0000 خزان مرفوع الوحدة عين الخير 0

 خرسانة مسلحة في الخدمة 0994 7000 خزان أرضي مركب عين الخير 7

 خرسانة مسلحة في الخدمة 0994 7000 خزان أرضي مركب عين الخير 4

 خرسانة مسلحة في الخدمة 0994 0000 خزان مرفوع مركب عين الخير 3

 خرسانة مسلحة في الخدمة 0999 7000 خزان أرضي مركب غربوز 0

 خرسانة مسلحة في الخدمة 0999 400 خزان مرفوع مركب غربوز 9

 خرسانة مسلحة في الخدمة 0999 7000 خزان أرضي مركب مخادمة 2

 خرسانة مسلحة في الخدمة 0999 400 خزان مرفوع مركب مخادمة 9

 خرسانة مسلحة في الخدمة 0993 400 خزان مرفوع المدبح 9

 خرسانة مسلحة متوقف 0999 7000 خزان أرضي مركب بني ثور 00

 خرسانة مسلحة متوقف 0999 400 خزان مرفوع مركب بني ثور 00

 خرسانة مسلحة في الخدمة 0997 400 خزان مرفوع سعيد عتبة 07

0بامنديل  04  خرسانة مسلحة في الخدمة 0993 700 خزان مرفوع 
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7بامنديل  03  خرسانة مسلحة في الخدمة 7000 000 خزان مرفوع 

 خرسانة مسلحة في الخدمة 0990 400 خزان مرفوع مركب الجامعة 00

 خرسانة مسلحة في الخدمة 7004 7000 نصف أرضي الخفجي 09

 خرسانة مسلحة في الخدمة 0992 700 خزان مرفوع بور الهائشة 02

 خرسانة مسلحة في الخدمة 7000 000 نصف أرضي حاسي ميلود 09

7سعيد عتبة  09  خرسانة مسلحة في الخدمة 7007 000 خزان مرفوع 

 خرسانة مسلحة متوقف 7003 7000 خزان أرضي مركب إفري القارة 70

 خرسانة مسلحة متوقف 7003 7000 خزان أرضي مركب إفري القارة 70

0حي النصر  77  خرسانة مسلحة متوقف 7003 4000 نصف أرضي 

7حي النصر  74  خرسانة مسلحة متوقف 7003 4000 نصف أرضي 

مسلحةخرسانة  في الخدمة 7003 0000 خزان مرفوع القطب الجامعي 73  

 79900  

7009المصدر: الجزائرية للمياه بورقلة                                                                       

 
 ( :المساحات الخضراء في بلدية ورقلــــة11الملحق )

المساحة  اسم المساحة الخضراء
 المخصصة

نوعية وتسمية النباتات  الطبيعة الموقع نوعية السقي
 المغروسة

 بالتقطير 2م 2250 ديقة مقابل األمن الوالئي
 + العداد

محطة البنزين 
 سوناطراك

 صالحة لإلنجاز
حديقة أزهار 

 وأشجار

 واشنطونيا -
 النطنا -
 ميوبوروم -

 زيتون  -
 –الكازوارينا  –واشنطونيا  متوسطة شارع القدس شبكة الماء 2م 2200 حديقة المعوقين )علي مالح(

 –أكاسيا  –المثمر النخيل 
 القطن –اليبيريا –لنطانة 

مساحة مقابل األروقة 
 الجزائرية

 2م 5000
 20موزعة على 
 بقع ترابية

نقص التشجير  سوق الحجر إنعدام شبكة الماء
 والتهيئة

 نخيل مثمر –واشنطونيا 

  2م 2000 حي بومادة  عبد المجيد
 2موزعة على 

 بقع

في حالة  قارة شمالية تقطير
 متوسطة

 واشنطونيا  -
 العشب الطبيعي-

 شجيرات -
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مساحة مقابل إكمالية ابن 
 هجيرة بني ثور

موزعة 2م 2000
بقع  20على 

 ترابية

 أشجار-نخيل  غير مغروسة بني ثور إنعدام شبكة الماء

 2م 5000 أكتوبر  02طريق 
 موزعة على

 قطع 2

إعادة عداد شبكة 
 الماء 

 فبراير 22حي 
 )السيليس(

 ميوبوروم+النطنا حالة متدهورةفي 
 +العشب الطبيعي

 

المساحة من سوق السبت إلى 
 مفترق الطرق بني ثور

إنعدام شبكة الماء  
 +السقي بالصهريج

الطريق الوطني 
202 

منظمة في حالة 
 متوسطة

نخيل مثمر  –لنطانا –واشنونيا 
ميوبوروم  –عشب طبيعي  –

 البيزيا –دفلة  –
الطرق المساحة من مفترق 

بني ثور إلى مفترق الطرق 
 األمن الوالئي

إعادة تصليح شبكة  
الماء +السقي 

 بالصهريج

الطريق الوطني 
202 

منظمة في حالة 
 متدهورة

نخيل  –لنطانا  –واشنطونيا 
 البيزيا -لواي  –دفلة  –مثمر 

المساحة من مفترق الطرق 
األمن الوالئي إلى مدخل 

 المدينة 

إعادة تصليح شبكة  
اء+ السقي الم

 بالصهريج

الطريق الوطني 
202 

منظمة في حالة 
 جيدة

 -نخيل مثمر –واشنطونيا 
عشب -ميبوروم –لكاسيا 
 -برفونش -البيزيا –طبيعي 

 مسك الليل)اللواي(
 /  مساحة المثلث بجوار الكنيسة

 
شبكة الماء بدون 

 عداد
مفترق الطرق 

 االروقة
 وشنطونيا  –الدفلة  متوسطة

  الجامعةالمساحة أمام 
 
 

شبكة الماء )نقص  
الماء+السقي 
 بالصهريج(

منظمة في حالة  أمام الجامعة
 جيدة

 
ميوبوروم+النطنا+ عشب 

 +واشنطويا 
من سوق السبت إلى مفترق 

 الطرق علي مالح
 إنعدام التشجير غير مغروسة 202طريق  إنعدام شبكة الماء 

 
الطريق  المزدوج من مفترق  

الطرق شقيفارة إلى مفترق 
 الطرق المتشعبة

موزعة على 
طول الطريق 

 المزدوج

 الفيكيس - في حالة جيدة  بني ثور السقي بالصهريج
 لنطانة -

من بالة  716الطريق الوالئي 
 إلى مفترق الطرق شقيفارة

موزعة على 
طول الطريق 

 المزدوج

 الطريق الوالئي السقي بالصهريج
202 

في حالة 
 متوسطة 

 الفكيس -
 واشنطونيا -

 
نهج األمير عبد القادر من 

إلى محافظة حزب  BNAبنك 
 جبهة التحرير

موزعة على 
 طول الطريق

في حالة  وسط المدينة السقي بالصهريج
 متوسطة 

 فيكيس -
 توت -

الطريق المزدوج  مستشفى 
 العيون كوبا

موزعة على 
 طول الطريق

 واشنطونيا - في حالة جيدة  النشاطمنطقة  السقي بالصهريج
 

شارع بن خليفة  رورًا بعيادة 
 مخادمة 

 الطريق المزدوج

موزعة على 
 طول الطريق

 فيكيس - في حالة جيدة  مخادمة السقي بشبكة التقطير
 واشنطونيا -

 الزهور والورد -

 7102المصدر : مصلحة صيانة الشبكات ببلدية ورقلة 
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 قائمة الجمعيات البيئية في مجال الدراسة : ( : 00الملحق )

 7102،ورقلة  7106، البرج  7106المصدر : مديريات البيئة لوالية : سكيكدة 

 

 العنوان تاريخ اإلنشاء - إسم الجمعية البلدية 

 بلدية سكيكدة 

 

 

 حي محمد ناموس سكيكدة 7116نوفمبر2  70جمعية بريق 

 المركز الثقافي احسن شبلي 1000نوفمبر  جمعية إيكولوجيكا

سكيكدةالمستورة ، سطورة ،  0004فيفري 7  نجوم البحر   

 العربي بن مهيدي / نادي النورس 

 العربي بن مهيدي /  نادي الدلفين

بلدية برج 
 بوعريريج 

 الجمعية العلمية اإليكولوجية والصحة
 برج بوعريريج أكتوبر حي  11رقم  81/11/1991

 
 جمعية المنظر الجميل لحماية البيئة

 حي ديدوش مراد 81رقم  81/11/1991

 أكتوبر 11

 – FAUNAجمعية حماية البيئة والطبيعة 

FLOR / غرفة الفالحة 
 برج بوعريريج

 جمعية حماية وتطوير الصيد
11/11/99 

 حي عبد المومن 11رقم 
 

جمعية حماية المساحات الخضراء والوسط 
 / البيئي 

  6الرقم  11المجموعة   812حي 

 جمعية الزئبق للبيئة  بلدية ورقلة 
12/18 8118 

/ 
 

 جمعية أصدقاء القصر العتيق لحماية البيئة 
81/1/8111 

 حي بايوب ورقلة 
 

 جمعية النادي األخضر للشباب 
81/1/8111 

  دار الشباب ورقلة  
 

 جمعية البيئة والطبيعة 
1/1/1992 

/ 
 

 جمعية التكافل األخضر 
11/1/8111 

 المخادمة ورقلة 
 

الجمعية الوالئية للترقية والبيئة والمحافظة 
 81/1/8111 على المحيط 

/ 
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 ( :71الملحق )

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قسنطينة  –كلية علوم األرض   
اليوم :                                                           شعبة الجغرافيا والتهيئة العمرانية          

           

                            
لدية بحالة  دور التربية البيئية في مواجهة المشكالت البيئية في المدن الجزائرية :إطار إعداد أطروحة دكتوراء حول     

 رجو منكم مأللذلك نبغرض استكمال الجانب الميداني منه .سكيكدة ، برج بوعريريج ، ورقلة ، أضع بين أيدكم أداة هذا البحث ، 
.حقيقي . ولكم مني جزيل الشكرر عن الواقع الهذه االستمارة بكل دقة على تكون نتائج البحث تعب    

  :أوال :معلومات عامة
الجنس : ذكر                                              أنثى -  
اسم رئيس المصلحة : -  
 المؤهل العلمي لرئيس المصلحة :  -
 الخبرة المهنية : -

 ثانيا : محور األهداف : 
 يرية في مجال التربية البيئية ؟ ماهي أهداف المد -1
 ماهي فئات المجتمع التي توجه إليها هذه النشاطات و وتركز المديرية على تربيتها بيئيا؟  -8
 هل ترى أن االستراتيجية الوطنية في مجال التربية البيئية  واضحة على المستوى المحلي ؟ - 1

 نعم                                                           ال 
 إذا كانت اإلجابة بنعم أين يكمن ذلك ؟وإذا كانت اإلجابة بال :ماهو السبب ؟

  وحماية البيئة ثالثا : محور دور المديرية في  مواجهة المشكالت البيئية 
 ؟ مدينتكم كيف ترون الواقع البيئي في  - 1

 جيدة                             مقبولة                                    سيئة 
 

 إذا كان الوضع سيئ ماهي العوامل المفسرة لذلك : -8

 ضعف المشاريع البيئية                               ضعف التخطيط البيئي  

   

  لرئيس  مصلحة التحسيس واإلعالم والتربية البيئية  استمارة مقابلة موجهة 
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 غياب الوعي البيئي                                    عدم تطبيق القانون 
 ؟ ت البيئية في البلدية دى وعي السكان بالمشكالمما -4

 كبير                                  متوسط                                  ضعيف 

 ) أهم المشكالت البيئية في كل بلدية  (   ؟  بلديةللفي مواجهة المشكالت البيئية المديرية   فيما يكمن دور -2
 

 : في إيصال الرسالة البيئية محور األنشطة والطرق األساليب المستخدمة :  رابعا 
 في المجال البيئي ؟  مديرية لماهي أهم نشاطات ا -1
التوعية والتحسيسية.تظاهرات  -حمالت النظافة والتشجير.                                       -  
إحياء األيام البيئية    . -المجالت والملصقات                                             -  
نشاطات أخرى  -محاضرات وندوات حول البيئة .                                -  
 ماهي الموضوعات التي تركزون عليها في نشاطاتكم -8
 طن ومشاركته في هذه النشاطات؟مامدى تفاعل الموا -1
 ماهي األساليب التي تستخدمونها في إيصال الرسالة البيئية  ؟  - 2

 الوسائط اإلعالمية 
 االحتكاك المباشر والخرجات الميدانية 

 النشاطات البيئية 
 المشاركة  

 خامسا : محور الصعوبات : 
 ؟التحسيس بالمشكالت البيئية نشاطاتكم و هل اإلمكانيات المتوفرة كافية إلنجاز -1

 كاف                                                          غيركاف -
 إذا إذا كانت االجابة بال : هل الضعف في : 

 اإلمكانيات المادية  -
 البشرية   -

 معا   -
 والتربية البيئية ؟ وهل هل كافية ؟كم تقدر الميزانية المخصصة لبرامج التوعية والتحسيس -8

 هل تتلقون دعم إلنجاح برامجكم من طرف :  -

 المؤسسات االقتصادية  -

 المجتمع المدني  -

 أطراف أخرى  -
 وهل هو كاف؟  -

 نعم                                                                       ال
 
 الفاعلة في حماية البيئة :هل هناك تنسيق مع الجهات  -2
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 البلدية                                                      دار دنيا  - 
 محافظة  الغابات                                            المؤسسات االقتصادية  -
 اإلعالم المحلي                                              الجمعيات البيئية       -
 المؤسسات التعليمية                                        جهات أخرى      -
 أين تكمن مجاالت التنسيق؟  -
 حدد األسباب :  لم يكن هنالك تنسيقوإذا  -
  ؟ وتحقيق التربية البيئية  هل هناك دورات تدريبية وتكوينية من أجل تطوير العمل البيئي -1
 نعم                                                           ال  -

 إذا كانت اإلجابة بنعم : هل وجهت إلى 
 موظفي المصلحة 
 الجمعيات البيئية 
 النوادي الخضراء 

 اإلعالميين المحليين 
 جهات أخرى 

 وماهي أهم الموضوعات التي تم  تكوين فيها ؟ 
 إذا كانت اإلجابة بال ماهوالسبب؟ 

 ؟مديريةهل هناك صعوبات وعوائق تقف كحاجز أمام تحقيق أهداف ال -6
 نعم                                                           ال  -
 إذاكانت االجابة بنعم ماهي ؟ وكيف يمكن تجاوزها ؟ 
 ؟   تحقيق أهدافها نجاح المصلحة في مامدى  -1
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قسنطينة  –كلية علوم األرض   
اليوم :                                                           شعبة الجغرافيا والتهيئة العمرانية          

           

                         
بلدية حالة  في إطار إعداد أطروحة دكتوراء حول دور التربية البيئية في مواجهة المشكالت البيئية في المدن الجزائرية :      

 رجو منكم مأللذلك نبغرض استكمال الجانب الميداني منه .سكيكدة ، برج بوعريريج ، ورقلة ، أضع بين أيدكم أداة هذا البحث ، 
.ر عن الواقع الحقيقي . ولكم مني جزيل الشكرهذه االستمارة بكل دقة على تكون نتائج البحث تعب    

 أوال :معلومات عامة 
: الدار تاريخ تأسيس  -1  
اسم رئيس الدار : -8  
 المؤهل العلمي: -1
 الخبرة المهنية : -2

 ثانيا :محور األهداف : 
 ماهي أهداف الدار في مجال التربية البيئية ؟   -1
 هل ترى أن االستراتيجية الوطنية في مجال التربية البيئية  واضحة على المستوى المحلي ؟ -8

 نعم                                                           ال 
 إذا كانت اإلجابة بنعم أين يكمن ذلك ؟وإذا كانت اإلجابة بال :ماهو السبب ؟

 ماهي فئات المجتمع تستهدفها الدار و وتركز على تربيتها بيئيا؟  -1
 : البيئية وحماية البيئة مشكالت الثالثا : الدور الدار في مواجهة 

 ؟ بلدية كيف ترون الواقع البيئي في ال -1

 جيدة                             مقبولة                                    سيئة  -
 

 إذا كان الوضع سيئ ماهي العوامل المفسرة لذلك : -

 ضعف المشاريع البيئية                               ضعف التخطيط البيئي  

لمديري دور دنيا استمارة مقابلة موجهة    
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 غياب الوعي البيئي                                    عدم تطبيق القانون 

 مادى وعي السكان بالمشكالت البيئية في المدينة ؟  -4
 كبير                                  متوسط                                  ضعيف 

 ) أهم المشكالت البيئية في كل بلدية(  ما الدور الذي تلعبه الدار من أجل مواجهة المشكالت البيئية التي تعانيها المدينة   ؟-0

 
 رابعا :محور األنشطة واألساليب المستخدمة :

 لدار في المجال البيئي ؟ ماهي أهم نشاطات ا -1
تظاهرات التوعية والتحسيسية. -حمالت النظافة والتشجير.                                       -  
إحياء األيام البيئية    . -المجالت والملصقات                                             -  
نشاطات أخرى  -البيئة .                               محاضرات وندوات حول  -  
 ماهي الموضوعات التي تركزون عليها في نشاطاتكم -
 هل تبرمج نشاطات لصالح النوادي الخضراء في المؤسسات التعليمية ؟  -8

 نعم                                                           ال
 هل تتم داخل دار دنيا أو على مستوى المؤسسات التربوية ؟ إذا كانت اإلجابة بنعم :

 مادى تفاعل التالميذ مع هذه النشاطات؟ -1
هل تم تنظيم ندوات أو ورشات عن حقيبة التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة لصالح  رؤساء النوادي الخضراء -2

 ؟تذةواألسا

 نعم                                                           ال 
 إذا كانت اإلجابة بال : حدد األسباب  

 ماهي األساليب المستخدمة من طرفكم للتحسيس والتربية البيئية  ؟ وما مدى فعاليتها -1
 خامسا : محور الصعوبات : 

 ؟ الدار  هل اإلمكانيات المتوفرة كافية إلنجاز نشاطات-1

 كافية                                                            غير كافية 
 إذا كانت اإلجابة بال مانوع الضعف هل في :

 اإلمكانيات المادية 
 اإلمكانيات البشرية 

 معا
  هل هناك دعم من طرف المؤسسات االقتصادية  إلنجاح برامج التربية البيئية  ؟ ما نوعه ؟ وهل هو -8
 وباقي الهيئات المسؤولة عن البيئة ؟دار هل هناك تنسيق بين ال -1

 نعم                                                           ال 
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 إذا كانت اإلجابة بنعم :هل هو مع : 
 البلدية  - 

 محافظة  الغابات  -
 اإلعالم المحلي  -
 دار البيئة  -
 مديرية البيئة  -
 المؤسسات االقتصادية  -
 أخرى  -

 أين تكمن مجاالت التنسيق؟ 
 وإذا كانت اإلجابة "ال "حدد األسباب : -
 ؟ وتحقيق التربية البيئية  من أجل تطوير العمل البيئيفي الدار  للموظفين هل هناك دورات تدريبية وتكوينية  -2 

 نعم                                                           ال 
 إذا كانت اإلجابة بنعم ما عددها ؟ وما هي أهم الموضوعات التي تم  تكوين فيها ؟  

 كانت اإلجابة بال ماهو السببإذا 
 هل سبق وأن برمجتم ندوات أو دورات تكوينية لفائدة الفاعلين في مجال البيئة ؟   -1

 نعم                                                           ال 
 إذا كانت اإلجابة بنعم ماعددها ؟ ماهي أهم الموضوعات التي تم  التكوين فيها ؟ 

 كانت اإلجابة بال ماهو السبب؟إذا 
 ؟دار تقف كحاجز أمام تحقيق أهداف الأخرى هل هناك صعوبات وعوائق  -6

 نعم                                                           ال 
 إذاكانت االجابة بنعم ماهي ؟وكيف يمكن تجاوزها ؟

 ؟ نجاح الدار في تحقيق اهدافها   مامدى  -
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قسنطينة  –كلية علوم األرض   

اليوم :                                                           شعبة الجغرافيا والتهيئة العمرانية          
           

                            
بلدية حالة  في إطار إعداد أطروحة دكتوراء حول دور التربية البيئية في مواجهة المشكالت البيئية في المدن الجزائرية :       

 رجو منكم مأللذلك ناستكمال الجانب الميداني منه .بغرض سكيكدة ، برج بوعريريج ، ورقلة ، أضع بين أيدكم أداة هذا البحث ، 
ر عن الواقع الحقيقي . ولكم مني جزيل الشكرهذه االستمارة بكل دقة على تكون نتائج البحث تعب    

 أوال :معلومات عامة 
 اسم الحصة ويوم ووقت إذاعتها:. -1
 عدد الحصص منذ تاريخ البداية : – 8
 المؤهل العلمي للمذيع : -1
 –الخبرة في المهنية عامة وفي اإلعالم البيئي خاصة  – 2

 ثانيا : محور أهداف البرنامج : 
 اف الحصة        ما هي أهد-1

  ن هو الجمهور المستهدف من الحصة ؟ م-8
 جمهور عام                                                            جمهور خاص  
 حدد الجمهور الخاص ؟-
 هل ترى أن االستراتيجية الوطنية واضحة في مجال التربية البيئية على المستوى المحلي ؟ -1

 واضحة                                                             غير واضحة   
 

 إذا كانت  واضحة حدد دالئل اإلجراءات التي اتخذتها الدولة إليصالها للفاعليين ؟ -

 
 
 

  

المحلية  اتباإلذاعالبرامج البيئية  ياستمارة مقابلة موجهة  لمذيع  
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 :وحماية البيئة : دور الحصة في معالجة المشكالت البيئية  لثاثا
 ؟ بلدية كيف ترون الواقع البيئي في ال-1

 جيد                            مقبول                              سيئ                               سيئ جدا  -
 

 المفسرة لذلك :إذا كان الوضع سيئ ماهي العوامل 

 ضعف المشاريع البيئية                               ضعف التخطيط البيئي  
 غياب الوعي البيئي                                    عدم تطبيق القانون 

 
 ؟ما مدى وعي السكان بهذه المشكالت - 7
 الضوء عليها في البرنامج ؟ حدد أكثر المشكالت البيئية التي يتم تسليط-4
 ؟ مع ذكر أمثلة ما الدور الذي تلعبه الحصة من أجل مواجهة المشكالت البيئية  -2

 التوعية البيئية                     
 إبراز برامج ونشاطات الفاعلين 

 طرح قضايا البيئية 
 أدوار أخرى 

 : حماية البيئة الطرق واألساليب المستخدمة في رابعا : 
 ماهي مصادر الحصول على المعلومة البيئية ؟-1

 قاعدة بيانات من الجهات المسؤولة عن البيئة -

 الخبراء في المجال البيئي  -

 المواطنين  -

 المتابعة الميدانية  -

  أطراف أخرى   -
 ماهي األبعاد المتضمنة في الرسالة اإلعالمية للبرنامج ؟-8
 تحديد أسباب المشكالت البيئية آثارها   -

 طرح الحلول  -

 المطالبة بالحلول  -

 إبراز دور الهيئات  -

 إبراز دور المواطن  -

 
 ماهي األساليب المستخدمة في ايصال الرسالة البيئية؟ -1
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 هل األلفاظ المستخدمة في البرنامج ؟ -2
 بسيطة                     

 علمية 
 معا 

 

 :  الصعوبات محور خامسا : 
 في حماية البيئة : معها تنسيقالتي يتم الالجهات  ماهي   -1

 المؤسسات التعليمية -البلدية                                                     -    
 المؤسسات االقتصادية -مديرية البيئة                                              -    
 الجمعيات البيئية  -دار البيئة                                                  -    
 أطراف أخرى                                                                 -شرطة العمران                                               -    

 أين تكمن مجاالت التنسيق؟                                      – 8
 هل سبق وأن شاركتم في دورات تكوينية في مجال اإلعالم البيئي؟ -1

 نعم                                                                              ال        
 .إذا كانت اإلجابة بنعم حدد مواضيعها و الجهة المقدمة لها 

 ؟ وكيف يمكن تجاوزها ؟ عوائق تقف كحاجز أمام تحقيق أهداف الحصةالصعوبات و ال ماهي -0

 ؟ وتحقيقه ألهدافه مدى تأثير البرنامج على سلوك السكان البيئي   مامامدى  -1
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قسنطينة  –كلية علوم األرض   

اليوم :                                                           شعبة الجغرافيا والتهيئة العمرانية          
 

 
 

 بلدية  الةح في إطار إعداد أطروحة دكتوراء حول دور التربية البيئية في مواجهة المشكالت البيئية في المدن الجزائرية :     
 رجو منكم مأللذلك نالميداني منه .بغرض استكمال الجانب أضع بين أيدكم أداة هذا البحث ،  .سكيكدة ، برج بوعريريج ، ورقلة 

 هذه االستمارة بكل دقة على تكون نتائج البحث تعب  ر عن الواقع الحقيقي . ولكم مني جزيل الشكر.
 أوال : معلومات عامة حول النادي :                                      

 النادي   اسم  -
 : النادياسم رئيس  -
 المؤهل العلمي :     -
  تاريخ التأسيس - 
 .عدد األعضاء -

 ثانيا : محور األهداف : 

 ؟س النادي ما هي دوافع تأسي -1
 ف النادي ؟      ماهي أهدا -8
  الفئة التي يستهدفها النادي؟ ما هي  -1
 هل ترون أن   االستراتيجية الوطنية واضحة في مجال تفعيل التربية البيئية  على مستوى المؤسسات التعليمية ؟  -2

 نعم                                                           ال 
 إذا كانت اإلجابة نعم .أين يكمن ذلك ؟

 محور دور النوادي في مواجهة المشكالت البيئية المحلية : ثالثا : 
 كيف ترون الواقع البيئي داخل المحيط المدرسي وخارجه :-1

 داخل المحيط المدرسي : جيد                               مقبول                                  سيئ 
 خارج المحيط المدرسي : جيد                               مقبول                                  سيئ 

 
 إذا كان الوضع سيئ ماهي العوامل المفسرة لذلك : -

 ضعف المشاريع البيئية                               ضعف التخطيط البيئي  

النوادي الخضراء استمارة مقابلة موجهة لرؤساء   
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 غياب الوعي البيئي                                    عدم تطبيق القانون 
 

  على المستوى المحلي ؟مواجهة المشكالت البيئية النادي األخضر في  ماهو دور -8
 :في حماية البيئة محور األنشطة واألساليب المستخدمة رابعا : 

  ؟ في المدينةهل لديكم قاعدة بيانات من الجهات المعنية حول المشكالت البيئية الموجودة  -1
 نعم                                                           ال 

 إذا كانت اإلجابة بنعم كيف تستغلونها ؟ إذا كانت اإلجابة بال ماهـو السبب ؟ 
 لنادي األخضر ؟ ماهي أهم نشاطات ا -8
تظاهرات التوعية والتحسيسية. -    حمالت النظافة                                              -  
المسرح البيئي . -المجالت والملصقات                                             -  
المعارض البيئية                                  -البستنة                                                         -  

نشاطات أخرى  -                                                                     
 ؟ ماهي الموضوعات التي تركزون عليها في نشاطاتكم -1
 ومشاركة تالميذ المؤسسة لهذه النشاطات ؟  تفاعلما مدى  -2
 هل هناك تنسيق بين محتوى األنشطة ومحتوى المناهج الدراسية ؟-5

 نعم                                                           ال 
 

 ؟ هل سبق وشاركتم في نشاطات بيئية على مستوى المدينة -6
 نعم                                                           ال 

 
 التي تواجه النوادي الخضراء خامسا : محور الصعوبات 

 مدرسية : هل لديكم إذاعة-1

 نعم                                                           ال 
 إذا كانت اإلجابة بنعم : هل تستغلونها في التوعية البيئية؟

؟األخضر هل لديكم مقر خاص بالنادي -7  
 نعم                                                           ال 

  ه النادي؟حتاجيهل هو مجهز بكل ما إذا كانت االجابة بنعم  
 هل تمتلكون حقيبة النادي البيئي )حقيبة التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة (؟-3

 نعم                                                           ال 

 ... اإلجابة بال ماهو السبب؟هل تستغلونها ؟ إذا كانت  إذا كانت اإلجابة بنعم  
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 ؟ النادي  هل اإلمكانيات المتوفرة كافية إلنجاز نشاطات-2

 نعم                                                           ال 
 إذا كانت اإلجابة بال مانوع الضعف هل في :

 اإلمكانيات المادية 
 اإلمكانيات البشرية 

 هل هناك دعم من الفاعلين في المجال البيئي إلنجاز نشاطات النادي   ؟ -1
 نعم                                                           ال  -

 إذا كانت اإلجابة بـ : نعم  ما نوعه ؟ وهل هو كاف ؟
 وباقي الهيئات المسؤولة عن البيئة ؟نادي هل هناك تنسيق بين ال-6
 نعم                                                           ال  -

 إذا كانت اإلجابة بنعم :هل هو مع : 
 البلدية  - 

 محافظة  الغابات  -
 اإلعالم المحلي  -
 دار البيئة  -
 مديرية البيئة  -
 المؤسسات االقتصادية  -
 أخرى  -

 أين تكمن مجاالت التنسيق؟ 
 وإذا كانت اإلجابة "ال "حدد األسباب : -
 ؟ وتحقيق التربية البيئية  من أجل تطوير العمل البيئي منشطي النوادي هل هناك دورات تدريبية وتكوينية ل  -1
 نعم                                                           ال  -

 المطروحةماهي أهم المواضيع 

 ؟ ناديهل هناك صعوبات وعوائق تقف كحاجز أمام تحقيق أهداف ال -1
 نعم                                                           ال  -
 إذا كانت اإلجالة بنعم ماهي ؟ وكيف يمكن تجاوزها ؟ 
 ؟ النادي في بناء التلميذ اإليكولوجي ما مدى تحقق أهداف  -9
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قسنطينة  –كلية علوم األرض   

اليوم :                                                           شعبة الجغرافيا والتهيئة العمرانية          

 

 

سكيكدة  نةمدي حالة في إطار إعداد أطروحة دكتوراء حول دور التربية البيئية في مواجهة المشكالت البيئية في المدن الجزائرية :         
هذه  كم مأللذلك نرجو منالجانب الميداني منه .بغرض استكمال ورقلة ، أضع بين أيدكم أداة هذا البحث ،  مدينةبرج بوعريريج ، مدينة ،

 االستمارة بكل دقة على تكون نتائج البحث تعب  ر عن الواقع الحقيقي . ولكم مني جزيل الشكر.

 أوال : معلومات عامة حول الجمعية :                                      

 اسم الجمعية   -1

 ومؤهله العلمي:  اسم رئيس الجمعية -2

 تاريخ التأسيس -3

 المقر -0

 عدد األعضاء -1

 ثانيا : محور األهداف : 

 ماهي أهداف الجمعية  -1

  تستهدفها الجمعية؟  ما هي شرائح المجتمع التي -2

 هل ترى أن الرؤية الوطنية واضحة في مجال تحقيق التربية البيئية ؟  -3

 ال                                نعم                                           

 إذا كانت اإلجابة بنعم كيف ذلك  ؟ -

  

  استمارة مقابلة موجهة لرؤساء الجمعيات البيئية 
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 دور الجمعيات في مواجهة مشكالت البيئة الحضرية المحلية : ثالثا :

 كيف ترون الواقع البيئي في المدينة ؟ - 1 -

 جيدة                             مقبولة                                    سيئة  -
 

 :ذلك العوامل المفسرة لإذا كان الوضع سيئ ماهي  -8 -

 ضعف المشاريع البيئية                               ضعف التخطيط البيئي  

 غياب الوعي البيئي                                    عدم تطبيق القانون 

  ؟للمدينة  في مواجهة المشكالت البيئية الجمعية  فيما يكمن دور -3

 هل سبق وشاركتكم في صناعة القرارات البيئية على مستوى المحلي ؟  -0

 ال     النعم                                                                    

 إذا كانت اإلجابة بنعم أذكر أهم القرارات البيئية التي تم التدخل فيها 

 : المستخدمة في حماية البيئة : محور االنشطة والطرق واألساليب رابعا

 ؟ ماهي أهم نشاطات الجمعية  -1

 وعات التي تركزون عليها في نشاطاتكم؟ماهي الموض-2

 ومشاركة سكان المدينة  لهذه النشاطات ؟ما مدى تقبله   -3

               ضعيف                               متوسط              جيد                     -
 ماهي مصادر الحصول على المعلومة البيئية ؟.  – 0

 بيانات من الجهات المسؤولة عن البيئةقاعدة  -

 الخبراء في المجال البيئي  -

 المواطنين  -

 المتابعة الميدانية  -

 أطراف أخرى   -

 
 
 
 
 

 .ومامدى فعاليتها   ماهي األساليب التي تستخدمونها في إيصال الرسالة البيئة والتحسيس بالمشكالت البيئية للمدينة  ؟ -1
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 الوسائط اإلعالمية 

 االحتكاك المباشر والخرجات الميدانية 

 النشاطات البيئية 

 المشاركة  

 محور الصعوبات التي تواجه الجمعيات البيئية : خامسا 
 ؟التحسيس بالمشكالت البيئية هل اإلمكانيات المتوفرة كافية إلنجاز نشاطاتكم و -1

 ال                                   نعم                                     -
 إذا كانت االجابة بال : هل الضعف في : 

 اإلمكانيات المادية  -
 البشرية   -

 هل تتلقون دعم إلنجاح برامجكم من طرف :  -2

 الدولة  -

 المؤسسات االقتصادية  -

 المجتمع المدني  -

 أطراف أخرى  -
 التتلقون  -

 

 وهل هو كاف؟  -

 ال                                   نعم                                    

 في حماية البيئة الحضرية : معها تنسيقالتي يتم الالجهات  ماهي   -3

 البلدية                                                   المؤسسات التعليمية - 

 المؤسسات االقتصادية -مديرية البيئة                                           -  

 الجمعيات البيئية األخرى  -دار البيئة                                               - 

 أطراف أخرى  -اإلعالم المحلي                                            - 

                 شرطة العمران                                                                         -

 أين تكمن مجاالت التنسيق؟  -

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



ق     ــــالمالح  

499 

 

 حدد األسباب :  لم يكن هنالك تنسيقوإذا  -    

 ة من أجل تطوير العمل البيئي هل هناك دورات تدريبية وتكوينية ألفراد الجمعي -0

 ال                                   نعم                                    

  كانت اإلجابة بنعم أذكر أهم مواضيع هذه الدوراتإذا  -
 ماهي الجهات التي تقدم هذا التكوين -1

 الفدرالية الوطنية للجمعيات البيئية  -

 المعهد الوطني للتكوينات البيئية   -

 مديرية البيئة  -

 إجتهاد من الجمعية  -

 و كيف يمكن تجاوزها ؟ كحاجز أمام تحقيق أهداف الجمعية ؟تقف األخرى التي عوائق الصعوبات و ماهي ال -2

 ما مدى تحقق أهداف الجمعية ؟ -2
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( : نشاطات نادي أخضر تحت إشراف الباحثة  81الملحق )  

 حملة توعوية ضد التدخين والمخدرات                                       حملة تشجير             

 

نظافة                                                     مجلة بيئية حملة  

 

  

 

 

 

 

 

 

 حملة تشجير وتوعية في محيط بلدية برج الغدير                         رحلة بيئية إلى مشتلة الحمادية  البرج 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر : من إشراف الباحثة                       



 

 الفهــارس
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 فهرس الخرائـط

 

رقم 
 عنوان الخريطة الصفحة

 رقم

 الخريطة
 18 سكيكدة  الموقع اإلداري لبلدية 821

018  12 بلدية سكيكدة خريطة االرتفاعات 

880  10 بلدية سكيكدة خريطة االنحدارات 

 10 حوض واد الصفصاف 133

844 
6102توزيع الكثافة السكانية في والية سكيكدة   

10 

6102-0622العمراني في بلدية سكيكدة النمو  849  10 

 10 شبكة الطرق لبلدية سكيكدة 852

 11 المنطقة الصناعية سكيكدة ضمن النسيج العمراني 854

 10 الموقع اإلداري لبلدية برج بوعريريج 806

 81 بلدية  برج بوعريريج خريطة االرتفاعات 157

 88 بلدية  برج بوعريريج خريطة االنحدارات 158

 82 سوليت حوض 160

 13 6102بوعريريج برج والية في السكانية الكثافة توزيع 171

 80 ) النشأة مرحلة( بوعريريج  برج مدينة 174

 80 0481-0421مدينة البرج ما بين  176

 80 0421-0481مدينة البرج ما بين  176

 80 0691-0421مدينة البرج من  177

 81 0626-0691مدينة البرج من  177

 80 6110-0626مدينة البرج من  179

 21 6102-0491البرج  لبلدية العمراني النمو مراحل 180

 28 شبكة الطرق في بلدية البرج 183

184 
 النسيج ضمن بوعريريج برج النشاطات ومنطقة الصناعية المنطقة موقع

 22 الحضري 

 20 ورقلة لبلدية اإلداري  الموقع 188

 20 ورقلة حوض 189

 20 بلدية   ورقلة خريطة االرتفاعات 190
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 20 بلدية   ورقلة خريطة االنحدارات 191

 20 ورقلة لحوض الهيدروغرافية الشبكة 192

 21 الجزائرية للصحراء المائية الطبقات 194

 20 6102ورقلة والية في السكانية الكثافة 205

 01 االستعمارية الفترة في ورقلة قصر خارج توسع مخطط أول 209

 08 6102- 0622ورقلة لمدينة العمراني النمو 210

 02 ورقلة شبكة الطرق في بلدية 215

 00 ورقلة لمدينة العمراني النسيج ضمن النشاطات منطقة 217

 00 الزلزالية للمناطق الوطني التصنيف 225

 00 سكيكدة بلدية في لالنزالقات المعرضة المناطق 226

 00 سكيكدة مدينة في بالفيضانات المغمورة المناطق 229

 00 أهم األودية التي تقطع مدينة سكيكدة  231

 01 سكيكدة بلدية في القصديرية األحياء 240

 00 أهم األودية التي تقطع مدينة برج بوعريريج 266

10 بوعريريج برج المميع الغاز تعبئة مركز موقع 271  

80 بوعريريج برج الغاز بمركز 9م011بسعة بوتان خزان انفجار تأثير محيط 273  

20 المالح عين الفوضوي  التجمع موقع 275  

00 بوعريريج برج لبلدية الصحي الصرف شبكة 286  

00 ورقلة مدينة غرب كلم 30 بركاوي  حوض حفرة موقع 292  

00 انابيب نقل المحروقات في والية ورقلة 300  

00 محطات الضخ في والية ورقلة 300  

00 ورقلة لحوض السطحية الجوفية الطبقة عمق 302  

10 ) سفيون  سبخة( ورقلة لحوض النهائي المصب 307  

 00 ورقلة لقصر مخطط 317

10 ورقلة قصر في البنايات حالة 319  

80 م00 ,01القرن  خالل ورقلة  واحات حوض 328  

330 
20 0692ورقلة  واحات حوض  

 00 0664ورقلة  واحات حوض

 00 6104ورقلة  واحات حوض 331
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  فهرس األشكال 

رقم 
رقم   عنوان الشكل الصفحة

 الشكل
 11 المواد الحاملة للمضامين البيئية في مرحلة التعليم االبتدائي 111
 18 8112- 8112التوزيع الشهري لألمطار في بلدية سكيكدة 131
 13 8112-8112التوزيع الشهري الحراري لبلدية سكيكدة  131

131 
 11 8112-8112لبلدية سكيكدة المتوسط الشهري للتبخر 

 11 8112-8112متوسط الرطوبة الشهري لبلدية سكيكدة من 

132 
 11 8112-8112متوسط سرعة الرياح الشهري لبلدية سكيكدة من

 12 وردة الرياح لبلدية سكيكدة
 12 منحنى قوسن الحراري لبلدية سكيكدة 132
 11 للنطاقات الحيويةتوطين بلدية سكيكدة ضمن منحنى أومبرجي  131
 11 8111-1111معدالت النمو لبلدية سكيكدة  118
 11 8111-1111سكان مدينة سكيكدة مقارنة مع سكان البلدية والوالية  113
 18 8113-8112توزيع سكان بلدية سكيكدة حسب التجمعات 111
 13 8111-1122تطور حضيرة السكن في بلدية سكيكدة  111
 11 8112-1121الشهري لألمطار لبلدية برج بوعريريج  منالمتوسط  111
 11 8112-1121درجات الحرارة القصوى والدنيا  لبلدية برج بوعريريج من  118

113 
 11 8111-1121متوسط عدد أيام  الصقيع في الشهر لبلدية برج بوعريريج 

 12 8112-1121المتوسط الشهري للرطوبة لبلدية برج بوعريريج من 
 12 8112-1121المتوسط الشهري للتبخر لبلدية برج بوعريريج من  111

111 
 11 8112-1121متوسط سرعة الرياح لبلدية برج بوعريريج  من 

 81 وردة الرياح  لبلدية برج بوعريريج
 81 منحنى قوسن الحراري لبلدية برج بوعريريج 111
 28 الحراريةتوطين بلدية البرج ضمن منحنى أومبرجي للمناطق  112
 23 8111-1111معدالت النمو في بلدية برج بوعريريج   111

 1111مقارنة سكان مدينة برج بوعريريج نسبة إلى سكان البلدية والوالية من  121
-8111  81 

 81 8113-8112توزيع سكان بلدية برج بوعريريج حسب التجمعات  121
 81 8111-1122 تطور حضيرة السكن في بلدية برج بوعريريج  128
 82 لوجي للصحراء الشماليةجيو مقطع هيدرو  111
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 82 8112-8112المتوسط الشهري لألمطار لبلدية ورقلة من  111

111 
 81 8112-8112درجات الحرارة القصوى والدنيا في بلدية ورقلة الفترة من

 31 8112-8112متوسط ساعات التشميس ببلدية ورقلة 

112 
 31 8112-8112للرطوبة ببلدية ورقلة  من المتوسط الشهري 

 38 8112-8112متوسط درجات التبخر ببلدية ورقلة 

112 
 33 8112-8112من  لبلدية ورقلة  المتوسط الشهري لسرعة الرياح

 31 وردة الرياح لبلدية ورقلة
 31 منحنى قوسن لبلدية ورقلة 111
 31 للمناطق الحراريةتوطين بلدية ورقلة  ضمن منحنى أومبرجي  811
 32 8111 - 1122معدالت النمو لبلدية ورقلة   818
 32 8111 -1122مقارنة سكان مدينة ورقلة الى سكان البلدية والوالية  813
 31 8111-8112توزيع سكان بلدية ورقلة حسب التجمعات  811
 11 8111 -1122تطور حضيرة السكن ببلدية ورقلة  811
 11 والجروف التي تغطي تراب بلدية ورقلةالمنحدرات  818

183  18   18-18المجال الساحلي لسكيكدة حسب القانون  
281  13  لبلدية سكيكدة  نظام الصرف الصناعي للمركب البترولي 
181  11 8112تركيبة النفايات المنزلية لبلدية سكيكدة  
381  11 المساحات الخضراء في بلدية سكيكدة 

228  11 8111-1113المساحات الخضراء في مدينة برج بوعريريج من تقلص  
181  12 1121مراحل انهيار حفرة بركاوي  

 12 مقطع طبوغرافي يوضح موقع القصر ضمن مدينة ورقلة 311
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 فهرس الصور

رقم 
رقم  عنوان  الصور الصفحة

 الصورة
371  11 البرج مدينة في المقراني برج 

 17 ورقلة في الرومانية الفترة إلى تعود رموز 713
 17 األثرية سدراته مدينة 712

171  
 غرداية باتجاه 41 رقم الوطني الطريق بمحاذاة  سبخة

 ) النصر بحي الجامعة ةقبال (
10 

 10 ) سطورة( منزلقة منطقة 773
 10 الكروة بو صالح في لالنزالق معرضة منطقة

772 
 مالك بني انزالق

13 
12 

 10 سكيكدة بمدينة 7111 فيضان

777  النهرية العواصف بسبب البواخر جنوح 
11 
11 

077  سكيكدة بلدية في االرتفاقات الممنوعة المناطق في البناء 
17 
13 

770  
 حي _ سكيكدة بمدينة القصديرية حياء األ في البيئي الوضع تدهور
 بوعباز

10 
10 
10 
13 

070  12 7110 سنة GL1/K الغاز تمييع مركب إنفجار 
070  10 سكيكدة مدينة في الجوي  التلوث 
370  71 البحر نحو الصناعية الصرف مياه 
070  71 أخروف واد فيضان 

270  

 الوسط مرج يقطعها واد التي األحياء بعض
77 
77 

 وادعريريج يقطعها التي األحياء  بعض
70 
07  

 صليب واد يقطعها التي المناطق بعض
70 
73 
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700 
 72 الوسط مرج وادي فوهة صغر
 70 - صليب واد – األودية في النفايات رمي

 71    7112بومرقد  واد تهيئة شغال أ 731
 71 السكاني ضمن التجمع بوعريريج برج المميع الغاز مركز تعبئة 737

730 
 المالح بعين عالي الشدة للكهرباء المخصص االرتفاق مجال في البناء

 بوعريريج برج  بلدية في
77 
77 

733 
 70 الصناعية بالمنطقة األميونت نفايات

 70 مسكن 1100نفايات األميونت بحي 

 بوعريريج برج مدينة في الحضرية النفايات إنتشار 721
70 
73 

272  فيه ال تضطهد الذي المكان )المدينة غرب جنوب( بتقة  سيدي مقبرة 
 النباتات

72 

170  70 ورقلة ببلدية النخيل واحات في الملوحة 
070  01 بركاوي  حوض فجوة عن الناتجة التشققات 

717 
 01 تحويل مياه الصرف إلى السبخة قناة

 07 شط أم الرانب
 07 سبخة سفيون 

 صور تبرز رمي النفايات داخل شبكة الصرف الصحي 718

00 
00 
00 
03 

 حي بايوب بمدينة ورقلة 711
02 
00 

 01 المساكن المهدمة في قصر ورقلة 718

 التجديد في عمليات البناء بقصر ورقلة 771
01 
07 

 07 توضح التداخل بين النسيج الفالحي و النسيج العمراني 771
 00 تبرز النفايات الهامدة في واحات ورقلة 774
 55 7113حملة تشجير من طرف مديرية البيئة لوالية سكيكدة  386
 56 يوم دراسي حول المؤسسات المصنفة في مدينة ورقلة 388
 57 بعض نشاطات دار البيئة لوالية سكيكدة  390
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58 

398 

 بعض أنشطة النوادي الخضراء في مدينة سكيكدة 
59 
60 

 بعض أنشطة النوادي الخضراء في مدينة البرج 
61 
62 

 بعض أنشطة النوادي الخضراء في مدينة ورقلة 
63 
00 
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  جداولفهرس ال 

رقم 
الجدول عنوان الصفحة  

 رقم 
 الجدول

 10 الوسائل المادية والبشرية الخاصة بالنفايات الحضرية 24

 10 1977-2008 من  سكان الريف والحضر في الجزائر 31

 10 المواد الحاملة للمضامين البيئية في السنة األولى إبتدائي 011

 10 ية في السنة الثانية  إبتدائيالمواد الحاملة للمضامين البيئ 011

 11 المواد الحاملة للمضامين البيئية في السنة الثالثة إبتدائي 011

 11 المواد الحاملة للمضامين البيئية في السنة الرابعة  إبتدائي 011

 11 المواد الحاملة للمضامين البيئية في السنة الخامسة  011

 11 م 6161-6911تطور سكان بلدية سكيكدة من   000

 11 6161-6911 سكان مدينة سكيكدة مقارنة مع سكان بلدية ووالية سكيكدة 000

 01 6162-6112توزيع سكان بلدية سكيكدة حسب التجمعات  000

 00 لبلدية سكيكدة ووحدات القطب البتروكيماوي  أهم مركبات 013

 00 ( 6161 – 6911التطور السكاني لبلدية برج بوعريريج )  011

 13      6161-6911سكان مدينة برج بوعريريج مقارنة لسكان البلدية والوالية  011

 00 (  6162- 6112توزيع سكان بلدية برج بوعريريج ) 011

 01 الوحدات الصناعية العمومية في بلدية برج بوعريريج 016

 01 الوحدات الصناعية الخاصة لبلدية  برج بوعريريج 016

 01 ( 6161 – 6911ني لبلدية ورقلة ) التطور السكا 010

 01 6161-6911سكان مدينة ورقلة مقارنة إلى سكان البلدية والوالية 010

 01 6162-6112توزيع سكان بلدية ورقلة حسب التجمعات  010

 01 ورقلة                  بلديةالمؤسسات الصناعية العمومية في  001

 00 ورقلة بلديةب أهم المؤسسات الصناعية الخاصة 001

 20 أوجه االختالف بين بلدية  سكيكدة، البرج وورقلة 001

 20 أهم الهزات األرضية التي تعرضت لها بلدية سكيكدة 001

00 مساحة األراضي المنزلقة في مدينة سكيكدة 001  

10 (6166 – 6912سكيكدة ) بلديةحصيلة خطر الفيضانات في  002  

10 واصف البحرية ببلدية سكيكدة  بعض الكوارث بسبب الع 003  

006 
 المساحة المبنيـة داخـل المنطقـة ممنوعة االرتفاقات للبناء

 (non aedificandiفي بلدية سكيكدة ) 
01 
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 11 6161للتطهير

000 
 10 ة ورقلةيمثل الموارد المائية المستغلة للشرب  في بلدي
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 11 لنوادي الخضراء الناشطة في بلدية برج بوعريريجا 012

 11 بلدية برج بوعريريجلجمعيات البيئية الناشطة في ا 013

015 
 10 لنوادي الخضراء الناشطة في بلدية ورقلةا
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100  10 أهداف دور البيئة 
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 011 أهم الصعوبات التي تواجه دار البيئة 011

 101 ه اإلعالم البيئي المحليأهم الصعوبات التي تواج 000

 102 أهم الصعوبات التي تواجه النوادي الخضراء 000

 103 أهم الصعوبات التي تواجه الجمعيات البيئية 001
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   الملخص :

تفاقمت خالل السنوات األخيرة بفعل عوامل متعددة ، حتّى أضحى  كبرى  بيئيةتحديات  الجزائرتواجه            
البيئة  وغيرها ، هي أهم صفات التسيير التقريبي للنفايات الحضرية التلوث بكل أشكاله ، انعدام الحزام األخضر ،

 . في الجزائر 

التربية  دور إبرازو  الطبيعية،باختالف أوساطها الجزائرية  ةواقع البيئالدراسة تشخيص هذه  حاولنا في         
 المحّليين. البيئيين الفاعلينر ادو من خالل تقييم أوذلك  البيئة؛تها باعتبارها أحد أهم مداخل حماية في حماي البيئية

برج   ،سكيكدة الشمال إلى الجنوب :من هي  الجزائري   الشرق  من بلديات  ثالثدراسة ال شملتوقد          
  ورقلة . و بوعريريج

حسب  خرى؛أإلى  بلديةمن  ت حجمهاالثالث وتفاو  بلدياتفي البيئية الخطار األ النتائج تعددوأظهرت          
ن في التربية كما أّن الفاعلي منها.في كل واألنشطة االقتصادية السائدة  البشرية، البيئة الطبيعية،خصائص البيئة 

لكن تبقى أدوارهم غير كافية بسبب حجم  البيئية،يساهمون في معالجة مشكالتها في البلديات الثالث البيئية 
وقلة التنسيق بين  البيئي،ضعف التكوين  والبشرية،قلة اإلمكانيات المادية  الصعوبات التي يواجهونها على رأسها

 الفاعلة.األطراف 

 . التربية البيئيةالفاعلون في  التربية البيئية ،  : البيئة ، المشكالت البيئية ، المفتاحيةالكلمات          
 

RESUME : 

 L’Algérie  affronte des défis environnementaux qui se sont accumulés ces dernières années 

du fait de nombreux facteurs, au point que la pollution sous ses différentes formes impacts négatifs 

de l’absence d’espaces verts, de la gestion approximative des déchets urbains... etc, est devenue  sa 

principale caractéristique. 

Nous essayons, dans ce travail, d’établir un diagnostic sur la réalité  de l’environnement 

Algérienne, nonobstant les différences de ses milieux naturels ; de mettre en évidence le rôle de 

l’éducation environnementale dans sa protection, étant entendu que cette éducation est l’un des 

leviers importants de la protection de l’environnement, notamment à travers l’évaluation de l’action 

des acteurs environnementaux locaux. 
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Notre travail porte sur trois communes  de l’Est Algérien appartenant à différents milieux 

naturels et qui sont, du nord au sud : Skikda, Bordj Bou Arréridj et Ouargla. 

L’analyse des résultats obtenus montre la multiplicité des risques sur l’environnement dans 

les trois communes, la différence d’intensité d’une commune à l’autre et cela, suivant les 

caractéristiques de l’environnement naturel et humain, la nature des activités économiques.   

Les acteurs de l’éducation environnementale dans les trois communes participent au 

traitement des problèmes mais, leur action est insuffisante à cause de l’ampleur des difficultés qu’ils 

affrontent, notamment le manque de moyens matériels et humains, la faiblesse de la formation 

environnementale, l’insuffisance de la coordination entre les acteurs.  

Mots-clés : l’environnement, problèmes environnementaux, l’éducation 

environnementale, acteurs de l’éducation environnementale.  

 

 

ABSTRACT 

          The divergent types of pollution and the lack of green belts are but tow among a plathora of 

factors that put the environment of Algeria at stake. Through this study, we have tried to diagnose 

the environmental situation of   Algeria, regarding its divergent natural areas.         

          We further tried to shade light on the importance of the environmental education and the role 

it plays in protecting nature since this kind of education is regarded as crucial in nature protection. 

Henceforward, the researcher tried to evaluate the roles played by the local effective factors.  

           The study englobes three Algerian Eastern cities from north to south which exhibit a diversity 

of natural circles. These cities are: Skikda, Bordj Bou Arreridj, and Ouargla.  

          The study results revealed a diversity among the different environmental threats and their 

degree in each city, based on the characteristics of the natural environment, of the human 

environment, and of the different economical activities practiced in each city. It was also concluded 

that the local effective actors at each city plays a significant role in solving its environmental issues. 

However, there activities remain insufficient because of the obstacles they face such as the lack of 

the financial and the Human Resources, the poor environmental formation, and the absence of 

coordination among the effective local factors.                                                             

     Key words: Environment, Environmental Issues, The environmental Education, The 

Effective Factors at the environmental Education.  

 


