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  :البيئية
االيكولوجية المائية و الهوائية و و تتجلى في األنظمة , البيئة هي مستودع الموارد و الخزان الشامل لعناصر الثروة الطبيعية المتجددة و غير المتجددة

  .التربة و المراعي و الغابات و الكائنات الحية و األنظمة االيكولوجية الداعمة للحياة في هذا الكوكب
ا يخدم بمكما تمثل البيئة المحيط الطبيعي الذي تعيش فيه كل الكائنات الحية بما فيها اإلنسان في حالة توازن يضمن استمرارية عيشها و إنتاجها 

  . و يتبع ذلك بالضرورة المحيط ألبيتي الناتج عن أنشطة اإلنسان االقتصادية و االجتماعية. تواصل الحياة و حاجيات العيش األساسية
نتاجية و فينبغي التبصر في استغاللها و ترشيدها و مراعاة محدودية قدراتها اإل, بما أن عناصر البيئة هي المورد األساسي ألنشطة اإلنسان و حضارته

و لذلك فهناك مسئولية كبيرة تقع على عاتق المؤسسات الحكومية و . االستيعابية بما يضمن رفاهية األجيال القادمة و استمرارية الحضارة اإلنسانية
ة على سالمة و فاعلية اإلقليمي و الدولي في رسم السياسات و وضع القوانين و التشريعات الالزمة للمحافظ, المجتمع المدني على المستوى المحلي

  . األنظمة البيئية و حمايتها من التلوث و التدهور
  .نركز على الوضع البيئي في الجزائر من خالل ثالثة محاور

  المحور األول يتناول المشاكل البيئية في الجزائر و مسببتها
  المحور الثاني يناقش أهداف السياسة البيئية

  كاسات االتفاقيات الدوليةالمحور الثالث البعد اإلقليمي و انع
 المشاكل البيئية:

 المشاكل البيئية الرئيسية:
و تتميز البلدان بشكل عام . عن التلوث بأشكاله المختلفة تتعرض البيئة في الجزائر كباقي البيئات العالمية إلى تدهور في نوعية عناصرها ناجم

و تتمثل أهم المشاكل . و التوازن الهش في األنظمة البيئية و االيكولوجية, بخصائص متقاربة من حيث الظروف المناخية و محدودية الموارد الطبيعية
  :البيئية التي تعاني منها الجزائر في

ألدت و تؤدي إلى تدهور موارد البيئة أو تنظم تلك األنشطة بما يكفل معالجة مصادر التلوث و تخفيف تحجيم الممارسات و األنشطة التي  -1
 .أثاره البيئية قدر اإلمكان

و اإلنتاجية استعادة الوضع األمثل لمكونات البيئة الهامة و خصائصها الفيزيائية و الكيمائية و الحيوية بما يكفل استمرارية قدراتها االستيعابية  -2
 .قدر الممكن

ت مراعاة االعتبارات البيئية في الخطط التنموية للقطاعات المختلفة و تضمن اآلثار البيئية و كيفية معالجتها في المراحل األولى لدراسا -3
  . الجدوى للمشروعات االقتصادية  و االجتماعية

 االستراتجيات:
 تتمثل أهم عناصره قي: مكافحة التصحر: 

  
 .دارة المتكاملة للمراعي و األراضي الزراعية المنتجةابتكار وتطوير أنظمة اإل -1
 .تطوير تقنيات لتثبيت الكثبان الرملية و منع إغراق التربة بفعل الهواء و الماء -2
 .تطوير أنواع و سالالت من النبتات البرية لزراعتها في المناطق الجافة و القاحلة -3
 .إقامة األحزمة الخضراء أمام واجهات زحف الرمال -4
تقنيات ري المناطق الجافة و القاحلة بالمياه المالحة و تصميم شبكات السدود لحجز مياه الفيضانات في المناطق الشبه  تطوير -5

 .صحراوية
 .ساهمة ضعف التخطيط العمراني و الهجرة من الريف إلى المدن في تفاقم المشاكل البيئية في معظم الواليات -6

 مكافحة تلوث المياه:  
 ة مياه الشرب و البحيرات و األنهار و السدود و مياه البحر و مراقبة مستوى التلوث فيهاتطوير طرق لضبط نوعي -1
 تطوير تقنيات معالجة المياه المدنية و الصناعية الملوثة إلعادة استعمالها -2



 تطوير معايير و مواصفات لنوعية المياه -3
 ضبط و ترشيد استعمال المخصبات الزراعية -4
5-  

 مكافحة تلوث التربة: 
 على آليات و أنظمة تجدد خصائص التربة التعرف -1
 تطوير طرق محاربة التلوث و حماية التربة -2
 وضع مواصفات قياسية لنوعية التربة لتقدير صالحياتها اإلنتاجية و فق كل محصول -3

 مكافحة تلوث الهواء: 
 تطوير طرق و قياس درجة تلوث الهواء -1
 غازاتمعالجة النفايات الغازية و تطوير تقنيات عدم انبعاث ال -2

 مكافحة تلوث البيئة المهنية: 
تطوير معايير و مواصفات بيئة العمل من حيث تحديد المستويات و معدالت التركيز القصوى للملوثات المسموح بها في هواء مراكز  -1

 .العمل و إلنتاج
 .التعرف إلى آلية التأثر الصحي -2

 مكافحة البيئة الحضرية : 
 لبيئية في التخطيط الحضاريوضع األسس العلمية إلدماج المتطلبات ا -1
 تطوير إدارة البيئة الحضرية و تحسين محيط الحياة -2
 إخراج مصادر التلوث إلى خارج المحيط الحضاري -3
 .العمل على خفض التلوث و الضجيج المنبعثة من و سائل النقل -4

 أدوات السياسة البيئية: 
  :يمكن و ضع ثالث أدوات لسياسة البيئية و هي

 ,و التثقيفية التعليمة -1
 ,المؤسسية و التشريعية -2
  .التنظيمية المباشرة -3

 :البعد اإلقليمي و التفاقيات الدولية -4
 

العالمي و اإلقليمي و بدرجات متفاوتة و ذلك حسب وعي الحكومات بمخاطر البيئة خططا و برامج طموحة لتنمية  ىتتبنى الدول على المستو 
  .قطاع البيئة و مكافحة التلوث و تتولى تنفيذ الخطط مراكز بحوث مختصة وعلماء في مجال البيئة و ليس وزارات

لحماية البيئة و مقرها الكويت و مركز الطوارئ لتبادل المعلومات التابع لها و مقره المنظمة اإلقليمية , فهنالك لجنة البيئة بالجامعة العربية
  .المركز العربي لدراسات المناطق الجافة و األراضي القاحلة و مقره دمشق و المنظمة العربية للمواصفات و المقاييس, البحرين

حماية البيئة التي تشارك فيها الجزائر كعضو مثل معاهدة مونتريال لحماية األوزون أما على المستوى العالمي فهنالك العديد من االتفاقيات الدولية ل
 .مؤتمر األمم المتحدة للتغيير المناخي واتفاقية كيوتو المنبثقة منه, قانون البحار, معاهدة بازال, مؤتمر األمم المتحدة للتنوع البيولوجي, 

ن الدول بالتعاون مع األسرة الدولية في حماية البيئة المحلية و الدولية باعتماد سياسات و خطط و تلزم هذه االتفاقيات الدولية الجزائر كغيرها م
و انطالقا من االلتزام بهذه المعاهدات يجب أن نقوم بالجهد و العمل . العمل القطرية الالزمة لمواجهة التحديات البيئية الماثلة و المستقبلية

يعات لحماية البيئة و إشراك الجمعيات المحلية و الوطنية كطرف فعال في مجال البحث والتوعية و أمدادها الالزمين في تبني السياسات و التشر 
 .باإلمكانات الضرورية للقيام بمهمتها

  
 


