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لتمػث البضئي كتأثضخه عمى التشسضة السدتجامة في الجدائخ، كتيجؼ ىحه الجراسة الى ناكلت ىحه الػرقة العمسضة ا: السمخز
معخفة أسبا ب كمطاىخ التمػث في ك  ،حػؿ التشسضة السدتجامة كالتمػث كالعبلقة التي تخبط بضشيسا باألساسضاتااللساـ 
.كقج تػصمت الجراسة  لحساية البضئة السشتيجة كاالستخاتضجضات أثار التمػث عمى التشسضة السدتجامة في الجدائخ ، كأىعالجدائخ

ككحا التمػث في الجدائخ تجاكز الخط األحسخ عبخ مختمف كاليات الػشغ، الى مجسػعة مغ الشتائج السيسة مشيا: اف 
يسكغ لمجكلة الجدائخية اتباع أسالضب مباشخة كغضخ مباشخة في معالجة مذكبلت التمػث البضئي، سػاء تػصمت الجراسة انو 

غ شخيق تقمضل التمػث مغ السشبع أك مغ خبلؿ استخجاـ أدكات الدضاسة الشقجية كالسالضة كالتجارية في التقمضل مغ حجة ع
الحجكد الدضاسضة بضغ الجكؿ، لحلظ فاف عبلج قزايا البضئة  ال يعخؼالتمػث البضئي ، كتػصمت الجراسة أيزا اف التمػث

 .سػاجية االخصار التي تعخض البضئة لمتجىػر كاالنيضارل كإقمضسضايدتمـد التشدضق كالتعاكف عالسضا 

 التمػث البضئي، البضئة، التشسضة السدتجامة، الجدائخ.الكمسات السفتاحية: 

Abstract :This paper dealt with environmental pollution and its impact on sustainable 

development in Algeria. The study aims to familiarize about the basics of sustainable 

development and environmental pollution, to know the causes and manifestations of 

pollution in Algeria. And also to know the most important pollution impacts on sustainable 

development in Algeria and the strategies to protect the environment.The study has reached 

a number of important results. First, The pollution in Algeria exceeded the red line across 

the various states of the country. In addition, the Algerian state can adopt direct and indirect 

methods to address environmental pollution problems, either by reducing pollution from the 

source or by using monetary, financial and trade policy tools to reduce pollution. The study 

also found that environmental pollution does not know the political borders between 

countries. Therefore, the treatment of environmental issues requires regional and global 

coordination and cooperation in order to face the threats that are causing the environment to 

deteriorate and collapse. 

Keywords: Environmental Pollution, Environment, Sustainable Development, Algeria 
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 السقجمة

صػرىا  أفقجىاتعاني مشيا، كالتي  التييتدايج االىتساـ العالسي يػما بعج يـػ بسذكمة البضئة كاىسضتيا، نطخا لسختمف السذاكل 
ضئة عمى ىضكمتيا كتشطضسيا، كمغ ثع عمى ديشامضكضة كحخكضة كضائفيا. كقج أصبحت قزضة حساية الب كأثخالجسالضة كالفشضة، 

كالسحافطة عمى تػازنيا مغ اىع قزايا العرخ، كاختبلؿ تػازف الشطاـ البضئي جخاء التكتل الدكاني كالتخكد الرشاعي 
بجرجة كبضخة، كالحؼ تختب عشو ضيػر التمػث.كفي خزع ىحا القمق الستشامي، سارع الزسضخ العالسي الى البحث عغ 

البضئة الصبضعضة، مغ خبلؿ تشطضع عجد مغ السؤتسخات كالشجكات الفكخية  حمػؿ كفضمة بػقف ىحا التجىػر الخصضخ الحؼ تذيجه
التي تدعى الي إيجاد مفيـػ مذتخؾ لمتشسضة السدتجامة يقـػ عمى التػفضق بضغ البضئة كالتشسضة، ككحا عمى ضساف حق 

ػث، دكف اغفاؿ متصمبات األجضاؿ الحالضة في التستع بسػارد شبضعضة متججدة، كبضئة شبضعضة مرانة مغ جسضع مطاىخ التم
 أجضاؿ السدتقبل في االستفادة مغ ىحه الحقػؽ.

الى  حضث تعج الجدائخ مغ بضغ الجكؿ التي صادقت عمى العجيج مغ االتفاقضات الجكلضة الستعمقة بالبضئة، باعتبارىا تدعى
باعتبارىا  كالجدائخ الضـػالخ، .ة..ذات ابعاد شبضعضة اقترادية كسضاسض كأنياحساية البضئة كتحقضق التشسضة السدتجامة خاصة 

الى كضع سضاسة بضئضة مشدجسة بيجؼ التقمضز مغ حجة التمػث البضئي الحؼ نتج تدعى طاـ العالسي، شمغ ال ال يتجدأجدء 
 عشو انتذار األكبئة كتفذي االمخاض كتجىػر البضئة برفة عامة. في ىحا الدضاؽ نزع اإلشكالضة التالضة:

 البضئي في الجدائخ كماىي اإلجخاءات الكفضمة لسػاجيتو؟ما اىع مطاىخ التمػث 

 كتحت ىحه اإلشكالضة تشجرج مجسػعة مغ األسئمة الفخعضة عمى الشحػ االتي:

 ما اىع األسبا ب التي تؤدؼ الى حجكث التمػث في الجدائخ؟

 ىل يسكغ االستسخار في تحقضق التشسضة السدتجامة مع ما يراحبو مغ التمػث؟

 طاىخ العامة لمتمػث البضئي في الجدائخ؟ كما التأثضخات الشاجسة عشو؟تتسثل الس فضسا

 أىسية الجراسة:

تخجع أىسضة القاء الزػء عمى مػضػع البحث الى دقة كحداسضة السدائل التي تشاكليا، حضث ازدادت معجالت التمػث بذكل مخضف 
تابو البذخية كتذيجه في الدشػات األخضخة مسا يدسح كسا تفاقست اضخاره كاتدع نصاؽ بفعل التقجـ الحزارؼ الحؼ تقف عمى اع

تسثل ىحه الجراسة إضافة الى رصضج ، حضث بالحجيث الضـػ عغ ازمة التمػث باعتبارىا ازمة حقضقضة تيجد الجشذ البذخؼ في مجسػعو
ػصػؿ الى بعس الجراسات التي تشاكلت مػضػع التمػث كتصسح لديادة كعي الذعػ ب كالحكػمات بيحه السذكمة كسا تدعى لم

االقتخاحات العمسضة كالترػرات لتفعضل دكر السشطسات الجكلضة كتصػيخه كانسائو لتحقضق حساية افزل لمبضئة مغ اضخار التمػث 
 بالشفايات الخصخة.
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 أىجاف الجراسة:

 حػؿ التشسضة السدتجامة كالتمػث كالعبلقة التي تخبط بضشيسا. باألساسضاتااللساـ   -

 .مطاىخ التمػث في الجدائخمعخفة أسبا ب ك  -

 .مغ التمػث حساية البضئة كإجخاءاتمعخفة أثار التمػث عمى التشسضة السدتجامة في الجدائخ  -

السشيج الػصفي لػصف التمػث البضئي كبضاف أسبابو، ثع اتباع السشيج التحمضمي لتبضاف االثار الستختبة عمى  مشيج الجراسة:
 ذلظ كاقتخاح الحمػؿ السشاسبة.

 الجراسة: خصة

الجراسة التي حجدت سمفا، قدست مػضػع الجراسة بخبلؼ السقجمة كالخاتسة الى ثبلث محاكر عمى الشحػ  ألىجاؼتحقضقا 
 االتي:

 السحػر األول: أساسيات العالقة بيغ التشسية السدتجامة والتمػث

 السحػر الثاني: أسباب ومطاىخ التمػث في الجدائخ

 يجة لحساية البيئةتالسش االستخاتيجياتمى التشسية السدتجامة في الجدائخ و السحػر الثالث: أثار التمػث ع

 

 السحػر األول: أساسيات العالقة بيغ التشسية السدتجامة والتمػث

مغ السعمـػ لجػ الباحثضغ أف كل بحث عمسي يتشاكؿ ضاىخة مغ الطػاىخ يشصػؼ في الػاقع عمى مفاىضع أساسضة كأخخػ مكسمة، كفي 
تكػف ىحه السفاىضع غضخ ميسة كبعضجة عغ السصابقة لمػاقع، فتشعكذ في البحث صفات كعشاصخ أقخ ب الى مدتػػ  بعس األحضاف

التفكضخ العامي مشيا الى التفكضخ العمسي، حضث سشحاكؿ في ىحا السحػر التصخؽ الى السفاىضع األساسضة الستعمقة بالتشسضة السدتجامة 
 كالتمػث كربط العبلقة بضشيسا.

 لتشسية السدتجامة مفيػميا، أىع أىجافيا وابعادىا:  أوال: ا

لقج أدػ االرتباط الػثضق بضغ البضئة كالتشسضة الى ضيػر مفيـػ التشسضة السدتجامة، كىي تشسضة قابمة لبلستسخار كالتي تيجؼ 
د لضذ فقط عمى الكع بل االنداف كمحضصو الصبضعي كبضغ السجتسع كتشسضتو، كالتخكض ما بضغالى االىتساـ بالعبلقة الستبادلة 

عمى الشػع مغ تحدضغ كتػزيع الجخل بضغ أفخاد السجتسع كتػفضخ فخص العسل كالرحة كالتخبضة كاإلسكاف، كفضسا يمي 
 سشتشاكؿ مفيـػ كاىجاؼ التشسضة السدتجامة كابعادىا.

 مفيـػ التشسضة السدتجامة:-1
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، كحجاثة شخحو، كالتشسضة لعسػمتضوضي البعضج كدلظ نطخا مفيـػ التشسضة السدتجامة حجيث رغع أف ججكره تستج في السا 
ىي ناتج عسل االنداف عمى تحػيل عشاصخ في البضئة الى ثخكات، كلقج تعجدت تعاريف التشسضة السدتجامة بضغ  أصميافي 

 السفكخيغ االقتراديضغ في كل السجاالت، كنتشاكؿ بعس التعاريف السختمفة ليا: 

 129ة الى أربعة مجسػعات، اقترادية، اجتساعضة، بضئضة كتكشػلػجضة:يسكغ تعخيف تقدضسات التشسض 1-1
التعخيف االقترادؼ: اف التشسضة السدتجامة تعشي اجخاء فحز عسضق كمتػاصل في استيبلؾ الجكؿ الرشاعضة في الذساؿ مغ  -

ضخة، فالتشسضة السدتجامة تعشي تػضضف الرشاعي عالسضا، أما بالشدبة لمجكؿ الفق نسػذجياالصاقة كالسػارد الصبضعضة كاقشاعيا بترجيخ 
 السػارد مغ أجل رفع مدتػػ السعضذة لمدكاف األكثخ فقخا في الجشػ ب؛

التعخيف االجتساعي: ىي الدعي مغ اجل استقخار الشسػ الدكاني كرفع مدتػػ الخجمات الرحضة كالتعمضسضة الخاصة  -
 في الخيف؛

لدراعضة كالسػارد السائضة في العالع بسا يؤدؼ الى مزاعفة السداحات التعخيف البضئي: ىي االستخجاـ األمثل لؤلرض ا -
 الخزخاء عمى الكخة األرضضة؛

التعخيف التكشػلػجي: تعشي نقل السجتسع الى عرخ الرشاعات التصبضقضة التي تدتخجـ تكشػلػجضا مشطسة لمبضئة، كتشتج  -
 االكزكف.الحج األدنى مغ الغازات السمػثة كالحابدة لمحخارة كالزارة ب

المجشة العالسضة لمبضئة: ىي التشسضة التي تمبي حاجات الحاضخ دكف السداكمة عمى قجرة األجضاؿ السقبمة عمى تمبضة  1-2
 130حاجاتيع.

مغ قجرة األجضاؿ  اإلنقاصالػكالة العالسضة لمبضئة كالتشسضة: ىي التشسضة التي تػاجو احتضاجات االفخاد الخاىشة دكف  1-3
 131اجية احتضاجاتيع.السقبمة عمى مػ 
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بعضغ االعتبار حق األجضاؿ القادمة في بضئة غضخ  تأخحكفي األخضخ يسكغ القػؿ بأف التشسضة السدتجامة ىي التشسضة التي 
مدتشدفة، بحث تحرل األجضاؿ الحالضة عمى حقيا في التشسضة كرفع مدتػػ السعضذة مغ خبلؿ السػارد الستاحة كاستغبلؿ 

مخاعاة الجػانب البضػلػجضة كاالجتساعضة كالثقافضة في رؤكس األمػاؿ الحالضة كحق األجضاؿ القادمة الصاقات كاإلمكانات مع 
 فضيا.

 التشسضة السدتجامة: أىجاؼ-2

تدعى التشسضة السدتجامة مغ خبلؿ الضاتيا كمحتػاىا الى تحقضق مجسػعة مغ األىجاؼ التي يسكغ تمخضريا فضسا  
 يمي:

 احتخاـ البضئة الصبضعضة؛، افتحقضق نػعضة حضاة أفزل لمدك -
 تحقضق استغبلؿ كاستخجاـ عقبلني لمسػارد؛، تعديد كعي الدكاف بالسذكبلت البضئضة القائسة -
 132احجاث تغضضخ مدتسخ كمشاسب في حاجات كاكلػيات السجتسع.، ربط التكشػلػجضا الحجيثة بأىجاؼ السجتسع -
 133ساية البضئة.تامضغ نسػ اقترادؼ، كتحقضق مداكاة كعجالة اجتساعضة؛ كح -

 التشسضة السدتجامة: أبعاد-3

اف التشسضة السدتجامة ككسا جاء في التعاريف الدابقة، فيي تختكد عمى ثبلث ابعاد رئضدضة كىػ البعج االقترادؼ  
ي ، كالذكل السػال134كالبعج البضئي كالبعج االجتساعي، كيججر اإلشارة أف االبعاد البج اف تكػف متكاممة كمتجاخمة كمتخابصة

 يسثل أىع ابعاد التشسضة السدتجامة:

 : ابعاد التشسضة السدتجامة كمزسػنيا01الذكل رقع
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 .31-99، ص ص 9117األردن، 
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 .116، ص 9115، األردن، ، دار الراٌة للنشر والتوزٌع، عمانالتصاد الفمر وتوزٌع الدخلعبد الرحمن سٌؾ سردار،  

134
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، 2017، شخكة دار األكاديسضػف لمشذخ كالتػزيع، عساف، األردف، التشسية السدتجامةالسرجر: مرصفى يػسف الكافي، 
 .80ص 

 التالي: الشحػمغ خبلؿ السخصط يسكغ صضاغة بعس السعادالت عمى 

 االقترادؼ = التعاير بضغ االقتراد كالبضئة. البضئي البعجالبعج 

 البعج البضئي+ البعج االجتساعي = بضئة يحتسل العضر فضيا.

 االقترادؼ = العجالة. االجتساعي + البعجالبعج 

 البعج االجتساعي = تشسضة مدتجامة. البعج االقترادؼ+ البعج االجتساعي+

 وثانيا: التمػث، مفيػمو وانػاع

يعتبخ التمػث مغ أخصخ مذاكل البضئة السعاصخة، كالجؼ بات يؤرؽ باؿ كل مغ الدضاسضضغ كالسخصصضغ في معطع دكؿ 
مغ خمل في الشطع البضئضة مسا يفقج البضئة القجرة عمى اعالة كل صػرة مغ صػر  ما يحجثوالعالع، كتأتي خصػرة التمػث في 

ذكل كاضح في السشاشق الرشاعضة كبجأت تدحف باتجاه السشاشق الحضاة عمى سصح األرض، كبخزت مذكمة التمػث ب
 التمػث.الشامضة خاصة التي اخجت بأسبا ب التصبع كمسضدات التكشػلػجضا الحجيثة، كفضسا يمي سػؼ نتشاكؿ اساسضات حػؿ 

كخ باخترار حتعخيف التمػث: لػ بحثشا في مػضػع التمػث، لػججنا اف ىشاؾ عجة تعخيفات قج قضمت فضو، ن -1
 عزيا مشيا: ب

 135السعشى المغػؼ لمتمػث: يعشي التمصضخ، كالتكجيخ، كالخمط.-

 السعشى االصصبلحي لمتمػث: ىشاؾ تعخيفات كثضخة لمتمػث نجكخ مشيا مايمي:-

* تعخيف البشظ الجكلي: بأنو كل مايؤدؼ نتضجة التكشػلػجضا السدتخجمة الى إضافة مادة غخيبة الى اليػاء أك الساء أك 
ئستيا كفقجانيا خػاصيا أك تؤثخ عمى  رضي في شكل كسي تؤدؼ الى التأثضخ عمى نػعضة السػارد كعجـ مبلالغبلؼ األ
 136استقخارىا.

* السشطسة األكركبضة لمتعاكف كالتشسضة االقترادية: بأنو قضاـ االنداف بصخؽ مباشخة أك غضخ مباشخة بإضافة مػاد أك شاقة 
اف تعخض صحة االنداف لمخصخ أك تسذ السػارد البضػلػجضة أك األنطسة البضئضة  الى البضئة، تتختب عمضيا أثار ضارة يسكغ

 137عمى نحػ يؤدؼ الى التأثضخ ضار عمى أكجو االستخجاـ السذخكع لمبضئة.
                                                           

135
، دار الفكر الجامعً، اإلسكندرٌة، الضرائب الخضراء والرخص المابلة للتداول كأدوات لمكافحة التلوثنزٌه عبد الممصود دمحم مبرون،  

 .97، ص 9111مصر، 

136
، مكتبة الوفاء المانونٌة، دور التصادٌات الطالات المتجددة فً تحمٌك التنمٌة االلتصادٌة المستدامة فً الدول المغاربٌةواوٌة أحالم، ز 

 .91، ص 9114اإلسكندرٌة، مصر، 

137
 .  93، ص 9115، دار الحامد للنشر والتوزٌع، عمان، األردن، الوسائل الضرٌبٌة لحماٌة البٌئةشٌماء فارس دمحم الجبر،  
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 04* التعخيف القانػني لمتمػث البضئي حدب السذخع الجدائخؼ: عخؼ السذخع الجدائخؼ التمػث في الفقخة الثامشة مغ السادة 
التشسضة السدتجامة بأنو: كل تغضخ مباشخ اك غضخ مباشخ لمبضئة،  إشارالستعمق بحساية البضئة في  03/10نػف مغ القا

يتدبب كل فعل يحجث اك قج يحجث كضعضة مزخة بالرحة كسبلمة االنداف كالشبات كالحضػاف، كاليػاء كالجػ كالساء 
 138كاألرض كالسستمكات الجساعضة كالفخدية.

ضع اف نقػؿ بأف التمػث ىػ افداد مكػنات البضئة حضث تتحػؿ ىجه السكػنات مغ عشاصخ مفضجة الى سبق: ندتص مغ كل ما
عشاصخ ضارة االمخ الجؼ يؤدؼ الى أف تفقج دكرىا في صشع الحضاة، فيػ يحػؿ الساء كاليػاء كالتخبة كغضخىا مغ عشاصخ 

 تفضج االنداف الى عشاصخ مغ شأنيا أف تقزي عمضو.

 ضئي: يتبايغ ترشضف التمػث البضئي كفقا الى األسذ التي يشطخ مغ خبلليا الى التمػث:أنػاع التمػث الب -2
 التمػث كفضق الػسط الجؼ يصخح فضو: 2-1

مادة برفة مباشخة أك غضخ مباشخة الى الغبلؼ الجػؼ بالكسضة التي تؤثخ عمى  ألؼتمػث ىػائي: ىػ إضافة  2-1-1
 139نداف كالبضئة كاألنطسة البضئضة كالسػارد الصبضعضة.تخكضبتو بحضث يشجع عشيا اثار ضارة عمى اال

تمػث مائي: ىػ كجػد السمػثات كالذػائب في السضاه، بذكل يعضق استعساؿ السضاه لؤلغخاض السختمفة كالذخ ب  2-1-2
مفات بدبب إلقاء السخ اليضجرككخبػنضةأىسيا السخمفات  العػاملكالخؼ كغضخىا، حضث تتمػث البحار كالسحضصات بعجد مغ 

 140البتخكلضة كالشذاط االشعاعي إضافة الى التمػث البستضخؼ كالكضسضائي كالحخارؼ كالتمػث بالسػاد الرمبة.

تمػث تخبة: ىػ الفداد الجؼ يرضب التخبة فضغضخ مغ خرائريا كخػاصيا الصبضعضة أك الكضسضائضة أك الحضػية،  2-1-3
 141عمى مغ يعضر فػؽ سصحيا مغ انداف كحضػاف كنبات. بذكل يجعميا تؤثخ سمبا بصخيقة مباشخة اك غضخ مباشخة

 التمػث كفق الصبضعة:  2-2

تمػث فضديائي: ىػ خصخ كبضخ عمى الصبضعة كسا كنػعا، مثل الزػضاء كالتي ىي الرػت الغضخ السخغػ ب فضو،  2-2-1
رػت الى الحج الجؼ أما الزجضج فيػ اىتداز صػتي أك عذػائي احرائضا، يتحجد بالزغط عمى شبمة االدف أؼ ضغط ال

يدبب االزعاج كالزجضج ىػ أيزا نػع مغ الزػضاء، كمغ مرادر الزػضاء الشقل، كالدضارات كالذاحشات كالصائخات 
 142كالدكظ الحجيجية، الرشاعضة...الخ.
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 .43، ج ر العدد8الفمرة  4المادة  ٌتعلك بحماٌة البٌئة فً اطار التنمٌة المستدامة، 9113ٌولٌو سنة 19المؤرخ فً  13/11المانون رلم  

139
 .339ص ، 9118، عمان، األردن، دار الٌازوري العلمٌة للنشر والتوزٌعحسٌن السعدي، علم البٌئة،   

140
 .61، ص 9117دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة، عمان، األردن،  الطالة وتلوث البٌئة،م خضٌر، عبد علً الخفاؾ، ثعبان كاظ 

141
 .68، ص 9115، دار الراٌة للنشر والتوزٌع، عمان، األردن، التنمٌة المستدامة عبد الرحمن سٌؾ سردار، 

142
، اٌتران للطباعة والنشر والتوزٌع، الماهرة، مصر، والجسمانٌةالتلوث الضوضائً اثاره على صحة الطفل النفسٌة دمحم أحمد عبد الهادي،  

 .89-81، ص ص 9113
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تمػث كضسضائي: كىي تمظ السمػثات التي تأتي جخاء استخجاـ دكؿ العالع السػاد الكضسضائضة مغ اجل تحقضق  2-2-2
كمذتقاتو، كالديػت السعجنضة، كامبلح  كالشفطىجاؼ االجتساعضة كاالقترادية لمسجتسع العالسي في مختمف الرشاعات، األ

 143.الخ.السعادف، ..

في مكاف كزماف بكع غضخ مشاسب أؼ بشدبة  ما كججتتمػث البضػلػجي: كىػ التمػث الشاتج عغ االحضاء التي ادا  2-2-3
ضخار لئلنداف كالشبات كالحضػاف، مثل الصاعػف كالجسخة الخبضثة كالحسى القبلعضة كترضب تديج عغ الحج الصبضعي تدبب ا

 144االنداف كالحضػاف معا.

 التمػث كفضق مرجره: 2-3

تمػث مجني: تعتبخ الرشاعات السجنضة كالشسػ االقترادؼ كالتكشػلػجي ىي األسبا ب الججرية لتمػث البضئة خرػصا عشجما  2-3-1
 145الدمبضة عمى بضئة السجف، فضكػف الشسػ السجني سببا لمتمػث. ألثارىايا غضخ مشتبيضغ يكػف العاممضغ فض

تمػث زراعي: يأتي ىجا التمػث نتضجة احتضاج السدركعات لمسبضجات كاالسسجة الكضسضائضة، فاالستعساؿ السفخط ليا كالخاشئ  2-3-2
 146جات كاالسسجة الكضساكية ليا.، يدبب تمػث السضاه الجػفضة بدبب تدخ ب السبضبأنػاعيالمسبضجات 

، كالجؼ سػؼ يؤثخ عمى صحة االنداف بصخيقة مباشخة بأنػاعياتمػث صشاعي: كىػ التمػث الشاتج مغ السرانع  2-3-3
 147اك غضخ مباشخة.

سسة مغ سسات عرخ الرشاعة  الصبضعضة،البضئة كاستشداؼ مػاردىا  إف تمػثخبلصة لسا تقجـ ندتصضع اف نقػؿ  
شكاؿ التمػث عجيجة كمتشػعة، لجا كجب عمى االنداف كضع حج فاصل كإيجاد الحمػؿ بجال مغ دراسة كالتصػيخ، كا

 مذكبلت البضئضة كتحجيجىا.

 ثالثا: األثار الشاتجة مغ التمػث البيئي

 يسكغ حرخ تمظ االثار في الطاىخات التالضة كالتي سببت ضخرا بالغا بالبضئة بذقضيا االيكػلػجي كالبضػلػجي:

اختبلؿ التشػع البضػلػجي كانقخاض بعس الكائشات الحضة مغ ، حجكث االمصار الحسزضة، شبقة األكزكف  تآكلضاىخة ، االحتباس الحخارؼ  ضاىخة
ارتفاع مشدػ ب مضاه البحار ، التاريخضة باألثارالتغضخات السشاخضة كتدايج الخشػبة الجػية، الحاؽ الزخر ، ضاىخة اتداع الترحخ، الشبات كالحضػاف
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 .51، ص 9115، دار مجدالوي للنشر والتوزٌع، عمان، األردن، علم البٌئة والسٌاسة الدولٌةنادٌه ضٌاء شكارة،  

144
 .86، ص 9111ردن، ، دار الراٌة للنشر والتوزٌع، عمان، األاالعالم الزراعً والبٌئًدمحم أبو سمرة،  

145
 .116، ص 9117دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة، عمان، األردن،  إدارة البٌئة،نجم العزاوي، عبد هللا حكمت النمار،  

146
 .137، ص 9115دار دجلة، عمان، األردن،  االمن البٌئً وإدارة النفاٌات البٌئٌة،نزار عونً اللبدي،  

147
 .41، ص 9111، دار دجلة، عمان، األردن، الصناعٌة تحسٌنها وطرق حماٌتهاالبٌئة عامر أحمد ؼازي منى،  
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انتذار االمخاض الخصضخة كالسدمشة كالدمصاف ، صعػبة الحرػؿ عمى غجاء صحي لئلنداف، تخاجع انتاج السػاد الغجائضة، خؽ الدػاحل كالجدركغ
 148تمػث اليػاء كالساء كالتخبة.، كالفذل الكمػؼ 

 السحػر الثاني: مطاىخ التمػث في الجدائخ واسبابو

سبب تفاقع خصخ التمػث البضئي بصخيقة مباشخة أك غضخ مباشخة، بجءا مغ شبقات الجػ العمضا اف االكتطاظ الدكاني كالرشاعة البذخية ىسا 
كاالمخاض، كفي  باألكبئةكخرػصا شبقة األكزكف، مخكرا بالساء كاليػاء كالتخبة، كالحضػانات البحخية كالصضػر، كصػال الى االنداف، لتثقمو 

ـ، كفضسا يمي سشتشاكؿ في ىحا السحػر مطاىخ التمػث في مقجمتيا الدخشاف، إضافة الى شحشات مغ االمخاض ا لشفدضة التي لع نعيجىا قبل الضػ
 الجدائخ، كاىع األسبا ب السؤدية لو.

 : مطاىخ التمػث في الجدائخ:أوال

عسا ىي عمضو في باقي دكؿ العالع، الى جانب السذاكل البضئضة ذات الصابع  ال تختمفاف كضعضة البضئة في الجدائخ 
عمضو التمػث، كيسكغ ابخاز  إقمضسي شغىي التي تيجدىا كطاىخة االحتباس الحخارؼ، تعاني مغ مذكبلت ذات شابع العالس

 بعس السطاىخ الخاصة بسذكمة التمػث عمى السدتػػ الػششي في الشقاط التالضة:

ىػ الحؼ تحجثو االنجخاؼ السائي ك  عغ:استشداؼ األراضي كتجىػرىا: اف تجىػر األراضي في الجدائخ كاف ناتجا  -1
ألف ىكتار مغ 500، كاالنجخاؼ اليػائي الشاتج عغ الخياح كيحتسل أف تترحخ حػالي %83الدضػؿ بشدبة 

مبليضغ ىكتار ميجدة بشفذ الطاىخة، كقج قجر ىحا التجىػر كفقا السبابو الكضسضائضة  7األراضي الديبضة كأكثخ مغ 
 12309الف ىكتار ك  3858ليػاء عمى التػالي  ب الف ىكتار، كبدبب انجخاؼ التخبة بالساء كا 8406 ب 

 الف ىكتار؛
مغ اإلقمضع  %95محجكدية السضاه العحبة: تبقى مدألة السػارد السائضة تذكل انذغاال عطضع في الجدائخ الف  -2

خاضع لسشاخ جاؼ، اف الجدائخ كمحاكلة مشيا لتغصضة الشجرة في السضاه العحبة الرالحة لمذخ ب شخعت في تحمضة 
االعتساد عمى  البضئي بسعشىالبحخ عغ شخيق استعساؿ الصاقة الشػكية كلكغ السذكل الحؼ تعانضو ىػ االمغ مضاه 

التكشػلػجضا الشطضفة، كسا اف تمػث مضاه الدػاحل يعتبخ مغ أخصخ أنػاع التمػث في بعس السشاشق الجدائخية 
ث الدػاحل الذخقضة كدػاحل مجيشة كسشصقة كاد الدسار بالعاصسة ككادؼ الكخمة بػىخاف، ضف الى ذلظ تمػ 

 149 سكضكجة.
الثقل السفخط لمدكاف: اف االستشداؼ الدخيع لمسػارد الصبضعضة الحؼ يدببو الشسػ الدكاني الدخيع سضقضج التشسضة  -3

االقترادية كيتدايج التمػث البضئي كما الى ذلظ، حضث يعتبخ التدايج الدكاني أخصخ مغ التمػث البضئي في حج ذاتو 
الدبب الخئضدي مغ بضغ األسبا ب  تسثلشبعو األصمي، أؼ اف اعجاد الدكاف كمعجالت نسػىع ككثافتيع، م ألنو

لتجىػر البضئة، كمغ مطاىخ الثقل الدكاني التي تعضذيا الجدائخ: التجمضخ الحؼ يمحق بالثخكة الحضػانضة مشاشق 
                                                           

148
 .194، ص 9115دار التعلٌم الجامعً، اإلسكندرٌة، مصر،  التصادٌات البٌئة،حامد الرٌفً،  

149
، الجزائر، 19مجلة الباحث، العدد ،1022-1002البٌئة فً الجزائر من منظور التصادي فً ظل االستراتٌجٌة العشريشراؾ إبراهٌم،  

  .99. ص 9113
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ا، باإلضافة الى اف تدايج الدكاف الخعي بدب الخعي الكثضف، التػسع عمى حدا ب السداحات الخزخاء كتجىػرى
حضث تختبط كسضة ثاني أكدضج  150يتدبب في تمػيث اليػاء بأخصخ الغازات كانبعاثات ثاني أكدضج الكخبػف؛

جػ األرض مع كسضة الصاقة السشتجة كالسدتيمكة كىحه األخضخة تدداد كمسا زاد عجد  الكخبػف السشبعثة في
 ات ثاني أكدضج الكخبػف في الجدائخ: ، كالججكؿ السػالي يسثل انبعاث151الدكاف

 .2014-2000: انبعاثات ثاني أكدضج الكخبػف في الجدائخ مغ 01الججكؿ رقع

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 الدشة
انبعاثات غاز ثاني 
أكديج الكخبػن 

 )كيمػ شغ(
87861,
32 

84219,
989 

89907
,51 

91575,
991 

88510,
379 

10727
8,09 

10106
9,85 

109404
,945 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 الدشة
انبعاثات غاز ثاني 
أكديج الكخبػن 

 )كيمػ شغ(
110208
,018 

12139
9,7 

11917
7,5 

121187
,016 

129987
,816 

13446
5,22 

14540
0,22 
 لمسعمػمات. السرجر: البشظ الجولي

كضمػ شغ، كارتفعت الى  87861.32 2000انبعث سشة نبلحع مغ خبلؿ الججكؿ اف كسضة ثاني أكدضج الكخبػف التي 
كضمػ شغ، كىحا ناتج لعجة عػامل مغ بضشيا  57538.9، أؼ بديادة سشػية تقجر  ب 2014كضمػشغ لمعاـ  145400.22

 الديادة السفخشة لمدكاف.

 .2017-2000: تصػر عجد الدكاف في الجدائخ مغ 02الججكؿ رقع

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 الدشة
تعجاد 

الدكان 
 اإلجسالي

31183
660 

31592
153 

31995
046 

32403
514 

32831
096 

33288
437 

33777
915 

34300
076 

34860
715 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 الدشة
تعجاد 

الدكان 
 اإلجسالي

35465
760 

36117
637 

36819
558 

37565
847 

38338
562 

39113
313 

39871
528 

40606
052 

41318
142 
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 لمسعمػمات. السرجر: البشظ الجولي

 41318142، كارتفع الى 31183660يقجر ب  2000حضث نبلحع مغ خبلؿ الججكؿ اف عجد الدكاف في الجدائخ سشة 
كىحا ناتج عغ سضاسة الجكؿ لتحدضغ التشسضة لكغ كاف لو اعقا ب  1013448.2، أؼ بديادة سشػية تقجر  ب 2017سشة 
سمبضة مغ بضشيا تمػث البضئة، كقج يشجع الكثضخ مغ القمق حضاؿ قزايا البضئة مغ ادراؾ أنشا قج نرل الى كضع حج كاثار 

كحلظ  ال يكػف لعجد الدكاف الحيغ يسكغ تػفضخ احتضاجاتيع مغ مػارد األرض السحجكدة، قج يكػف ىحا االمخ صحضحا كقج 
لمبضئة مغ تجمضخ، كبذكل متدارع قج  ما يحرلاف مغ الػاضح اف  اعتسادا عمى االكتذافات التكشػلػجضة الججيجة، بضج

معجالت نسػ الدكاف سضؤدؼ الى  إلبصاءيعخض لمخصخ مقجرة األجضاؿ الحالضة كالسدتقبمضة عمى تػفضخ احتضاجاتيع، كالدعي 
 .بأنػاعوتخفضف الكثضخ مغ السذكبلت البضئضة كخاصة التمػث 

 %4.8 معجية،نفايات  %24نفايات عادية،  %70يات في الجدائخ  ب انتذار الشفايات الرمبة: قجرت الشفا -4
شغ سشػيا، حضث اف القسامة السشدلضة تدبب 125000نفايات خاصة، بسجسػع يقجر  ب  %1.2نفايات سامة، 

اثار جانبضة عمى حاسة الذع مع مخكر الػقت، أما مغ ناحضة الكع فاف حجع الشفايات يدداد بازدياد عجد الدكاف، 
سا يخز الشفايات الرشاعضة الخصضخة فاف عجدا كبضخا مغ الػحجات يعاني مغ مذكمة كضفضة التخمز مشيا، أما فض

 كبالتالي احتساؿ حجكث تمػث بضػلػجي بانتذار الجخاثضع، كتمػث كضسضائي اثاره بعضجة السجػ؛
السذاكل البضػلػجضة كاختفاء  التػسع التشسضة االقترادية الى العجيج مغ أحجثالتشػع البضػلػجي: في الجدائخ  تآكل -5

كبالتالي تع تدجضل ىحا التجىػر  الشباتاتبعس الحضػانات الثجية كاالسساؾ كالصضػر باإلضافة الى بعس أصشاؼ 
البضػلػجي في الجدائخ  التآكلضسغ القائسة الحسخاء لمسشطسة الجكلضة لمسحافطة عمى الصبضعة، كيعػد سبب ىحا 

  152البذخية الزارة. بالجرجة األكلى الى السسارسات
تمػث السضاه الجػفضة في الجدائخ: بحدب تقخيخ كزارة السكمفة بالبضئة حػؿ حالة كمدتقبل البضئة في الجدائخ الرادر سشة  -6

 ؛مغ التمػث مختفعة، فاف بعس السشاشق بالجدائخ تذيج مضاىيا الجػفضة ندبة 2007
تمفة مغ التمػث يخجع اىع مرادر تمػيثيا خئخ مطاىخ متمػث السضاه الدصحضة: تذيج العجيج مغ الػدياف في الجدا -7

 الى:
 الغضخ السعالجة الرحيمضاه الرخؼ ؛ مضاه قشػات الرخؼ الدراعي الستزسشة لسػاد كضسضائضة سامة كالفػسفات ،

 ؛السمػثات الرشاعضة الدائمة الغضخ السعالجة
 أخخػ،  ىة اختبلفا كبضخا مغ صشاعة الالتمػث الرشاعي: تختمف نػعضة ككسضة السمػثات التي ترجر مغ الرشاع

كتتػقف عمى عجة عػامل ؾ نػع الرشاعة، نطاـ العسل بالسرشع ككسضة االنتاج كالتقشضات السدتخجمة في عسمضة 
 ؛الرشاعة

عمى البضئة: حدب تقخيخ حالة كمدتقبل الجدائخ، كالحؼ أعجتو  تأثضخىااألقصا ب الرشاعضة في الجدائخ كمجػ  -8
، فاف القصاعات الرشاعضة الكبخػ كالتي تمػث البضئة بجرجة 2000اإلقمضع كالبضئة خبلؿ سشة  مرالح كزارة تيضئة

 كبضخة تتسثل في:
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 .98 95مرجع سابك، ص ص شراؾ إبراهٌم،  
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 ؛صشاعة االسسشت ، مشذئاتمرانع انتاج الكمذ كالجبذ 
 ؛مخكب الدنظ بالغدكات، محصات انتاج الكيخباء، مرانع تكخيخ البتخكؿ كتسضضع الغاز الصبضعي 
ممضػف شغ، أما الشفايات  5.2فايات االستذفائضة: حضث تقجر الشفايات السشدلضة سشػيا  بالشفايات السشدلضة كالش -9

شغ سشػيا، كبحدب التذخضز السشجد مغ شخؼ القصاع الرحي، كل ىحه 125000االستذفائضة تقجر بحػالي 
 الشفايات يعػد أسبابيا الى:

 سمضات التعقضع؛نقز ع، التخمضج داخل اليضاكل الصبضة غضخ مفعمة بذكل جضج مشذئات 
  ؛خمط مختمف الشفايات االستذفائضة، تسػيل السالي السخرز لمشطافة االستذفائضةالقمة 

 153كبالشطخ الى ىحا التذخضز فالػضعضة تعج كارثضة بالشدبة لمتعامل مع الشفايات االستذفائضة.

 التمػث في الجدائخ ثانيا: أسباب

 كالبحخ كالجػالبضئي الكػني مسا صشعتو يجاه، لقج انتذخ التمػث في البخ  يعتبخ االنداف أكؿ عػامل التمػث كتجمضخ الشطاـ 
هللا، كيعػد بالعػاقب الػخضسة عمى االنداف نفدو، كمع ضيػر السمػثات تطافخت كل عػامل الصبضعة رغسا  ما خمقولضفدج 

ار التمػث، كمغ بضغ أسبا ب عشيا، عمى نذخىا في كل ارجاء السعسػرة بحضث قمسا تدمع الضـػ مشصقة في العالع مغ اث
 التمػث في الجدائخ نػجدىا باخترار عمى الشحػ االتي:

 ما ارتفاع عجد الدكاف كتحدغ السدتػػ السعضذي كىػ ، االنتذار الفػضػؼ لمسفارغ العسػمضة كبرػرة عذػائضة
 مغ حجع التمػث؛ زاد

 ة بصخؽ مكافحة التمػث؛نقز السػارد السادية كالسالضة الخاص، سػء التدضضخ السختبط بالشفايات 
  غضا ب الػعي بخصػرة مذكمة التمػث لجػ شخيحة كاسعة مغ االفخاد ، حجيثة لسػاجية التمػث أسالضبعجـ اتباع

 ؛التمػثاالثار الشاتجة عغ  بذأفنقز بخامج التػعضة كالتحدضذ كاالعبلـ ، السجتسع
  الخدعضة السفخكضة عل  كاإلجخاءاتنقز الخقابة ، التصبضققمة القػانضغ كالتذخيعات الخاصة بالتمػث كججيتيا مغ حضث

 154غضا ب الثقافة كالتخبضة البضئة لجػ السػاشغ الجدائخؼ.، الجيات السدببة في التمػث
 يجة لحساية البيئةتالسش االستخاتيجياتالسحػر الثالث: أثار التمػث عمى التشسية السدتجامة في الجدائخ و 

عغ سػء إدارة السػارد الصبضعضة، كيشجع عشو مجسػعة مغ االثار االقترادية كاالجتساعضة  التمػث البضئي ىػ عسمضة تجريجضة تشتج
كالدضاسة، حضث سشتشاكؿ في ىحا السحػر اثار التمػث عمى التشسضة السدتجامة في الجدائخ، كاىع الدضاسات السشتيجة مغ شخؼ الجكلة 

 حػ االتي:الجدائخية لحساية البضئة كالتقمضل مغ اثاره، كذلظ عمى الش

 أوال: أثار التمػث عمى التشسية السدتجامة في الجدائخ
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أطروحة ، 1022-2991دراسة ممارنة خالل الفترة  –فعالٌة االلٌات االلتصادٌة للسٌاسة البٌئٌة فً بلدان المغرب العربً عبد البالً دمحم،  

 .936-935، ص ص 9117، الجزائر، 13دكتوراه علوم، فرع نمود ومالٌة، كلٌة العلوم االلتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر، جامعة الجزائر
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أطروحة دكتوراه، تخصص التصاد  ،-دراسة حالة الجزائر –تسٌٌر النفاٌات الصلبة وعاللة تدوٌرها بالتنمٌة المستدامة صلٌحة حفٌفً،  

 .158، ص 9114/9115، الجزائر، 13البٌئة، كلٌة العلوم االلتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر، جامعة الجزائر
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لقج أحجث التمػث في الجدائخ عجة مخاشخ صحضة كبضئضة، كخدائخ مالضة كاقترادية كمغ بضغ ىحه االثار نحكخ عمى سبضل 
 :ما يميالسثاؿ ال لمحرخ 

مسا يؤثخ بالجرجة األكلى عمى مجاخضل الفقخاء الحيغ في االحػاض السشحجرة كالغابات كالديػ ب،  البضػلػجضةتجىػر السػارد -1
ييجخكف األراضي التي تدسح ليع بالعضر السقبػؿ نحػ السجف كضػاحضيا كيقشصػف االحضاء القرجيخية، حضث يػاجيػف السذاكل 

 السختبصة بالدكغ السؤقت كالسجاخضل الحزخية السحجكدة ججا كالبصالة؛

ذار االمخاض الستشقمة عبخ السضاه كاالمخاض التشفدضة، كالتي يعاني مشيا خاصة ذك التأثضخ عمى الرحة العسػمضة كانت-2
السجاخضل السحجكدة كالفقخاء، كمغ بضغ االمخاض السختبصة بتمػث السضاه الكػلضخا كحسى التفػيضج، كىشاؾ أمخاض مختبصة 

، ناتج عغ تجىػر البضئة، ما سبقالى  بتمػث اليػاء ؾ الخبػ كسخشاف الخئة، كسا أنو يػجج العجيج مغ االمخاض إضافة
 نحكخ مشيا مايمي:

 العخقضة: كالشاتجة عغ نقز الشطافة كسػء األحػاؿ االجتساعضة كاالقترادية؛ –االمخاض القمبضة  -
 155مخض الدمصاف.، امخاض العػز الغحائي: كيعػد الى نقز التغحية كيرضب خرػصا األشفاؿ -

 :156صحضة كبضئضة، كخدائخ مالضة كاقترادية كمغ بضغ ىحه االثار التمػث بالشفايات الرمبة لو عجة مخاشخ-3

، انتذار االمخاض كاالكبئة خاصة في السجف الرشاعضة الكبخػ، كتكاثخ الحذخات كالقػارض كالحضػانات الستذخدة -
 ج؛ضتمػث التخبة كالسضاه كاليػاء، مسا أدػ الى انتذار امخاض مثل داء الكػلضخا كالتفػي

الكبضخة نتضجة تكالضف السعالجة، ككحا الخدارة في اإلنتاج نتضجة غضا ب عغ العسل، حضث تقجر الخدارة السالضة  -
دج، أما التكمفة الدشػية التي تذسل العبلج كالسخاقبة كاالستعجاالت 22300تكمفة يـػ كاحج في السدتذفى  ب 

 ممضػف ديشار جدائخؼ؛ 402كاالستذفاء فيي تتجاكز 
 10ي تتكبجىا الجكلة الجدائخية سشػيا نتضجة عجـ تثسضغ نفاياتيا الرمبة، كالتي فاقت الخدارة السالضة الكبضخة الت -

 ممضار ديشار جدائخؼ سشػيا، 
 االجتساعضة خاصة االنتحار كاالكتئا ب، كالتي مغ أسبابيا التمػث البرخؼ كقمة الشطافة،  اآلفاتكثخة  -
مى الرحة العامة، حدب تقخيخ كزارة البضئة في قجرت الشفقات التي يدببيا تمػث اليػاء بالشفايات الرمبة ع -

 ممضػف دكالر؛ 879الجدائخ  ب 
 ممضػف دكالر  232الخدارة في اإلنتاج السحمي الشاتج عغ تمػث السضاه في الجدائخ يقجر  ب  -

التمػث كسشبضغ باألرقاـ مجسل الخدائخ االقترادية كالرحضة، كالتكالضف السالضة التي تتكبجىا الجكلة الجدائخية نتضجة 
 البضئي، في الججاكؿ التالضة:

 الجدائخية مضاه السػانئ: تخكد االزكت الكمي كالفدفػر الكمي في 03الججكؿ رقع
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مذكرة ماجستٌر، تخصص التصاد  ،-دراسة حالة مشروع الجزائر البٌضاء بورللة –موٌل المشارٌع البٌئٌة فً الجزائر تفروحات حدة،  

 .67-63. ص ص 9117وتسٌٌر البٌئة، كلٌة الحموق والعلوم االلتصادٌة، جامعة لاصدي مرباح ، ورللة، 
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االزوت الكمي  السػانئ
 ممغ/لتخ

الفدفػر الكمي 
 ممغ/لتخ

 15 50 الغدوات
 14 76 وىخان
 12 60 ارزيػ
 18 88 تشذ

 09 45 الجدائخ
 09 04 بجاية
 14 73 جيجل
 04 22 جةسكيك
 05 23 عشابة

أشخكحة  ،-دراسة حالة الجدائخ –تدييخ الشفايات الرمبة وعالقة تجويخىا بالتشسية السدتجامة صمضحة حفضفي،  السرجر:
، الجدائخ، 03دكتػراه، تخرز اقتراد البضئة، كمضة العمـػ االقترادية كالتجارية كعمـػ التدضضخ، جامعة الجدائخ

 .163، ص2014/2015

ؿ البضانات السجكنة في الججكؿ، نبلحع ارتفاع كسضة االزكت كالفدفػر الكمي في السػانئ الجدائخية، كالتي تجاكزت مغ خبل
في معطسيا السعايضخ السدسػح بيا، كىػ ما مغ شأنو أف ييجد التشػع البضػلػجي في البحخ، كسا ييجد الثخكة الدسكضة 

 .كالرحة البذخية

 يشضة في الجدائخ السختبصة بالتمػث البضئي: بعس االمخاض الس04الججكؿ رقع

عجد الحاالت السرابة في  نػع اإلصابة
 الدشة

 309 التدسع بالسػاد السعجنية الدامة
 278 التدسع بالسػاد العزػية الدامة

 1048 الذحار تغيخ الخئة
 1168 االمخاض الجمجية والحداسة 

االمخاض السيشية الشاجسة عغ 
 الصفيميات

776 

أشخكحة  ،-دراسة حالة الجدائخ –تدييخ الشفايات الرمبة وعالقة تجويخىا بالتشسية السدتجامة صمضحة حفضفي،  ر:السرج
، الجدائخ، 03دكتػراه، تخرز اقتراد البضئة، كمضة العمـػ االقترادية كالتجارية كعمـػ التدضضخ، جامعة الجدائخ

 .163، ص2014/2015
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 نبلحع ارتفاع عجد الحاالت السرابة بسختمف االمخاض الشاتجة عغ التمػث، ،الججكؿمغ خبلؿ البضانات السجكنة في 
كىي في تدايج مدتسخ تشبئ بػضع خصضخ اف لع تأخح اإلجخاءات البلزمة كبذكل  كخاصة امخاض الجمجية كالحداسضة،

 .سخيع، كالتي مغ شأنيا أف تحج مغ ىحه االمخاض

 التجىػر البضئي في الجدائخ: الخدائخ االقترادية السختبصة ب05الججكؿ رقع

التقييع الشقجي لالضخار مغ اجسالي الشاتج  األصشاف االقترادية
 %الػششي

 1.98 الرحة ونػعية الحياة
تجىػر الخأسسال 

 الصبيعي
1.84 

 2.00 الخدائخ االقترادية
 0.82 البيئة الذاممة

 06.6 السجسػع
أشخكحة  ،-دراسة حالة الجدائخ –قة تجويخىا بالتشسية السدتجامة تدييخ الشفايات الرمبة وعالصمضحة حفضفي، السرجر: 

، الجدائخ، 03دكتػراه، تخرز اقتراد البضئة، كمضة العمـػ االقترادية كالتجارية كعمـػ التدضضخ، جامعة الجدائخ
 .164، ص2014/2015

ة بالتجىػر البضئي تذكل ندبة معتبخة مغ خبلؿ البضانات السجكنة في الججكؿ، نبلحع أف ندبة الخدائخ االقترادية السختبص
 .مغ اجسالي الشاتج الػششي

يسكغ القػؿ أف التمػث في الجدائخ تجاكز الخط األحسخ عبخ مختمف كاليات الػشغ، كذلظ بالشطخ الى  كمشو 
 .االثار الشاتجة عشو، مغ مخاشخ صحضة كبضئضة، كخدائخ مالضة

 االكدية،جضل انخفاض متػاصل في كفخة السػارد كخاصة جخياف الجفاؼ: تتزح مطاىخ الجفاؼ في الجدائخ في تد-4
كالججكؿ السػالي يػضح مػجات الجفاؼ  157كتعبئة الدجكد، حضث أصبحت فتخات الجفاؼ كارتفاع درجات الحخارة شػيمة،

 :2014الى غاية  1939التي عخفتيا الجدائخ مغ 

 2014اؿ 1939: فتخات الجفاؼ في الجدائخ مغ 06الججكؿ رقع

 2014-2000 2000-1992 1992-1973 1973-1939 تخةالف
                                                           

، أشخكحة دكتػراه، تخرز تدضضخ -دراسة استذخافية-غيخات السشاخية عمى التشسية السدتجامة في الجدائخاثار الت ،ػسبعضغ تدعجيتب   157
 .204ص السشطسات، كمضة العمـػ االقترادية كالتجارية كعمـػ التدضضخ، جامعة ادمحم بػقخة، بػمخداس، الجدائخ، 
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 2002-2001 94 90-89-81-77 70-61-45 سشػات الجفاف
، أشخكحة -دراسة استذخافضة-اثار التغضخات السشاخضة عمى التشسضة السدتجامة في الجدائخ ،ػسبعضغ تدعجيتالسرجر: ب

ارية كعمـػ التدضضخ، جامعة ادمحم بػقخة، بػمخداس، دكتػراه، تخرز تدضضخ السشطسات، كمضة العمـػ االقترادية كالتج
 .204ص الجدائخ، 

مغ خبلؿ الججكؿ أعبله كثخة فتخات الجفاؼ الشاتجة عغ انخفاض كسضة االمصار الستداقصة، ايغ أصبحت تتجاكز  زحيت
 ثبلث سشػات في العذخية الػاحجة.

 في الجدائخ السدتجامة ثانيا: االستخاتيجيات السشتيجة لحساية البيئة وتحقيق التشسية

مغ كائشات حضة بسا في ذلظ الجشذ البذخؼ الحؼ أصبح ميجدا بالفشاء أكثخ  كماقضيالقج بات التمػث أىع مذكل ييجد البضئة 
ت سخيعة لمحج مغ السمػثات في الجدائخ، كالبج امغ أؼ كقت مزى، لحا البج مغ اإلسخاع في اتخاذ خصػات ممسػسة كقخار 

سػؼ نػرد أىع شخؽ السكافحة اتمػث مغ شخؼ الجكلة  كفضسا يميتحكع بيا، كمعالجتيا كمكافحتيا، مغ إرساء كسائل ال
 الجدائخية عمى الشحػ االتي:

يسكغ لمجكلة الجدائخية اتباع عجة أسالضب مباشخة كغضخ مباشخة في معالجة السذكبلت البضئضة، فيي تدتصضع عغ شخيق  -
المػائح كتخاخضز العسل كاالستثسار كاإلصخار عمى ضخكرة مشع التمػث مغ األسمػ ب السباشخ مشع التمػث مغ خبلؿ 

الشقجية كالسالضة كالتجارية في تقمضل التمػث عغ  الدضاساتالسشبع، كحلظ فيي تدتصضع برػرة غضخ مباشخة مغ خبلؿ أدكات 
ع االئتساف لمذخكات كفقا شخيق مشح القخكض لتغصضة االنفاؽ االستثسارؼ لمحج مغ التمػث كعبلجو، كالتأثضخ عمى حج

لسداىسة كل نذاط انتاجي في زيادة تمػيث البضئة أك التسضد في حجع الزخائب كاالعانات، ككحلظ تسػيل مجيػدات البحث 
كالتصػيخ في التقشضات اإلنتاجضة الشطضفة كمشح إعفاءات جسخكضة عمى السعجات كاألجيدة الخاصة بالحج مغ التمػث التي 

 158تدتػرد مغ الخارج.

عسمت الجدائخ عمى كضع استخاتضجضة عسل تخمي الى إعادة تأىضل الشدضج الرشاعي مغ الشاحضة البضئضة، كتقـػ ىحه 
 االستخاتضجضة عمى السحاكر التالضة:

 إنذاء مخكد لمتكشػلػجضا البضئضة؛، ك إنذاء نطاـ متكامل لسخاقبة التمػث مخاقبة ذاتضة كتصػيخية -
، الخصخة الشفاياتالشيػض بتدضضخ ، خكيج أنذصة استخجاع الشفايات كرسكمتيات، ك إنذاء صشجكؽ إلزالة التمػث -

  مػاصمة تشفضح السذخكع الستزسغ مخاقبة التمػث الرشاعي في شساؿ شخقي الببلد؛ك 
 :، مشياكلتحقضق ىحه االستخاتضجضة كتشفضحىا، يدتمـد تػفضخ مجسػعة مغ األدكات الستاحة

 الحؼ يذجع عمى االستخجاـ السفخكط لسػارد الصاقة؛التخمي عغ كل بقايا الجعع السالي  -
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، مكتبة المجتمع العربً للنشر والتوزٌع، عمان، األردن، سات المثلى لمواجهتهحٌدر كاظم العادلً، التلوث البٌئً والسٌاكرٌم سالم الؽالبً،  

 .85ص 
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اإلصبلح التجريجي لميضاكل السذجعة لمشيػض بتحرضل التكالضف كتحدضغ نػعضة الخجمات كشفافضة الشفقات  -
 العسػمضة، كتعسضع تصبضق مبجأ السمػث الجافع؛

 159غ التمػث كتخفضفو.التصبضق الرادؽ لمتذخيع كالسضسا برجد تيضئة اإلقمضع كشغل األراضي كالػقاية م -
التخصيط  إشاراإلجخاءات الستخحة مغ شخف الجولة الجدائخية والخاصة بحساية البيئة مغ التمػث في  ثالثا: أىع

 160:االستخاتيجي ىي

في مجاؿ التمػث الجػؼ: اتخحت الجدائخ عجة إجخاءات لمتقمضز مغ اخصار التمػث الجػؼ كتسػيل عجة مذاريع  -
ػعضة اليػاء عمى مدتػػ العجيج مغ نقاط القصخ الجدائخؼ كاختضار أنػاع مغ الػقػد لمتدكيج بسحصات مخاقبة ن

 خالضة مغ السمػثات كالتحػؿ الى مرار شاقة الشطضفة؛
خصة لمتيضئة الذاشئضة، إضافة الى  بأعجادفي مجاؿ تمػث السضاه كالبحخ كالسشاشق الذاشئضة: بادرت الجدائخ  -

بضة لتحدضغ تدضضخ السػارد السائضة، كتأسضذ ضخائب خاصة بشػعضة الساء، ذلظ شخعت الذخاكة مع الجكؿ األكرك 
التسػيغ بالساء  مشذئاتكيقجر البخنامج الحؼ شخعت في تشفضحه كزارة السػارد السائضة كالستعمقة بتججيج كتػسضع 

 .% 50ممضػف ديشار جدائخؼ أنجدت مشو ندبة  170بسبمغ 
كعسمضات معالجة  البضئةعمى مغ يقػمػف بتمػيث  غخاماتخض في مجاؿ الشفايات الحزخية كالرشاعضة: ف -

عقجا خاص بالبضئة كاألداء االقترادؼ  60كقج تع ابخاـ حػالي  البضئة،الشفايات كتذجضع السذاريع لمسحافطة عمى 
بضغ كزارة البضئة كالسذاريع العاممة في مجاؿ الغحاء كالرشاعة، فضسا يخز الشفايات الحزخية تع 2005سشة 
ممضػف دكالر امخيكي تع مشحو مغ شخؼ  26اذ إجخاءات لسحاكلة تقمضل مغ اضخارىا كذلظ بقخض قضستو اتخ

 البشظ اإلسبلمي لػالية الجدائخ؛
دركس حػؿ البضئة في  أدرجفي مجاؿ التخبضة البضئضة: حضث تع الخبط بشطاـ االيكػلػجي بالشطاـ التعمضسي، حضث  -

 كسا أسدت بخامج إذاعضة تمفديػنضة حػؿ البضئة تذاركيا الرحافة. الصػر التعمضسي األكؿ كالصػر الثاني،
حضث نبلحع تجىػرىا بذكل مقمق، كذلظ مغ خبلؿ تدايج حاالت البؤر الػبائضة كإعادة ضيػر  الرحة:في مجاؿ  -

نامج ، بخ االبخامج الػقائضة مشي كأكثخاالمخاض السعجية كاالمخاض الخصضخة السشعجمة عغ انعجاـ الشطافة األكلضة 
 ؛لمتمقضح. الخكبخنامج صحة العسل، كبخنامج السػسع  مكافحة االمخاض السشقػلة عغ شخؼ السضاه

أىسضة االعبلـ البضئي كنذخ مفيـػ التشسضة السدتجامة بضغ السػاششضغ بسختمف  تأتيالتخبضة كالتػعضة البضئضة: كىشا  -
مشيا، زقج بحلت الجدائخ مجيػدات  سقخكءةكالشخائحيع كذلظ عبخ الشذاشات اإلعبلمضة كالسخئضة كالسدسػعة 

معتبخة بفزل العسل السذتخؾ لمدمصات العسػمضة ككسائل االعبلـ كالحخكة الجسعػية كتع الذخكع في تشفضح بخنامج 
تكػيشي يذسل كل مضاديغ حساية البضئة مثل تدضضخ الشفايات الرمبة كالتجفقات الرمبة ، كيخمي ىحا البخنامج الى 
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مذكرة ماجستٌر،  ،-ecdeدراسة حالة مؤسسة انتاج االسمنت بوادي السلً الشلف  –التصنٌع فً الجزائر واثره على البٌئة حمو جمٌلة،  

 .139-131، ص ص 9111-9111د الحمٌد بن بادٌس، مستؽانم، الجزائر، تخصص التصاد دولً، كلٌة الحموق والعلوم التجارٌة، جامعة عب

160
 .113-119شرؾ إبراهٌم، مرجع سابك، ص ص  
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القصاعات الحداسة مغ خبلؿ تشطضع  بإشاراتمعارؼ كميارات اإلشارات كتحخيظ مدار التكفل رسكمة كتحدضغ 
 161دكرات تكػيشضة قرضخة السجػ.

 دور االعالم الجدائخي في حساية البيئة مغ التمػث:

التي تقػـ  عسجت الرحافة الجدائخية الى كصف كتحمضل جخائع البضئة باعتبارىا احجػ الجعائع الخئضدضة ما سبقالى  إضافة
عمضيا التػعضة اإلعبلمضة في مجاؿ التخبضة البضئضة كالسداىسة في في صضانة البضئة الجدائخية كالسحافطة عمضيا كتشسضتيا 

 162لرالح الجضل الحالي كاالجضاؿ القادمة.

 غ التمػث كىي:كفي األخضخ يسكغ القػؿ باف االتجاه الحجيث في معطع الجكؿ يدضخ نحػ استخجاـ الدضاسات التالضة لمحج م

الدضاسات االقترادية مغ خبلؿ تحرضل تكالضف التمػث عغ شخيق كضع تدعضخ أك رسع ضخيبة لمتمػث، أك  -
في كل ترخيح بأكثخ مغ حجكد التمػث  ال يدسحعغ شخيق بضع تراريح التمػث لمجيات السختمفة، بحضث 

 السدسػح بيا كفقا لمسعايضخ السػضػعة؛
 163كحساية البضئة. إلدارةخجاـ الػسائل التذخيعضة كالقانػنضة كالتػعضة البضئضة الدضاسة البضئضة مغ خبلؿ است -

 الخالصة

مغ خبلؿ ىحا يسكغ القػؿ أف التمػث في الجدائخ تجاكز الخط األحسخ عبخ مختمف كاليات الػشغ، كذلظ بالشطخ الى ك 
ذلظ الى عجة عػامل  اغمبيا مختبصة االثار الشاتجة عشو، مغ مخاشخ صحضة كبضئضة  كخدائخ مالضة، كيخجع الدبب في 

بسخصصات التشسضة التي تبشتيا الجدائخ غجاة االستقبلؿ، إضافة الى تغضخ أذكاؽ السدتيمكضغ كالتػجو نحػ نسط االستيبلؾ 
، كالحؼ يعتسج بذكل كبضخ عمى مختمف السػارد الصبضعضة مغ كختػف ككرؽ كببلستضظ كمعادف لتغمضف كتعمضف األكركبي

في كسضة الشفايات السشتجة، كبالتالي زيادة حجة اثار التمػث السختبط بيا، حضث شسل ىحا التمػث  ما زادكىػ السشتجات، 
مختمف مكػنات الشطاـ البضئي مغ ىػاء كماء كتخبة ...الخ، االمخ الحؼ يدتجعي التجخل الدخيع لمحج مغ ذلظ، كالعسل 

يسكغ لمجكلة الجدائخية اتباع أسالضب مباشخة كغضخ ، ي تعخفياعمى حساية البضئة مغ مختمف أشكاؿ التجىػر البضئي الت
مباشخة في معالجة مذكبلت التمػث البضئي، سػاء عغ شخيق تقمضل التمػث مغ السشبع أك مغ خبلؿ استخجاـ أدكات الدضاسة 

 الشقجية كالسالضة كالتجارية في التقمضل مغ حجة التمػث.

 التػصيات:

مغ التمػث  السمػثات كالحجىزع  البضئة عمىسدصحات الخزخاء لديادة قجرة التػسضع في التذجضخ كزيادة ال -
 اليػائي كالدسعي كالجسالي، 
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 .78-77، ص ص 9117، جوان99، مجلة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة، العدد، جهود الجزائر فً مواجهة مشكالت البٌئةرداؾ لممان  

162
 .11،  ص 9جامعة سطٌؾ ٌر على األوساط الطبٌعٌة واستراتٌجٌات الحماٌة،البٌئة فً الجزائر التاثشوٌشً زهٌة،   

163
مكتبة المجتمع العربً للنشر والتوزٌع، عمان، األردن،  حٌدر كاظم العادلً، التلوث البٌئً والسٌاسات المثلى لمواجهته،كرٌم سالم الؽالبً،  

 .85ص 
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ابعاد مرادر التمػث كالسرانع ، ك البضئة ال تمػثالتحػؿ مغ مرادر الصاقة السمػثة الى مرادر الصاقة التي  -
 .كالسصارات عغ السجف بسدافة معقػلة لتجشب االخصار السباشخة لمسمػثات

السخاد تحقضقيا عمى اعتبار اف االستجامة تػجج نػعا مغ التػازف  التشسضةجعل التشسضة السدتجامة اليجؼ السشذػد مغ كل اشكاؿ  -
 السصمػ ب بضغ الشسػ االقترادؼ مغ ناحضة كالسحافطة عمى البضئة مغ ناحضة أخخػ.

طاـ تخاخضز التمػث ككحلظ نطاـ استخجاـ الدضاسات االقترادية كدضاسة فخض الزخائب كالخسـػ كاستخجاـ ن -
 .دعع عمى اعتبارىا احجػ الػسائل السيسة كالخئضدضة مغ شأنيا التقمضل مغ التمػث البضئي

نذخ الػعي البضئي بضغ السػاششضغ مغ خبلؿ تزسضغ القزايا البضئضة في بخامج التعمضع في السجارس كالسعاىج كالجامعات،  -
 عمى البضئة؛ ضخكرة الحفاظمق ثقافة راسخة تؤكج عمى السصبػعات البضئضة الستشػعة لخ اركاصج

دعع البحثضة كالعمسضة مغ اجل إيجاد الػسائل التي تداعج في التقمضل مغ التمػث كالتي تداىع لتصػيخ مرادر  -
 البجيمة.الصاقة 

 السخاجع
 الكتب:
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