
البيئة في الجزائر التأثير على األوساط الطبيعية واستراتيجيات الحماية
ويشي زهيةش

2جامعة سطيف 
:صملخ

على البحث عن فتجربهم وتستحوذ على إهتمام باحثيه ومفكريه إذا كان لكل عصر من العصور قضية أساسية تسيطر عليه
.احللول املناسبة له

تعرضها ملخاطر التلوث قضية من أهم وأضخم القضايا اليت يعاين منه هذا العصر و فيمكننا أن نعترب دون عناء أن مسألة البيئة
حيث يشكل تعرضها ملخاطر الرتاجع والتلوث أولوية خاصة تستدعي البحث والدراسة بغية الوصول إىل احللول املالئمة للحفاظ 

.واستقرار الكائنات احلية وخاصة اإلنسان
:المحتوى

مع تباين درجة االهتمام ، 
.وفقا للخصوصية التارخيية والثقافية واالقتصادية لكل جمتمع

االهتمام بقضايا البيئة نتيجة األعراض اجلانبية للتطور العلمي والتكنولوجي املستعمل يف 
عمليات التنمية واالستخدام املفرط للعناصر الطبيعية واهلادف إىل حتقيق أقصى معدل للنمو االقتصادي العام والثراء الفردي 

ة مرتبطة أكثر بأوضاعها االجتماعية والسياسية واالقتصادية ، اخلاص
1.. .املتخلفة 

انتشار الربك ، التلوث الصناعي، تلوث املياه، الغاباتحرائق ، ولعل أبرز هذه املخاطر هدر  األراضي الزراعية، االجتماعية املتخلفة
.ورمي القاذورات

وإذا كانت معظم الدول املتقدمة طورت ترسانة من القوانني والبنود حلماية البيئة واليت رافقتها محالت توعية إعالمية شاملة بدعم 
خاصة املتعلقة ومن مجعيات األهلية واألحزاب السياسية البيئية فإن اجلزائر ما زالت تعا

.)اخلطرية(بتشجيع االهتمام والوعي اجلماهريي مبخاطر هذه الظاهرة 
، فلم حيظى البعد البيئي باإلهتمام الكايف على صعيد التنمية اجلزائرية

، بشرية واحليوانيةالطبيعية ونوعية احلياة ال
وهذا يف غياب دور ، واإلخالل بالتوازن اإليكولوجي، البيئية الطبيعية والذي أدى إىل مزيد من الضغط على الوسط الطبيعي

.
:ة ئلبيا هي افم

، على الرغم من التفاوت يف استخدام مصطلح البيئة إال أنه يرتاوح أساسا بني التضييق والتوسيع
تثري يف الدهن العام سوى الوسط الذي يعيش فيه اإلنسان  لكن حماولة حتديد عناصر هذا الوسط الذي يؤدي إىل الغموض 

.تداخلهاو نتيجة تعددها
هلا أيضا عناصر ، "احليوانات، النباتات، املعادن، الرتاب، اهلواء، كاملاء"وألن البيئة هلا عناصر طبيعية خلقها اهللا وأتامها لإلنسان

.حضارية أي البيئة املشيدة مبا تشتمل عليه من عالقات ومؤسسات ونظم وعادات وتقاليد وقيمو اجتماعية وثقافية
املفهوم املوسع للبيئة 1972د تبىن مؤمتر األمم املتحدة للبيئة اليت عقد يف مدينة استوكهومل عام ونتيجة لكل هذه املعطيات فق

وذلك بعد ما تبني أن التخلف والفقر مثله مثل التقدم التقين ، واالجتماعي والثقـايف من جهة ثانية، جبانبيه الطبيعي من جهة
رصيد املوارد املادية واالجتماعية املتاحة يف وقت ما ويف مكان "ومن مت فقد عرفت البيئة ع، يؤدي إىل تدهور البيئة

.2..."ما إلشباع حاجات اإلنسان وتطلعاته 



ومع ذلك فالشائع لدى عامة الناس املعىن الضيق للبيئة واليت تشمل كل ما حييط باإلنسان من العناصر الطبيعية واحلياتية اليت 
3...الكرة األرضيةتوجد حول وعلى وداخل سطح

رغم ذلك مل حيظى البعد البيئي بإهتمام كايف يف التنمية اجلزائرية مما أسفر عن إفرازات خطرية هددت توازن البيئة الطبيعية 

.البيئية يف غياب أي إهتمام يذكر لدور احلماية واحملافظةللخصائص 
، ومسار الغالف احليوي، الذي إىل املزيد من الضغوط على الوسط الطبيعي واإلخالل بالتوازن واالستقرار االيكولوجيالشيء  

يف منظور التنمية املستدامة للتقليل وقد اقتصرت محاية البيئة يف  اجلزائر على مجلة حمدودة من عمليات محاية املمتلكات  البيئية 
ودون مواءمة املتطلبات االقتصادية مع االشرتاطات البيئية لرتشيد استغالل النظم البيئية واحملافظة عليها ، من  املخاطر املتصاعدة

.لضمان إستمراريتها لفائدة األجيال القادمة
ولكنه مؤشر على استنزاف ال ميكن استدراكه ، واالجتماعيةفتدهور البيئة خطر ليس فقط على مردود التنمية االقتصادية 

إضافة إىل ، ولصحة السكان بفعل التلوث بأشكاله املختلفة كتلوث اهلواء جراء عوادم السيارات وأدخنة املصانع، للموارد الطبيعية
كذ، تدنيس البيئة الطبيعية من خالل االستعمال املتزايد للمدخالت الكيماوية لرفع املردود

، التلوث بفعل املواد الثقيلة املخلفات الصلبة، حتت ضغط التزايد السكاين، التعرية الغابية والتصحر، ينتج عنه من أمراض متنقلة
ا مل حتظى البيئة كل هذه املظاهر هلا تأثريات  ضارة على البيئة الطبيعية واليت تنذر بعواقب وخيمة م...تدهور التنوع البيئي

.الين والرتشيدلطبيعية  باحلماية والتسيري العقا
وقد ظهر االهتمام بقضايا البيئة الطبيعية بشكل حمتشم يف الثمانينات وبصورة شبه رمسية مع صدور اإلطار القانوين حلماية -

حيث أنه قبل هذا التاريخ ، لكن هذا ليس معناه أن السلطات العمومية أقصت متاما هذا البعد .م1983البيئة عام 
خالل ، أرست الدولة دعائم عدة برامج منها ما يتعلق بتشجري مساحات واسعة يف البالد لتعويض تدهور الغطاء النبايت والغايب
ألخضر مرحلة االستعمار الفرنسي وبسبب احلرائق والرعي اجلائر إضافة إىل برنامج مكافحة التصحر من خالل مشروع السد ا

، تطلبت تعبئة موارد وإمكانات  هامة، هذه الربامج وغريها، لتشجري املناطق  السهبية وشبه صحراوية للحد من زحف الرمال
حيث لوحظ تزايد تدهور البيئة يف اجلزائر جراء تضافر ثالثة عوامل أساسية مرتبطة بعضها ، لكنها مل حتقق األهداف املخطط هلا

امل اليت كان هلا تأثري سليب متثل يف تزايد هي العو و تطور التصنيعو تسارع وترية التحضر، لدميوغرايفهي تصاعد النمو او ، ببعض
عن املواقع ة والضغط  على األنظمة البيئية احلساسة وكذا اإلسراف يف تلويث البيئة باملخلفات  الناجتة استهالك الثروات الطبيعي

.التجمعات العمرانيةو ةالصناعي
هي نتاج غياب كامل إلسرتاتيجية تنمية راشدة تندرج يف و متنوعةو عوامل تدهور البيئة الطبيعية يف اجلزائر عديدةهكذا فإنو -

ا أدى و مالتصحر والرتبة وهو 
.ة يف بالدناإىل احلالة املزرية للبيئ

بعض مظاهر التدهور البيئي
كما يعد القطاع الصناعي قطاعا ،  ات النمومعات احلديثة وتعد حمركا من حمرك

من التلوث ¾ :لوحده بـإذ يساهم ، ديناميكيا سريع التطور وهذا التطور ساهم بشكل مباشر يف ازدياد كميات التلوث يف العامل
.اإلمجايل املتسبب يف التدهور البيئي

جه سليب لالقتصاد والثورة الصناعية وونظرا الرتباط الصناعة بشكل مباشر باالقتصاد فهذا يعين أن التدهور البيئي ما هو إال جمرد
، رها على النظم البيئية وباألحرى على اإلنسانوالتكنولوجية وهذا التدهور ناجم عن تزايد املكتشفات التقنية دومنا أي دراسة آلثا

االجتماعية ووتعاين كثريا من البلدان اليت تتسم بتزايد سكاين كبري من مشكالت بيئية نتيجة سوء خطط التنمية االقتصادية
كان باإلمكان ، يئيةمما أدى غالبا إىل خلق مشكالت ب.وذلك لعدم مراعاة القضايا البيئية املتعلقة باستغالل املصادر الطبيعية



وسبب هذا التشعب هو صعوبة وضع سياسات مسطرة حيز التنفيذ، تفاديها مسبقا وهذا يدل على تشعب املشكلة البيئية
.)4(... أو أن تكون جمتمعة يف نفس املكان والزمان، هذه الصعوبات إما أن تكون مالية أو تكنولوجية أو اقتصاديةو

لبيئي قد جتاوز مرحلة الوعي والتفكري ليصل إىل مرحلة العمل امليداين الذي من خالله يتم السعي ومهما كان األمر فإن اخلطر ا
، هذه الربامج وإن كانت حتتاج إىل أموال وتكنولوجية عالية الدقة، إىل تسطري  الربامج الرامية إىل محاية البيئة ووضعها حيز التنفيذ

التحسيس بأمهية وخطورة تدهور األوضاع البيئية بالنسبة للمجموعات و تنمية الوعي
الوطنية ولدى املواطنني بصفة خاصة كذا املؤسسات واهليئات الوطنية صاحبة القرار وذلك عن طريق ترقية احلياة اجلمعاوية وألن 

التوازن البيئي يرتبط بشكل مباشر مبكونات البيئة فحدوث اختالل يف 
طبيعية تضمن بقاءها يعد شكل خطري للقضاء على الكائنات احلية واليت تتدخل جمموعة من العوامل يف التأثري عليها مثل 

ات والكائنات من أمثلة ذلك التصحر أو اجلفاف الذي يؤدي إىل موت النباتات وهالك الكثري من احليوان، الظروف الطبيعية
األخرى ويالحظ يف كثري من األحيان أن هذه الظروف تكون نتيجة تدخل غري مباشر لإلنسان يف توازن البيئة ويعترب هذا 
التدخل السبب املباشر يف اختالل التوازن البيئي ذلك أن اإلنسان يتصرف وكأنه جيهل حقائق التوازن الطبيعي بني مكونات 

من أمثلة اعتداء اإلنسان على والبيئة ويعتقد أنه مهما ك
:الطبيعة


.آفات زراعية أخرى
إلقاء الفضالت يف البحا

.من الطبيعة واملنظومة البيئية
إزالة وحرق الغابات اليت ختفض نسبة و الصيد اجلائر للحيوانات والطيور النادرة وكذلك االستهالك املفرط للمنتجات الطبيعية

.ادة التقاط األرض للحرارة الشمسيةالرطوبة وتؤدي إىل زي
 اإلسراف يف استخدام امللوثات الصناعية كاستعمال البرتول ومشتقاته والغاز والفحم اليت تؤدي إىل اختالل يف التوازن بني

.األكسجني وثاين أوكسيد الكربون
:دور التهيئة الحضرية في حماية البيئة

كرد فعل على املطالب ،  ئة احلضرية حيتل صدارة االهتمامات على الصعيد العامليأصبح االهتمام باألبعاد البيئية يف التهي
املتزايدة من الرأي العام ومجعيات محاية البيئة واألحزاب السياسية إلدماج قضايا البيئة  يف التنمية احلضرية بعد أن حتولت إىل 

مما يهدد مفهوم التنمية ، مرانية على املدن والسكانعند رسم السياسات الع. رهان سياسي واجتماعي مؤثر يف صناعة القرار
.املستدامة للمجتمع البشري

على اعتبار أن ، التعمري يف معظم مدن العامل إىل احرتام املقاييس البيئية يف التنمية احلضريةو هكذا أخضعت خمططات التهيئةو
.الطبيعة والنمو العمراين واالقتصاديمستقبل احلياة يف املدن واستمرارها مرتبط أساسا بتحقيق التوازن بني

تستهدف التنمية احلضرية حتقيق التوازن الضروري بني متطلبات النمو احلضري واالقتصادي ومقتضيات محاية البيئة واحملافظة و
السلوك 

.اإلنساين بالدرجة اليت تؤثر يف النظام االجتماعي والثقايف للمجتمع
والواقع يثبت أن مشاركة سياسات التهيئة والتعمري اجلزائرية يف جهود محاية البيئة واالرتقاء بإطار احلياة يف املدن كان متواضعا 

أشكاهلا التنظيمية ومهامها ال ميكنها بأي حال من واحلايلوحمدود التأثري ألن تشريعات وأدوات التهيئة والتعمري يف وضعها
.األحوال مواجهة التحديات املطروحة

:البيئة الحضرية في التشريعات المتعلقة بالبيئة-1



انون املتعلق باملياه والق83/07واملتعلق حبماية البيئة والقانون83/08أهم التشريعات املتعلقة بالبيئة يف اجلزائر هي قانون رقم 
5...املتعلق بالغابات24/12رقم 

ما مييز هذه التشريعات أنه يغلب عليها الطابع العام وهي تركز عموما على عامل احلماية والوقاية للمحيط اجلوي واملياه 
األوىل رغم أن املادة، وال توجد فيها تفصيالت لقضايا حتسيس إطار املعيشة ونوعيتها، والغابات والصحة والنفايات والضجيج

، من القانون املتعلق حبماية البيئة يؤكد على هذا املوضوع
.

:البيئة في تشريعات التهيئة والتعمير-2
املتعلق بالقواعد العامة للتهيئة 91/175مري واملرسوم التنفيذي رقم املتعلق بالتهيئة والتع90/29يشكل القانون رقم

وامللفت للنظر أن أشكال أن أشكال االستجابة . املرجعية التشريعية األساسية للتهيئة والتعمري يف اجلزائر يف اجلزائر، 6....والتعمري
يف ، هلا تركز على مشاكل التلوث ومحاية األرض الزراعيةواإلشارة القليلة املخصصة، لقضايا البيئة يف هذه التشريعات حمدود جدا

رغم وجود شعور عميق لدى السكان واملسؤولني بتدهور إطار احلياة وتدين ، حني غيبت متاما األبعاد املرتبطة بنوعية احلياة
. مستوى رفاه املدن اجلزائرية

حيث حتدد املادة األوىل منه أهداف ، إىل قضايا البيئةمادة يتضمنها 81خيصص ثالث مواد فقط من بني 90/29فالقانون رقم
من نفس القانون 11كما تلزم املادة "وقاية احمليط واألوساط الطبيعية واملناظر والرتاث الثقايف والتارخيي"التهيئة والتعمري يف 

."بوقاية النشاطات الفالحية ومحاية املسافات احلساسة واملواقع واملناظر"البلدية
منه 05مادة فيه إىل البيئة حيث تذكر املادة 49فهو يشري يف ثالث مواد فقط من مجلة 91/175املرسوم التنفيذي رقم أما

أو أن متنحها ، إذا كانت األعمال املربجمة هلا عوائق ضارة بالبيئة، منح السلطات البلدية سلطة رفض رخصة البناء أو التجزئة"
."املتعلق بدراسة التأثري على البيئة90/178طبقا ألحكام املرسوم، ماية البيئةشريط تطبيق التدابري الضرورية حل

على قرض حتمية معاجلة مالئمة لتصفية امللوث واملواد و وقف منح رخصة البناء للمؤسسات الصناعية"منه على 18تنص املادة 
."الضارة بالصحة العمومية والضجيج

:البيئة في أدوات التهيئة والتعمير-3
يوضح ، POSوخمطط شغل األرض PDAUن حتليل أدوات التهيئة والتعمري اجلزائرية ممثلة يف املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري إ

تؤثر يف ، وذلك ألن القضايا املرتبطة مبعاجلة مشاكل اإلسكان واملرافق، ضعف االهتمام بالبعد البيئي يف دراسة ومنهجية إعدادها
.يف حتديد أولويات التهيئة والتعمري بالنسبة لصور استغالل األرض واستعجاالت تنفيذ الربامجعملية اختاذ القرارات و 

:البيئة في صالحيات الجماعات المحلية-4
، بعض املواد ذات العالقة بالبيئة واليت تندرج يف صميم صالحيات البلدية7... املتعلق  بالبلدية90/08يتضمن القانون رقم 

، إمكانية تشكيل جلان دائمة أو مؤقتة للمجلس الشعيب البلدي"منه على 24قم حيث تنص املادة ر 
، وهو ما يوفر إمكانية إنشاء جلنة خاصة بالبيئة"للبلدية

يكل التنظيمي للبلديات تابعة ملديريات أخرى وليس هلا هوية إدارية وهذا مؤشر صارخ لعدم 
مما يرفع من ، إدراك اجلماعات احمللية والقائمني على التهيئة والتعمري بضرورة إدراج وتنفيذ الربامج البيئية يف عمليات التهيئة

ويف "و محاية الطبيعة"حيات البلدية األساسية تضع ضمن صال90كما املادة رقم ، 
تؤكد 107ومحاية الطابع اجلمايل واملعماري كما أن املادة ، مسؤولية احملافظة على املواقع الطبيعة واآلثار"حتمل البلديات 93املادة 

."مبكافحة التلوث ومحاية البيئة"على تكفل البلدية
يداين يوضح قلة اهتمام اجلماعات احمللية بقضايا البيئة بالنظر لصعوبات التسيري والتهيئة والتكفل بأزمة املدينة لكن الواقع امل

.العيش يف مدينة متوازنةاحلضري واالستجابة ملطالبته يف حق  



:التهيئة الحضرية والمساحات الخضراء
، متثل املساحات اخلضراء رئة املدينة وهي بالنظر حلساسيتها ومولرفولوجيتها املكون احلضري األكثر صعوبة يف التسيري

ياة ودرجة الرفاه يف املدن كما تعد أيضا من أهم معيار حيدد مدى التوازن بني اإلنسان والبيئة ومؤشر بالغ الداللة على نوعية احل
.أكثر األبعاد البيئية فعالية يف التهيئة احلضرية والتعمري

يات تعترب من صميم أهداف املنفعة العامة فمن الناحية االجتماعية والثقافية توفر وملسامهتها يف عدة فعال، خدمة السكان
احلميمية بني السكان و املساحات اخلضراء إطار يثمن ويشجع النشاطات اإلجتماعية والرتفيهية والثقافية وحيفز العالقات اجلوارية

.ترقية أذواقهم وحسهم املدين وثقافتهم البيئيةزيادة على ، ويقوي من شعورهم باالنتماء واأللفة ملناطق إقامتهم
-

، ويوفر إطار حياة وظيفي مريح،
.كما ميكن استخدامها يف تغطية املناظر البيئية يف املدينة

إضافة إىل دورها يف ، فهي تعمل على تلطيف اجلو وتنقية اهلواء وتوفري الظل والتخفيف من الضوضاء، أما من الناحية البيئية
.عرية واالجنرافكاألراضي املعرضة لالنزالق والت، محاية املناطق احلساسة

هلذه األسباب تعطي خمططات التهيئة والتعمري ملدن العامل اهتماما خاصا بالتخضري كمحاولة للتصاحل مع الطبيعة يف شكل 
كما تقوم اجلماعات احمللية املشرفة على ،  حدائق ومنتزهات وحظائر تتناسب مع مواقع السكن واملنشآت العامة ومساحة املدن

."املخطط األخضر"عداد خمططات خاصة لتنمية الرقعة اخلضراء تعرف باسم إدارة املدن بإ

.طمن صميم عمليات التهيئة والتعمري وليس جمرد إجراءات ظرفية لتجميل احملي
إن قلة االهتمام بالبيئة يف التشريعات وأدوات التهيئة والتعمري :المساحات الخضراء في تشريعات وأدوات التهيئة والتعمير)أ

، ينعكس على املساحات اخلضراء اليت هي األقل عناية لغياب القوانني والنظم اليت تضبطها وحتدد أنواعها ومعايريها، اجلزائرية
، بالتهيئة والتعمري يف مادته األوىلاملتعلق90/29فالقانون 

من القانون تؤكد على أن 31الشعيب البلدي وهذا يسمح له من الناحية النظرية إدراج مشاريع التخضري ضمنها كما أن املادة 
من 20كما أن املادة "املساحة العمومية واخلضراءي والبناء ومن ضمنهاحيدد حقوق استخدام األراضposخمطط شغل األرض

وفسحات وغابات ، حدائـق، مساحات خضراء"هذا القانون تضع تصنيفا واضحا للمساحات اخلضراء يربز األمناط التالية 
."حضرية

بوضع الئحة تنظيم 18م يف مادته املتعلق بإجراءات إعداد خمطط شغل األرض فيلز 91/178أما املرسوم التنفيذي رقم 
منح البلدية سلطة رفض "على 30كما ينص يف املادة ،  املغارسو تتضمن شروط شغل األرض املرتبطة باملساحات الفارغة

هدم عدد  ، أو إذا كان إجناز مشروع ينجر عنه، إذا كانت متثل أمهية كبرية، رخصة البناء يف حالة التعدي على املساحات اخلضراء
،  بري من األشجارك

.8....املشروع
:المساحات الخضراء في صالحيات البلدية)ب

حيث حيصر إنشاءه يف صالحيات البلدية وحدها يف حني أن ، واقع املالئمة هلاالسكان من املساحات اخلضراء وختصيص امل
الواجب ، ضمن قائمة األمالك الوطنية العمومية االصطناعية16يدرج يف املادة ، املتضمن األمالك الوطنية90/30القانون 

."احلدائق املهيئة والبساتني العمومية"محايتها من اجلماعات احمللية 



تتبع مصلحة ، أما بالنس
وهي تعاين من عجز كبري يف  ، اليت ال ترقى يف معظم احلاالت إىل رتبة مديرية مستقلة ضمن هيكل إدارة البلديات، البيئة البلدية

.ح يف العمالة املؤهلةاملوارد املالية ويف نقص فاد 
ميكن تشخيص هذا الوضعو
عرب حتليل وضع املساحات اخلضراء لبلدية قسنطينة كنموذج على ذلك حيث تعاين املساحات اخلضراء فيها من تعقيدات  -

مة مصاحل ، من بينها تعدد األجهزة املشرفة على تسيريها، كبرية  يف التسيري واإلدارة بسبب عدة عوامل
، متعددة إىل جانب البلدية مثل حمافظة الغابات التابعة لوزارة الفالحة واليت ختضع لوصاية البلدية

هكتار موزعة على 51,62
وهناك أيضا مؤسسة تسيري هياكل التسلية اليت تشرف على حضرية جبل الوحش اليت ، داخل تراب البلديةمقاطعات غابية 

.1997بعد انفصاهلا عن مصلحة الغابات واليت مت حلها عام 1985أنشأت عام 
يف هيكلها من تعاقب عملية التغيري، تعاين مصلحة املساحات اخلضراء يف البلدية، إىل جانب هذا التداخل يف االختصاص-

، مراحل هذه التغريات اليت ترتجم عدم أخذ  البلدية  على حممل اجلد1التنظيمي يف مراحل متعددة حيث يوضح املخطط رقم 
.

لغ زهيد ال ميكنه أن يفي وهو مب، مليون دينار2ومما يزيد يف تعقيد وضع املصلحة مشكل امليزانية الذي ال يتجاوز مبلغ -
.مبتطلبات الصيانة والتطوير

تطور املصاحل املكلفة بالبيئة واملساحات اخلضراء يف اهليكل التنظيمي لبلدية قسنطينة)1(خمطط رقم 



:المساحات الخضراء في قسنطينة
حبيث تشكل حمفزا ، تتفاعل وتتظافر العوامل الطبيعية والعمرانية 

.لنموها وتطويرها أو قوى معيقة النتشارها وختطيطها
:العوامل الطبيعية

يغلب على سطح بلدية قسنطينة طابع العوائق الطبوغرافية مثل األودية والتالل واهلضاب وهي عوامل طبيعية :الطوبوغرافيا
دة احلساسية والتعقيد بالنسبة للتنمية احلضرية بالنظر لألخطار الطبيعية النامجة عنها كاالجنراف واالنزالقات اليت تزداد بسبب شدي

عوامل أخرى كاملناخ والتوسع العمراين الفوضوي على املناطق احلساسة ومناطق الردم املختلفة عن أعمال التسوية القدمية خاصة 
، جلميل إضافة إىل ارتفاع نسبة شبكة املياه والصرف الصحييف الكوديا واملنظر ا

.من مساحة البلدية80%
من %53بأن "وتوضح املعطيات اخلاصة بالرتبة يف قسنطينة  ، وتعد الرتبة من أهم العناصر املتحكمة يف املساحات اخلضراء

ترتاوح درجة خصوبتها %47صوبة يغطيها العمران وبعض الغابات احلضرية يف حني أن النسبة الباقية أراضي البلدية ضعيفة اخل
.هي غري مستغلة يف العمران وميكن توسيع الرقعة اخلضراء عليها وخاصة حواف األوديةو. بني اجليدة واملتوسطة

باإلعتدال لنمو املساحات اخلضراء وذلك لوجود فرتة حيث مناخ قسنطينة ، وله دور أساسي يف تفعيل املساحات اخلضراء:اخالمن
، أشهر4أما فرتة اجلفاف فتمتد ، من مجلة التساقط السنوي وهي مناسبة لنمو النباتات%89ماي حتتكر و رطبة متتد بني أكتوبر

.تاتالتساقط فيها ضعيف ما يعمل على رفع معدالت التبخر وبتايل تربز احلاجة لتدخل اإلنسان حلماية النبا
تعاين قسنطينة من نقص مواردها املائية حبيث تعجز عن تلبية حاجيات السكان وهذا ما  جيعل املساحات اخلضراء :اهالمي

.حباجة إىل موارد مائية كبرية
وميكن أن يوفر للمساحات اخلضراء ، إن معاجلة مشاكل النسيج العمراين احلضري وإعادة هيكلته وجتديده:العوامل العمرانية

.طاقات مهمة للتوسع
وحتويلها إىل مساحات خضراء حتميها من التعديات ، يف مناطق األكواخ واجليوب العمرانية الشاغرة ومناطق االرتفاقات

.املختلفة
هكتار تقريبا فوقها األحياء القصديرية على أرض غري 100منها 1998هكتار عام 200وقدرت مساحة هذه املناطق بنحو 

99وري صاحلة للتعم
.املساحات اخلضراء

:أنماط المساحات الخضراء في قسنطينة
ساحات على وتتوزع أمناط هذه امل، هكتار86تبلغ املساحة اإلمجالية للمساحات اخلضراء مبختلف أمناطها يف بلدية قسنطينة 

:األنواع التالية



ويبلغ عددها ، :الحدائق العامة
هكتار تغطي 1و0.1يرتاوح إمجايل مساحتها بني و نصفها يعود تاريخ إنشائها إىل مرحلة االحتالل الفرنسي، حديقة16
.من مجلة مساحة البلدية%0.06هكتار ومتثل  11حة مسا

وتعاين هذه احلدائق من مشاكل عديدة أمهها قلة الوعي البيئي لدى السكان وغياب احلراسة والصيانة والتجهيزات الالزمة  
.مليدانكاملقاعد وأماكن اللعب واملياه والكهرباء واملراحيض بسبب نقص امليزانية وقلة العمالة املؤهلة يف هذا ا

كل هذه األسباب حولت احلدائق إىل مناطق طاردة للسكان بسبب ارتيادها من طرف املنحرفني والذين يتعاطون املخدرات ما 
حدائق من 7

.أبسط املواصفات الوطنية والدولية ما أفقدها مصداقيتهامع افتقارها إىل، حديقة16مجلة 
وهي مساحات ، يف القنطرة2يف قطاع املنظر اجلميل و3منها يف قطاع سيدي مربوك و2حدائق 7عددها و:حدائق األلعاب

.
مقاطعات للغابة العمومية تشرف عليها حمافظة 6هكتار وتتوزع على 51-1998بلغت مساحتها  سنة :الحضريةالغابات
%66.الغابات

وما )املنصورة(إجناز مشاريع عمرانية وكذا توسيع املنطقة العسكرية اخلامسةبسبب، سنة20من مساحتها األصلية يف أقل من 
واألمراض النباتية ، ، تبقى من هذه الغابات احلضرية يعاين من درجة تدهور عالية

.ها كل سنةزيادة على احلرائق اليت تنال من مساحت، والتعديات املتكررة ورمي األوساخ
ومدى تدهوره مما يؤثر سلبا وبقوة قي ، 

ويؤثر على استمرار تصاعد وترية االستنزاف مستقبال يف غياب كلي إلجراءات واضحة حتد من ، قدرات وإمكانات بيئة البلدية
.طري كأحد أهم مقومات البيئة الطبيعية  يف قسنطينةهذا التدهور اخل

بسبب السلبيات املرتاكمة عن ارثها التارخيي ، 
.وخصوصيات موضعها وإسرتاتيجية التعمري فيها

وعدم توازن ، لتفاقم حجم العجز املسجل فيها مقارنة باملواصفات الوطو
.ويف غياب إسرتاتيجية واضحة لتأهيلها وإعطائها املكانة الالزمة ضمن التهيئة احلضرية، توزيعها

قلب أهداف ويضع قضايا البيئة يف .وقسنطينة اليوم يف حاجة ماسة إىل خمطط أخضر يعيد هلا االنسجام ويصاحلها مع الطبيعة
واجلمايلوالتهيئة والتعمري مبا يرفع من مستوى املردود البيئي

.االستخدام
:استراتيجيات الجزائر في حماية البيئة من التدهور

اإلنسانية ليست وليدة النصف األخري من القرن العشرين  إن مواجهة األخطار البيئية بالنظر ملا هلا من تأثري سلييب على مستقبل
، على يد العامل األملاين أرنست هيكل من خالل تطرقه إىل املشكالت االيكولوجية1866بل ظهرت مند عام ، كما كان يعتقد

م باحمليط الذي يعيش فيه كل 
ومع تطور أصبحت البيئة حمل اهتمام . الكائنات ويشمل هذا التخصص العوامل الطبيعية واالجتماعية والثقافية واإلنسانية

هذا ما أدى .اإلنسان على أساس أن ما يلحق من تغريات بيئية يؤدي بصفة تدرجيية إىل التأثري السليب على بقاء اجلنس البشري
.   9...زايد الوعي لدى الشعوب الذي يتطلب تدارك الوقت حلماية البيئة ووضعها حيز التنفيذإىل ت

.ية منها اجلنائية ومنها غري جنائيةإىل محاية البيئة وذلك باالعتماد على طرق قانون
:فاعتمدت شكلني للحماية  البيئة ميكن أن نصنفها على النحو التايل:أما غير الجنائية



اليت تعتمد على نشاط اهليئات اإلدارية وحتوز هذه التقنيات عـلى :الحماية المستمدة من تقنيات القانون اإلداري- 1-2
الذي شكل اإلطار العام للمجهود التشريعي ....املتعلق حبماية البيئة83- 02- 05املـؤرخ فـي03-83جمموعة مـن القوانني مثل 

الرامي إىل وضع اخلطوط العريضة واحملاور الرئيسية للسياسة البيئية يف اجلزائر سلوكا وقانونا وقد نصت املادة الثامنة من هذا 
على فصائل احليوانات والنباتات واإلبقاء على التوازنات البيولوجية واحملافظة تعد كل من محاية الطبيعة واحلفاظ"القانون على أنه 

ون التنظيمي فهي تقوم مقام الرقيب واحلامي الرئيسي للبيئة على املوارد الطبيعية ومبا أن اإلدارة متتلك السلطة اليت خوهلا هلا القان
وذلك بتدخلها للحيلولة دون كل ما من شأنه إحلاق الضرر بكل مقومات البيئة وذلك عن طريق حماربتها التصرفات اليت تأثر يف 

حلماية اإلدارية عن طريق الضبط ومتارس ا"رمي القاذورات، تبذير املياه، اقتالع نباتات أشجار، حرق"البيئة من طرف اإلنسان 
...10

يف غياب األحكام اإلدارية اليت تستوجب اجلرب والتعويض يف حالة حدوث :الحماية عن طريق القانون المدني-2- 2
التشريعات البيئية تطرح مثل هذه املنازعات أمام اجلهات القضائية  العادية وهو منازعات متعلقة باألفعال املنصوص عليها يف 

غري أن أحكام اجلهات القضائية املدنية تكونه غري جمدية كأساس للحماية القضائية لذلك تبقى احلماية املدنية ، القسم املدين
.النامجة عن التصرفات الضارة

هذه احلماية تبقى وسيلة ضعيفة لالستجابة إىل أمهية محاية املكونات البيئية اليت تعد ملكا مشرتكا للمجموعة الوطنية وهذا ما 
فعال اليت منه ضرورة اللجوء إىل جترمي األو يربر تدخل القانون اجلنائي على اعتبار أن القانون املدين يفتقر إىل الطابع الردعي

.تلحق ضررا باملكونات البيئية
:الحماية الجنائية3- 2

أحكام القانون مل يكتفي املشرع اجلزائري باحلماية املقررة مبوجب أحكام القانون اإلداري وال تلك احلماية املنصوص عليها يف
االيكولوجية و املدين بل ذهب إىل أبعد من ذلك

والعقوبة اجلنائية تتطلب إثبات الناحية اإلجرائية للضرر من خالل تقدمي الشكاوى ومعاينته من ، 
متاشيا  مع مبدأ  احلماية اجلنائية تضمنت مجيع النصوص و. حمضر قضائي وإبالغ اجلهات املكلفة بأعمال املتابعة القانونيةطرف

.11....املتعلقة حبماية البيئة أحكاما جزائية تطبق بشأن املخالفني
فاعليته ال تطبق إال عن طريق اجلانب العقايب مع العلم أن احلماية اجلنائية للبيئة حقيقة قائمة وجمسدة يف التشريع اجلزائري لكن

وهكذا أقرت جل النصوص العقابية يف جمال محاية البيئة عقوبيت ، والذي يتماشى مع قانون العقوبات اجلزائري من جزاءات
باألفعال اليت احلبس أو الغرامة معا وإن كان الثابت أن اجلهات القضائية اجلزائية ال تنطق بعقوبة احلبس عندما يتعلق األمر 

12...تشكل خرقا للتشريعات البيئية مكتفية بعقوبة  الغرامة

:دور اإلعالم في حماية البيئة 
إضافة إىل الدور القانوين يف محاية البيئة عمدت الصحافة اجلزائرية  إىل وصف وحتليل جرائم البيئة باعتبارها إحدى الدعائم 

مية يف جمال الرتبية البيئية واملسامهة يف صيانة البيئية اجلزائرية واحملافظة عليها وتنميتها لصاحل الرئيسية اليت تقوم عليها التوعية اإلعال
.اجليل احلايل واألجيال القادمة

وتعترب وسائل اإلعالم اجلماهريية من أهم الوسائل الفعالة يف تعزيز الوقاية من اجلرائم البيئية ألن التعرض هلا أصبح حتمية حياتية 
و. ردلكل ف

، الفرد واجتاهاته السلوكية حنو الوسط البيئي
م البيئة حيث متارس احلمالت الصحافية تأثريات على املشرع الذي يسن تلك القوانني أو عندما القوانني اجلنائية اخلاصة جبرائ

.13...تنشر الصحف أخبار اجلرائم وتقوم بوصف تفصيلي هلا
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