
الـجـمـھـوریـــــة  الجـــزائـریـــــة  الدیــمـقـراطـیـــــة  الـشـعـبـیــــة
وزارة الفـالحـة و التنمیـة الریفـیـة

السد األخضر
من حزام أخضر

الي برنامج وطني  للتنمیة المحلیة
مدا�� اجلزا�ر

من س�متدةدور احللول امل : �ج�ع التشاوري حول ا�ٔبعاد البیئية ٔ�جندة التمنیة املس�تدامةيف 
ة العريباملنطق) منعة(الطبیعة يف حفظ التنوع البیولو� وماكحفة التصّحر وتعز�ز مرونة 



مدیرة مكافحة التصحر والسد األخضر بالمدیریة العامة للغابات •

نقطة اتصال معاھدة األمم المتحدة لمكافحة التصحر •

نائب رئیس لجنة استعراض تنفیذ االتفاقیة •

حر مع  عضو في فریق الخبراء العرب لمكافحة التص•

maysfortas70@gmail.com 

السیدة فرطاس صلیحة
الجزائر  



1970جوان23قرار صادر يف 
-”جمربة "منطقة �ش�ري ٔأولٕا�شاء

اجللفة

�ىل جزةمنٔأشغال : 1970-1980
ةع تنفيذییر أأساس مش

بنيشرتك التكفل امل :1981-1990
الغا�ت واخلدمة الوطنیةمصاحل 

ٕاس�ناد مرشوع السد : 1990-1993
الغا�تقطاع ا�ٔخرض ل

�ر�مج ا�ٔشغال الكربى1994-2000
ة الوطين للتمنیا�طط : 2002-2008

(PNDAR (الزراعیة والریفية

تنفيذ �ر�مج التمنیة الریفية 2010-2014
وضع خمطط �اص لتدعمي و تأٔهیل السد ا�ٔخرض 

مرشوع جواري للتمنیة الریفية  2.500تنفيذ 
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سمعة عالمیة ، ورائد أفریقي في التوعیة في مكافحة 
التصحر 

Etude pour la réhabilitation et l’extension du barrage vert  

ما ھي نقاط القوة و نقاط الضعف في 
السد االخضر

الواجب اتباعھ من المفاھیميما ھو النموذج 
أجل تثمین و تأھیل السد االخضر؟



تعزیز ما أنجز

توسیع

مخطط العمل000 1/25

الوضعیة االساسیة



دراسة وصفية وحتلیلیة :املر�� ا�ٔوىل

oحتلیل الوضع احلايل
o إالجنازاتعن حصی� ملخص

یةاحلال السد ا�ٔخرضٕاماكنیة متدید مسا�ة  :املر�� الثانیة

اقرتاح خطة معل :املر�� الثالثة

ٕاتصالطط ٕا�داد نظام املتابعة و التقيمي و خم:الرابعةاملر�� 

دراسة تأٔهیل و توس�یع السد �خرض



Djelfa M'sila Tebessa El Bayedh Laghoaut Batna Khenchela Naama Sétif BBA Bouira Biskra Médéa

27.69%

19.70%

11.01%
9.67% 9.36% 8.44%

5.93%

2.57% 2.01% 1.58% 1.26% 0.71%
0.08%

ملیون ھكتار3,7مساحة 
كم1500: طول 

كم : 20: عرض

والیة 13

منطقة ظل1200بلدیة و 173



خطة العمل المقترحة 3,7مساحة 
ملیون كم

جنوبا مم200شماال و مم300محدد بخطوط تساوي االمطار 

4,7مساحة 
ملیون كم



³³³³
مخطط تأھیل وتوسیع السد األخضر 

حدود السد االخضر

ھكتار26000تمدید مساحة األحزمة الخضراء 

مكتار 160000اعاده تأھیل السد األخضر

ھكتار 1897000تمدید المساحات الزراعیة و الرعویة 

ھكتار  288000تمدید مساحة الغابیة 





اإلطار الوطني -1

2020أوت 30قرار مجلس الوزراء 

عادة تأھیل مشروع السد األخضر كأولویة لمكافحة التصحرإ

.استعادة األراضي ، والحد من العواصف الرملیة والترابیة ، والقدرة على الصمود في وجھ الجفاف

1996مكافحة التصحر التي صادقت علیھا الجزائر عام اتفاقیة-1

اإلطار الدولي -2

2015في عام  (ODD)أھداف التنمیة المستدامة -2
.لبیولوجيإلدارة المستدامة للغابات ، ومكافحة التصحر ، ووقف وعكس عملیة تدھور التربة ووضع حد لفقدان التنوع اا

"نسبة األراضي المتدھورة إلى المساحة اإلجمالیة"

2030خفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري بحلول عام 2015COP 21تفاق باریس ا-3

٪7سیناریو التخفیض الطوعي

٪22سیناریو التخفیض المشروط بنسبة 



یحددالذي2020مایو21المؤرخ128-20رقمالتنفیذيالمرسوم
لتنمیةالفالحةوزیرصالحیات االستراتیجیةوضع...:9المادةالریفیة؛وا

دالسوتطویروتوسیعلتأھیلالعملوخطةالتصحرلمكافحةالوطنیة
;.المعنیینالشركاءمعبالتشاوروتنفیذھااألخضر

2020إنشاء مدیریة مكافحة التصحر والسد األخضر أكتوبر 
25/10/2020إنشاء ھیئة تنسیقیة لمكافحة التصحر وإحیاء السد األخضر في 

مسؤولة عن ضمان التنسیق بین ، )منظمات03مؤسسة وطنیة و 11وزارة و 15(
القطاعات للبرنامج الوطني لمكافحة التصحر وإحیاء السد األخضر

مكلفة بالبحث العلمي ، بصلةINRF(CST)انشاء لجنة علمیة و تقنیة 
)مشروع مرسوم قید التنفیذ(مع مھام الھیئة 

على مستوى المدیریة العامة للغاباتGTD/BVأنشاء فریق عمل 

حر التصمكلفة بتنفیذ البرنامج الوطني لمكافحة لجنة محلیة 13
)مشروع مرسوم قید التنفیذ(وخطة عمل احیاء السد األخضر

 
SCHEMA ORGANISATIONNEL POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PARED/BV  
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Organe national de coordination LCD-BV 
COMMISSION NATIONALE 

Examen du rapport et recommandations  

COMITES LOCAUX-RESEAUX 
Sortie sur terrains, observations et collecte de 

données 

COMITE 
SCIENTIFIQ

UE ET 
TECHNIQUE 

(INRF) 

GROUPE DE 
TRAVAIL 
LCD/DGF 
Secrétariat 

RAPPORT ANNUEL 
 

RAPPORT UNCCD/4 ANNEES 



ف 
االھدا

مكافحة تدھور األراضي والترمل والتصحر لتحقیق الحیاد بشأن تدھور األراضي ؛ 
.وتعبئة موارد المیاه السطحیة والجوفیة

تحسین مقاومة المساحات الفالحیة، والرعویة و الغابیة المتدھورة  لتغیر المناخ 
وتخزین  الكربون

السل تعزیز مقاومة المناخ لدى السكان المحلیین من خالل إدارة المراعي وتحسین س
المسیلةالقیمة للمنتجات غیر الزراعیة ومنتجات الثروة الحیوانیة

و في 2021جوان 17إطالق المبادرة الوطنیة لتأھیل السد االخضر من والیة مسیلة في 
بحضور 2021نوفمبر 25جیبوتي خالل اجتماع اللجنة األفریقیة للجدار األخضر العظیم في 

.السفیر الجزائري
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ملیون ھكتار4,7الى 3,7االنتقال من 

63%الرعوي : المجال
18%الحراجي 
15%الفالحي 

من نسبة السكان 18%ملیون نسمة ما یعادل 7
الوطنیة

والیة13

427دائرة من 183

منطقة ظل900منطقة منھا 1200

3
المؤشرات



البرنامج قید االنجاز

موقع 80بلدیة، 46والیات، 08الذي سیمس 2025-2020البرنامج الوطني للتشجیر للفترة 2)
.منطقة ظل28منھا 

شھر 36لمدة محددة ب BNEDERستكون معنیة بالدراستین الموكلة ل 13والیات السد االخضر )3
.ملیون دج112ملیون دینار و دراسة الجرد الوطني للغابات  ب 208الدراسة حول الحلفاء ب لسیما

دج12.586.806.464بمبلغ 

بموجب،)GGR(الریفیةالھندسةمجمعإلىموكلاألخضرالسدأشغالمنجزء12020-2023)
؛ظلمنطقة94ذلكفيبماموقع261بلدیة،108والیة،13یشملالبسیط،التراضي

بمبلغ PNUDوبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيFAOبرنامج تعاون مع منظمة األغذیة والزراعة ) 4
لمشروع بعنوان ) GCF(دوالر أمریكي ، لصیاغة اقتراح تمویل لصندوق المناخ األخضر 385000

".تحسین المرونة المناخیة في السھوب ومناطق الغابات الجافة في السد األخضر الجزائري"
« Amélioration de la résilience climatique dans les steppes et les zones de forêt 

sèche du barrage vert algérien ».



:1المرحلة 
خطة عمل وزارة الفالحة و التنمیة الریفیة

2023-2030

مدیریات 
المصالح 
الفالحیة

المحافظة السامیة 
لتطویر السھوب

HCDS
محافظات الغابات

:2المرحلة 
خطة عمل القطاعات األخرى

2023-2030
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المحاور 
االستراتیجیة

األنشطة

.استعادة الموارد الطبیعیة وإدارتھا بشكل مستدام•
.  الفالحة الحراجیة وإعادة التحریج والتجدید الطبیعي المساعد•
.تحسین وتقویة أنظمة اإلنتاج•
.أنظمة مراقبة وإدارة الموارد•

االنشطة العملیة

طة عمل لتأھیل وتوسیع وتطویر السد األخضرخ

دعم البحث والتطویر

التواصل

متابعة و تقییم

.التدریب والتطویر والتبادل•
.المعرفة التقلیدیة والتكنولوجیا المحسنة•
.البحث العلمي الموضوعي•
.البحث والتطویر العملي•

االتصال والنشر و التحسیس•
).ونیة ، إلخالنشرة اإلخباریة ، نظم المعلومات الجغرافیة ، المواقع اإللكتر(نظم المعلومات والتسییر•

.اإلشراف على البرامج السنویة•
.رصد وتقییم إنجازات وتأثیرات برامج التنمیة•
.تحسین قدرات  أنظمة اإلنتاج  على عزل ثاني أكسید الكربون•
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)PAR / BV(خطة عمل إعادة تشجیر السد األخضر

ھكتار120000بمجموع 

:خطوات مختلفة
.تحدید وتنظیم المنطقة المراد تشجیرھا-3.إنتاج الشتالت في المشاتل-2.توصیف البیئات أو دراسة المحطة-1



سنوات7ملیون شتلة موزعة على 120والیة  لـتوفیر حوالي 12مشتلة في 45



شكرا علي حسن االستماع 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20

