
املهندسة راشدي صربينة
ت  لغا رية العامة  ملد ر  ة–ئب مد ة و التمنية الريف وزارة الفال

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الفالحة و التنمية الريفية



أثر التغيرات المناخية في العالم

متوسط درجة الحرارة

مستوى البحر 

 نسبة تساقط الثلوج في الربيع



أثر التغيرات المناخية على الوسط المحلي بالجزائر 



 في خاصة حار صيف و دافئ شتاء التماس مع °0,75بـ السنوية الحرارة درجة ارتفاع •
للبالد، الغربية المناطق

للوطن، الساحلية المناطق في تمركزها و %20 بنسبة المتساقطة االمطار كمية انخفاض  •

الليل، و النهار بين ما الحرارة درجة في الفرق ارتفاع•

 جفافه، نتيجة للحرائق النباتي الغطاء قابلية ارتفاع•

  البيئية، األنظمة مختلف في االمراض تفاقم•

 رفط من واجتياحها مواطنها تدهور نتيجة الحيوانية و النباتية األصناف بعض اختفاء•
دخيلة، أصناف

أثر التغيرات المناخية على الوسط المحلي بالجزائر 



ظهور الحلفاء في غابة 
بالجلفة السنالبة



ظهور أعراض التدهور بغابات األرز 
في باتنة ببلزمةاألطلسي  . 



الثروة الغابية بالجزائر 

        بـ الغابية الثروة مساحة تقدر
  : الى  تنقسم و هكتار 400.149.4

هكتار  1.329.400 :  غابات طبيعية 
هكتار  1.844.400 : أحراش 

هكتار : غابات مشجرة  972.800
هكتار 3.000 :أعشاب

جافة و الجافة  الشيهالمناطق 
( ماليين هكتار  03)

التأقلم مع التغيرات المناخية



مختلف المشاريع المنجزة في إطار التأقلم مع التغيرات المناخية

تحفيز و تشجيع استعمال الطاقة   
الشمسية  

تأقلم أنظمة الري و السقي 

نقص استعمال األسمدة الكيميائية

 2021- 1962تجسيد برامج التشجير من 

هكتار  1,900,000



السد األخضر



مليون  3,7مساحة 
 هكتار

 والية 13

 1200بلدية و  173
منطقة ظل

يمثلمليون نسمة ما  7   

من عدد السكان  
18%اإلجمالي 

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%

السد االخضر



جوان 23قرار رئايس صادر يف 
طقة  ٔول شاءالٕ  1970 م

ري  ربة "ش اجللفة-”مب

ري  : 1970-1980 ش ٔشغال ال
ٔساس مش جزةم ذير اىل  ةيع تنف

شرتك التكفل امل  :1981-1990
ت و بني مصاحل  ش الو الغا طيناجل

ٕاسناد مرشوع  : 1990-1993
ٔخرض ل تقطاع السد ا الغا

ٔشغال الكربى1994-2000 مج ا ر
طط  : 2002-2009 لتمن ا يةالوطين   
(PNDAR     ة ) الزراعية والريف

اص 2010-2014 ة مت وضع خمطط  مج التمنية الريف ر ذ  لتدعمي  تنف
ذ  رب تنف ٔخرض  ٔهيل السد ا مرشوع جواري 2.500و ت  

I-  د  السد األخ مراحل تجس



دراسة وصفية وتحليلية :المرحلة األولى
 تحليل الوضع الحالي
اإلنجازاتعن حصيلة  لخصم

 السد األخضرإمكانية تمديد مساحة  :المرحلة الثانية
الحالية

اقتراح خطة عمل :المرحلة الثالثة

 إعداد نظام المتابعة و التقييم و: الرابعةالمرحلة 
مخطط اتصال

دراسة تأهيل و توسيع السد االخضر



مخطط تأهيل وتوسيع السد األخضر 

حدود السد االخضر

تمديد مساحة األحزمة الخضراء 

اعاده تأهيل السد األخضر 

تمديد المساحات الزراعية و الرعوية 

هكتار 159.000تمديد مساحة الغابية 

هكتار 26.000

هكتار 1897000

هكتار  295400



مؤشر السياق

تراكم الرمال•
زوابع رملية•

مؤشر اإلنجاز

المساحة •
المعالجة

مؤشر النتيجة

مساحة الكثبان •
الرملية المثبتة

مؤشر التأثير

عدد البنيات •
التحتية 
المحمية

نظام المراقبة والتقييم

مخطط اتصال و توعية 



اإلطار القانوني 



اإلطار الوطني -1 

2020أوت  30قرار مجلس الوزراء 

عادة تأهيل مشروع السد األخضر كأولوية لمكافحة إ
التصحر

.فافاستعادة األراضي ، والحد من العواصف الرملية والترابية ، والقدرة على الصمود في وجه الج

1996مكافحة التصحر التي صادقت عليها الجزائر عام  تفاقيةإ-1

اإلطار الدولي  -2

2015في عام  (ODD)أهداف التنمية المستدامة -2

نوع التوحدة فقدان تدهور التربة عملية إلدارة المستدامة للغابات ، ومكافحة التصحر ، ووقف ا
.البيولوجي

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

٪7التطوعيسيناريو التخفيض  سيناريو التخفيض المشروط بنسبة 
22٪



مكافحة تدهور األراضي والترمل 
ور والتصحر لتحقيق الحياد بشأن تده

األراضي ؛ وتعبئة موارد المياه 
.السطحية والجوفية

تحسين مقاومة المساحات 
 الفالحية،      والرعوية و الغابية

المتدهورة  لتغير المناخ وتخزين  
الكربون

تعزيز مقاومة المناخ لدى السكان 
المحليين من خالل إدارة المراعي 

قيمة المنتجات وتحسين سالسل 
ومنتجات الثروة الغير زراعية 

الحيوانية

األهداف



 2إلى  1كيف ننتقل من = السد األخضر : التحدي
ونذهب إلى أبعد من ذلك؟

1

2

مليون  3,7مساحة 
هكتار

مليون  4,7مساحة 
هك

إنشاء احزمة 
خضراء جديدة؟



أشغال تكميلية أخرى تطوير نظام تنظيمي 
مستدام للرعي

إعادة تأهيل غطاء الحلفاء وتحسينها 
وإدارتها بشكل رشيد

دعم الزراعة الرعوية الصغيرة والمتوسطة الحجم ، 
وخاصة بالنسبة للمرأة الريفية ، من خالل تنمية 

المتحملة مزارع الماشية الصغيرة واألشجار المثمرة 
.للجفاف

 الغابيةجات تحسين القدرات الفنية والتنظيمية والتجارية للسكان إلنتاج المنت
الحلفاء، الخروب ، الفطر ، الفستق (وتسويقها PFNLالخشبية الغير 

خالل  منتربية النحل ،) صوف للسجاد والحروق(حيوانية منتجات ،) ،البندق
)  الحرف اليدوية( الفخار صناعةوجود جمعيات تعاونية لتربية النحل ،

النباتات العطرية والطبية، مثل السهوبومنتجات أخرى من 

مناصب 
شغل 
خضراء



المؤرخ  128-20المرسوم التنفيذي رقم 
الذي يحدد صالحيات  2020مايو  21

وزير الفالحة والتنمية الريفية؛

وضع االستراتيجية الوطنية  -
لمكافحة التصحر وخطة العمل 
لتأهيل وتوسيع وتنمية السد 

األخضر وتنفيذها بالتشاور مع 
.الشركاء المعنيين

الحفاظ على الموارد الطبيعية من 
خالل مكافحة التصحر ومكافحة 
االنجراف في المناطق الجبلية

-20المرسوم التنفيذي رقم 
يوليو  30المؤرخ  213

بإنشاء هيئة  2020
حر تنسيقية لمكافحة التص
وإحياء السد األخضر

-20المرسوم التنفيذي رقم 
 2020أكتوبر  15المؤرخ  302

المعدل والمتمم للمرسوم 
المؤرخ  244-16التنفيذي رقم 

بشأن تنظيم  2016 سبتمبر 22
اإلدارة المركزية للمديرية 

.العامة للغابات

إنشاء مديرية مكافحة التصحر والسد األخضر -1
على مستوى المديرية العامة للغابات



الهيئة
وزارة ، 15

هيئة 12 

جمعيات  3

عات ضمان التنسيق بين القطا•
للبرنامج الوطني لمكافحة 
رالتصحر وإحياء السد األخض

  2021-10-25تم تنصيب الهيئة في 

اللجان 
المحلية

ي مكلفة بتنفيذ البرنامج الوطن -
التصحر وخطة عمل لمكافحة 

احياء السد األخضر
والية، مكافحة التصحر 45•

  والية السد األخضر 13•

لجنة علمية و 
تقنية

(CST)/INRF

ة مع ، بصلالعلمي مكلفة بالبحث •
مهام الهيئة 



الحالي البرنامج -3

 بموجب ،)GGR( الريفية الهندسة مجمع إلى موكل األخضر السد أشغال من جزء 2020-2023 •
 182 بمبلغ ظل، منطقة 94 ذلك في بما موقع 261 بلدية، 108 والية، 13 يشمل البسيط، التراضي

؛ جزائري دينار مليون

 مليون 813 منها جزائري دينار مليار 3.8 بمبلغ )2025-2020( للفترة للتشجير الوطني البرنامج •
 منطقة 28 منها موقع 80 بلدية، 46 والية، 08 سيطال والذي األخضر السد لمناطق جزائري دينار

.ظل
الحجم المسطر الحجم المنفذ وحدة العناصر

10969 2956 هكتار الغراسة

193 118,9 كلم
حزام أخضر

320 122 هكتار تثبيت الكثبان 

756,7 191 كلم المسالك  فتح

27580 1927 هكتار
االنجراف المائي مكافخة

64850 32130 3م

16200 3920 لينرم 
حشد المياه

340 134 وحدة 



Wilaya de l’expérimentation

Site de plantation d’arganier

...الطلح-فستق االطلسي-إعادة تأهيل وتوسيع وتطوير األرقان

مليون دينار لوالية  200= برنامج األرقان 
تندوف و ادرار 



يةآفاق مستقبل – 4

الخطة 
العملية 



برنامج المديرية العامة  -
للغابات 

هيئات وزارة الفالحة  -

برامج القطاعات األخرى -

ق خطة العمل الخاصة بـتأهيل وتوسيع وتطوير السد األخضر وف
منهج التنمية المستدامة



ة مشروع التنمي
المحلية على 
 مستوى بلدية

رة دائ البيلعين 
  - البيلعين 

الجلفة

فتح المسالك 
ة ؛الريفية والفالحي

إنجاز الكهربة 
الريفية ، الري ، 
ة إنشاء هياكل مائي

سد ,,أحواض (
)الخ,,,

إنشاء تعاونيات 
للماشية 

وية ؛ تس الصغيرة
األراضي الزراعية 

المقامة على األرض 
المكتسبة بموجب 

ط إنشاء محي. االمتياز
زراعي رعوي ؛ تنمية 

تربية الماشية 
الصغيرة خاصة 

بية تر(للمرأة الريفية 
النحل ، تربية 

؛) الدواجن
دعم األنشطة 

ة الحرفية للمرأ
الريفية ، وال 
سيما صناعة 

الفخار 
والنسيج 
والصوف ؛

:  التعليم

بناء 
.مدرسة

:الصحة

بناء غرفة 
العالج 

 )مستوصف(
؛

السكن 

بناء مساكن 
ريفية

 +السياحة 
: الثقافة
تنمية 

السياحة 
البيئية 
الريفية ؛

أشغال الحفاظ 
على المياه 

 والتربة ؛ إعادة
التأهيل 
والغابات 
والكثبان 
واالمتداد 
الزراعي 
الرعوي

DGF
HCDS
DSA

MADR

الثقافة 
والسياحة 

والحرف



التعاون  بين 
القطاعات

:  على سبيل المثال
 وزارة النقل شبكة

الطرق

السد 
األخضر

مبادرة الجدار األخضر الكبير للصحراء 
والساحل



إمكانات التمويل الخارجي 



MADR & FAO
:تقديم مذكرة لمشروع 

ابات تحسين القدرة على التكيف مع تغير المناخ في السهوب ومناطق الغ
مليون دوالر 43الجافة في السد األخضر الجزائري

صياغة مقترح التمويل من صندوق المناخ 
:األخضر 

ناخ في تحسين القدرة على التكيف مع تغير الم"
السهوب ومناطق الغابات الجافة في السد 

دوالر 335000بمبلغ  " األخضر الجزائري
أمريكي 

TCP/ALG/3803
تبسة، خنشلة، مسيلة ، جلفة، البياض ونعامة

دعم تطوير خطة عمل لتأهيل السد 
األخضر على نطاق األنظمة 

االيكولوجية
 في اطار البرنامج الوطني لمكافحة

   PAN/LCDالتصحر  
دوالر50000

رج باتنة، األغواط، بسكرة، سطيف، ب
بوعريريج، بويرة و المدية

من أجل تأهيل  مدمجة  خطة عمل
ع وتطوير السد األخضريوتوس



خطة عمل من أجل تأهيل السد االخضرإنجاح 

:تتطلب 

التزام مختلف القطاعات في تنفيذ برامج السد األخضر عبر منهجية مدمجة-

.إدماج المجتمع المدني -

و تسهيل تمويله المحليين مع مراعاة احتياجات السكان 

Q
u
es
ti
o

n



إصالح الفضاءات المتضررة وكلنا معنيون بإعادة تأهيل 
فلتجند سويا ألجل مناخ سليم 

 وشكرا على حسن المتابعة 
اإلصغاء


