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مليون كلومتر مربع2.4تقارب الجزائر مساحة 

.  بلدية موزعة عبر كامل التراب الوطني1541والية و48من مشكلة 

.2018مليون نسمة مع نهاية  ( 44)عدد السكان الجزائر األربعة وأربعون فاق 

المداخلةلهاتهكمدخل مؤشرات البعض 
/داخلة

مؤسسة تربوية 27.000الوطني ما يفوق عدد المؤسسات التربوية عبر اإلقليم لغ ب

.ماليين تلميذ في األطوار الثالث( 09)عدد المتمدرسين بها فاق التسعة 



المكتسبات

والمواردالبيئةعلىالحفاظ"دسترةتم

،2016دستورفيجاءلماطبقاالطبيعية

تديشنوبذلكمنه،68و19المادتينالسيما

ريةدستوقيمةالبيئيالحقيمنحجديداعهدا

.ومؤسساتهاالدولةمنلكلملزمةعليا

السنواتفيالجزائرفيالبيئةعرفت

ثماراالستبرامجبفضلنوعيةقفزةاألخيرة،

اإلطارلتحسينالراميةللدولة،المتتالية

للمواطنالمعيشي



المكتسبات

وضعإلىاألولالمقامفيالمخططهذايرمي

منسجموتنظيميتشريعيإطار

ثبإستحدا،المستدامةالتنميةمصطلحأدمج

التشريعفيمرةألولومفاهيممبادئ

:أهمهاالجزائري

الطبيعيةالمواردتدهورعدممبدأ-

.المشاركةواإلعالممبدأ-

عبوض،المتجددةوالطاقاتالبيئةقطاعقام:

لتنميةواالبيئةلحمايةالوطنيةاإلستراتيجية-

2035أفاقالمستدامة

ميةالتنإطارفيللبيئةالوطنيالمخططإعداد-

،2035آفاق(PNAEDD)المستدامة



تجسيد استثمارات سنة، تم 18من أكثر خالل 

مليار دوالر،( 02)فاقت اإلثنين 

المكتسبات



مة، والذي العمل الوطني للبيئة والتنمية المستداوتجسيد مخطط خصصت إلنجاز 

:حصة األسد حيث تمإلشكالية النفايات كان 

مفرغة فوضوية على مستوى التراب الوطني،3000على أكثر من القضاء -

مركزا للردم التقني للنفايات المنزلية 177انجاز -

.مركزا لردم النفايات الهامدة38-

.مركز لفرز النفايات المنزلية16-

(.déchetteries)محطات تجميع النفايات 05-

(.  EPIC)مؤسسة والئية ذات الطابع الصناعي و التجاري 47إنشاء -

المكتسبات



مليون طن في السنة من النفايات 24وهذا من أجل التكفل بأكثر من 

المنزلية والهامدة منها

ماليين طن قابلة لالسترجاع  ( 07)من ضمنها  أكثر من سبعة 

والتثمين

المكتسبات



منصب عمل 200.000منصب شغل مباشر وأكثر من 00040.خلق ما يعادل 

غير مباشر

يفوققيمة سوق النفايات القابلة للتثمين تقدر بما 

.سنويامليار دينار 40

المكتسبات



( SNGID)2035الوطنية للتسيير المدمج للنفايات آفاق اإلستراتيجية-

2016-2030(  MCPD)الوطني ألنماط االستهالك واإلنتاج المستدام  المخطط -

2035الوطني للمناخ آفاق المخطط -

2035الوطنية لحماية التنوع البيولوجي ومخططها الوطني  آفاق اإلستراتيجية-

المكتسبات



الدولة المتواصلة إال أنه تم وإستثماراتفبالرغم من هذا الجهد المعتبر 

على مستوى الممارسات والذي واإلختالالتتسجيل وجود بعض النقائص 

العمل على إيجاد آليات حديثة للتخلص منها للحفاظ على إستوجب

المكتسبات المحققة، وتكييفها مع التطورات والتجارب المجدية على 

الساحة الوطنية والدولية وهي بالتالي أصبحت تشكل الرهانات األساسية 

:للدولة والتي يمكن ذكر البعض منها 



يما العمل في تحسين اإلطار المعيشي للمواطن والسمواصلة -1

صلبة وما وعصرنة طرق تسيير النفايات الحضرية الفي التكفل 

.يةبالتنسيق مع الجماعات المحلجديديةوإدخال أنماط شابهها 

من البيئة قطاع منتج وخالق للثروة في إطار التوجهجعل -2

.2030الجديد آفاق اإلقتصاديللنمط الجديد 



الجهودهاتهلكلوتبنيهالمدنيوالمجتمعالمواطنإلتفافوبدون
ديمومتهايهددقدالذياألمرمعها،وإنسجامهالضخمةواإلستثمارات

.المرجوةاألهدافبعضبلوغمنوالتقليص

القياملىإللبيئةوسليميوميتسييرلفائدةالمجتمعتجنيداستوجبماوهو
اهميةتسمقارباتوإدخالاإلعالمالبيئية،التربيةميدانفيتجديديةبأعمال

.جديدةوتشاركية



الطابع باراإلعتبحيث أعطيت أهمية خاصة إلى موضوع التربية البيئية مع األخذ بعين 
.للمدرسة كنواة أساسية لتنمية مستدامة لألجيال الصاعدةاإلستراتيجي

تماشى مع ما فالتربية كما يعرفها العلماء هي تنمية السلوك اإلنساني وتغييره، لكي ي

ستمراره هو سائد في المجتمع، وهي الوسيلة التي يحافظ بها المجتمع على بقائه وا

.ويكون هذا بنقل تراثها الثقافي لألجيال القادمة



ود نحو ونفس الشيء فالتربية البيئية هي جهد تعليمي موجه ومقص

وبيئته التعرف وتكوين المدركات لفهم العالقات المعقدة بين االنسان

تى يكون بأبعادها االجتماعية والثقافية والبيولوجية والفيزيائية ح

هام واعيا لمشكالتها، وقادرا على اتخاذ القرار نحو صيانتها واإلس

رته في حل مشكالتها، من أجل تحسين نوعية الحياة لنفسه وألس

".وللمجتمع ثم للعالم ككل



مبادرة كل من وزارة البيئة والطاقات المتجددة ووزارة جاءت 

التربية الوطنية

ثلها أدرجت البيئة في المواد الدراسية التي يم

الكتاب المدرسي،

يئيةإنشاء النادي البيئي لممارسة األنشطة الب

على وكذلك الحقيبة البيداغوجية التي احتوت

ل والرابع كراسات للتربية البيئية للصفين األو

سط من التعليم االبتدائي، وكراس لألولى متو

اتر وآخر للتعليم الثانوي، وترافقها أدلة ودف

.للنادي البيئي

2002بروتوكول اتفاق سنة 

رامج إدراج مادة التربية البيئية في ب

التعليم الوطني بكل أطواره



مبادرة كل من وزارة البيئة والطاقات المتجددة ووزارة جاءت 

التربية الوطنية

 هاته التجربة على كافة تعميم

المؤسسات التربوية عبر كل التراب

الوطني 

يئة إعادة تنشيط التربية في مجال الب

.والتنمية المستدامة

تم إمضاء 2015وفي سنة 

ثانيإتفاقبروتوكول 

:  إلىأساسا يهدف 



مبادرة كل من وزارة البيئة والطاقات المتجددة ووزارة جاءت 

التربية الوطنية

 ،تعزيز المكتسبات من جهة

واالستجابة للتحديات الجديدة في

مجال البيئة والتنمية المستدامة 

وتنظيمها عن طريق إنجاز نشاطات 

مدرسية، بيداغوجية وال صفية؛ من

.جهة أخرى

 لي النادي البيئي كفضاء تفاعوجعل

ر وممتع يلجأ إليه التالميذ للتعبي

وسلوكاتهموتطوير معارفهم وأدائهم 

في مجال المواطنة البيئية وحماية 

.  البيئة والتنمية المستدامة

في صيغته اإلتفاقبروتوكول 

(الطبعة الثالثة )الجديدة 

من البروتوكول 31طبقا للمادة 

.2002األول لسنة 



لألنشطة البيداغوجية التطبيقية وألول مرة امتداد أن يصبح 

المقررةللتعلمات

ة المقررأعمال تطبيقية للدروس أين ستصبح نشاطات النادي البيئي 

في المسار التعليمي للتلميذيتم تقييمها 



ي مجال نحو اإلعالم، التحسيس والتربية فويتم توجيه أنشطة النادي البيئي 

:حماية البيئة والتنمية المستدامة و أيضا 

المستداماإلستهالكالتطبيقات الحسنة ألنماط -

رهانات التغييرات المناخية-

حماية الساحل وحماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية-



نادي بيئي على مستوى المؤسسات التربوية12.000تم إنشاء لحد اآلن ما يفوق 

(.   %44مؤسسة تربوية أي بنسبة 27.000من إجمالي )

من  %55أي أكثر من)تلميذ ماليين ( 05)أكثر من خمسة إيصال هاته المفاهيم إلى 
(تعداد التالميذ المتمدرسين بالجزائر

همية ، ألفراد عائالتهم وأسرهم وما لذلك من أسفراء حاملي مشاريع تحسيسيةجعلهم 
في كل ساسي تكوين الفرد كعنصر أقصوى لتغيير الذهنيات والسلوكيات والتركيز على 

.هاته المعادلة



نادي بيئي على مستوى كل واليات الوطن2500تم تزويد مؤخرا 

بتجهيزات اإلعالم اآللي والسمعي البصري كدفعة أولى من 

.التجهيزات المبرمجة



تجهيزات أخرى لفائدة هاته النوادي البيئيةإقتناءكما سيتم 

الهدف منها إدخال مفهوم االقتصاد الدائري في الوسط المدرسي ومنه للمجتمع المدني 

:في مجموعة منوتتمثل 

و المبللة جزء للنفايات الجافة وجزء للنفايات العضوية أ)نموذجية لفرز النفايات حاويات -

،(أخرى للخبز

مكعب من الخشب، خاصة لتسميد النفايات العضويةقوالب -

بغالف من ( متر مربع03مساحة )متر مكعب 12ذات حجم اإللمنيومنجارة بيت من -

.(Polystyrène)البلوستيرانبالستيك 

للنباتات ورياألخضللطاقة الشمية إلنارة البيت البالستيكي، لتمكين التركيب الضوئي لوح -

مائية من البالستيك بمختلفة األحجام لجمع مياه األمطار و كذا المياه المتسربة من خزانات -

الحنفيات داخل المدرسة بدال من تركها ترمى في قنوات الصرف الصحي لتدويرها وإعادة 

(تفادي هدر المياه)في السقي إستعمالها



عمالهاإستكل هاته التجهيزات مزودة بدالئل وبطاقات تقنية لكيفية 
صيانتها و التدرب عليها، و 

، من تمويل ميزانية الدولة لقطاع وزارة البيئة والطاقات المتجددة

.مليون دوالر13: مالي يقدر بـبغالف 



يها األمر الذي سيمكن هؤالء التالميذ من التدرب سنويا عل

هجية، هذه المنإستعابداخل هاته النوادي البيئية، لتمكينهم 

ية إعادة للنفايات المنزلية وكيفاإلنتقائيإلدراج نظام الفرز 

ا في في مختلف المجاالت المخصصة لهوإستغاللهاتدويرها 

الدائرياإلقتصادمفهوم إطار 



والذي من شأنه أن يؤدي بالمدرسة وكل المؤسسات التربوية، ألن 
تلعب الدور المحوري المنوط بها، بالتأثير اإليجابي على المحيط

المجاور لها مباشرة 

لدى بنقل هاته السلوكيات و التطبيقات الحسنة في الواقع المعاش
العائالت



هذا النظام ومسايرة األنظمة الموضوعة من طرف البلدياتإلنتهاج

، ..في مجال تسيير النفايات المنزلية من نظام للفرز 

:كما هو معمول به 

(  نفايات التعليب وغيرها)للنفايات الجافة جزء -

للنفايات العضوية أو المبللة جزء -

آخر للخبزجزء -



احاليالمستعملةوالكالسيكيةالجواريةالتحسيسطرقلكون

فيتكالأو/ومجديةغيرأنهاأثبتت،اإلنتقائيالفرزنظامإلدراج

اللوجستيكيةاإلمكانياتمنبالرغمبثمارهاتأتيولملوحدها

.لهاالمسخرةالضخمةوالتجهيزات

نهكوالطفلأيالتلميذعلىالجديدةالمقاربةهاتهفيوالتركيز

مثليفعامةبصفةوالمجتمعلألسرةسفيرأحسنيكونأنبإمكانه

التلميذهذانمومراحلوهيسنواتتتطلبوالتيمنهجية،هكذا

المجتمعفيوضعهالمرادالنظامهذالنقل



ما سيتم تطبيقه تدريجيا على مراحل بالبلديات عواصم 

للنفاياتاإلنتقائيالواليات لوضع حيز التطبيق نظام الفرز 

المنزلية، بوضع العتاد والتجهيزات الالزمة وكذا المخططات 

ي كشرط أساساإلنتقائيالتي من شأنها التجسيد الفعلي للجمع 

لدى العائالت، لكسب ثقتهم اإلنتقائيوالذي يتبع الفرز 

كليا في هذا النظامواإلندماج



وهو ما سيضمن من تحقيق األهداف المرجوة على المدى 

الدولة في إطار مفهوم االقتصادأنتهجتهالقريب كرهان 

الدائري

، مليون دوالر سنويا40كون قيمة هذا السوق قد قدرت بـ 

.حسب نتائج الدراسات األخيرة بالجزائر



حداثإستتم التربوية،خلق مجال للتنافس بين المدارس والمؤسسات 
بموجب هذا البروتوكول االتفاق الجديد، 

، «مدرستي المستدامة»وسام 

ثالثة بحيث يُمنح هذا الوسام سنويا للمؤسسات التعليمية للمراحل ال
بيئة والتزاما بالمشاريع المرتبطة بالتربية في مجال الإندماجااألكثر 

.  والتنمية المستدامة



ي ومن هذا المنطلق جعلت الدولة الجزائرية التربية البيئية ف

ي ، يعول عليها فاإلستراتيجيةالوسط المدرسي بمثابة األداة 

تحقيق وترسيخ مفهوم التنمية المستدامة في المجتمع 

والحفاظ على الموارد الطبيعية من خالل إحداث تغييرا 

للذهنيات والسلوكيات وتنمية الوعي لدى أطفالنا اليوم 

. كونهم أجيال الغد



سيدتجوتوفير كل اآلليات لضمان العيش في بيئة سليمة، ما سيسمح المحالة من 

بالجزائر 2030الجزائر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة آفاق إلتزامات

(ODD : 3 – 4 – 8 –12 – 13 - ،بصفة مباشرة أو غير مباشرة(  .16

إقحام وهو ما يتطلب تضافر كل الجهود وتجنيد لكل الطاقات بكل من مؤسسات الدولة و
.  المجتمع المدني في هذا المسعى التشاركي في مفهومه الواسع



شكرا على كرم اإلصغاء 

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته


