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1 البيئية  اإلستراتيجية   

 ن   ممبدأ أساسي  الستثمار في التنمية المستدامة ا
بادئم

و هذا يعنى أن الجزائر تعتزم   البيئية  اإلستراتيجية   
االجتماعية والبيئية   للجوانب إعطاء مكانة بارزة 

في خيارها نماذج التنمية االقتصادية  

 البيئية على األهداف التالية     اإلستراتيجية   ترتكز
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 تحسين الصحة  ونوعية الحياة من خالل         1
تحسين التزويد بمياه الشرب    

تحسين الصرف الصحي  
تحسين إدارة النافيات      

مكافحة التلوث الصناعي       
تحسين نوعية الهواء في الناطق الحضرية        

تطوير المسحات الخضراء    
تعزيز اإلدارة  البيئية 
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  الحفاظ وتحسين إنتاجية الرأس المال الطبيعي         2 
التصحر   تحسين إدارة األراضي و مكافحة    

اإلدارة السليمة لمياه الري
المحافظة على الثروة الغبية و تطويرها     

المحافظة على التنوع البيولوجي      
حماية النظم اإليكولوجية     

حماية السواحل   
البيئة العامة  3

الحفاظ على موارد التنوع البيولوجي     
تخفيض االنبعاثات الغازية خاصة في ميدان الطاقة           

االلتزام بالمعاهدات واالتفاقيات الدولية     
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 البيئية    اإلستراتيجية   التدابير المتخذة في إطار   2

ستيه منها للتعامل مع المشاآل البيئية اتخذت الجزائر عدة تدابير قانونية ومؤس          
إصدار قانون خاص بالتنمية المستدامة      

المناطق الجبلية    - الساحل –إحداث العديد من القوانين خاصة بالنافيات        
من خالل ) التربة - الهواء  -الماء (بناء شبكات مراقبة و رصد نوعية النظام البيئي    

إنشاء
)ONEDD(المرصد الوطني للبيئة و التنمية المستدامة           -
)AND( الوآالة الوطنية للنافيات      -
) CNL( المحافظة الوطنية للسواحل       -

)CNDRB (المرآز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية       
) ANCC( الوطنية المعنية بتغير المناخ    الوآالة  

- 
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تتكون أجهزة اإلنتاج و التنسيق اإلحصائي من            
سات الع      ن اإلدارات، المؤس ه م ون بذات صاء و المتك وطني لإلح س ال ة،  المجل مومي

صادي     ة، االقت ة، الثقافي ات العلمي ة الجمعي ات المهني ات والجمعي ة النقاب ة و االجتماعي
الجامعات و آذا الشخصيات الوطنية

الديوان الوطني لإلحصائيات
 الهيئات العامة والخاصة لإلحصاء المتكونة من المصالح اإلحصائية 

على مستوى الوزارات ، المصالح اإلحصائية للسلطات المحلية ،
الجامعات والمعاهد و المؤسسات الخاصة و العامة المتخصصة في البحث

 في مجال اإلحصاء

اء وإنها الى وقت  والجدير بالذآر إن  وزارة البيئة غير ممثلة في المجلس الوطني لإلحص             
قريب لم يكن لديها مصلحة مختصة في اإلحصائيات   

  وضع اإلحصاءات البيئية في النظام اإلحصائي الجزائري           3
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يوان الوطني لإلحصائيات هيئة مكلفة بإحصاءات     ال يوجد في الهيكل التنظيمي للد   
البيئة 

بهذا الملف ألول مرة في    ” المديرية التقنية لإلحصائيات الجهوية و الفالحة     “و قد آلفت 
للتعاون اإلقليمي بين االتحاد األوربي و الشرآاء     ) MEDSTAT( إطار برنامج 

المتوسطيين   
ت حيث تم استحداث خلية آلفت بهذا الملف و قامت بتحديد مصادر المعلوما    

الهيئات وجمعها  لملء االستبيانات الموجهة إلينا من طرف اإلتحاد األوربي و  
 الدولية و اإلقليمية األخرى  

واندمجت في   ) MEDSTAT ( تابعت هذه الخلية جمع هذه البيانات بعد انتهاء برنامج   
اإلتحاد األوربي والخاص بنظام تبادل  المشروع الجديد اإلقليمي الممول من طرف       

.)ENPI-SEIS(المعلومات البيئية بين بلدان الجوار       

اإلحصاءات البيئية في الديوان الوطني لإلحصائيات          -
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رصد البيئات الطبيعية   
ن إن المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة من خالل شبكة متكونة م  

 10و " الجزائر ووهران وقسنطينة وغرداية   " مختبرات إقليمية  04
محطات تقوم برصد البيئات الطبيعية ورصد وقياس آل نوع من       

   التلوث يمكن أن يحدث خلال في التوازن الطبيعي لهذه البيئات    

لقياس البارامترات الفيزيائية، العضوية وغير العضوية     ONEDDتدخل  
حيث تقوم برصد نوعية   . الماء والهواء والرواسب:  ثالثة عناصر على 

SAMASAFIAشبكة  المراقبة "الهواء من خالل 

في الوزارات األخرى   وصف البيانات والبنية التحتية المتوفرة        -
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تقع في الجزائر العاصمة وعنابة، اثنين آخرين في سكيكدة   هناك حاليا نظامين للرصد 
. ووهران  في طور اإلنجاز
 :الملوثات التي يتم رصدها هي   

    SO2ثاني أآسيد الكبريت 
NOx.أآاسيد النيتروجين : أآاسيد النيتروجين   

CO:  أول أآسيد الكربون   
  O3األوزون 

  PM10العوالق الهوائية       
  :HCT إجمالي المواد الهيدروآربونية     

 :BTXالبنزين والتولوين والزيلين      
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مراقبة جودة مياه البحر 
اتخاذ التدابير الالزمة لمراقبة ورصد نوعية الفيزيائية      ONEDD   خالل آل صيف، 

 منع أي والكيميائية لمياه الشواطئ لضمان الحفاظ على صحة المواطنين عن طريق       
. نوع من األمراض توليد التلوث التي قد تؤثر على المصطافين   

: رصد التلوث البحري
صد بتحليل على    لضمان تقييم التلوث، والنوعية الفيزيائية والكيميائية يقوم المر     

    عينات  من    
المياه البحرية  

مصبات األودية
الموانئ الرئيسية   

:مراقبة النفايات الصناعية 
واألبخرة، وآذا   هذه المراقبة تخص انبعاث الغاز والدخان واألبخرة في الغالف الجوي    

الجسيمات الصلبة أو السائلة    
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:رصد نوعية الموارد المياه
لموارد     مكافحة تلوث المياه العذبة هي مهمة تقوم بها الوآالة الوطنية ل  

حيث تقوم هذه الوآالة بأخذ .   التابعة لوزارة الموارد المائية )ANRH( المائية
جية  للسدود العينات لتحديد نوعية المياه الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولو    

. وللمياه الجوفية المخصصة للشرب  
نظام إدارة المعلومات الخاصة بالمياه 

ية من المراجع      تتكون قاعدة البيانات الجغرافية المرآزية لوزارة الموارد المائ
 القنوات الرئيسية -السدود (مشترآة التي تتمثل في البنية التحتية الخاصة بالمياه    

البيانات الخاصة ب .) الخ– محطات معالجة     المياه – مراآز الضخ -     
      -توفير مياه الشرب 
      - الصرف الصحي 
      -  الري 

14

النظام ألمعلوماتي للصرف الصحي   
قاعدة بيانات خاصة  الصرف الصحي و يدير  ONA    يوفر الديوان الوطني للتطهير   

 بمحطات معالجة مياه الصرف الصحي في المناطق الحضرية آما يجري إعداد  
. مشروع تنفيذ نظام المعلومات الجغرافية على الصعيد الوطني 

المعالجة أو (بتحقيق خاص بنقاط تصريف المياه العادمة  ONA     آما يقوم حاليا 
التي يتم  تصريفها مباشرة إلى البحر لتقييم احتياجات  الواليات  )غير المعالجة

الساحلية ألنظامة الصرف الصحي، وتحديد مصادر التلوث  
النظام ألمعلوماتي للنفايات    

آالة الوطنية        نظام المعلومات الوطني للنفايات يقوم انجازه حاليا من قبل الو   
.  بالتعاون مع مكاتب دراسات خاصة (AND)     للنفايات 

التي يتم ) ,,,    آمية  النفايات المجموعة ومكوناتها   ( و سيزود هذا النظام بالبيانات 
ة التي  جمعها من طرف المديريات الوالئية للبيئة على أساس المبادئ التوجيهي 

،  (AND)تقدمها 
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 إحصائيات الطاقة-ب 
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 ةـــاعلـات الفــالجه

.  وزارة الطاقة و المناجم وهياآلها

).APRUE(  وآاالت ضبط الطاقة، وآالة تعزيز و ترشيد استخدام الطاقة    

. الخ... سوناطراك، سونلغاز،:    المؤسسات الناشطة في قطاع الطاقة    

. ، الوزارات)ONS( الديوان الوطني لإلحصائيات    

. المنظمات اإلقليمية والدولية 
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اتـــان ــع البي ـــرق جمـــ  ط

). تصميم ورقة خاصة، البريد اإللكتروني (إرسال االستمارات لمتعاملي القطاع 

). التقديراتنتائج التحقيقات الميدانية و(جمع المعلومات لدى متعاملي الطاقة 

.لقطاعاستغالل التقارير الدورية والنشرات اإلحصائية والمنشورات الخاصة با

.SONELGAZ و سونلغاز  L’APRUEالتحقيقات المنجزة من طرف 

مصادر جمع البيانات 

. إنتاج الطاقة األولية: سوناطراك 
.إنتاج الكهرباء وتوزيع الكهرباء و الغاز:   SONELGAZ سونلغاز

. المكررةد إنتاج الموا :  NAFTECنفتك 
.بيع المنتجات النفطية على المستوى المحلي  : NAFTALنفطال 
ARH وآالة ضبط المحروقات  .

APRUE     وآالة تعزيز و ترشيد استخدام الطاقة .
.إنتاج الطاقات المتجددة  :   NEALنيال 

ONS  :الخ... حصائيات االقتصادية، االجتماعيةاإل.
ACS  : ،إنتاج الكهرباءAEC ،ALNAFT ،CREG .

 . ةفالحوزارة ال 
. السيارات حظيرة: وزارة النقل 
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مصادر جمع البيانات 

ONS

AEC

NEAL
Ministère de 
l’Agriculture 

Ministère de 
l’Energie & 
des Mines

Ministère des 
Finances

منهجية المعالجة و االستغالل    

).Inputs) ( المعطيات(المعلومات إدخال 

. تقدير المعلومات الناقصة 

& Excelو استغالل البيانات باستخدام    معالجة Access.

.استغالل البيانات بعد المراجعة و التوثيق 

. المصادقة على المعلومات 

.شرح و تحليل بيانات الطاقة  
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ر ـــة و النش ــــالطباع

).ONS( مؤشر اإلنتاج الصناعي الفصلي للقطاع العام   

).ONS(التقرير السنوي حول النشاط الصناعي  

).الفصلي (التقرير اإلحصائي الربع سنوي  

.االستعراض السنوي  للقطاع

.مجلة قطاع الطاقة والمناجم   

.النشر على الموقع االلكتروني

. أشهر من نهاية العام6نشر ورقة عمل مؤقتة بعد 

. أشهر من نهاية العام9طبع ورقة العمل نهائيا بعد 
21

ــ تنظي  اتـــق المعلومــ م تدفـ

.إنتاج، تحويل و تصدير المحروقات         1.

. توليد الكهرباء، نقل وتوزيع الكهرباء والغاز الطبيعي          2.

.توزيع المنتجات النفطية      3.

.ميزانية الطاقوية     إعداد ال4.
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شرآات الطاقة الوطنية 
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) التموين (اإلمدادات  
الشرآات المعنية )المواد األولية( نتاج اإل

فحم   ال

 النفط الخام     

 الغاز الطبيعي     

 الطاقات المتجددة     

 الكهرباء    

ARCELOR METAL

SONATRACH   سوناطراك 

SONATRACH    سوناطراك 

SONELGAZ          سونلغاز 

SONELGAZ         سونلغاز  

الشرآات المعنية االستيراد
فحم    ال

 النفط الخام  والمنتجات النفطية      

 الغاز الطبيعي     

  الطاقات المتجددة     

 الكهرباء    

ARCELOR METAL

 SONATRACHسوناطراك  

SONELGAZ سونلغاز   

الشرآات المعنية التصدير
فحم  ال

 النفط الخام  والمنتجات النفطية      

 الغاز الطبيعي     

 الطاقات المتجددة     

 الكهرباء    

ARCELOR METAL

 SONATRACHسوناطراك  

 SONATRACH سوناطراك  

SONELGAZ سونلغاز   

الشرآات الوطنية الناشطة في الطاقة  
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الشرآات المعنية نقل المنتجات الطاقوية
فحم  ال

  النفط الخام  والمنتجات النفطية

  الغاز الطبيعي

  الطاقات المتجددة

  الكهرباء

ARCELOR METAL

 SONATRACHسوناطراك 

 SONATRACH سوناطراك 

SONELGAZ         سونلغاز 

تحويل المنتجات الطاقوية
مصافي ال  

  المحطات العمومية لتوليد الطاقة الكهربائية 

    وحدات إنتاج الفحم

 SONATRACHسوناطراك 

 سونلغاز، سوناطراك، القطاع الخاص   

 

الجهات الفاعلة  توزيع المنتجات الطاقوية 
فحم   ال

  النفط الخام والمنتجات النفطية 

  الغاز الطبيعي 

  الطاقة المتجددة 

  الكهرباء

NAFTAL

SONELGAZ

SONELGAZ

SONELGAZ

SONELGAZ

  التحويــل 



الشرآات الوطنية الناشطة في الطاقة  
الك ـــستهالا
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الشرآات المعنية قطاع الصناعة 

صناعة الحديد و الصلب

المعادن غير الحديدية 

الكيمياء 

ة جامدالمنتجات المعدنية غير ال

 الصناعات االستخراجية

المواد الغذائية، المشروبات والتبغ 

صناعة النسيج، الجلود والمالبس 

الورق والطباعة 

البناء 

ية الصناعات المعدن

صناعات أخرى 

ARCELOR METAL    القطاع الخاص ،

SONELGAZ  سونلغاز 

 

الشرآات الوطنية الناشطة في الطاقة  
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ــ قــ الن قطاع   الجهات الفاعلة     ل ـــ

الجوي

البحري

البري

النقل بالسكك الحديدية

PIPELINEخط أنابيب 

NAFTALل نفطا

SONATRACH & NAFTAL

NAFTALل نفطا

SONELGAZ & NAFTAL 

 SONATRACHسوناطراك 



األهداف الرئيسية المسطرة  

. تحسين نوعية ومصداقية المعلومات  1.

 :  و التوصيات الدولية   إنتاج و تحليل البيانات اإلحصائيات المتعلقة بالطاقة وفقا للمعايير2.

 شعبة اإلحصاء في األمم ،IEA، الوآالة الدولية للطاقة       EUROSTATيوروستات (

.)UNSDالمتحدة   

.قدرات التحكم في التحقيقات الميدانية  تعزيز 3.

.ل الوطنية  استراتيجيات وطنية لتحسين نظام معلومات الطاقة وتعزيز مجموعات العم   4.

.نشرات وطنية حول الميزانيات الطاقوية 5.

. ةرتقبالمشاريع الوطنية الجارية أو الم     6.
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     االستراتيجيات الوطنية المتخذة لتحسين نظام معلومات الطاقة      
و تعزيز فرق العمل الوطنية 

إنشاء نظام المعلومات اإلحصائية على مستوى آل من سوناطراك   

SONATRACH و سونلغاز SONELGAZ.

.إنشاء نظام معلومات متكامل مع معظم شرآات القطاع

. توسيع مجموعة العمل إلى مساهمين آخرين في إنتاج اإلحصائيات    

ات   التفكير الحالي في مشروع انجاز تحقيق حول االستهالك النهائي للمنتج    

.البترولية
28



ة ـوي ـاق  ـات الط ــ زانيـ اعة المي ــ ر و طب  ـنش

.PDFو   على شكل ورق    2011نشر الميزانية الطاقوية لعام     

ألجل تحسين الميزانيات الطاقوية الوطنية، قام فريق العمل                 

:الوطني بمباشرة عدة اجتماعات حول        

. إدخال الطاقات المتجددة 

.توزيع االستهالك النهائي للطاقة  
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ة  ــل األساسي ــ ات و العراقي  ــ  وبـ الصع

.  البيانات  عدم احترام آجال إرسال   

.ة بالقطاع الخاص متعلق من الصعب جمع المعلومات ال    

. معامالت التحويل    

حصص االستهالك النهائي من المنتجات النفطية على مستوى            

.آل قطاع نشاط  
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ــن  ات التحسي ـ راحـاقت

. إدراج تحقيقات حول االستهالك النهائي       

.  معامالت التحويل     استعمال   تنسيق  توحيد و   

.القيام بتدريبات و تكوينات لإلطارات المكلفة باإلحصائيات              

       ةـرآـاس مشت ـ إنشاء جدول شامل لجميع المنتجات بوحدة قي          

TEP.و هي  
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و فـي األخـيـــر 
نشكـرآـم علـى حســن 
...اإلصغــاء و المتـابعة
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