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 بن غذفة شزيفةد. : إشساف وجيظيق

 :شااليةلا  

مً أهم  أهميت اإلاسخلت الابخدائيت )ألاطاطيت( وجأزيرها في اإلاساخل الدزاطيت اللخقت، فهي حػخبر ف خىى خخل ًىحد اال 

ً قاغدة مػسفيت  ن جىميت اإلافاهيم أ، خيث شهل طلىلياث ًىميت لدي اإلاخػلم اإلافاهيم وجسحمتها فيتخخل  إلامساخل الىمى لخهٍى

وقد ال جىحد فهي غمليت مػقدة جخطلب حهىدا مظخمسة مً طسف اإلاػلم واإلاخػلم. جأحي مً خلى جىميت طسق الخفنير الظليم، 

مىنها مسخلت همائيت ّأطاطيت ٌظهل فيها إلظاب الطفل النثير مً اإلافاهيم القاغدًت  ت مسخلت الطفىلتمسخلت مهمت جفىق أهمي

 هرا مً حهت. ،اإلاظخقبليتوالظلىلياث  جهىن أطاطا لنثير مً اإلافاهيم

أخسي ال ًتخفى غلى الجميؼ اإلاشنلث التي حػاوي منها البيئت والظبب ألاوى في جفاقمها هى الظلىك غير البيئي مً حهت  

زمي الىفاًاث في ؛ جخمثل فيما وػيشه وهلخظه بشهل ًىمي مً طلىلياث مظادة للبيئت مثل مشهلت الىظافت  منها:و  ظنيىيهال

صب ما ً  جلىر اإلاياه خيث  ومشهلت ، ما حظببه مً مشنلث صحيت... إلىمل مهان والتي قد جأخر طىىاث لخخدلل باإلطافت 

جبرًس  ، باإلطافت إلى مشهلتدون مػالجتوجبقى في اإلاائت مً مياه الصسف الصحي في الػالم في مديطاجىا وأنهازها  88ًقسب مً 

م مداوالث الىفاًاث زغ وخسق  الً زميغدم اخترام مقاًيع ومػاًير إوشاء اإلاصاوؼ وأم مً خلىمشهلت جلىر الهىاء و  اإلاياه

سها مً طسف الدولت خلىر الهىاء بظبب ،جدٍو ت  -الغاشاث اإلاىبػثت مً اإلاسلباث ووطائل الىقل غمىما :ٍو اإلابيداث الحشٍس

والخدخين...  البرالين وألاغاصير  -خسائق الغاباث -دهاهاثمىخجاث مىاد الخىظي  وال  -دخان اإلاصاوؼ  -وألاطمدة غير الطبيػيت

ا ألثر مً ً   مادة مظسطىت. لما 48لىخده ًدخىي غلى دخان الخبغ إذ أن  غاباث وهي مشهلت مليىن هنخاز مً ال 4.5فقد طىٍى

بظبب ما جيخجه اإلاصاوؼ لبيرة باليظبت لػىصس الىباث وألاشجاز إلاا لها أزاز ختى غلى الغلف الجىي هرا ألاخير الري ًخلىر 

وهرا ًؤزس غلى اإلاىاطم  الاخخباض الحسازي... وظاهسةططساب دزحاث الحسازة مثل شخاء دافئ وصي  بازد ؤدي إلى اجمً غاشاث 

د مً اهدشاز ألامساض وألاوبئت. ٍص ؤدي إلى غسق الظىاخل ٍو الغاباث وخسق ألاشجاز دون طىابط  مشهلت قطؼ    الصزاغيت ٍو

خيث ف ألازاض ي السطبت للصزاغت، احفهي ألاخسي مشهلت بيئيت خطيرة اطخفدلذ بشهل لبير في آلاوهت ألاخيرة، شد غلى ذلو 

.البيئيت جؤدي إلى اهدباض ألامطازالتي مشهلت الخصحس ، و غاما اإلااطيت 388في اإلاائت منها في الـ 87فقد الػالم ما ًقسب مً 

 اإلاشنلث البيئت...وغيرها لثير مً 

لىلياث جىم غً وعي لم البشس بهل هره اإلاشنلث وغيرها ًبقى طلىلهم مػالع جماما إلاا ًجب القيام به مً طوزغم غ  

؟ مً هىا حاءث فنسة النخاب الري يه وحغرًه...إلااذا البشس غدو لبيئخه التي جدم ؛وشػس بديرة لبيرةا ما ًجػلىا بيئي طليم. وهر

ت.  ًداوى الترليز غلى  جىميت الىعي البيئي لدي جلمير اإلادازض واطخنشاف أهم اإلاشنلث البيئيت التي حػاوي منها اإلادزطت الجصائٍس

 

 بيئيـــــــــــوعي الـــــــــال

ــي املــــــذرسة الــــجزائزية      ومــــشكالت الـــــبيئة فــ
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