ج ــامـعــة ب ـس ـك ـ ـرة
كليـة الحقـوق والعلـوم السيـاسيـة
قسـم العلوم السيـاسيـة والعالقـات الدوليـة

السياسة البيئية في الجزائر
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية و العالقات الدولية
تخصص :السياسة العامة واإلدارة المحلية
إشراف األستاذة:

إعداد الطالبة:

*سهام حروري

* فريدة بوسكار
لجنة المناقشة:
االسم واللقب

الرتبة

الصفة

سهام حروري

أستاذة مساعدة أ

مشرفا ومقر ار

السنة الجامعية 2102/2102

مقدمــــة
تعتب ر البيئة المجال الحيوي الذي يرتبط باإلنسان ارتباطا وثيقا ،وأصبحت
تعاني من مشاكل عديدة تزايدت حدتها في السنوات األخيرة ألن الموارد غير المتجددة
مهددة بالنضوب ،والتنوع البيولوجي مهدد باالنقراض.
كما أن ظواهر التغيرات المناخية تتزايد في شكل موجات حادة من الجفاف

أو

الفيضانات المهلكة؛ نتيجة لما أسفرت عنه األنشطة من انحصار للغابات ،واتساع
لمساحات التصحر ،وارتفاع تركيز ثاني أكسيد الكربون ،وتآكل طبقة األوزون وظاهرة
االحتباس الحراري وهذا ما جعلها محل النقاش والحوار في كثير من الندوات والمؤتمرات
الدولية التي تهدف إلى حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
أهمية الدراسة:
تستمد هذه الدراسة أهميتها من:
 تزايد االهتمام بالبيئة عالميا ،وعلى مستوى السياسة العامة في الجزائر. تكثيف الجهود من أجل ضمان وتحقيق االستدامة البيئية لكونها أحد جوانب التنميةالمستدامة .
أسباب اختيار الموضوع:
تتحكم في اختيار أي موضوع أسباب ذاتية وأخرى موضوعية

مقدمــــة
األسباب الذاتية :
 بحكم التخصص ،إذ ال يمكن وضع سياسة عامة للدولة دون االهتمام بالسياسة البيئيةباعتبارها أحد أهم جوانب السياسة العامة .
 الميل إلى دراسة المواضيع المتعلقة بالبيئة .األسباب الموضوعية :
 تنمية الوعي بالقضايا البيئية والمساعدة على بناء قواعد تساهم في إصالح البيئة. إثراء الكم المعرفي في هذا الموضوع لالسترشاد به مستقبال .إشكالية البحث:
تعد الجزائر من بين الدول التي صادقت على العديد من االتفاقيات الدولية
المتعلقة باللبيئة ،باعتبارها تسعى إلى حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة خاصة وأنها
ذات أبعاد طبيعية ،اقتصادية وسياسية ...الخ .ومن هنا تأتي إشكالية البحث على النحو
التالي :ما مدى فاعلية السياسة البيئية في الجزائر؟
وتندرج تحت هذه اإلشكالية التساؤالت الفرعية التالية :
 ماهو مفهوم السياسة البيئية ؟ -ما هي أولويات السياسة البيئية في الجزائر؟

مقدمــــة
 ما هي تدابير حماية البيئة في الجزائر؟ ما مستقبل السياسة البيئية في الجزائر في إطار تحقيق التنمية المستدامة ؟اإلجابة على اإلشكالية كانت وفق الفرضية التالية :
"تتحد فاعلية السياسة البيئية في الجزائر وفقا للتدابير المتخذة لذلك".
منهجية الدراسة :
منهجية الدراسة فرضتها طبيعة الموضوع .وبناء على ذلك تم استخدام المقترب
القانوني؛ من خالل دراسة جملة القوانين التي اتخذتها الجزائر في مجال حماية البيئة.
والمقترب النظمي؛ باعتبار أن البيئة تعاني العديد من المشاكل تستلزم وضع ق اررات
وسياسات وخطط وبرامج لحماية البيئة مع مراعاة البيئة الداخلية والخارجية .
تصميم الدراسة:
تم تناول هذه الدراسة من خالل تقسيمها إلى فصلين؛ حيث تطرق الفصل األول
إلى اإلطار المفاهيمي للسياسة البيئية ،وذلك في مبحثين :المبحث األول موسوم بمفهوم
البيئة ،والمبحث الثاني موسوم بالسياسة البيئية.
أما الفصل الثاني تعرض إلى سياسة حماية البيئة في الجزائر من خالل مبحثين:

مقدمــــة
المبحث األول بعنوان الوضع البيئي في الجزائر ،أما المبحث الثاني فكان بعنوان
االستدامة البيئية في الجزائر.
 صعوبات الدراسة :من بين الصعوبات التي واجهت الباحثة في هذه الدراسة هي :قلة المراجع التي
تناولت موضوع البيئة من الجانب السياسي؛ ألن أغلب المراجع تطرقت إليها من جوانب
اقتصادية وقانونية.

الفصل األول :

اإلطار المفاهيمي للسياسة البيئية

تخضــع البيئــة لخاصــية التطــور والتغيــر نتيجــة عــدة مســتجدات تتعلــق بالنظــام
البيئــي وبمكونــات البيئ ــة ،األمــر ال ــذي يســتدعي دق ن ــاقوس الخطــر فيم ــا يتعلــق ب ــالموارد
الطبيعيـ ــة لكوك ـ ــب األرض والتـ ــدخل عل ـ ــى النط ـ ــاق العـ ــالمي؛ م ـ ــن أجـ ــل زي ـ ــادة ال ـ ــوعي
بمســؤولية كــل دولــة فــي وضــع أطــر عامــة تخــدم وتحــافظ علــى البيئــة لمواجهــة المشــاكل
البيئيــة الت ــي ظه ــرت ح ــديثا كاالحتب ــاس الحـ ـراري وغيرهــا م ــن المش ــاكل الت ــي تختل ــف م ــن
منطقة إلى أخري .
وعلي ــه فم ــن الض ــروري وض ــع مجموع ــة م ــن الترتيب ــات واإلجـ ـراءات الرامي ــة إل ــي
معالجــة أضـرار البيئــة المتواجــدة أصــال ،وتقليــل األخطــار الناجمــة عــن هــذه األضـرار قــدر
اإلمكان؛ من خالل استحداث أدوات بيئية تحقق األهداف السابقة .باإلضـافة إلـى مجموعـة
من األهداف االجتماعية واالقتصـادية والسياسـية التـي تختلـف مـن دولـة إلـى أخـرى انطالقـا
من ظروف ومحددات معينة.
وعلى هذا األساس يهدف هـذا الفصـل إلـى إعطـاء مفـاهيم أساسـية حـول البيئـة مـن
خالل التطرق إلى :مفهوم البيئة ومفهوم النظام البيئي وماهية المشـاكل البيئيـة فـي المبحـث
األول .أمــا المبحــث الثــاني يعــالج السياســة البيئيــة مــن خــالل عــرض مفهــوم السياســة البيئيــة
وأهدافها ثم األدوات التي تحقق تلك األهداف ومحددات نجاح السياسة البيئية.
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الفصل األول :

اإلطار المفاهيمي للسياسة البيئية

المبحث األول :مفهوم البيئية:
خــاض العديــد مــن الفقهــاء والقــانونين فــي تحديــد مفهــوم البيئــة ،إال أنــه هنــاك بعــض
المحطات التـي ال يمكـن التغاضـي عنهـا .مـن ذلـك :تحديـد تعريـف للبيئـة والنظـام البيئـي،
وكذلك المشاكل البيئية من خالل التطرق إلى أسباب المشاكل البيئيـة والطبيعـة االقتصـادية
للمشكلة البيئية والمشاكل البيئية العالمية.
المطلب األول :تعريف البيئة:
يقتضــي تعريــف البيئــة التطــرق للتعريفــات اللغويــة بمــا تحملــه مــن دالالت وهــذا مــن
خ ــالل االط ــالع عل ــى اللغ ــة العربي ــة ومعانيه ــا ،باإلض ــافة إل ــى اللغ ــة األجنبي ــة :الفرنس ــية
واالنجليزي ــة .م ــع اإلش ــارة للتعريف ــات االص ــطالحية والت ــي كان ــت متع ــددة ،ومس ــاعدة عل ــى
تعريف البيئة.
التعريفففف اللغفففو  :تتشــابه المعــاجم اللغويــة فــي تحديــد التعريــف اللغــوي للبيئــة .ففــي
مختار الصحاح البيئة مشتقة من لفظ بـوأ وتبـوأ ،أي أن البيئـة هـي المقـام أو المنـزل
المحيط الذي يعيش فيه الكائن الحي .

1

أو

1

نور الدين يوسفي" ،جبر ضرر التلوث البيئي  :دراسة تحليلية مقارنة في ظل أحكام القانون المدني والتشريعات

الدكتوره في الحقوق ،جامعة بسكرة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،قسم الحقوق
ا
البيئة" ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة
 2100ـ ، 2102ص .ص.01-01 .
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الفصل األول :

اإلطار المفاهيمي للسياسة البيئية

كما جاء لفـظ البيئـة بهـذه الداللـة فـي أكثـر مـن موضـع مـن القـران الكـريم ومثـال
ذلــك قولــه تعــالى  ":وأذكــروا واذا جعلكــم خلفــاء مــن بعــد عــاد وبـوأكم فــي األرض تتخــذون
م ـ ــن س ـ ــهولها قص ـ ــو ار تنحت ـ ــون الجب ـ ــال بيوت ـ ــا ف ـ ــاذكروا أالء اهلل وال تعثـ ـ ـوا ف ـ ــي األرض
مفسدين .1"..وقوله سبحانه وتعالى " أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا ".2
وقوله كذلك " والذين تبوءا الدار واإليمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم.3"...
أمـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــي اللغـ ـ ـ ــة الفرنسـ ـ ـ ــية ف ـ ـ ـ ـ ن كلمـ ـ ـ ــة بيئـ ـ ـ ــة هـ ـ ـ ــي ترجمـ ـ ـ ــة الكلمـ ـ ـ ــة الفرنسـ ـ ـ ــية
 ،Environnementحيث جاء في المعجم الفرنسي الروس "  "Larousseبأنها:
 -0المحـ ــيط الـ ــذي يعـ ــيش في ـ ـه الكـ ــائن الحـ ــي ،وهـ ــو يشـ ــمل مجموعـ ــة مـ ــن العناصـ ــر
البيولوجية والكيمائية والطبيعية ،وسواء كانت طبيعية أو كانت صناعية".
وعرفــت كــذلك بأنهــا " :مجموعــة الظــروف الطبيعــة ،الفيزيائيــة والكيميائيــة والبيولوجيــة
والثقافية واالجتماعية القابلة للتأثير على الكائنات الحية واألنشطة اإلنسانية" .4

1

سورة األعراف  ،اآلية .17

 2سورة األعراف ،اآلية .71
 3سورة الحشر ،اآلية .10
 4صالح محمد محمود بدر الدين ،االلتزام الدولي بحماية البيئة من التلوث :على ضوء قواعد القانون الدولي للبيئة
وق اررات وتوصيات المنظمات الدولية ،القاهرة :دار النهضة العربية . 2111 .ص.01.
7

الفصل األول :

اإلطار المفاهيمي للسياسة البيئية

وفـ ــي اللغ ـ ــة االنجليزي ـ ــة تعن ـ ــي كلم ـ ــة بيئ ـ ــة " " :" Environenentمجموع ـ ــة
الظروف التي يعيش فيها اإلنسان ،كمـا تسـتخدم للتعبيـر عـن الظـروف الطبيعيـة مثـل "
الهواء  ،الماء واألرض التي يعيش فيها اإلنسان".1

التعريف االصطالحي :
فـي عـام  0711وضـع العـالم األلمـاني " أرنسـت هيجـل" كلمـة إيكولـوجي ،مـن
خــالل دمــج كلمتــين يونــانيتين همــا "  " OIKesبمعنــي مســكن " " Ligosبمعنــي علــم
وقد ترجمت فيما بعد إلى العربية بعبارة علم البيئة .
وقد عرفها هيجل على أنهـا ":العلـم الـذي يـدرس عالقـة الكائنـات الحيـة بالوسـط الـذي
تعــيش فيــه ،ويهــتم هــذا العلــم بالكائنــات الحيــة ،وتغــذيتها وطــرق معيشــتها وتواجــدها فــي
مجتمع ــات أو تجمع ــات س ــكينة أو ش ــعوب ،كم ــا يتض ــمن أيض ــا د ارس ــة العوام ــل غي ــر
الحيـ ــة مث ـ ــل :خص ـ ــائص المنـ ــا  ،الحـ ـ ـ اررة  ،الرطوب ـ ــة  ،اإلشـ ــعاعات  ،غ ـ ــازات الهـ ـ ـواء
والخصائص الفيزيائية والكيميائية األرض والماء والهواء ".

2

 1صالح محمد محمود بدر الدين ،المسؤولية عن نقل النفايات الخطرة في القانون الدولي :طبقا اإلحكام اتفاقية

بازل بسويس ار بشان نقل النفايات الخطيرة واالتفاقيات اإلقليمية والممارسات الدولية في ضوء قواعد القانون
الدولي للبيئة .القاهرة :دار النهضة العربية ( ،د .س  .ن ) ،ص.01 .

2أحمد سيد البيلي  ،المخاطر البيئية العالمية وأوضاع البيئة العربية( .د .م .ن ) :دار الكتاب الحديث2110 ،

ص.00
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الفصل األول :

اإلطار المفاهيمي للسياسة البيئية

وعرفهــا المــؤتمر الــدولي للتربيــة البيئيــة الــذي عقــد فــي مدينــة تبلــيس بجمهوريــة
جورجيــا الســوفيتية خــالل الفت ـرة مــابين  21 -02أكتــوبر  0011البيئــة بأنهــا " :اإلطــار
الـذي يعـيش فيــه اإلنسـان ويحصــل منـه علـى مقومــات حياتـه مــن غـذاء وكســاء ودواء،
ومأوى ،يمارس فيه عالقاته مع أخوانه من البشر"
وف ــي عل ــم البيئ ــة الح ــديث ،تع ــرف بأنه ــا ":الوس ــط أو المج ــال المك ــاني ال ــذي
يعيش فيه اإلنسان  ،بما يتضمنه من ظواهر طبيعية وبشرية يتأثر بها ويؤثر فيها "
أمــا المتخصصــون فــي علــوم الطبيعــة ،فقــد وضــعوا مصــطلح علمــي لمفهــوم
البيئ ــة بأنه ــا" :مجم ــوع الظ ــروف والعوام ــل الخارجي ــة الت ــي تع ــيش فيه ــا الكائن ــات الحي ــة
وتؤثر في العمليات الحيوية التي تقوم بها "

1

وتعن ــي البيئ ــة أيض ــا ك ــل م ــا ه ــو خ ــارج ع ــن كي ــان اإلنس ــان  ،وك ــل م ــا يح ــيط ب ــه م ــن
موجــودات؛ فتشــمل اله ـواء الــذي يتنفســه ،والمــاء الــذي يش ـربه ،واألرض التــي يســكن
عليها ويزرعها ،وما يحيط به من كائنات أو جماد " .2

1

رائف محمد لبيت" ،الحماية اإلجرائية للبيئة" .مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ،جامعة المنوفية ،كلية الحقوق

مصر ،2117 ،ص .00.متحصل عليه:

 .http://www.facelty.ksu.edo.sa/shaimaaatalla/documents/.../env1.تاريخ االطالع:
.2102-02-22
2

فتحية محمد الحسن ،مشكالت البيئة  .األردن :مكتبة المجتمع العربي للنشر التوزيع . 2101 ،ص.1.
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ممــا ســبق ،يتضــح بــأن البيئــة ذات مضــمون مركــب؛ ألنــه تنقســم إلــى قســمين :البيئــة
الطبيعيـ ــة والبيئـ ــة الحض ـ ـرية أو االجتماعيـ ــة ،حيـ ــث يشـ ــمل القسـ ــم األول :الجب ـ ـال واألوديـ ــة
والبح ــار واألنه ــار ،وأش ــعة الش ــمس والهـ ـواء ،وك ــذلك الكائن ــات الحي ــة م ــن إنس ــان وحيـ ـوان
ونبــات .أمــا القســم الثــاني وهــو البيئــة الطبيعيــة يحتــوي علــى المبــاني والمصــانع والحــدائق
والعالقات والنظم االقتصادية واالجتماعية ،والسياسية والثقافية وغيرها.

1

مــن خ ــالل اس ــتعراض المعن ــي اللغ ــوي لكلمــة بيئ ــة ف ــي اللغ ــة العربي ــة واألجنبي ــة
والمعني االصطالحي ،يتبين أنه ينصرف إلى المكـان أو المنـزل أو الوسـط الـذي يعـيش
فيــه الكــائن الحــي بوجــه عــام ،كمــا ينصــرف إلــى الحالــة أو الظــروف التــي تكتنــف ذلــك
المكان أيا كانـت طبيعتهـا سـواء كانـت ظـروف طبيعيـة أو اجتماعيـة أو بيولوجيـة والتـي
تؤثر في حياة ذلك الكائن ونموه وتكاثره .
المطلب الثاني  :تعريف النظام البيئي
تعتبـر البيئـة مجموعـة مــن األنسـاق المتفاعلـة فيمـا بينهــا ،تـؤثر وتتـأثر ببعضــها
الــبعض فــي إطــار عالقــات مكونــة للنظــام البيئــي ،الــذي يقصــد بــه ":وحــدة طبيعيــة علــى
شكل شبكة معقدة تتكون من كائنات حية ومـن مكونـات البيئـة األخـرى التـي توجـد فيهـا

1

صالح محمد محمود بدر الدين ،المسؤولية عن نقل النفايات الخطيرة في القانون الدولي .مرجع سابق .ص .

ص.00-07.
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هــذه الكائنــات ،وكــذلك مــن التفــاعالت المتبادلــة التــي يــتم فيهــا انتقــال المــادة والطاقــة فــي
هذه البيئة ،وقد يكون النظام البيئي صغير أو كبير مفتوحا أو مغلقا ".

1

وعلــى إعتبــار أن النظــام البيئــي يعمــل علــى المحافظــة علــى التـوازن ،يمكــن تعريفــه
على أنه" :عبارة عن التوازن بين مكوناته المختلفة لضمان اسـتم ارره فـي أفضـل حاالتـه
لتكــون مكوناتــه كــل بمقــدار ال يــؤثر أحــدها علــى األخــر ،وال الــبعض علــى الكــل ،وال الكــل
علـى الــبعض األخــر ،فمكونــات النظــام البيئــي بمـا فيهــا الجــزء والكــل فــي حالــة تفاعــل
مســتمر أي تــأثر وتــأثير مســتمر ليحــافظ النظــام البيئــي علــى ات ازنــه وتوازنــه " ،2ويعنــي
ذلك :احتواء النظام البيئي على مجموعة مـن العناصـر التـي تتكامـل وتتفاعـل علـى شـكل
منتظم لتشكل وحدة متكاملة.
إن النظــام البيئــي هــو" مجموعــة مــن العناصــر المتفاعلــة فيمــا بينهــا وهــو يكســب
مدخالتــه مــن البيئــة ويجــرب عليهــا عمليــة تحويــل ،ومــن ثــم تعــاد المخرجــات إلــى البيئــة
الخارجية .وهذا يعكس الحاجة إلى االعتماد على المدخالت والمخرجات البيئية'.3

1وائل إبراهيم الفاعوري ومحمد عطوة الهروط ،البيئة حمايتها وصايتها .األردن :دار المناهج للنشر والتوزيع2110 .

 .ص.5 .
2
3

عماد محمد ذياب الحفيظ  ،البيئة حمايتها ،تلوثها ،مخاطرها .عمان :دار صفاء للنشر والتوزيع .2100 ،ص.07.

نجم العزاوي وعبد اهلل حكمت النقار ،إدارة البيئة :نظم ومتطلبات وتطبيقات  .ISO 00111األردن :دار المسيرة

للنشر والتوزيع والطباعة .2111 .ص .ص

.01-05.
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أي أن ــه  ":أي ــة مس ــاحة م ــن الطبيع ــة وم ــا تحوي ــه م ــن كائن ــات حي ــة ومـ ـواد غي ــر حي ــة ف ــي
تفاعلها مع بعضها الـبعض ومـع الظـروف البيئيـة ومـا تولـده مـن تبـادل بـين األجـزاء الحيـة
وغير الحية ،ومن أمثلة النظم البيئية :الغابة والنهر والبحيرة والبحر.
إن هذا التعريف يأخذ في االعتبار كل الكائنـات الحيـة التـي يتكـون منهـا المجتمـع
البيئـي البـدائيات الطالئعيـات  ،والتواليـات النباتيـة والحيوانيـة ،وكـذلك كـل عناصـر البيئــة
غيــر الحيــة تركيــب التربــة ،الريــاح ،طــول النهــار  ،الرطوبــة التلــوث  ...الــخ .ويأخــذ
اإلنس ــان كأح ــد كائن ــات النظ ــام البيئ ــي مكان ــه خاص ــة نظـ ـ ار لتط ــوره الفك ــري والنفس ــي فهـ ـوا
المســيطر إلــى حــد ملمــوس علــى النظــام البيئــي بنــاء علــى حســن تصــرفه تتوقــف المحافظــة
على النظام البيئي وعدم استنزافه.1
مم ــا س ــبق يمك ــن تق ــديم تعري ــف ش ــامل للنظ ــام البيئ ــي عل ــى أن ــه " :مجموع ــة م ــن
األنســاق المتفاعل ــة ف ــالكون نظ ــام ،واألرض نظ ــام ،اإلنس ــان ونظ ــام ،والنه ــر نظ ــام ،وال ــذرة
نظام ،وكذلك إدارة المنظمات نظام ،فلو فصـلنا أنظمـة المجموعـة الواحـدة الكتشـفنا أنظمـة
فرعية أصغر ،والنظم بدورها أنظمة أصغر ثم أصغر وهكذا ،فلوا أخـذنا المصـنع كنظـام
سنجد أنساق فرعية كالقوانين والتعليمات وادارة األفراد ".
المطلب الثالث :المشاكل البيئية:

1

أحمد سيد البيلي ،مرجع سابق  .ص.07.

 2نجم العزاوي وعبد اهلل حكمت النقار ،مرجع سابق ،ص.01.
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اإلطار المفاهيمي للسياسة البيئية

الفصل األول :

أدى التعامل الالواعي لإلنسان مع البيئة إلى إلحـاق أضـرار جسـيمة بهـا وتسـبب
لها في العديد من المشكالت التي تؤثر بصورة مباشرة وسلبية عليـه .وعلـى الـرغم مـن
أن هنــاك بعــض المشــاكل األزليــة للبيئــة؛ وهــي تلــك التــي تحــدث بفعــل الطبيعــة وال
يكـون لإلنســان أي دخـل فيهــا ،إال أن المشـكلة التــي تسـبب فيهــا اإلنسـان أكثــر خطــورة
كونهــا ذات تــأثيرات طويلــة المــدى ،فــي حــين أن أخطــار الك ـوارث الطبيعيــة تكــون
وقتية .وتعود أسباب المشاكل البيئة إلى :
 االنفجار السكاني ،وما يترتب عليه من اتساع نمـو المـدن مشـكالت الخـدمات وتـوفر
الضــرورات للســكان واجهــاد التربــة الزراعيــة لتــوفير الغــذاء .وهــو يهــدد البيئــة ويــؤدي
إلى اختالل توازنها.

1

 نقــص الــوعي البيئــي ،وهــو األمــر الــذي يترتــب عليــه عــدم فهــم المشــكالت البيئيــة التــي
تزداد اتساعا يوما بعـد يـوم ،يصـبح مـن الصـعب إيجـاد حلـول لهـذه المشـكلة نظـ ار لعـدم
وضوح العالقة المتبادلة بين اإلنسان والبيئة.


االس ــتغالل غي ــر الرش ــيد للتكنولوجي ــا ف ــي البيئ ــة ،وال ــذي يترت ــب علي ــه اإلخ ــالل
بتوازن البيئـة عـن طريـق اسـتنزاف مزيـد مـن المـوارد الطبيعيـة فـي الصـناعة ومـا
يرتبط بها من تلوث الهواء والماء والتربة والغذاء والضوضاء.

 1محمد شرف محمد إبراهيم ،المشكالت البيئية المعاصرة :األسباب ،اآلثار ،الحلول .اإلسكندرية :دار المعرفة

الجامعية . 2111 .ص.07.
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 اخ ـ ــتالل الق ـ ــيم واالتجاه ـ ــات الت ـ ــي تعتب ـ ــر ل ـ ــب المش ـ ــاكل البيئي ـ ــة ،ألن اخ ـ ــتالل الق ـ ــيم
واالتجاه ــات انعك ــاس للمش ــكالت البيئي ــة ،كم ــا أن الق ــيم واالتجاه ــات تكتس ــب الص ــفة
االجتماعية من سلوك الناس اتجاه بيئـتهم .ويحكـم علـى هـذه القـيم بالسـلب أو اإليجـاب
من نتائج عالقة اإلنسان بالبيئة.
 اخ ـ ــتالل البيئـ ـ ــة االجتماعي ـ ــة ،وهـ ـ ــي خاص ـ ــة بممارسـ ـ ــات اإلنس ـ ــان المتعلقـ ـ ــة بالتنميـ ـ ــة
االقتصــادية دون م ارعــاة اإلمكانيــات البيئيــة ،والتــي تــنعكس علــى الســلوك االجتمــاعي
واالقتصادي والسياسي.

1

كمـا أن للمشــكلة البيئـة أضـرار وخسـائر اقتصــادية عديـدة مباشـرة أو غيـر مباشـرة
بعضها يظهر ويمكن تحديده ،وبعضها األخر تظهر أثاره في المستقبل.
لذلك يمكن تحديد الطبيعة االقتصادية للمشكلة البيئية من خالل ثالث دوال :
 -0دالة األضرار البيئية :وهي تشـمل التكـاليف التـي لحقـت بعناصـر النظـام البيئـي
مـن جـراء تـدهور األوضــاع البيئيـة وحــدوث التلــوث* مثـل :الخســائر التـي تلحــق بالصــحة
اإلنســانية ومــا يتبعهــا مــن تغيــب عــن العمــل وانخفــاض فــي مســتوي اإلنتاجيــة ،والخســائر
في خصوبة األرض وانتاجيتها ،وخسائر في الثروة السمكية ،وخسائر السـياحة المائيـة،
واالفتقار إلى التمتع بطبيات الحياة وقيمتها الجمالية....
1

زينة بوسالم" ،لمعالجة اإلعالمية لمشكالت البيئة في الصحافة الجزائرية  :جريدة الشروق نموذجا "  .مذكرة مقدمة

لنيل شهادة ماجستير في علم اجتماع  .تخصص بيئة ،جامعة متنوري قسنطينة ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،
قسم علم اجتماع  2101 .ـ  . 2100ص.07 .
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وبصفة عامة تؤدي المشكلة البيئيـة إلـى اإلنقـاص مـن فـرص الغيـر والمجتمـع
ككــل فــي اســتعمال المـوارد اســتعماال إنتاجيــا أو حتــى اســتهالكا ،هــذا زيــادة عــن األضـرار
المباشـرة وغيــر المباشـرة التــي تلحــق بالمشــروعات اإلنتاجيــة والزراعيــة مثــل :التلــوث بــرغم
أنها لم تشارك في حدوثه .

1

 -2دالة العالج  :تشـمل التكـاليف التـي يتحملهـا المجتمـع واألشـخاص لمعالجـة وا ازلـة
بعـ ــض أثـ ــار التلـ ــوث حتـ ــى تصـ ــبح صـ ــالحة لالسـ ــتهالك ،أو حتـ ــى األغ ـ ـراض اإلنتاجيـ ــة
والنفق ــات الالزم ــة لتنقي ــة الهـ ـواء وخف ــض ترك ــز األكاس ــيد والغ ــازات الملوث ــة ل ــه ،والنفق ــات
الالزم تحملها لخفض مستوى التلوث بصفة عامة .
كم ــا أن له ــذه الدال ــة تك ــاليف غي ــر مباشـ ـرة عل ــى درج ــة كبيـ ـرة م ــن األهمي ــة مث ــل:
تكاليف العالج والدواء ،تكاليف إصالح ما أصاب األرض من دمار ...الخ.
هــذا باإلضــافة إلــى أن هــذه التكــاليف يترتــب عنهــا أيضــا أثــار اقتصــادية خطيـرة علــى نفقــة
اإلنتــاج وأنماطــه ،و علــى األس ـعار النســبية للمنتجــات ،ممــا يــنعكس والشــك علــى التجــارة
الخارجية للدولة سواء أكانت صادرات أو واردات.
*التلوث هو كل ما يؤثر سلبا على جميع عناصر البيئة وسالمة الوظائف المختلفة لكل أنواع الكائنات الحية ،وكل

ما يؤثر في تركيب العناصر الطبيعية غير الحية كالهواء والتربة والماء بغض النظر عن تلك المؤثرات سواء كانت
من طرف اإلنسان أو الطبيعية كالبراكين والفيضانات .لتفاصيل أكثر أنظر :كمال معيفي  "،آليات الضبط اإلداري
لحماية البيئة في التشريع الجزائري" مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية .تخصص :قانون أداري
وادارة عامة ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،قسم الحقوق 2101 .ـ  .2100ص.22.
1

مصطفى عبد مصطفى إبراهيم" ،هل عالجت قمة كوبنهاجن المشكالت البيئية ".مجلة عالم االقتصاد .السعودية

العدد  ،201جانفي  .2101متحصل عليه http :// www ecwoldmag .com .:
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 -2دالة التكفاليف الوقائيفة :وتشـمل التكـاليف التـي تتحملهـا الدولـة وعناصـرها االقتصـادية
مــن أجــل منــع حــدوث التلــوث أو جعلــه فــي حــدود المســتويات المقبولــة بيئيــا .إذ أن جعــل
مستوي التلوث صف ار غير ممكن من الناحية العمليـة مـا بقيـت األنشـطة اإلنسـانية اإلنتاجيـة
واالستهالكية.
وق ــد تكـ ــون هـ ــذه التك ــاليف مباش ـ ـرة تنصـ ــب علـ ــى مص ــادر التلـ ــوث مثـ ــل :القيـ ــام
بعمليات شـراء أجهـزة ومعـدات لخفـض إصـدارات التلـوث فـي المصـانع والمشـروعات بصـفة
عامة .وقد تشمل هذه التكاليف فرض أعباء مالية في صور شتي علـى األنشـطة الملوثـة
للبيئة ،وتتناسب تناسبا طرديا كلما زادت مستويات التلوث  .وقـد يمتـد عنصـر الوقايـة إلـى
استخدامها بغرض الحصول علـى تكنولوجيـا ليسـت فقـط منظفـة ولكـن أيضـا نظيفـة بيئيـا،
وهذا األمر يحتاج إلى الوقت وقد يكون طويال كما أنها قد تكون باهضة التكاليف.1
باإلضافة إلى هـذه المشـاكل البيئيـة نـذكر المشـاكل البيئيـة العالميـة مثـل :ظـاهرة
االحتب ــاس الحـ ـراري أو م ــا يطل ــق عليه ــا أحيان ــا "الص ــوبة الزجاجي ــة" ،واسـ ـتنزاف طبق ــة
األوزون واألمطار الحمضية .
 -0ظاهرة االحتباس الحرار  ( :الصوبة الزجاجية )

1

مصطفى عبد مصطفى إبراهيم ،مرجع سابق .ص.21.
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تباينت أراء العلماء بشكل كبير حول التغيرات المناخية التـي يمكـن أن تحـدث فـي
الكـرة األرضــية ،حيــث يعتقــد الــبعض أننــا مقبلــون علــى عصــر جديــد ،نتيجــة زيــادة التلــوث
بالشوائب والجسيمات العالقة ،مـا يـؤدي إلـى زيـادة انعكـاس اإلشـعاع الشمسـي الـداخل إلـى
األرض واعادتــه مـ ـرة أخــرى إل ــى الفض ــاء الخــارجي قب ــل وص ــوله إلــى س ــطح األرض ،أم ــا
البعض األخر فيعتقد أنه يحدث تراكم لغازات االحتباس الحراري

( أكاسيد الكربـون

أكاسيد النتروجين) في طبقة االستراتوسفير ،مما يعيق نفـاذ األشـعة الشمسـية المنعكسـة مـن
ســطح األرض التــي لهــا القــدرة علــى امتصــاص اإلشــعاع الشمســي الح ـراري ذي الموجــة
الطويلة (األشعة تحت الحمراء ).
وعليــه تبقــي حبيســة حــول األرض ،ممــا يرفــع درجــة ح ـ اررة الكــون .ويطلــق علــى
هــذه الظــاهرة :تــأثير "الصــوبة الزجاجيــة" ،ويقــدر العلمــاء أنــه ل ـوال وجــود ثــاني أوكســيد
الكربــون فــي الجــو النخفــض معــدل درجــة ح ـ اررة األرض بمقــدار  00م .1وقــد ثبــت ارتفــاع
ث ــاني أكس ــيد الكرب ــون ف ــي الج ــو من ــذ بداي ــة الث ــورة الص ــناعية  -كم ــا رأين ــا س ــابقا -كم ــا
ارتفعـ ــت مسـ ــتويات غـ ــازات االحتبـ ــاس األخـ ــرى مثـ ــل :غـ ــاز الميثـ ــان وأكسـ ــيد النتـ ــروجين
والفلوركلور كربون وأول أكسيد الكربون.
وعلى الرغم من خطورة هذه الغازات -رغم قلتها مقارنة بثـاني أو كسـيد الكربـون-
إال أن قدرتها على االحتفاظ بالح اررة كبيرة جدا؛ حيث يحتفظ جزء أكسـيد النتـروجين بمـا
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يعادل  251ضعفا من الح اررة مقارنة بح اررة أوكسيد الكربون ،ويحتفظ جزء الميثـان بحـوالي
 21ضعفا مقارنة بثاني أوكسيد الكربون

1

2ف استنزاف طبقة األوزون :
يوج ــد ج ــزء ص ــغير ج ــدا م ــن األوكس ــجين ب ــالغالف الج ــوي عل ــى ش ــكل أوزون
نتيجة لتفاعالت كيميائية ضوئية تتضمن األشـعة الشمسـية فـوق البنفسـجية ،ويتمثـل % 01
من األوزون في الجزء العلوي من طبقة ستراتوسفير على ارتفاع يتراوح مـابين  00و77
كــم فــوق ســطح األرض .ونســبة  %01فقــط منــه يتمثــل فــي طبقــة تروبوســفير .وأقصــي
تركز لألوزون يتمثل في الغالف الجوي على ارتفاع يتراوح ما بين 21و 71كم.
إن طبقـ ــة األوزون المرك ـ ـزة فـ ــي الثلـ ــث العلـ ــوي مـ ــن طبقـ ــة الستراتوسـ ــفير تقـ ــوم
بامتص ــاص األش ــعة ف ــوق البنفس ــجية .وق ــد أثبت ــت المالحظ ــات ف ــوق معظ ــم الق ــارة القطبي ــة
الجنوبية تدني حاد في كمية األوزون في أواخر الشتاء والربيع من شـهر سـبتمبر إلـى شـهر
ديسمبر ،وأقصى تدني لها يكون في أكتـوبر .وتأكـد أن سـبب هـذا الثقـب هـي مـادة الكلـورو
فلورو كربون؛ حيث يرجح العلماء السبب في تأكل األوزون إلـى وجـود ثقـب األوزون فـوق
الق ــارة القطبي ــة الجنوبي ــة ،إال أن مركب ــات تتحل ــل بع ــد م ــدة طويل ــة ف ــي طبق ــة ستراتوس ــفير

1

سامية سرحان" ،أثر السياسات البيئية على القدرات التنافسية لصادرات الدول النامية  :دراسة اآلثار المتوقعة

على تنافسية الصادرات الجزائرية " .مذكرة لنيل شهادة الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه في العلوم االقتصادية.

تخصص اقتصاد دولي وتنمية مستدامة ،جامعة فرحات عباس ،سطيف ،كلية العلوم االقتصادية والتجارة والتسيير،
مدرسة الدكتوراه إدارة وأعمال والتنمية المتنقلة .ص.77.
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لتطلــق عنصــر الكلــورين الــذي ينشــط ويتعامــل مــع جســيمات الســحب فــوق المنــاطق
القطبيــة خاصــة فــي أواخــر الشــتاء والربيــع ،ويحــدث نتيجــة لــذلك التفــاعالت الكيميائيــة
الضوئية حيث تعمل األشعة فوق البنفسجية التي تصل األرض بحوالي  %2تقريبا.
وقــد تأكــد ســنة  0075تأكــل طبقــة األوزون فــوق القــارة القطبيــة الجنوبيــة حيــث أنــه
يســير بمعــدالت س ـريعة ليصــل إلــى  %51عــام  0000عــن المســتويات الســابقة ،وقــدرت
مســاحته حســب األقمــار االصــطناعية بح ـوالي  21مليــون كــم .كمــا يشــهد القطــب الشــمالي
نقصــا أيضــا ولكنــه لــم يصــل إلــى حــد الثقــب الجنــوبي؛ آلن البــرودة وفــرص تكــون جســيمات
الثلج التي تساعد على تحطيم األوزون أقل.

1

 -2األمطار الحمضية:
يقصــد باألمط ــار الحمضــية تل ــك األمطــار الملوث ــة بــالمواد الكيميائي ــة ،خاص ــة
ثـ ــاني أو كسـ ــيد الكبريـ ــت وأكاسـ ــيد النتـ ــروجين والهيـ ــدرو كربونـ ــات؛ حيـ ــث تخـ ــتلط هـ ــذه
العناص ــر الكيميائي ــة م ــع الرطوب ــة الجوي ــة لتك ــون المط ــر أو الب ــرد أو ال ــثلج المم ــزوج
بأحمـاض الكبريـت والنتـرات ،وهـذا التسـاقط الحمضـي لـه انعكاسـات خطيـرة علـى حموضـة
ميــاه األنهــار والبحيـرات  ،ومســؤول عــن تــدهور التربــة والتــدمير الــذي تتعــرض لــه الغابــات

1

سامية سرحان ،مرجع سابق .ص.70.
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ومصائد األسماك  ،حتى صارت األمطار الحمضية مـن أخطـر المشـكالت البيئيـة التـي
يواجهها العالم في الوقت الحاضر .
ويعتبــر حــرق الوقــود والملوثــات الصــناعية والصــناعات الكيميائيــة هــي مســببات هــذه
الظاهرة القديمة والتي لم تعرف بشكلها الحالي إال في النصف الثاني من القرن العشرين.
ينتقــل المطــر بفعــل الريــاح عبــر أالف الكيلــومترات بعيــد عنــه حيــث يعتقــد أن جــزء
كبيــر م ــن األمطــار الحمض ــية التــي تس ــقط عل ــى شــرق كن ــدا مصــدرها الوالي ــات المتح ــدة
األمريكيــة .وتعــد األقطــار االســكندينافية أهــم الــدول التــي يمثــل فيهــا التلــوث الحمضــي
مشكلة خطيرة.

1

المبحث الثاني  :مفهوم السياسة البيئية :
تعد السياسة البيئية التي تنتهجها الدولة لتحقيق أهدافها انطالقا من محـددات معينـة
باستخدام أدوات تسمح لها بالوصول إلى استدامة بيئية.
المطلب األول :تعريف السياسة البيئية

1عبيرات مقدم وبلخضر عبد القادر" ،الطاقة وتلوث البيئة والمشاكل البيئية العالمية " .في مجلة العلوم االقتصادية
والتسيير ،جامعة عمار ثلجي ،األغواط ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير  ،العدد السابع .2111 ،ص.51.
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ترتبط السياسة البيئية بمفهوم السياسة العامـة للدولـة ،وهـي بـذلك عنصـر مـن السياسـة
العامة ،وتتمثل في التوجيهـات العامـة المتعلقـة بالبيئـة لمنظمـة مـا (شـركة ،مؤسسـة ،جمعيـة
أو هيئة ) يتم إمالءها بشكل رسمي من طرف أعلى مستوى في اإلدارة.

1

وهنــا يمكــن االســتدالل بــالتعريف التــالي" :السياســة البيئيــة جــزء مــن السياســة العامــة
وضــرورية لمســتقبل أفضــل لإلنســان ،كمــا أن مهمــة السياســة البيئيــة ال تنحصــر فقــط فــي
معالجــة األض ـرار البيئيــة المتواجــدة أصــال  ،وانمــا تتعــدى ذلــك للمطالبــة بتجنــب المشــاكل
البيئي ــة وتقلي ــل األخط ــار الناجم ــة عنه ــا ق ــدر اإلمك ــان ،كم ــا تس ــعى إل ــى إيج ــاد اإلجـ ـراءات
الضرورية والفعالية لحماية صحة اإلنسان وحياته من كافة أشكال التلوث "

22

وتعرف السياسة البيئية على أنها ":مجموعـة مـن الترتيبـات واإلجـراءات التـي تنتجهـا
الحكومة بقصد إحداث أثار ونتائج اقتصـادية وبيئيـة مرغوبـة تـدعم التنميـة المسـتدامة ،أو
الحيلولــة دون حــدوث نتــائج وأثــار مــن شــأنها أن تعطــل الــدول فــي المضــي قــدما فــي تحقيــق
أهداف التنمية ".3

1مصطفى بابكر"،السياسات البيئية .في مجلة جسر التنمية ،العدد ،25:المعهد العربي للتخطيط .جانفي ،2117
ص.7.

2على دريوسي  "،السياسة البيئية ومهامها األساسية" .متحصل عليه:

http :// www ahewar . Org

/delat/show.art.asp .aid2 = =23395تاريخ االطالع 12.12 :ـ.2102
 3ليلى جودي " ،االستقرار البيئي في ظل قيود تمويل التنمية المستدامة مع اإلشارة حالة الجزائر " .مذكرة مقدمة لنيل

شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية  .تخصص  :نقود وتمويل ،قسم العلوم االقتصادية ،جامعة بسكرة ،كلية العلوم
االقتصادية وعلوم التسيير ،قسم العلوم االقتصادية 2111 ،ـ  .2111ص.77.
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وتعــرف السياس ــة البيئــة أيض ــا بأنهــا " :تل ــك الحزمــة م ــن الخط ـوات العريض ــة الت ــي
تعك ــس القواع ــد واإلجـ ـراءات الت ــي تح ــدد أس ــلوب تنفي ــذ إس ــتراتيجية بيئي ــة ،م ــع تحدي ــد مه ــام
المؤسسات والجهات المختلفة المشاركة في تحقيق نتائج هذه اإلستراتيجية ".1
ويتفــق هــذا التعريــف مــع التعريــف التــالي الــذي يعــرف السياســة البيئيــة علــى أنهــا ":
عبارة عن إعالن إدارة المؤسسات لتعهداتها والتزاماتها اتجاه البيئة ،والسياسة البيئية يجب
أن تكون أسـاس وركيـزة نظـام اإلدارة البيئـة ،وتـوفر منظـور موحـد فيمـا يتعلـق باالهتمامـات
البيئيــة مــن قبــل المنظمــة ككــل .فهــي إطــار عــام يــتم مــن خاللــه اعتمــاد األهــداف والغايــات
البيئية التي يجب أخذها بعين االعتبار عند صياغة وتطبيق الخطط مـن قبـل المنظمـة ،أن
على كل فرد في المنظمة أن يفهم أبعاد السياسة البيئيـة .ومـاهو المتوقـع منـه أن يؤديـه فـي
إطار هذه السياسة واألهداف البيئة التي تزيد المنظمة تحقيقها "
يســتنتج مــن هــذا التعريــف أن السياســة البيئيــة هــي المحــرك لتنفيــذ وتحســين منظومــة اإلدارة
البيئية للمنشأة؛ لكي تصون وتحسن من أدائها البيئي.
إن السياسات البيئية تشير إلى المجاالت التي توجه فيها المؤسسات الحكوميـة أو
الدوليــة نحــو تحســين نوعيــة البيئــة علــى المســتويات الوطنيــة واإلقليميــة والعالميــة .وألن
هذا المجال يعتبر واسعا ،ف ن التركيز سينصـب علـى اسـتخدام آليـات وتقنيـات موجهـة نحـو
1

Colloque international sur le développement local, Gouvernance et réalité de l’économie
Nationale. Les 26et27avril 2005, centre Universitaires Mustapha stanbouli de Mascara,
P.12.
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تعزيز القدرات المشاركة والمؤسسة لمعالجـة القضـايا البيئيـة بصـورة فعالـة مـن خـالل وضـع
سياسات بيئية فعالة ".1
مما سبق نسـتنتج أن السياسـة البيئيـة هـي السياسـة التـي تنتجهـا الدولـة بغيـة تحقيـق
ت ـوازن بــين األهــداف التنمويــة والبيئيــة ،وتوجيــه األنشــطة االقتصــادية نحــو المحافظــة علــى
البيئة وفق استخدام وسائل وتدابير معينة.
المطلب الثاني :أهداف السياسة البيئية:
يمكن تقسيم أهداف السياسية البيئية إلى قسيمين :أهداف أساسية وأهداف ثانوية
أوال :األهداف األساسية:
إن السياس ــة البيئي ــة المثل ــي ه ــي تل ــك الت ــي تـ ـوازن ب ــين الفوائ ــد الت ــي يس ــعي إليه ــا
المجتم ــع م ــن األنش ــطة االقتص ــادية المرتبط ــة ب ــالتلوث البيئ ــي م ــع األضـ ـرار الناجم ــة ع ــن
التلوث .وفي هذا اإلطار تعمل السياسة البيئية المتكاملة على تحقيق ما يلي:


تحجم الممارسات واألنشطة التي أدت وتؤدي إلى تدهور موارد البيئة أو تنظم تلـك

األنشطة بما يكفل معالجة مصادر التلوث وتحقيق أثاره البيئية قدر اإلمكان .

1

محمد خليل الرفاعي" ،أثر وسائل اإلعالم في تكوين الوعي البيئي " ،مجلة المستقبل العربي .بيروت :مركز دراسات

الوحدة العربية ،العدد .0001 .205 :ص.15.
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اإلطار المفاهيمي للسياسة البيئية

استعادة الوضع األمثـل لمكونـات البيئـة الهامـة ،وخصائصـها الفيزيائيـة والكيميائيـة

والحيوية بما يكفل قدراتها االستيعابية واإلنتاجية .


م ارعــاة االعتبــارات البيئيــة فــي الخطــط التنمويــة للقطاعــات المختلفــة  ،وتقيــيم اآلثــار

البيئية في مختلف المشاريع السيما االقتصادية منها  .
ثانيا  :األهداف الثانوية:
يمكــن إجمالهــا فــي :اإلدارة الســليمة الرشــيدة للمخلفــات والنفايــات مــن مـواد كيميائيــة
خطيرة وسامة نظافة الهواء ،تجنب الضجيج ،مكافحة التصحر.1.
ولتطبيق السياسة البيئة ينبغي اإلشارة إلى االعتبارات العلمية الالزم توافرها والمتمثلة في:
أ /واقعية المعايير البيئية وقابليتها للتطبيق :فعلى الـرغم مـن أهميـة االسـتفادة مـن تجـارب
الدول المتقدمة ،إال أن ذلـك ال يعنـي النقـل المباشـر للسياسـات التـي اعتمـدتها تلـك الـدول،
ولكن يجب انتقاء معـايير بيئيـة تناسـب خصـائص كـل دولـة وطبيعـة األهـداف التـي تسـعي
إلى تحقيقها
ب /تماشي الضـوابط المتبنـاة مـع اإلطـار االقتصـادي العـام :فمـثال فـرض جبايـة التلـوث قـد
ال ي ــنجح تطبيقه ــا ف ــي غط ــاء المش ــروعات المملوك ــة للدول ــة ،ألنه ــا ف ــي الغال ــب ال ته ــدف
لتحقيق الربح.1

1خليل حسين ،السياسات العامة في الدول النامية .بيروت :دار المنهل اللبناني .2111 .ص .ص.772-772 .
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المطلب الثالث :أدوات السياسة البيئية
تتنوع أدوات السياسة البيئية بين أدوات تنظيمية وأدوات اقتصادية.
 األدوات التنظيمية :يعتبر التنظيم القانوني أكثـر وسـائل حمايـة البيئـة انتشـار وقبـوال فـي غالبيـة
دول العالم خاصة الدول النامية .
وتتمث ــل األدوات التنظيمي ــة ف ــي األوام ــر الت ــي تص ــدر ع ــن الس ــلطات اإلداري ــة المختص ــة
بحمايــة البيئــة ،والمتمثلــة أساســا فــي المنــع أو التص ـريح (أفعــل أو ال تفعــل) ،وتــدعى كــذلك
قيود التحكم والسيطرة عندما تكون مرتبطة بمصدر التلوث بحيث تحدد القيـود كيـف ؟ وأيـن
يتم الحد من التلوث؟
تعتبر المعايير مـن بـين األدوات التنظيميـة التـي يـتم اسـتخدامها علـى نطـاق واسـع
وتأخ ــذ أربع ــة أش ــكال ه ــي :مع ــايير النوعي ــة البيئي ــة ،مع ــايير االنبعاث ــات ،مع ــايير خاص ــة
بالمنتوج ،ومعايير خاصة بالطريقة التقنية.
أوال :معايير النوعية البيئية:

1أسماء رزاق" ،آليات تمويل سياسات حماية البيئة في الجزائر .دراسة حالة والية بسكرة " .مذكرة مقدمة لنيل شهادة

الماجستير في العلوم االقتصادية  .تخصص :نقود وتمويل ،جامعة بسكرة ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،قسم
العلوم االقتصادية .2117-2111 .ص.21.
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تضــع هــذه المعــايير النوعيــة العامــة الواجــب تحقيقهــا بنــاء علــى قــدرات الوســط
فهـي إذا تـرتبط بغايــات محـددة مسـبقا يرجــي بلوغهـا ،بحيـث تحــدد مسـتوى جـودة األوســاط
المستقبلية للتلوث ،أي أن هناك معدل محدد من كمية الملوث في الوسط الطبيعي مـثال:
الحد األقصى لنسبة ثاني أوكسيد الكربون في الجو.1
ثانيا :معايير اال نبعاثات:
تحدد هذه المعايير الكمية القصوى المسموح بها للمخلفـات فـي مكـان معـين وحـدود
إصدار ثاني أو كسيد الكربون في مؤسسة ما.
ثالثا :معايير خاصة بالمنتوج:
من أحدث االستخدامات ،هـذا النـوع مـن المعـايير علـى مسـتوى التجـارة الدوليـة (
متطلبــات التعبئــة والتغليــف ،والعالمــة البيئــة ) .هــذه المعــايير تحــدد وتوضــح الخصــائص
التي يجب أن تتوافر في المنتوج كنسبة مادة الرصاص في البنزين.
رابعففا :معففاير خاصففة بالطريقففة ( التقنيففة ) :تحــدد هــذه المعــايير الطــرق التقنيــة الواجــب
استخدامها في اإلنتاج والتجهيزات المقاومة للتلوث والواجب تنصيبها.2

1

الطاهر خامرة" ،المسؤولية البيئية واالجتماعية :مدخل لمساهمة المؤسسة االقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة

 حالة سونا طراك " .مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية  .تخصص :اقتصاد وتسير البيئة،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،كلية الحقوق والعلوم االقتصادية ،قسم العلوم االقتصادية 2111 ،ـ .2111ص.15.
2

كمال رزيق" ،دور الدولة في حماية البيئة" ،في مجلة الباحث ،الجزائر :جامعة ورقلة ،العدد الخامس،2111 ،

ص.07.
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ف األدوات االقتصادية  :
تع ــد األدوات االقتص ــادية م ــن أكث ــر أدوات السياس ــة البيئ ــة فعالي ــة .ويقص ــد به ــا
مجم ـ ــوع الوس ـ ــائل المس ـ ــتخدمة ف ـ ــي حماي ـ ــة البيئ ـ ــة الت ـ ــي ت ـ ــؤثر عل ـ ــى نفق ـ ــات وايـ ـ ـرادات
المشروعات االستثمارية ،فهي أداة من النوع المالي تهـدف إلـى توجيـه النشـاط االقتصـادي
بشكل يحقق التنمية المستدامة.
ومن أهم صور األدوات االقتصادية نذكر الجباية البيئية واإلعانة (المنح الخضراء ) 
 -1الجباية البيئية ( الضرائب البيئية ):
تعرف على أنهـا "مختلـف الضـرائب والرسـوم التـي تفرضـها الدولـة علـى األشـخاص
المعنـ ــويين والطبيعيـ ــين والملـ ــوثين ،والتـ ــي تشـ ــمل كـ ــذلك مختلـ ــف اإلعفـ ــاءات والتحفي ـ ـزات
الجبائي ــة لألش ــخاص المعن ــويين والطبيعي ــين ال ــذين يس ــتخدمون ف ــي نش ــاطاتهم االقتص ــادية
تقنيات صديقة للبيئة".1

 1فارس مسدور "،أهمية تدخل الحكومات في حماية البيئة من خالل الجباية البيئية" في مجلة الباحث .الجزائر:
جامعة ورقلة ،العدد السابع  . 2101- 2110 ،ص.277.
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يفهــم مــن التعريــف أن الجبايــة البيئيــة والجبايــة الخضـراء مجمــوع الرســوم والضـرائب
المفروضة علـى بعـض األنشـطة الملوثـة للبيئـة بهـدف تغييـر سـلوك الصـناعيين والمنتجـين
اتجاه البيئة للكف أو التقليل من النشاطات الضارة بالبيئة.1

ويمكن إجمال أهداف الجباية البيئية فيما يلي:
 المس ــاهمة ف ــي إ ازل ــة التل ــوث ع ــن طري ــق م ــا تض ــمنته الجباي ــة البيئي ــة م ــن إجـ ـراءات
عقابية ،سواء كانـت غ ارمـات ماليـة أو عقوبـات جنائيـة يتعـرض لهـا كـل مخـالف لقواعـد
حماية البيئة  .
 تص ــحيح نق ــائص الس ــوق إذ أض ــحت اإلجـ ـراءات القانوني ــة وح ــدها ال تكف ــي ل ــردع
المخالفين ،وكذا ضعف وقلة الموارد المالية المخصصة لحماية البيئة .
 ضــمان بيئــة صــحية لكــل شــخص فــي المجتمــع والعــالم ،وهــذا مــا نصــت عليــه مختلــف
الشرائع والقوانين واالتفاقيات .
 غرس ثقافة المحافظة على المحيط لدى المجتمع والعالم .
 وقاية البيئة محليا عالميا من النشاط اإلنساني الضار .
 الحد من التلوث ،والضرائب تؤدي بالمكلف إلى االتجاه نحو التقليل من التلوث  .

1

نبيل قطاف" ،دور الضرائب والرسوم في تمويل البلديات " .مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ،جامعة بسكرة ،كلية

العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،قسم العلوم االقتصادية2111 .ـ  ،2117ص.75.
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 إيجاد مصادر مالية جديدة من خاللها يتم إزالة النفايات .
 تحفز أو تشجع على عدم تخزين النفايات الصناعية الخاصة أو الخطيرة .
 الحد من األنشطة الخطيرة والملوثة للبيئة باعتبارها مكلفة جدا 1.
*اإلعانة ( المنح الخضراء ):اإلعانة هي نـوع مـن المسـاعدات الماليـة مثـل :الهبـات

أو

القروض المسيرة تحفز مسـببي التلـوث علـى تغييـر ممارسـاتهم والتصـالح مـع البيئـة

أو

تقــدم للشــركات التــي تواجــه صــعوبات االلت ـزام بالمعــايير المفروضــة .وقــد يقــدم الــدعم أيضــا
مــن اجــل اقتنــاء تكنولوجيــا نظيفــة أو ممارســة معينــة صــديقة للبيئــة مثــل :تشــجيع وتطــوير
الوسائل والبدائل للموارد البيئيـة كتشـجيع الحكومـة لتكنولوجيـا الطاقـة المتجـددة بـدال مـن
استعمال مصادر الطاقة التقليدية غير المتجددة .
كمــا يعتبـر خفــض الــدعم علــى اســتخدام المــوارد الطبيعيــة مــن أوضــح وسـائل تحقيــق الـربح
للجميع حيث غالبا ما كانت تشجع االستثمار فيها وذلك من خالل تقديم اإلعانة.

1

المطلب الرابع  :محددات السياسية البيئية :
1

كمال رزيق ،مرجع سابق ،ص.011.

0

أحمد محمد مندور وأحمد رمضان نعمة اهلل  ،المشكالت االقتصادية للموارد البيئة  .اإلسكندرية مؤسسة شباب

الجامعة .0001 .ص07..
2

سامية سرحان ،مرجع سابق ،ص.27.
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إن السياسات البيئية تختلـف مـن دولـة إلـى أخـرى ولعـل أهـم المحـددات التـي تشـرح
وتفسر تباين السياسات البيئية بين الدول ما يلي:

2

 طبيعة ومستوي التنمية االقتصادية واالجتماعية في كل دولة :إذ أن ذلـك يعكـس
تفاوتــا وتباينــا فــي مــدي إلحــاح الحاجــات واألولويــات ومــدى التفصــيالت االجتماعيــة.
ومن ثم فما قد يصلح للدول المتقدمة قد ال يصلح للدول النامية 


وكذلك من حيث درجة التشدد والتساهل في التطبيق.

 مدى وطبيعة األهداف التي ربما تسعى الدولة إلى تحقيقها من وراء تبنـي سياسـة بيئيـة
ما :ومن أهم األمثلـة ذلـك نـوع التلـوث المطلـوب خفضـه ونسـبة الخفـض .كمـا قـد تبـرز
أهمية مسألة ما إذا كانت هذه السياسات تركز على البيئة فقط أم قد ترمي إلـى تحقيـق
أغ ـ ـراض أخـ ــرى مثـ ــل :التـ ــأثير علـ ــى التجـ ــارة الدوليـ ــة أو الحصـ ــول علـ ــى عائـ ــد مـ ــالي
اإلضافة إلى خفض التلوث .
 مـ ــدى القـ ــدرة التمثيليـ ــة الطبيعيـ ــة للبيئـ ــة :وهـ ــذه تعنـ ــي مـ ــدى قـ ــدرة البيئـ ــة علـ ــى تحويـ ــل
المخلف ــات والنفاي ــات واإلص ــدارات المختلف ــة وجعله ــا غي ــر ض ــارة ،وك ــذلك عل ــى تجدي ــد
الموارد الطبيعة وهذه المقدرة تعتمد على حجم الملوثات وطبيعتها.
حجــم مــا لحــق بالبيئــة مــن دمــار وأض ـرار :إذ كلمــا ازدادت درجــة األض ـرار البيئيــةكلما كانت الدولة في حاجة إلى اتخـاذ إجـراءات سـريعة ومتشـددة مـع المشـكلة بشـكل
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مباشـر .كمـا أن هنـاك أخطـار وأوضـاع بيئيــة قـد يكـون اسـتعمال األدوات االقتصـادية معهــا
أكثر نفعا أو أقل ضرر من األدوات التنظيمية أو التدخل الحكومي المباشر.1
 المق ــدرة التنظيمي ــة :أي ق ــدرة الدول ــة عل ــى المراقب ــة والرص ــد واإلشـ ـراف ،وض ــمان تنفي ــذ
السياسات واألدوات البيئية التي تقر اتخاذها .


مــدى مــا يخض ــع لــه األش ــخاص االقتصــاديين العام ــة والخاصــة م ــن أعبــاء وتك ــاليف
مثــل :الرســوم والض ـرائب والتــدابير المتعلقــة بحفــظ الصــحة والســالمة فــي األح ـوال
العادية .

 طبيع ـة النظ ــام االقتصـ ـادي وم ــدى ت ــدخل الدول ــة ف ــي النش ــاط االقتص ــادي :فكلم ــا كان ــت
الدول ــة متدخل ــة كلم ــا ازداد لجوؤه ــا إل ــى األس ــاليب التنظيمي ــة أكث ــر م ــن غيره ــا .وي ــزداد
اعتمادها على قوى السوق واألساليب االقتصادية كلما خفت حدة التدخل .
 األبعــاد واآلثــار االقتصــادية الكليــة والجزئيــة ،وكــذلك المحليــة والدوليــة لكــل سياســة يــتم
تبينها .
 محدد فعالية السياسة البيئة :وهو محدد يعتمد على قياس العائد.
 النفقة :حيـث يـتم اختيـار األداة التـي تخفـض التلـوث بأقـل نفقـة ممكنـة ،ويمكـن فـي هـذه
الحال ــة التوس ــع في ــه وادخ ــال النفق ــات والتك ــاليف االجتماعي ــة المباشـ ـرة وغي ــر المباشـ ـرة
وكذلك المكاسب االجتماعية المباشرة وغير المباشرة .
1

سامية سرحان ،مرجع سابق ،ص.27.
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 ت ازيــد أهميــة الضــغوط العالميــة التــي تمارســها الــدول والمنظمــات العالميــة مــن أجــل
وضــع سياســات لحمايــة البيئــة :علــى الــرغم مــن أن أغلبهــا تتصــف بصــفة التهديــد؛ إذ
تتخذ الدول سياسات وتطبيق تدابير لحماية البيئة غالبا في شكل عقوبات تجارية 1.



خالصة الفصل األول :
تعاني العديد من دول العالم مـن آثـار المشـكالت البيئيـة التـي تـنعكس علـى جميـع
المجاالت ،لذلك تسعى جاهدة إلى إيجاد حلول لهـا؛ مـن خـالل تبنـي سياسـة واضـحة
المعالم ،واستعمال أفضل األدوات في الحد من تلك المشكالت وحماية البيئـة مـن التـدهور
واخ ــتالل تـ ـوازن النظ ــام البيئ ــي ،سـ ـواء م ــن خ ــالل ف ــرض ضـ ـرائب ورس ــوم ،أو م ــن خ ــالل
األوامر التي تصدر عن السـلطات اإلداريـة فـي مجـال حمايـة البيئـة ،حيـث يختلـف تطبيـق
هــذه األدوات مــن دولــة إلــى أخــرى وفقــا لمعــايير بيئيــة معينــة تنطلــق مــن محــددات خاصــة
يتم من خاللها معرفة مدى فعالية السياسة البيئية .

1

سامية سرحان ،مرجع سابق .ص.20.
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 تم ــر الج ازئ ــر كغيره ــا م ــن دول الع ــالم بع ــدة تغيـ ـرات بيئي ــة خطيـ ـرة ذات ت ــأثير
واضــح علــى األوضــاع االجتماعيــة ،واالقتصــادية واإلنســانية ،لــذلك أصــبح مــن الضــرورة
الملحة حماية البيئـة والمحافظـة عليهـا مـن مختلـف أنـواع التلـوث ،باعتبارهـا بعـدا رئيسـيا
مــن أبعــاد تحــديات المخــاطر البيئيــة علــى األجيــال القادمــة .ومــن هنــا ف نــه يجــب تحديــد
أولويــات السياســية البيئيــة فــي الج ازئــر وتطــوير آليــات حمايــة البيئــة مــن خــالل التش ـريعات
والنصوص القانونية ،واالقتصادية ،والتنظيمية في إطار التنمية المستدامة.
ولقــد تعــددت وتطــورت الجهــود الجزائريــة فــي هــذا المجــال علــى مــدار فت ـرة زمنيــة
طويلة .وفي هذا الفصل سيتم التركيز على الوضع البيئـي فـي الج ازئـر مـن خـالل التعـرض
للمشاكل التي تعاني منها الجزائر ،والتدابير التي اتخذتها في مجال حماية البيئة.
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المبحث األول الوضع البيئي في الجزائر
تقــع الج ازئــري فــي منطقــة لهــا خصوصــيتها مــن حيــث جغرافيتهــا ومواردهــا الطبيعيــة
الت ــي تتمي ــز به ــا المنطق ــة العربي ــة كك ــل .وم ــن ه ــذا المنطل ــق فـ ـ ن الج ازئ ــر تع ــاني م ــن
مشــكالت عديــدة تتعلــق بالتربــة ،المــاء ،واله ـواء مــا أســتوجب تحديــد أولويــات حمايــة كــل
عنصر ومورد من موارد الطبيعية بسن قوانين وتشريعات في هذا المجال.
المطلب األول :المشاكل البيئية في الجزائر
تعــاني الج ازئــر مــن مشــكالت بيئيــة عديــدة ،باإلضــافة إلــى معاناتهــا كغيرهــا مــن دول
العالم الثالـث مـن اإلفـ ارزات السـلبية لثقـب األوزون واالحتبـاس الحـراري ،وتعـاني أيضـا مـن
المشكالت الناتجة بالدرجة األولى عن:
التصففحر :بســبب الممارســات الســلبية للفــرد كــالرعي الجــائر ،واالســتغالل المفــرط للم ـواردالطبيعي ــة ...ال ــخ ظهـ ـرت مش ــكلة التص ــحر ف ــي الج ازئ ــر مثله ــا مث ــل ب ــاقي غاب ــات ش ــمال
إفريقيــا ،والتــي تــم تــدميرها وحــل محلهــا حشــائش االستيبســو ،التـي اختفــت بــدورها فــي معظــم
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المناطق تحت وطأة إفراط االستغالل الرعوي لتتحول في النهايـة إلـى بيئـة صـحراوية فقيـرة
الموارد.
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ـ ـ تلففوث اله فواء  :تعــاني الج ازئــر مــن مشــكلة تلــوث اله ـواء ســبب الســيارات و الشــاحنات
السيما في المدن ،ألن احتراق البنزين مسؤول عن إنتاج غازات مضرة مثل:
Les oxyde d’azote- Le Monoxyde de Carbone

. Le plombوكمثـال علـى ذلـك بـالجزائر

العاصــمة توجــد  3ســيارات مــن  4تجــاوز عمرهــا  11ســنوات ،و 41مــن الســيارات أكثــر
من  21سنة .ونفس الشيء يمكن قوله حول البنزين المستخدم.1
فففف تلفففوث البحفففار  :تعــاني الج ازئــر أيض ـا مــن تلــوث البحــار ،حيــث أن البحــر األبــيض
المتوســط تعــرض للتلــوث بســبب عمليــات التصــنيع فــي المنطقــة ،ومــا نــتج عنهــا مــن طــرح
الفضالت السائلة ونفايات المصانع فيه .
ـ التزايد السكاني السريع :تفاقم مشكل التلوث في الجزائر بشكل مقلق نظـ ار للنمـو السـكاني
المت ازيــد ،إذ ينمـوا معــدل الســكان بشــكل ال يمكــن للمـوارد البيئيــة المتــوفرة أن تتحملــه .فضــال
0

سهام بن يحي" ،الصحافة المكتوبة وتنمية الوعي البيئي في الجزائر  :دراسة تحليلية لمضمون صحفيتين وطنيتين "

الشروق و"  " Le Matinوصحيفتين جهويتين " أخر ساعة " .مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علم اجتماع
التنمية جامعة منتوري قسنطينة ،كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية،قسم علم االجتماع والديمغرافيا-2117 ،
 ،2115ص.015.

1سهام بن يحي ،مرجع سابق .ص.22.
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عمــا تولــده مــن ضــغوط فــي مجــاالت الســكن ،والعنايــة الصــحية والطاقــة والميــاه والخــدمات
وغيرها من المتطلبات األساسية.
ف التلوث الصناعي :إن التنمية الصناعية ساهمت بدورها في التدهور البيئـي بسـبب تواجـد
المؤسس ـات الصــناعة فــي المنــاطق الســاحلية ،حيــث تســببت فــي اســتهالك كميــة كبي ـرة مــن
المياه ،إضافة إلى قضائها على األراضي الزراعية.

وم ــن جه ــة أخ ــرى ،تس ــببت النفاي ــات الص ــناعية ف ــي تل ــوث البيئ ــة نتيج ــة ع ــدم تواج ــد
مصانع لمعالجة هـذه النفايـات ،كمـا تسـبب فـي ظهـور أمـراض كثيـرة ،فمـثال واليـة عنابـة
تعاني مـن مشـكالت بيئيـة عويصـة بسـبب تواجـد مركـب " إسـميدال" ومركـب "الحجـار" بهـا،
فكل عام  8ماليين متر مكعب من المياه المستخدمة في الصناعة ترمى من طـرف مركـب
الحجار.

1

المطلب الثاني :االتفاقيات الدولية للبيئة وأولويات السياسية البيئية في الجزائر
أوال  :االتفاقيفففات الدوليفففة للبيئفففة :صــادقت الج ازئــر علــى العديــد مــن االتفاقيــات البيئيــة
الدولية منها:

2

1

سامية سرحان ،مرجع سابق ،ص01.

2

أحمد ملحة ،الرهانات البيئية في الجزائر ،الجزائر :مطبعة النجاح ،2111،ص.ص. 10 -70.
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 -1اتفاقيفة طبقففة األوزون :صـادقت الج ازئـر يــوم  21أكتـوبر  1992علـى بروتوكــول
مونتلاير لتصبح طرفا متعاقد في  18جانفي .1993
والتزمــت الج ازئــر فــي هــذه االتفاقيــة -باعتبارهــا تســتهلك كميــات كبيـرة للمـوارد المــدمرة
لطبع ــة األوزون ـ ـ بالقض ــاء ت ــدريجيا عل ــى ه ــذه المـ ـواد ،ووض ــع ح ــال الس ــتعمالها وف ــق
الشروط المحددة لالتفاق .
 -2اتفاقيففة التنففوع البيولففوجي :عقــدت فــي  6جـوان  ،1991ومصــادقة الج ازئــر عليهــا
يجعلها ملزمة بانجاز إستراتيجية وطنية تمكنها مـن حمايـة التنـوع الحيـوي ،حيـث تهـدف
هذه اإلستراتيجية إلى تقييم الثروات الطبيعية للجزائر.
 -2اتفاقيات تغير المنفا  :صـادقت الج ازئـر علـى االتفاقيـة سـنة  ،0002ويتضـمن هـذا
االلتزام الوطني ما يلي :انجاز جرد وطني للغازات ،وانجاز إستراتيجية وطنية للتقليل مـن
الغازات الساخنة ،ودراسة اآلثار المحتملة الناتجة عن التغيرات المناخية  .
 -4االتفاقية الدولية لمكافحة التصحر :تعتبـر الج ازئـر مـن أوائـل الـدول التـي طالبـت
وألحـت علـى مكافحـة التصــحر؛ حيـث عملـت خــالل مـؤتمر" ريـو" جاهــدة مـن أجـل خلــق
آليــة تش ـريعية دوليــة ،وقــد وصــل المجتمــع الــدولي إلــى ق ـرار فــي أعلــى مســتوى سياســي
لتأســيس اتفاقيــة دوليــة لمكافحــة التصــحر التــي اعتمــدت فــي  11ج ـوان  1994وأصــبحت

36

الفصل الثاني :

سياسة حماية البيئة في الج ازئر

ســارية المفعــول فــي  16ســبتمبر  ،1996وصــادقت الج ازئــر علــى هــذه االتفاقيــة فــي مــاي
.1996
ثانيا :أولويات السياسة البيئية في الجزائر
اختــارت الج ازئــر رفــع التحــدي الــذي يواجههــا فــي مجــال البيئــة فأعــدت إســتراتيجية
تهدف إلى تحقيق ثالثة أهداف:

1

 -1إدماج االستم اررية البيئية في برامج التنمية االجتماعية واالقتصادية.
 -2العمل على تحقيق التنمية المستدامة والتقليص من ظاهرة الفقر.
 -3حماية الصحة العمومية للسكان.
عملــت الســلطات الوصــية ،والمتمثلــة فــي و ازرة تهيئــة اإلقلــيم والبيئــة بالتعــاون مــع
بعــض الجهــات الرســمية المحليــة والدوليــة ،ومــع مختلــف الخب ـراء الج ازئ ـريين واألجانــب
إلى وضع خطـة تهـدف أساسـا إلـى إرسـاء أسـس إسـتراتجية وطنيـة للبيئـة تسـتخدم كقاعـدة
عمــل للمخط ــط ال ــوطني مــن أج ــل البيئ ــة ،وذلــك بوص ــف الحال ــة البيئيــة للج ازئ ــر م ــن
خالل:
 -الكشف على عوامل التغيرات البيئية في الجزائر .
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 جمـ ــع المعطيـ ــات الموجـ ــودة حـ ــول األج ـ ـزاء الرئيسـ ــية والمشـ ــاكل البيئيـ ــة ،وذلـ ــك بتحديـ ــداألسباب المباشرة وغير المباشرة لتلك المشاكل .
 محاولة حصر مستويات التلوث والتدهور البيئي ،وكذا تأثيراتها االقتصادية االجتماعيـةوهذا الوضع نظام أسبقية معالجتها .
 رسم أفاق التنمية البيئية في الجزائر .من خالل هذا التشخيص ،تتمثل أهداف التقرير فيمايلي :
تحديد بواسطة عينات أفاق تحسين نوعية البيئية لمختلف األنظمة اإليكولوجية .تحديـ ــد اآلليـ ــات التـ ــي ب مكانهـ ــا تخفـ ــيض أو القضـ ــاء علـ ــى التلـ ــوث وتـ ــدهور الم ـ ـواردالطبيعية .
تحديد األهداف ذات األولوية وبرامج العمل .ترجمت هذه البرامج العملية إلى برامج استثمار لمدة عشرية .-وضع نظام متابعة ومراقبة صالحيات هذه البرنامج.

1

أما عن مبادئ اإلستراتيجية الوطنية للبيئة فهي :
0

غنية إبرير" ،دور المجتمع المدني في صياغة السياسات البيئية دراسة حالة الجزائر" ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة

الماجستير في العلوم السياسية .تخصص :سياسات عامة وحكومات مقارنة ،جامعة الحاج لخضر -باتنة ،كلية
الحقوق ،قسم العلوم السياسية .2101-2110 ،ص.71.
 1غنية إبرير ،مرجع سابق ،ص.71.

 2المرجع نفسه.70 ،
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-1دمج قابلية البيئة لالستمرار والبقاء في إستراتيجية تنمية البالد إلحداث نمـو مسـتدام
والتخفيف من حدة الفقر.
 -2س ــن سياس ــات عام ــة فعال ــة ترم ــي إل ــى ض ــبط الجوان ــب الخارجي ــة للبيئي ــة ذات الص ــلة
باألنشطة االقتصادية؛ التي يبادر بها القطاع الخاص بشكل متزايد.
واستناد إلى هذين المبدأين يجب:
 تحديــد أهــداف بيئيــة دقيقــة تتفــق مــع األولويــات االجتماعيــة واالقتصــادية وأن تضــبطبرامج العمل ذات األولوية ،والمركزة على مؤشرات ثابتة لتحقيق تلك األهداف .
 تهيئ ــة األط ــر المؤسس ــة والقانوني ــة وجعله ــا أداة إس ــتراتيجية أله ــداف البيئي ــة واعتم ــادنظام للمطالبة ،وسلطة تمارسها قوة عمومية ذات مسؤوليات واضحة .
 تنفيــذ برنــامج كامــل لتنميــة الم ـوارد البش ـرية ،ليكــون لــدينا عــاملون أكفــاء وبأعــداد كافيــةلتطبيق برامج حماية البيئة وتسير الموارد الطبيعية .
 تحديد االستثمارات الشاملة الواجب القيام بها في غضون 11سنوات . ضبط المشاريع الواجب تنفيذها على سبيل األولوية . اعتماد التدابير المحفزة إلدخال اقتصاد التكاليف تدريجيا . تبني إستراتيجية حشد الموارد المالية 2 .إن اإلستراتيجية الوطنية للبيئة تجدها تشتمل على عدة عناصر وهي:
حماية الغطاء النباتي وتوسعيه ،مع االلتزام بهدف بلوغ نسبة تشجير تقدربـ  .%2139
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الحفـ ــاظ علـ ــى التنـ ــوع البيولـ ــوجي ،مـ ــع الحـ ــرص علـ ــى حمايـ ــة كـ ــل األن ـ ـواع الحيوانيـ ــةوالنباتية النادرة والمهددة باالنقراض .
حمايـ ــة الس ـ ــهوب م ـ ــن الت ـ ــدهور ،وذك م ـ ــن خـ ــالل إص ـ ــالح األ ارض ـ ــي الت ـ ــي أص ـ ــابهاالتصحر .
حماي ــة األحـ ـواض الس ــطحية ع ــن طري ــق الت ــدخل السـ ـريع ف ــي المن ــاطق األكث ــر ت ــأثيرباالنجراف المائي ،من خالل انجاز مشاريع متكاملة يتم إشراك السكان المحليين فيها .
مكافحة التلوث الصناعي بكل أشكاله من خالل آليات وقائية وترتيبات مضادة التلوث .وضع نظام وطني لتسيير النفايات الخطيرة بكيفية عقالنية من الناحية البيئية .تحسين تسير النفايات الحضرية عـن طريـق تحسـين شـروط جمعهـا ،وأحـداث شـبكةمزابل خاضعة للمراقبة و أنظمة لمعالجة النفايات .
 تنفيــذ سياس ــة الس ــترجاع النفاي ــات الحضـ ـرية والص ــناعة واع ــادة رس ــكلتها ومعالجته ــاوتثمينها 1.
 تحســين تســيير ميــاه الصــرف الحض ـرية ،عــن طريــق تنفيــذ سياســة متكاملــة لتطهيــرهذه المياه وتصفيتها واعادة استعمالها .
 تحسين الوسط الحضري وزيادة المساحات الخضراء ومكافحة كل أشكال التلوث .مكافحة تلوث الوسط البحري عن طريق القيام بأعمال خاصة بالوقاية من التلوث النـاتجمن األرض والمرتبط بنشاطات النقل البحري .

 ترقيــة الحركــة الجمعويــة وتشــجيعها فــي مجــال حمايــة البيئــة ،قصــد تمكينهــا مــنالمساهمة في توعية المواطنين بالمساءل المتعلقة بالبيئة  .
1

غنية ابرير ،مرجع سابق ،ص 01.
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 ترقية التكوين والبحث العلمي في ميدان البيئة ،وترقيـة األدوات االقتصـادية منهـاالجبائية التي تساهم في حماية البيئة .
 تحسين الترتيبات التشريعية والتنظيمية بهدف تكيفها مع واقع البالد . ترقيـة التعــاون الــدولي فـي مجــال البيئــة ،والسـهر علــى احتـرام االلت ازمـات التــي تعاقــدتبشأنها البالد في إطار تنفيذ االتفاقية الدولية المبرمة في مجال البيئة .
ويتطلب تنفيذ هذه اإلستراتيجية ما يلي  1:
 بنــاء سياســات عامــة فعالــة بتنظ ــيم ذات مصــداقية ،ومتابعــة التطبيــق الفعلــي للتشـ ـريعبقـدرات مؤسســاته ومـوارد بشـرية ذات نوعيــة فــي كــل المســتويات خاصــة علــى المســتوي
األكثر المركزية أي مستوى الجماعات المحلية .
 تشكيل قاعدة كفيلة بضمان تنفيذ البرامج المسطرة ،بحيث يكـون فيهـا اسـتعمالالموارد الطبيعة وحماية المواطنين من أضرار التلوث وتقـديم خـدمات بيئيـة سـلمية
متوافقة مع متطلبات حماية البيئة في الجزائر .






المطلب الثالث  :تدابير حماية البيئة في الجزائر
 1غنية إبرير ،مرجع سابق ،ص 00.
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ال يخفي على أحد أن الجزائر قد خضعت لفتـرة طويلـة مـن االسـتعمار طبقـت
خاللهــا الق ـوانين واألنظم ــة الفرنســية ،وكلمــا تعل ــق األمــر بقواعــد حماي ــة البيئــة ف ــان
المستعمر الفرنسي يأبي احترامها في األراضي الجزائرية.
فالجزائر بالنظر لما تتمتع به من ثروات وموارد طبيعة دفعت بالسـلطات الفرنسـية
أنداك إلى استغاللها واستنزافها .أما بعد االستقالل مباشرة فقد انصـب اهتمـام الج ازئـر علـى
إعــادة البنــاء والتعميــر مهملــة إلــى حــد مــا الجانــب البيئــي ،كمــا أنــه لــم تكــن لــديها قاعــدة
صناعية من شأنها أن تؤدي إلى تلوث البيئية .
أوال :يمكــن تقســيم م ارحــل تطــور التشـريع البيئــي فــي الج ازئــر مــن االســتقالل إلــى اليــوم إلــى
ثالثة مراحل:
المرحلة األولى من االستقالل (  )1962إلى سنة  1983
فــي مرحلــة الســتينات وعل ــى الــرغم مــن حداثــة االس ــتقالل ،فــان االهتمــام بحماي ــة
البيئة لم يغب تماما؛ حيث صدرت تشريعات تتعلق ببعض بجوانب حماية البيئة.

1






0

الجمهوري ــة الجزائري ــة الديمقراطي ــة الش ــعبية ،الجري ــدة الرس ــمية ،الع ــدد ،02:المرس ــوم  12-12الم ــؤر ف ــي  17م ــارس

 ،0012المتعلق بحماية السواحل ،ص  .07وأيضا الجمهوريـة الجزائريـة الديمق ارطيـة الشـعبية ،الجريـدة الرسـمية العـدد:
 ،70المرسوم  717-12المؤر في 21ديسمبر  ،0012المتعلق بالحماية الساحلية ،ص.15 .
وكذلك الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،الجريـدة الرسـمية ،العـدد ،52:المرسـوم  211-12المـؤر فـي  27يوليـو
 ، 0012المتعلــق ب نشــاء لجنــة الميــاه ،ص .22 .والجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية ،الجريــدة الرســمية ،العــدد:
 ،17المرسوم  077-15مؤر في  20مايو  ،0012المتعلق بحضر أساليب استغالل األراضي ،ص.21
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ففي سنة  1961صدر قانون البلدية

1

الذي لـم يتـبن صـراحة الحمايـة القانونيـة للبيئـة،

واكتفــى فقــط باإلشــارة إلــى صــالحيات رئــيس المجلــس البلــدي باعتبــاره يســعى إلــى حمايــة
النظــام العــام ،أمــا قــانون الواليــة 2الصــادر ســنة  1969فقــد تضــمن اإلشــارة إلــى حمايــة
البيئ ــة بش ــكل غي ــر مباش ــر ،وذل ــك م ــن خ ــالل ال ــنص عل ــى إلـ ـزام الس ــلطات العمومي ــة
بالتدخل ،وأخذ الق اررات الالزمة لمكافحة األمراض المعدية والوبائية.
أمــا فــي مرحلــة الســبعينات ،فقــد بــدأت تظهــر بعــض الب ـوادر التش ـريعية التــي تجســد
اهتمام الدولة بحماية البيئة ،حيث تم إنشاء اللجنة الوطنيـة للبيئـة 3كهيئـة استشـارية ،تسـاهم
باقتراحاتها في مجال حماية البيئة.
1الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،الجريدة الرسمية ،العدد، 11 :األمر رقم  27-11المـؤر فـي ينـاير ،0011
المتعلق بالقانون البلدي ،ص .01
2

الجمهوري ــة الجزائري ــة الديمقراطي ــة الش ــعبية ،الجري ــدة الرس ــمية ،الع ــدد 77:األم ــر رق ــم  27-10الم ــؤر ف ــي  22م ــايو

 ،0010المتعلق بقانون الوالية ،ص.21.
2

الجمهورية الجزائرية الديمقراطيـة الشـعبية ،الجريـدة الرسـمية ،العـدد ، 50:المرسـوم رقـم  015-17المـؤر فـي 02

يوليو  ،0017تتضمن احداث لجنة البيئة ،ص. 201.
7

يحي وناس  "،اآلليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر  .مذكرة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه .جامعـة أبـوبكر

بلقايد تلمسان. 2111 ،ص. 20.
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إن غياب سياسة واضحة لحماية البيئة وعدم صدور قانون خاص بحماية البيئة
خالل هذه المرحلة ال يعود فقط لحداثة استقالل الجزائر ،وانما يعود كذلك إلى حداثة
تبلور مسألة حماية البيئة كمفهوم جديد حتى على المستوى الدولي؛ الـذي بدأ يتكرس
تدريجيا بعد انعقاد أول تجمع دولي بستوكهولم في جوان  1912والموقف السلبي للدول
النامية ومنها الجزائر من اإلعالن المنبثق عنه بخصوص مسألة حماية البيئة .4
حيـث جــاء هـذا الموقــف مناوئـا للطــرح الغربـي لموضــوع حمايـة البيئــة ،وأعتبـر أن االنشــغال
البيئــي هــو مســالة ثانويــة أمــام ضــرورة تحقيــق التنميــة الملحــة وعلــى الــدول المصــنعة تحمــل
تبعات التدهور البيئي .
المرحلة الثانية :من  1983إلى 2113
تعتبــر هــذه الفت ـرة حاســمة فــي مجــال الحمايــة التش ـريعية للبيئــة ،وتــأتي ســنة
 1983كنقطــة تحــول هامــة؛ وذلــك بصــدور قــانون حمايــة البيئــة ،والــذي تعامــل بصــورة
ش ــمولية م ــع البيئ ــة ،حي ــث يع ــد ه ــذا الق ــانون نهض ــة قانوني ــة ف ــي س ــبيل حماي ــة البيئ ــة
والطبيعـة مـن جميـع أشـكال االسـتنزاف إلـى أن جـاء الدسـتور سـنة  1989الـذي تبنـي
توجهات جديدة في مختلف المجاالت .
وفــي نفــس الوقــت كــرس الحمايــة القانونيــة للبيئــة معتب ـ ار إياهــا مصــلحة عامــة يجــب
حمايتهــا ،وكــذا ضــرورة االعتنــاء بصــحة المـواطن ووقايتــه مــن األمـراض المعديــة وذلــك مــن
خالل إلزام الدولة بالتكفل بهذا المجال.

1

1الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،الجريدة الرسمية ،العدد  ،02المادة  50من دستور  ،0070يتضمن تكفل
الدولة بالوقاية من األمراض الوبائية والمعدية ومكافحتها ،ص50..
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وك ــان دس ــتور  1989مقدم ــة لص ــدور كثي ــر م ــن القـ ـوانين ذات العالق ــة المباشـ ـرة أو غي ــر
مباشرة بحماية البيئة منها :قانوني البلدية والوالية.

2





حيــث نــص قــانون الواليــة علــى اختصــاص المجلــس الشــعبي ال ـوالئي فــي تهيئــة
اإلقلــيم ال ـوالئي ،وحمايــة البيئيــة و ترقيتهــا 1 .أمــا قــانون البلديــة 2فكــان أكثــر انســجاما مــع
مقتضيات حماية البيئة؛ حيـث تبنـي فـي نصوصـه كثيـر مـن القواعـد المتعلقـة بحمايـة البيئـة
كالصــحة والنظافــة العموميــة ،وكــذا ضــرورة اتخــاذ التــدابير لمكافحــة الميــاه القــذرة والنفايــات
وانشاء المساحات الخضراء وكل ماله عالقة بتحسين إطار الحياة:
2

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،الجريدة الرسمية ،العدد ،05 :القانون  17-01مؤر في  00أبريل 0001

المتضمن قانون البلدية ،ص  777والقانون 01ـ 10المؤر في  00ابريل  0001المتضمن قانون الوالية ،ص.517.
 0الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،الجريدة الرسمية ،العدد ،05:المادة  57من القانون 01ـ 10المؤرخ في
 00ابريل  ،0001المتضمن قانون الوالية ،ص .051
 2الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،الجريدة الرسمية ،العدد  ، :05المواد  017-011-11-11من القانون
 17-01المؤرخ في  00ابريل  0001المتضمن قانون البلدية  ،ص  ،ص 701-702
 2الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  ،الجريدة الرسمية  ،العدد ، 52:القانون  20-01مؤرخ في 10
ديسمبر  0001المعدل باآلمر  15-17المؤرخ في  07أوت . 2117الجريدة الرسمية  ،العدد  ،50المتعلق بالتهيئة
والتعمير.
 7الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،الجريدة الرسمية ،العدد ،01:المرسوم 01ـ 17المؤرخ في  21فبراير
 ،0001المتضمن دراسة التأثير على البيئة ،ص211 .
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ـ ـ قــانون التهيئــة والتعميــر 3؛ الــذي هــدف إلــى إحــداث الت ـوازن فــي تســيير األ ارضــي بــين
وظيفة السكن ،الفالحة  ،الصناعة والمحافظة على البيئية واألوساط الطبيعية .
المرسوم التنفيذي المتعلق بدراسة مدى التأثير علـى البيئـة؛ باعتبارهـا أداة جديـدة جـاء بهـاقانون البيئة لسنة 1993

4

ويمكــن القــول أن فت ـرة التســعينات جــاءت بكثيــر مــن التش ـريعات فــي مجــال حمايــة
البيئة والمجاالت ذات العالقة ،كما استحدثت العديد من الهياكل المكلفة بحماية البيئة .


المرحلة الثالثة :من سنة  2113إلى 2111
مـ ــع اسـ ــتمرار االهتمـ ــام الـ ــدولي بحمايـ ــة البيئـ ــة ،وبدايـ ــة ترسـ ــخ مفهـ ــوم التنميـ ــة
المس ـ ــتدامة ،وال ـ ــذي تأك ـ ــد ف ـ ــي قم ـ ــة جوهانس ـ ــبورغ بجن ـ ــوب أفريقي ـ ــا ع ـ ــام  2112للتنمي ـ ــة
المســتدامة ،صــدر فــي الج ازئــر القــانون رقــم  11-13المتعلــق بحمايــة البيئــة فــي إطــار
التنمية المستدامة ،والذي جاء كثمرة لمشاركة الدولة الجزائرية في عدة محافل دولية وكذا
مصادقتها على العديد من االتفاقيات في هذا الموضوع .
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كمــا يعتبــر هــذا القــانون نقطــة تحــول ايجابيــة فــي إطــار التكفــل بحمايــة البيئــة مــن
خــالل مــا تضــمنه مــن مبــادئ وأهــداف تجســد حمايــة أفصــل للبيئــة بمــا يتناســب ومتطلبــات
التنمية المستدامة ومبادئها ،إال أن المراسيم التنفيذية لهذا القانون ال تزال تسير ببطء.
وقد حدد التشريع البيئي الج ازئـري األهـداف الرئيسـية التـي ترمـي إليهـا حمايـة البيئـة
في إطار التنمية المستدامة وهي كما يلي:

1

ـ تحديد المبادئ األساسية وقواعد تسيير البيئة.
ـ ـ ـ ترقي ـ ــة االس ـ ــتعمال االيكول ـ ــوجي العقالن ـ ــي للمـ ـ ـوارد الطبيع ـ ــة المت ـ ــوفرة وك ـ ــذا اس ـ ــتعمال
التكنولوجيات األكثر نقاءا .
وفــي ســنة  2101تــم وضــع المخطــط الــوطني لتهيئــة اإلقلــيم ،والــذي يشــتمل علــى الخطــوط
التوجيهية األربعة ،والبرامج العشرون للعمل اإلقليمي وهي :
الخط التوجيهي  :0نحوا إقليم مستدام إدماج إشكالية البيئة في بعدها القاري واإلقليمي.
الخط التوجيهي  :2إنشاء ديناميات إعادة التوازن اإلقليمي.
الخط التوجيهي  :2خلق شروط جاذبية وتنافسية األقاليم.

 1الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  ،الجريدة الرسمية ،العدد ،72 :المادة  12من القانون 01-12
المؤرخ في  00يوليو  ،2112يتضمن حمايته البيئة في إطار التنمية المستدامة ،ص .1
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الخط التوجيهي  :7تحقيق اإلنصاف اإلقليمي.

1

ثانيا :اإلجراءات التنظيمية
لق ــد وضـ ــع المشـ ــرع الج ازئـ ــري إج ـ ـراءات وقائيـ ــة وردعيـ ــة لحمايـ ــة البيئـ ــة فـ ــي
مختل ــف وجوانبه ــا سـ ـواء تعل ــق األم ــر ب ــالموارد المائي ــة والطبيع ــة أو اإلط ــار المعيش ــي
األفراد وتمثلت أساسا في :
 -1األمر ( اإللزام):
ويقصــد بــه أمــر إل ـزام شــخص طبيعــي أو معنــوي بالقيــام بعمــل ايجــابي معــين
عنــدما يعتقــد المشــرع أن مثــل هــذا الفعــل مــن شــأنها أن يــؤدي إلــى حمايــة ووقايــة البيئــة
من اإلضرار التي قد تصيبها

2

وهناك العديد من األمثلة التي تجسد أسلوب االلتزام ففي إطار حماية الهواء والجـو
نصــت المــادة  46مــن القــانون  13ـ 11علــى انــه يجــب علــى الوحــدات الصــناعية اتخــاذ كــل
التدابير الالزمة للتقليل أو الكف عن استعمال الموارد المتسببة في إفقار طبقة األوزون.
أمــا فيمــا يخــص النفايــات فقــد ألــزم المشــرع فــي قــانون  11ـ 19كــل منــتج أو حــائز
للنفايــات إن يتخــذ كــل اإلج ـراءات الضــرورية لتفــادي إنتــاج النفايــات بأقــل قــدر ممكــن
 0لمزيد من التفاصيل حول الخطوط التوجيهية األربعة والبرامج العشرون للعمل اإلقليمي أنظر :الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية ،وزارة العمران والبيئة ،المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم ،ص .ص00-70.
2عارف صالح مخلف ،اإلدارة البيئية .عمان  :دار اليازوري  ،2111 .ص. 207.
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وذلك باالعتماد واستعمال تقنيات أكثر نظافة وأقل إنتاجا للنفايات ،كما يلـزم بالتصـريح
للوزير المكلف بالبيئة بالمعلومات المتعلقة بطبيعة وكمية خصائص النفايـات الموجـودة
لديه.

1

 -2الحظفففر (النهفففي) :ق ــد يلج ــأ الق ــانون لحماي ــة البيئ ــة ومعالج ــة مش ــاكلها إل ــى حظ ــر
اإلتيان ببعض التصـرفات التـي يقـدر خطورتهـا وضـررها علـى البيئـة كمنـع المـادة  21مـن
القانون رقم 11ـ 19المتعلق بنشر النفايات وازالتها ومراقبة طمر وغمـر النفايـات الخاصـة
والخطيرة إلى نوعين :
حظــر مطلــق وهــو الغالــب فــي قـوانين حمايــة البيئــة ،ويكــون بــالمنع الكلــي لــبعض األعمــال
كــأن يمنــع القيــام بــبعض التصــرفات التــي لهــا خطــورة كبي ـرة مــن شــأنها أن تســبب أض ـرار
جسيما بالبيئة والمحيط الطبيعي .وكمثال لذلك ما جاء في المـادة مـن القـانون رقـم -13
 11المتعلــق بحمايــة البيئــة فــي إطــار تحقيــق التنميــة المســتدامة أن يمنــع كــل صــب أو
طــرح للميــاه المســتعملة أو رمــي النفايــات أيــا كانــت طبيعتهــا فــي الميــاه المخصصــة إلعــادة
تزويــد طبقــات الميــاه الجوفيــة وفــي اآلبــار والحفــر وس ـراديب جــذب الميــاه كمــا قــد يكــون
الحظــر نســبي حيــث يمكــن القيــام بعمــل معــين بعــد الحصــول علــى إذن تص ـريح مــن قبــل
السلطات المعينة والمختصة في المجال وفقا لقوانين وشروط محددة.
0رضوان حوشين ،الوسائل القانونية لحماية البيئة ودور القاضي في تطبيقها  .مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة
العليا للقضاء ،الدفعة الرابعة عشر ،المدرسة العليا للقضاء .الجزائر .2111 .ص .27 .متحصل عليه:
http://www.search.4 shared .com./post dounload /zqixivry/mémoire html
49

سياسة حماية البيئة في الج ازئر

الفصل الثاني :

وقــد تضــمن التشـريع الج ازئــري أمثلــة عــن الحظــر النســبي منهــا ونصــت عليــه المــادة
 11مــن القــانون 13ـ ـ ،11والتــي اشــترطت فــي عمليــات الشــحن والتحميــل الم ـواد والنفايــات
الموجهة للغمر في البحر على ترخيص يسلمه الوزير المكلف بالبيئة.1
 -3التففرخي

 :ويقصــد بــه اإلذن الصــادر عــن اإلدارة المختصــة بممارســة نشــاط معــين

فــال يجــوز ممارســته بغيــر هــذا اإلذن وقــد تمــنح الســلطات العموميــة هــذا التــرخيص حســب
أحك ــام تنظيمي ــة تخ ــص المؤسس ــات المص ــنفة ،وذل ــك ب ــاحترام ش ــروط واجـ ـراءات القي ــد ف ــي
السجل التجاري وتسلم التراخيص إما من طرف للوزير المكلف بالبيئـة أو الـوالي أو رئـيس
المجل ــس الش ــعبي البل ــدي بع ــد التحقي ــق ف ــي نش ــاطها .وم ــن أمثل ــة ذل ــك خض ــوع المنش ــآت
المصـنفة حســب أهميتهــا وحســب اإلخطــار أو المضـار التــي تنجــر مــن اســتغاللها لتــرخيص
من أجل ممارسة نشاطها

2

 -4التصففريح ( اإلبففال ) :قــد يسـمح القــانون لإلفـراد القيــام بأعمــال معينــة دون الحصــول
على تراخيص مسبقة على الرغم من احتمـال تلوثهـا للبيئـة ،وعـن طريـق اإلبـالغ تسـتطيع
اإلدارة أن تقوم بعميلة الرقابة لمواجهة احتماالت التلوث حيث يكون اإلبـالغ إمـا سـابق
كـاإلبالغ عــن موعــد نقــل المـواد الخطـرة والطــرق التـي يمــر مــن خاللهــا ،وامــا يكــون اإلبــالغ
 0سفيان بن قرى" ،النظام القانوني لحماية البيئية في ظل التشريع الجزائري" .مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة
العليا للقضاء ،المدرسة العليا للقضاء  ،الجزائر. 2115-2117 .ص .57.متحصل عليه :
 http://wwww.idara.esmتاريخ اإلطالع 22 :ـ 12ـ.2102
 2رضوان حوشين ،مرجع سابق .ص .17
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الحـ ــق عـ ــن ممارسـ ــة نشـ ــاط ز ارعـ ــي نظـ ــر لكميـ ــة وأن ـ ـواع المبيـ ــدات واألسـ ــمدة الكيميائيـ ــة
المستعملة.

1

 -1الترغيفففب  :وتتمث ــل ف ــي تحفي ــز أص ــحاب المش ــاريع الص ــناعية والتجاري ــة والزراعي ــة
والخدمية علـى إعـادة اسـتخدام واسـتغالل المـواد والعناصـر التـي يـؤدي ،وجودهـا تراكمهـا
بكميات وتركيز معين إلى تلوث البيئة  ،ومنح بعـض الم ازيـا والمكافـآت التشـجيعية الماديـة
والمعنوية لكل من يقوم بأعمال تهدف إلى حماية البيئة والمحافظـة عليهـا ،2وهـو مـا جـاء
ف ـ ــي الم ـ ــادة  16م ـ ــن الق ـ ــانون رق ـ ــم  11-13المتعل ـ ــق بحماي ـ ــة البيئ ـ ــة ف ـ ــي إطـ ـ ـار التنمي ـ ــة
المستدامة إذ تمنح حوافز مالية وجمركيـة للمؤسسـات الصـناعية التـي تسـتورد التجهيـزات
التي تسمح في سياق صناعتها أو منتجاتها ب زالة أو تخفيف ظاهرة االحتباس الحـراري
والتقليص من التلوث في كل أشكاله

3

-6العقوبففات :وهــو تقريــر الج ـزاءات المناســبة علــى المخــالفين للق ـوانين والمتســيبين فــي
أضرار البيئة سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين ،ولها عدة صور منها:
ـ ـ اإلنــذار والتنبيــه بتجنــب أو تخفــيض األعمــال الملوثــة .فــي حالــة تجــاوز اإلنــذارات الحــد
المطلوب قد تلجأ اإلدارة إلى الغلق المؤقت للمؤسسة كعقوبة لصاحب المشـروع ممـا يسـبب
 1رمضان محمد بطيخ" ،اإلدارة المحلية ودورها في حماية البيئة " .ورقة عمل مقدمة في المؤتمر العربي الثالث
لإلدارة البيئية ،االتجاهات الحديثة في إدارة المخلفات الملوثة للتنمية .مصر  :شرم الشيخ ،2117 .ص.21.
 2صالح عارف مخلف ،مرجع سابق. ،ص211.
 2الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  ،الجريدة الرسمية  ،العدد  ، 21 :القانون  01-12المتضمن حماية
البيئة في إطار التنمية المستدامة ،ص.225 .
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لــه خســارة ماديــة واقتصــادية تدفعــه إلــى اتخــاذ االحتياطــات والتــدابير الالزمــة لمنــع تســرب
الملوثات من المؤسسات إلى المحيط الخارجي في المستقبل.
ـ ـ اللج ــوء إلــى إلغ ــاء الت ـراخيص بمزاول ــة النشــاط إض ــافة إلــى تق ــدير العقوبــات المالي ــة أو
الجسدية لفرض غرامة مالية قدرها خمسمائة ألف دينـار وحـبس لمـدة سـنتين لكـل مـن قـام
برمــي أو إف ـراغ أو تــرك تس ـربا فــي الميــاه الســطحية أو الجوفيــة أو ميــاه البحــر الخاضــعة
للقضاء الجزائري بصفة مباشرة أو غير مباشرة لمادة أو مواد تسبب أثار سـلبية ولـو مؤقتـا
بصـحة اإلنسـان والحيـوان والنبــات كمـا يبـين ذلـك نــص المـادة  111مـن القـانون رقــم -13
 11المتعلق بحماية البيئية في إطار التنمية المستدامة  .1
ثالثا  :اإلجراءات االقتصادية
إن تبنـ ــي األدوات االقتصـ ــادية للبيئيـ ــة فـ ــي الج ازئـ ــر جـ ــاء كاسـ ــتجابة لمتطلبـ ــات
حمايـ ــة البيئـ ــة ،أي الحـ ــد مـ ــن أض ـ ـرار التلـ ــوث البيئـ ــي  ،وكـ ــذا تحقيـ ــق مفهـ ــوم التنميـ ــة
المستدامة .
واإلجـراءات االقتصــادية ذات األهــداف البيئيــة المطبقــة فــي الج ازئــر تركــز أساســا علــى
اإلجـراءات الردعيـة (الرســوم البيئيـة) ،حيــث تـم عبــر قـانون الماليــة لسـنة  1992اســتحداث
أول رسم بيئي تمثل في الرسم على األنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئـة()P Dليـتم
بعــد ذلــك فــي ســنوات " "2116-2111 "،" 2113-2112" 2111-2111تعــديل معــدالت
الرسـم علـى األنشـطة الملوثـة أو الخطيـرة علـى البيئـة سـنة  2111بمـا يجعلهـا أكثـر تحفيـ از
 0الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  ،الجريدة الرسمية ،العدد ،21 :مرجع سابق ،ص .225
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للحـ ــد مـ ــن التلـ ــوث وكـ ــذا تأسـ ــيس رسـ ــوم بيئيـ ــة جديـ ــدة سـ ــنوات - 2114"-"2113-2112
"2116
يتضمن مضمون األدوات االقتصادية البيئية الجزائرية مايلي:
 -1الرسفوم البيئيففة  :فــي الج ازئـر قبــل سـنة ، 2111وفــي إطـار تطبيــق المبـدأ العــالمي "
المل ــوث ي ــدفع ت ــم ت ــدعيم وتأهي ــل الهيئ ــات والمص ــالح التقني ــة واإلداري ــة محلي ــا لتفاعي ــل
عمليــة جبايــة المبــال المســتحقة بموجــب الرســم علــى النشــاطات الملوثــة والخطي ـرة .وهــذا
الرســم الــذي انشــأ بموجــب القــانون رقــم  91-21المتضــمن قــانون الماليــة ســنة  1992لــم
يطب ــق إال ف ــي  ، 1994وق ــد ت ــم اس ــتخدام ه ــذا الرس ــم ف ــي من ــع النش ــاطات الملوث ــة (رس ــم
تحفيزي) والمساهمة في تطبيق إستراتيجية قوية لحماية البيئية
السنة

1

الحصيلة بالدينار

1992

ـ

1993

ـ

1994

12-88118288

1991

1164411121

1996

4121611131

1991

1883116111

1998

11331688849

الجدول رقم  :11تطور حصيلة الرسم على النشاطات الملوثة في الجزائر حتى 1998
المصدر :مجلة الجزائر البيئية ،الجزائر كتابة الدولة المكلفة بالبيئة ،العدد األول . 1999.ص.16
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ويمكن تقديم مختلف الجبايات البيئية كما يلي :
-1الرسوم الخاصة على النفايات الصلبة :
 1-1رسم رفع القمامات المنزلية:تمـت زيـادة معـدالت هـذا الرسـم مـن خـالل قـانون الماليـة
لسنة  ،2111وهي كاآلتي:
 ما بين 111دج و 1111د ج عن كل محل ذي استعمال سكني . مـ ــابين  1111دج و 11111دج عـ ــن كـ ــل محـ ــل ذي اسـ ــتعمال مهنـ ــي أو تجـ ــاري أوحرفي أو ما شابهه .
 مابين  1111دج و 21111على كل أرض مهيأة للتخييم والمقطورات 1 . مــابين 11111دج و 111111دج علــى كــل محــل ذي اســتعمال صــناعي أو تجــاريأو حرفــي أو مــا ش ـابهها  ،ينــتج كميــة مــن النفايــات تفــوق أصــناف المــذكورة أعــاله
وب ــالرغم م ــن تع ــديلها خ ــالل ه ــذا الق ــانون إال أنه ــا ل ــم تس ــمح بع ــد حت ــى بتغطي ــة نفق ــات
تسيير هذه النفايات مع وقانون  2113تم رفع قيمة الرسم إلى 3121المتوسط  
-2-1رسم تحفيز لعدم تخزين النفايفات المتعلقفة باألنشفطة الطبيبفة واإلستشففائية:
يخضـع هــذا الرسـم ألحكــام المـادة  214مــن قــانون الماليـة  ، 2112بحيــث تـم تحديــد مبلـ
 24111دج عــن كــل طــن مــن النفايــات المخزنــة ،وتــم تطبيــق الرســم فعليــا بعــد نصــه بـ ـ 3
سنوات أي في ، 2111ويتم تخصيص الرسم على النحو التالي :
ـ  11لفائدة الصندوق الوطني للبيئة وازالة التلوث
ـ  11لصالح الخزينة العامة.
 1جودي ليلي  ،مرجع سابق ،ص 015.
 1العياشي عجالن " ،تفعيل دور الجباية البيئية لتحقيق التنمية المستدامة حالة الجزائرر  ".مداخلرة مقدمرة فري الملتقرى
العلمي الدولي  :التنمية المستدامة والكفاءة االستخدام للموارد المتاحرة  ،المنعقرد فري  17-11أفريرل  ، 2117فرحرات
عباس سطيف  ،ص.00
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ـ  11لصالح البلديات.
ويجــدر بالــذكر أن هــذا الرســم أســس بغــرض تحفيــز المستشــفيات والعيــادات وبقيــة
المراكز اإلستشفائية على تخفيض إنتاج النفايات من المصدر لخطورتها.
 3-1رسم تحفيز عدم تخزين النفايات الصناعية الخاصة والخطيرة
يخض ــع ه ــذا الرس ــم للم ــادة  214م ــن ق ــانون المالي ــة  ، 2112بحي ــث ح ــدد مبلـ ـ
11111دج لكل طن نفايات مخزنة وتم تخصيص:
ـ  11لفائدة البلديات.
ـ 11لفائدة الخزينة العمومية.
ـ  11لفائدة الصندوق الوطني للبيئة وازالة التلوث.

1

 -2الرسوم المتعلقة باألنشطة الملوثة والخطيرة على البيئة .
تتضمن هذه األنشطة نوعين :
 األنشــطة الخاضــعة قبــل انطالقهــا للتص ـريح المســبق مــن رئــيس المجلــس الشــعبي البلــديالمختص إقليميا .
 األنشـ ــطة الخاضـ ــعة للتـ ــرخيص المسـ ــبق س ـ ـواء مـ ــن الـ ــوزير المكلـ ــف بالبيئـ ــة ،أو ال ـ ـواليالمختص إقليميا ،أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص .
ويحدد المعدل السنوي أساس الرسم كما يلي :

2

1لعبيدي مها وات " ،أهمية التكاليف البيئية في تحقيق التنمية المستدامة ،دراسة حالة الجزائر مذكرة مقدمة لنيل
شهادة الماجستير في علوم التسيير .تخصص محاسبة ونظم معلومات ،المركز الجامعي بالوادي  ،معهد العلوم
االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير . 2101- 2110 .ص020.
2لعبيدي مها وات ،مرجع سابق .ص 070.
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  9111دج بالنسبة للمنشآت المصنفة ،التي تخضع أحد أنشـطتها علـى األقـل للتصـريحكما هو منصوص في الرسوم المؤر في  .98-11-13
  21111دج بالنســبة للمنشــات المصــنفة التــي تخضــع أحــد أنشــطتها علــى األقــل للتصـريحكما هو منصوص في المرسوم نفسه  .
  91111دج بالنســبة للمنشــآت المصــنفة التــي تخضــع أحــد أنشــطتها علــى األقــل لتــرخيصمن الوالي المختص إقليميا  ،مثلما هو منصوص عليه في المرسوم التنفيذي السابق .
  121111دج بالنس ــبة للمنش ــآت المص ــنفة الت ــي يخض ــع نش ــاط واح ــد منه ــا عل ــى األق ــللتــرخيص مــن الــوزير المكلــف بالبيئــة  ،مثلمــا هــو منصــوص عليــه فــي المرســوم ســابق
الذكر.
أمــا المؤسســات التــي توظــف أقــل مــن شخصــين أوشخصــين تخفــض المعــدالت
كالتالي :
  2111دج المنشآت المصنفة والخاضعة للتصريح .  3111دج للمنشات المصنفة والخاضعة لترخيص من رئيس الشعبي البلدي.  18111دج المنشات المصنفة والخاضعة لترخيص من الوالي .  24111دج للمنشــآت المصــنفة والخاضــعة لتــرخيص مــن الــوزير المكلــف بالبيئــة كمــايــتم مضــاعفة هــذه المبــال بكامــل مضــاعفة شــامل بــين  1و 11تبعــا لطبيعــة النشــاط
وأهميه وكذا نوع وكمية الفضالت والنفايات الناتجة عنه .1
 -3الرسوم المرتبطة باإلنبعاثات الجوية الملوثة
 1-3الرسم التكميلي على التلوث الجو ذو المصدر الصناعي :
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بغية الحد من التلوث الجوي ذو المصدر الصناعي تم  -بموجب قانون
الماليـ ــة لسـ ــنة  - 2112تأسـ ــيس رسـ ــم تكميلـ ــي علـ ــى الكميـ ــات المنبعثـ ــة مـ ــن المنشـ ــآت
المصـنفة والتـي تتجـاوز العتبـة القانونيـة المسـموح بهـا ،ويحسـب مبلـ هـذا للرسـم باالعتمــاد
علــى المعــدالت األساســية للرســم علــى األنشــطة الملوثــة أو الخطي ـرة علــى البيئــة  ،كمــا تــتم
زيادة مبل هذا الرسم
االســتناد علــى معامــل مضــاعف بت ـراوح بــين  1و 1وهــذا تبعــا لمعــدل تجــاوز حــدود القــيم
يخصص ناتج هذا الرسم كما يأتي:
  11لفائدة البلديات  11لفائدة الخزينة العمومية-

 11لفائدة الصندوق الوطني للبيئة وازالة التلوث

 .1

 2-3الرسم على الوقود( :تعميم الوقود التطبيق )
تم استحداث هذا الرسم ألول مرة بموجب قـانون الماليـة لسـنة  ، 2112بحيـث كـان
يقدر مبلغه بـ 1دج لكل لتـر مـن البنـزين محتـوي علـى الرصـاص سـواء العـادي أو الممتـاز
إال أنــه بموجــب قــانون الماليــة لســنة  ،2111تــم تخفــيض معــدل هــذا الرســم  ،وذلــك علــى
النحو التالي :
 بنزين بالرصاص (عادي أو ممتاز 111 :دج لكل لتر) 1ليلى جودي ،مرجع سابق ،ص .ص 017.-011.
 1العياشي عجالن  ،مرجع سابق  .ص .07 .
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 غاز أويل 13 :دج لكل لتر .ويقتطـ ــع نـ ــاتج هـ ــذا الرسـ ــم ويعـ ــاد دفعـ ــه  ،كمـ ــا هـ ــو الحـ ــال بالنسـ ــبة للرسـ ــم علـ ــى
المنتوجــات البترولي ــة (T.P.Pبحي ــث توك ــل ك ــل مهم ــة تحص ــليه ودفع ــه إل ــى ش ــركة نفط ــال
وذلك باالستناد على كميات البنزين التي تم توزيعها من طرف هذه الشركة.
أمــا حصــيلة هــذا الرســم فتخصــص علــى النحــو األتــي  11:لحســاب التخصــيص
الخاص رقم  312-111الذي عنوانه الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة .
  11لحســاب التخصــيص رقــم  312-161الــذي عنوانــه الصــندوق الــوطني للبيئــةوازالة التلوث .
-4الرسم التكميلي على المياه المستخدمة للصناعة :

1

بغــرض تحقيــق الفضــالت الصــناعية  ،أنشــأ قــانون الماليــة لســنة  2113أيضــا لرســم
إضــافي علــى الميــاه المســتخدمة صــناعيا  ،تحســب تمامــا حســب مبــادئ الرســم التكميلــي
على التلوث الجوي ألسباب صناعية وهو الرسم الوحيد بهذا الصدد.
 -1الرسم على األكياس البالستيكية :
ســن قــانون الماليــة لســنة  2114علــى األكيــاس البالســتيكية المســتوردة أو المنتجــة
محليــا قيمــة الرســم 11دج كل ـ  ،يحــول إلــى الصــندوق الــوطني للبيئــة وا ازلــة التلــوث وفــي
1

Ministere de L’aménagement du territoire et de L’environnement .Rapport sur l’état et
.L’avenir de L’environnement (RNE) 2003 .p 320
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قانون المالية لسنة  2116تم اسـتحداث ضـريبة مسـماة بالضـريبة علـى البيئـة علـى الزبـون
التي توزعها نفطال ،والتي تقدر ب 12دج لتر.



ومــن خــالل اســتعراض لمختلــف الرســوم البيئيــة يالحــظ أن حصــيلة الجبايــة الخضـراء
لــم تخصــص كلهــا لحمايــة البيئــة ،وبالتــالي إبعــاد هــذه الرســوم عــن تحقيــق هــدفها وتقلــيص
حجم الموارد المخصصة لألنشطة البيئية.

المبحث الثاني :االستدامة البيئية في الجزائر
لقد فرض العصر الحالي بما فيه من تطورات في كـل المجـاالت ضـرورة إعـادة
النظر فيمـا يتعلـق باألعبـاء واآلثـار التـي لحقـت بالبيئـة مـن تـدهور لـذلك ظهـر مفهـوم جديـد
هــو االســتدامة البيئــة كفــرع مــن فــروع التنميــة المســتدامة ،للتقليــل مــن حــدة التلــوث والتــدهور
البيئي  ،وكذلك تخفيف األعباء والتكاليف واخذ االعتبارات البيئية عنـد وضـع المخططـات
التنموية لذلك سيتم التطرق فـي هـذا الفصـل إلـي مفهـوم التنميـة المسـتدامة ومعرفـة أبعادهـا
البيئيــة  ،واالقتصــادية والتكنولوجيــة واالجتماعيــة والمؤسســاتية إضــافة إلــى وضــع تصــور
لألفاق المستقبلية للسياسة البيئية في الجزائر.
المطلب األول  :مفهوم التنمية المستدامة :
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ظهــر هــذا المفهــوم األول مـرة وتمــت صــياغته مــن خــالل تقريــر "مســتقبليا المشــترك"
الـذي صـدر عــام  1981عـن اللجنـة العالميــة للتنميـة والبيئــة ،وهـو تقريـر تــم الشـروع فــي
إعداده عام  .1983وقد تعددت التعاريف التي أعطيت للتنمية المستدامة أهمها:
"التنميــة المســتدامة تعتبــر عــن مجمــل اإلجــراءات التــي يقــوم بهــا اإلنســان إلشــباع حاجياتــه
وتحسين نوعية حياته واالرتقاء بها نحو األفضل  ،وينبغي أال تعرض للخطر قـدرة األجيـال
المقبلــة علــى تلبيــة حاجيــاتهم  ،وهــذا يســتدعي إدارة هــذه الم ـوارد بطريقــة واعيــة بعيــد عــن
االستنزاف الجائر لها واستثمارها بالشكل المعقول "

1

وعرفتها اللجنة الوطنية للبيئة والتنميـة المسـتدامة  1981علـى أنهـا" :تنميـة تلبـي احتياجـات
األجيال الحالية بدون المساس بقدرات األجيال المستقلة واحتياجاتهم"1
وللتنميــة المســتدامة أربعــة أبعــاد وهــي :البعــد البيئــي  ،البعــد االقتصــادي البعــد التكنولــوجي
والبعد البشري .
البعد البيئي  :تعني التنمية المسـتدامة بعـدها البيئـي حمايـة المـوارد الطبيعيـة األزمـة إلنتـاج
الموارد الغذائية مع التوسـع فـي اإلنتـاج لتلبيـة احتياجـات السـكان المت ازيـدة ،حيـث أن الفشـل
في حماية الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها الزراعة كفيل بوقوع مشكلة في الغـذاء يعـاني
 0شراف برا هيمي " ،التنمية المستدامة من منظور بيئي والمؤشرات المركبة لقياسها مع اإلشارة إلى حالة الدول
العربية " مداخلة مقدمة في الملتقي الوطني الخامس حول اقتصاد البيئة والتنمية المستدامة  ،المنعقد خالل الفترة 20ـ
 22أكتوبر ،2117ص.011
 0حدة فرحات  "،استراتيجيات المؤسسات المالية في تمويل المشاريع البيئية للتحقيق التنمية المستدامة في
الجزائر في مجلة الباحث ،الجزائر :جامعة ورقلة  ،العدد السابع  ،2101-2110.ص 02.
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منه ــا س ــكان الع ــالم  ،والس ــيما األجي ــال القادم ــة ،وبالت ــالي فـ ـ ن تعري ــة الترب ــة وفق ــدان
إنتاجيتهـا تقلــالن مــن غلتهــا  .كمـا أن اإلفـراط فــي اســتخدام األسـمدة والمبيــدات يلــوث الميــاه
السطحية والجوفية  ،فضال عن الضغوط البشـرية والحيوانيـة التـي تضـر بالغطـاء الحضـري
والغابات.
وعليــه فــال بــد مــن اســتخدام األ ارضــي القابلــة للز ارعــة وميــاه الــري اســتخداما أكثــر
كفاءة  ،وأيضـا اسـتحدث وتبنـي ممارسـات وتكنولوجيـات زراعيـة محسـنة  ،والمحافظـة علـى
المياه بوضح حدود االستخدامات المبددة وتحسين شبكات المياه "

38

البعد االقتصفاد  :يعنـي البعـد االقتصـادي للتنميـة المسـتدامة االنعكاسـات الراهنـة والمقبلـة
لالقتصاد على البيئة ،حيث يطرح مسألة اختيـار وتمويـل وتحسـين التقنيـات الصـناعية فـي
مجال توظيف الموارد الطبيعية.
إن التنميــة المســتدامة توفــق بــين هــذين البعــدين  ،لــيس فــي أخــذها بعــين االعتبــار المحــافظ
علــى الطبيعــة فحســب  ،بــل تقــديرها لمجمــوع العالقــات القائمــة بــين الطبيعــة وبــين األفعــال
البشرية 
كمــا تمــنح التنميــة المســتدامة باعتبارهــا مؤسســة ومبنيــة علــى التــآزر بــين اإلنســان والبيئــة
األفضـلية للتكنولوجيـات والمعـارف والقـيم التـي تضـع فـي األولويـة الدمويـة الكبيـرة باإلضــافة
 2حسين بن الطاهر " التنمية المحلية والتنمية المستدامة " .في مجلة العلوم اإلنسانية .الجزائر :جامعة بسكرة .العدد
 27ـ مارس . 2102ص.710.
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إلى أنها تدافع عن عملية تطوير التنمية االقتصادية  ،التي تأخذ في حساباتها على المـدى
البعيد للتوازنات البيئية األساسية باعتبارها قواعد للحياة البشرية والطبيعية والنباتية 1.
البعد التكنولوجي :تعتبر التكنولوجيا المسـتخدمة فـي البلـدان الناميـة أكثـر تسـببا فـي التلـوث
مــن نظيرتهــا المســتخدمة فــي البلــدان الناميــة أكثــر تســببا فــي التلــوث المســتخدمة فــي الــدول
المتقدمة.
والتنميــة المســتدامة تعنــي التوجــه نح ـوا التكنولوجيــات المحســنة وكــذلك بالنصــوص
القانونية الخاصة بفرض العقوبات في هذا المجال وتطبيقهـا .ولسـد الفجـوة التكنولوجيـة بـين
البلــدان المتقدمــة والمختلفــة بجانــب إقامــة عالقــات تعــاون تكنولوجيــة س ـواء باالســتحداث أو
التطوير لتكنولوجيا أنظف وذات فكرة عالية تتناسب وظروف الدول النامية .1
البعفففد البشفففر :تتطلــب التنميــة المســتدامة تحقيــق تقــدم كبيــر فــي ســبيل الحــد مــن النمــو
المطرد للسكان  ،إذ أن النمو السـريع للسـكان بفـرض ضـغوطا حـادة علـى المـوارد الطبيعيـة
وعلى قدرة الحكومات على توفير الخدمات  ،كما أن لتوزيع السكان أهمية لما االتجاهـات
الحاليــة فــي التوســع وفــي التحضــر مــن تــأثيرات والتــالي فــأن التنميــة المســتدامة تعنــي
التنمية الريفية النشيطة للمساعدة على إبطاء حركة الهجرة إلى المدن .كمـا تنطـوي
التنميــة المســتدامة علــى تنميــة المـوارد البشـرية ،مــن خــالل تحســين التعلــيم والخــدمات
الصـ ــحية بمـ ــا يعنـ ــي إعـ ــادة توجيـ ــه الم ـ ـوارد أو إعـ ــادة تخصيصـ ــها لضـ ــمان الوفـ ــاء
 0صالح لخضاري وسليمان كعوان  "،دور اقتصاد الييئة في تحقيق التنمية المستدامة " .مداخلة مقدمة في الملتقي
الوطني الخامس حول اقتصاد البيئة والتنمية المستدامة ،المنعقد خالل الفترة  20ـ  22اكتوبر  ، 2117ص.05 .
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باالحتياجـات البشـرية األساســية وتـوفير الرعايــة الصــحية النظيفـة وتحســين الرفاهيــة
االجتماعية باالستثمار في رأس المال البشري.

2

ولوضــع سياســة صــحيحة لتحقيــق التنميــة المســتدامة يجــب وضــع مؤش ـرات
دقيقــه يمكــن مــن خاللهــا تحديــد مــدى اتجــاه البلــد نحــو اســتدامة التنميــة ،ومــن بــين هــذه
المؤشرات :
 المؤشرات االجتماعية :المتمثلة في تفاوت الدخول ومعدل البطالة ونسـبة إكمـال التعلـيماالبتدائية والثانوي ...الخ.
 المؤشـرات االقتصــادية مثــل نصـيب الفــرد مــن النــاتج القــومي اإلجمــالي ،ونصــيب الفــردالسنوي من استخدام الطاقة ،والمسافة التي يقطعها كل فرد حسب وسيلة النقل يوميا.
 المؤش ـرات المؤسســة :وتتمثــل فــي الخســائر والبش ـرية الراجعــة إلــى الك ـوارث الســطحية،واإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة مئويـة التطـور مئويـة مـن النـاتج المحلـي اإلجمـالي
1

 المؤشـ ـرات البيئي ــة  :تع ــد األرض بم ــا تحمل ــه م ــن خيـ ـرات مخ ــزن للث ــروات الطبيعي ــةوعلي ـ ــه  ،إن اس ـ ــتغالل ه ـ ــذه الث ـ ــروات يج ـ ــب أن ال يص ـ ــل ح ـ ــد االس ـ ــتغالل المف ـ ــرط
فــاألرض يجــب حمايتهــا مــن التلــوث والتصــحر  ،كمــا يجــب الحفــاظ علــى الميــاه
الجوفيـ ــة وميـ ــاه األنهـ ــار والبحـ ــار مـ ــن التلـ ــوث الـ ــذي تسـ ــببه النفايـ ــات الصـ ــناعية
 1حسبن بن الطاهر ،مرجع سابق .ص . .712
 2لمبارك بوعشة  ،ابعاد التنمية المستدامة مع اإلشارة تجربة هولندا" .مداخلة مقدمة في الملتقي الوطني الخامس
المنعقد خالل الفترة  22-20أكتوبر  ،2117ص .011
 1أسماء رزاق ،مرجع سابق ،ص .ص 20.ـ 22
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والمنزليــة واله ـواء أيضــا يتعــرض للتلــوث بالغــارات التــي تفرزهــا المصــانع ووســائل
النقل ،لذلك يجب اإلقالل من هذه الغازات قدر المستطاع .

2

المطلب الثاني :األبعاد البيئية لالستدامة
تتمثل األبعاد البيئية لالستدامة في أبعاد اجتماعية واقتصادية ومؤسسية
البعفففد االجتمفففاعي  :وهــو حــق اإلنســان الطبيعــي فــي العــيش فــي بيئــة نظيفــة وســليمة
يمــارس مــن خاللهــا جميــع األنشــطة ،مــع كفالــة حقــه فــي نصــيب عــادل مــن الثــروات
الطبيعيــة والخــدمات البيئيــة واالجتماعيــة  ،يســتثمرها بمــا يخــدم احتياجاتــه األساســية (
مــأوى  ،طعــام ملــبس ،وه ـواء ) فضــال أن االحتياجــات المكملــة لرفــع مســتوى معيشــته (
عمل ترفيه و وقود ) وذلك دون تقليل فرص األجيال القادمة.
البعففد االقتصففاد :وينبــع مــن كــون البيئــة قاعــدة للتنميــة ،وأي تلويــث لهــا و اســتنزاف
لمواردها يؤدي في النهاية إلى إضعاف فرص التنمية المستقبلية لها  .ومـن ثـم يجـب
أخذ المنظور االقتصـادي بعيـد المـدى لحـل المشـكالت مـن اجـل تـوفير الجهـد والمـال
والمورد.
البعفففففد المؤسسفففففي :تمثـ ــل اإلدارات والمؤسسـ ــات العامـ ــة الـ ــذراع التنفيذيـ ــة للدولـ ــة التـ ــي
بواسطتها

ترسم وتطبق سياستها التنموية االجتماعية واالقتصادية والبيئية.

ت ـ ــوفر الدول ـ ــة الخ ـ ــدمات والمن ـ ــافع لمواطنيه ـ ــا ،وم ـ ــن ث ـ ــم ف ـ ــان تحقي ـ ــق التنمي ـ ــة
المس ــتدامة  ،الرق ــي المط ــرد للمجتمع ــات ورف ــع مس ــتوي ونوعي ــة حي ــاة األفـ ـراد وت ــأمين
 2سحر قدوري الرفاعي " ،التنمية المستدامة مع تركيز خاص على اإلدارة البيئية إشارة خاصة للعراق ".
ورقة عمل مقدمة في المؤتمر العربي الخامس لإلدارة البيئية ،المنظور االقتصادي للتنمية المستدامة  :التجارة
الدولية وأثرها على التنمية المستدامة  .تونس 2111 ،ص .21
64

الفصل الثاني :

سياسة حماية البيئة في الج ازئر

حقــوقهم اإلنســانية  ،وتــوفير اإلطــار الصــالح اللت ازمــاتهم بواجبــاتهم تجــاه المجتمــع والدولــة
يرتبط جميعها على مدى نجاح مؤسساتها واداراتها في أداء وظائفها ومهامها

1

المطلب الثالث :رؤية مستقبلية للسياسة البيئية في الجزائر:
مــن خــالل مــا تــم التطــرق إليــه مــن ق ـوانين وتش ـريعات تبنتهــا الج ازئــر فــي إطــار
حمايــة البيئ ــة ومحلي ــا وعالميــا ،ووض ــع ش ــكل واضــح للسياس ــة البيئ ــة فــي الج ازئ ــر يتض ــح
االهتمام الذي توليه للجوانب البيئية من ماء  ،تربة ،ففي المخطـط الـوطني لتهيئـة اإلقلـيم
تم تحديد أولوية المحافظة على ديمومة المورد المائي وفي الفترة مابين "2114- 2111
ســوف يــتم إنجــاز  11ســدا بمــا يســمح بتــوفير كميــة كبي ـرة مــن الماء.باإلضــافة إلــى االتجــاه
إلى تحلية المياه ب مكانها إنتاج  938مليون م 3من الماء في السنة .
وأيض ــا ف ــي إط ــار تحس ــين ديموي ــة الم ــاء تزوي ــد  116تجمع ــا س ــكانيا بمحط ــات
معالجة وتطهير المياه المستعملة سنة  2111و 61تجمعا أخر في سنة . 2114
وكمــا جــاء فــي المخطــط الــوطني فقــد تــم إعطــاء األولويــة لتلبيــة الحاجيــات مــن
المــاء الشــروب م ــع تطــوير التم ــوين بالمــاء المحلــي ب ـ ـ 14واليــة س ــاحلية وكــذا مواص ــلة
تعبئة المياه الجوفية ومياه السدود .
وتزويد الري الصغير والمتوسط بالمياه الجوفية والمياه السطحية والسدود الصـغيرة وأيضـا
تجديــد طريقــة تســير الميــاه أي اقتصــاد المــاء .وفــي ظــل الســعي المتواصــل للمحافظــة علــى
0ريدة ديب وسليمان مهنا " ،التخطيط من أجل التنمية المستدامة " .في مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية ".
العدد األول.2110.متحصل عليه
http://www.domascusuniversty.edu .sy/mag/eng/images/stories/deeb
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التربة من التلوث والمشكالت البيئيـة لإلقلـيم ثـم التوجـه إلـى المحافظـة علـى التربـة ومحاربـة
زحف الرمال ،ملوحة األراضي ،تصاعد المياه في الصحراء السفلي.1
و كــل هــذه المشــاكل تســتدعي د ارســة معمقــة إليجــاد حلــول مناســبة .ومــن بــين اإلجـراءات
التـي اتخـذتها الج ازئـر فـي هـذا الشـأن اســتئناف أشـغال السـد األخضـر فـي إطـار إســتراتيجية
متجددة تشمل مجمل أعمال التهيئة والتطوير ذات الطابع الفالحي بدعوى الحماية 
واإلنتاج في نفس الوقت قصد تحسين ظروف حياة السكان وبالتالي:
 ضمان ديمومة االستثمارات التي سيتم القيام بها . تحديد أسباب التعرية الغالبة والتصحر . الحفــاظ علــى الســهول الســهبية األصــلية ،بواســطة أنظمــة حمايــة محسـنه لتهيئــة التربــةوالمحافظة على الغطاء النباتي.
وكما هو مـن معلـوم إن الطـابع الجغ ارفـي الغالـب للج ازئـر صـحراوي ولـذلك تحتـل
األنظمــة البيئيــة الجافــة ثلثــي الفضــاء الــوطني ،لــذلك تــم اتخــاذ إج ـراءات وتــدابير تقتضــي
تصنيف وتهيئة  21بحيرة وبرية في أفاق  2131و 8محميات بالنسبة للفضاء شـمال شـرق
و محميات بالنسبة للفضاء شمال غرب.

1

تاريخ اإلطالع 05ـ12ـ.2102
 0المخطط الوطني لتهيئة األقليم ،جذور المستقبل .الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،وزارة التهيئة العمرانية
والبيئة.ص. 77.
 0المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم ،مرجع سابق ،ص.ص77.ـ . 70
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إن هذه اإلجراءات المتعلقة ب حياء السد األخضر وكـذلك تهيئـة المحميـات البريـة
مــن شــأنها المحافظــة علــى الثــروة النباتيــة للج ازئــر وكــذلك وضــع حــد لمشــكلة زحـف الرمــال
الت ــي تس ــبب ف ــي تقل ــيص المس ــاحات الص ــالحة للز ارع ــة  ،وبالت ــالي تقض ــي عل ــى التن ــوع
الجيولــوجي والتنــوع النبــاتي  ،وكــذلك ظهــور مشــكالت بيئيــة أخــرى ،لــذلك ومــن أجــل تجنــب
حدوثها فقد حرصت الج ازئـر مـن خـالل سياسـتها ومنـذ عـدة سـنوات علـى المحافظـة علـى
التربة والهواء والماء .
إن التنميــة الخض ـراء فــي الج ازئــر تركــز علــى إرســاء النمــو الصــناعي النــوعي مــع
حمايــة التـراث الطبيعــي  ،وتحســين اإلطــار المعيشــي وتعمــيم التربــة البيئيــة ،والحفــاظ علــى
التوازن ــات البيئي ــة وتقل ــص التل ــوث وتحقي ــق النجاع ــة االقتص ــادية واالس ــتقطاب اإلقليم ــي .
وهي أهداف تقع في صميم السياسة البيئية في الجزائر على المديين المتوسط والطويل.

2

من خالل التدقيق في اإلجراءات والق اررات التي يتضمنها المخطـط الـوطني يتبـين أن
االهتمــام الــذي توليــه الج ازئــر للمــورد المــائي ومحاولــة المحافظــة علــى ديمومتــه خصوصــا
وان هــذا العنصــر مــن أهــم عناصــر البيئــة ألهميتــه فيمــا يتعلــق بــالثروة المائيــة والســمكية
وتوفير المياه الصالحة للشرب ومياه السقي إلى غير ذلك .
فالمـاء عنصــر حيــوي واســتراتجي مهــم جــدا والبـد مــن وضــع قـوانين وتشـريعات تحــد مــن
تلوثه وتنظيم كيفية استغالله .

2

قوي بوحنية " ،اإلدارة البيئية والتنمية الخضراء مع إشـارة لحالـة الج ازئـر .مداخلـة مقدمـة فـي الملتقـي الـدولي الثـاني

حــول األداء المتميــز للمنظمــات والحكومــات " .نمــو المؤسســات االقتصــاديات بــين تحقيــق األداء المــالي وتحــديات
األداء البيئي  ،ورقلة  :يوميا  22و 22نوفمبر . 2100ص.117 .
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خالصة الفصل الثاني :
تعــاني الج ازئــر مــن عــدة مشــاكل بيئيــة كتلــوث الميــاه والتصــحر وتلــوث الهـواء
مما جعلها تعمل جاهدة على إيجاد حلول لهذه المشكالت والحد من تفاقمهـا مـن خـالل
وضع مجموعة من التشريعات والقوانين التي تهدف إلى حماية البيئة باإلضافة
إلى مصادقتها على عدة اتفاقيات دولية .
وللحــد مــن األض ـرار البيئيــة وتحقيــق التنميــة المســتدامة للم ـوارد وضــعت الج ازئــر
مجموعة من األدوات االقتصادية كالجباية وتطبيق مبدأ الملوث يـدفع المـنح الخضـراء
وكلهـ ــا إج ـ ـراءات تهـ ــدف إلـ ــى التقليـ ــل مـ ــن األخطـ ــار البيئـ ــة ،وكـ ــذالك األدوات التنظيميـ ــة
كــاإللزام الخطــر التــرخيص ...الــخ كــأدوات ردعيــة يعاقــب مــن خاللهــا مــن الحــق ضــرر
بالبيئة .
إن تطبيق هذه األدوات يؤدي إلى تحقيق بيئة نظيفة وسـليمة لإلنسـان  ،ويضـمن
له ــم ممارس ــة نش ــاطهم االقتص ــادي ،م ــن خ ــالل المحافظ ــة عل ــى ه ــذه المـ ـوارد لألجي ــال
القادمــة باعتبارهــا أســاس التنميــة كمــا تســعى دائمــا إلــى وضــع مخططــات وبـرامج بيئيــة
تنطلق من الواقع الموجود وتصور ما سيكون عليه المستقبل .
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تعتبر السياسة البيئية من أهم السياسات نظ ار للدور المهم والفعال الذي تضطلع
به البيئة من خالل مواردها ومكوناتها في تحقيق التنمية المستدامة ،ولذلك ف ن نجاح أي
سياسة بيئية سيحقق االستدامة على المدى البعيد .والجزائر كغيرها من الدول تسعى إلى
حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
و فقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
 إن أفكار التوجه نحو البيئة والتنمية المستدامة محتواة في الدين اإلسالمي ،حيث اظهراهلل سبحانه وتعالى منذ أن خلق األرض أهمية العناصر الموجودة عليها ،وبين لنا في
العديد من اآليات كيف خلق األرض ،وكيف سخر لنا مواردها من ماء وشمس وقمر....
الخ قال تعالى ":واألنعام خلقها لكم فيها دفئ ومنافع ومنها تأكلون " – سورة النحل اآلية
 -5حيث بينت السورة في آياتها نعم اهلل المتعددة المسخرة لإلنسان كما أظهر الدين
اإلسالمي أساس العمل مع البيئة .
على الرغم من القوانين والتشريعات التي أصدرتها الجزائر فيما يتعلق بالبيئة وطرقحمايتها من االستقالل إلى يومنا هذا ،إال أنها ال تزال تعاني المشكالت البيئية
وانعكاساتها على كل الميادين.
 للحد من أثار المشاكل البيئية تبنت الجزائر أدوات تنظيمية تمثلت في اإلجراءاتالوقائية والردعية من أجل حماية البيئة وتحقيق االستغالل الرشيد للموارد والمحافظة عليها
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لألجيال القادمة؛ حيث تمنع هذه األدوات إلحاق الضرر بالبيئة وليس معاقبة الملوثين،
وأدوات اقتصادية وذلك من خالل تطبيق مبدأ الملوث يدفع .أي :من الحق الضرر بالبيئة
يعاقب ،وكذلك فرض الرسوم البيئية التي تمنع النشاطات الملوثة وتساهم في تطبيق
إستراتيجية قوية لحماية البيئة.
 يعدد المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم خطوة عمالقة في مسيرة حماية البيئة في الجزائر؛نظ ار لما له من داللة علي وعي الهيئات الوصية بضرورة التخطيط واألخذ في عين
االعتبار اإلمكانيات و الحدود الزمنية لتحقيق هذه الخطط التنموية.
 اعتبار سنة  3102سنة الحفاظ علي البيئة ،من خالل نشر الوعي البيئي بين األفرادباالعتماد علي الوسائط اإلعالمية كاإلذاعات المحلية والبرامج واإلعالنات

و

اإلشهارات؛ لنشر ثقافة المحافظة علي البيئة انطالقا من نواة المجتمع أال هو الفرد

أو

اإلنسان :العامل األساسي و المهم في كل تغير بيئي.
ومن خالل النتائج المقدمة يمكن بلورة بعض االقتراحات:
 بناء قاعدة جماهيرية واعية بضرورة حماية البيئة في الجزائر تطالب بحقها في العيشفي بيئة سليمة ،و تؤيد التغيير ،وتدعم السياسات واإلصالحات من خالل فرص التعلم،
وذلك بالتكفل بقضية البيئة والتنمية علي كل األصعدة :التربوية ،وتمويل مراكز التمويل
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والبحث على مستوي الجامعات والمعاهد ،وتشجيع الحركة الجمعوية والوسائط اإلعالمية
التي تعنى باالنشغاالت البيئية.
 يجب وضع سياسة بيئية تتماشي مع الظروف و األهداف التي تسعي الجزائر إليتحقيقها.
 ضرورة استخدام وسائل التكنولوجيا التي ال تلحق الضرر بالبيئة. استخدام مؤشرات ودالئل علي المنتجات مطابقة لمعايير الحفاظ علي البيئة مثل:العالمة البيئية التي تدل علي أن المنتج والمصنع له يستخدم مواد ال تضر بالبيئة وال
بالفرد.

69

قائمة المصادر والمراجع:
 باللغة العربية:
 القرآن الكريم. الوثائق الرسمية:-0الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية ،الجريــدة الرســمية ،العــدد ،02:المرســوم -12
 12المؤر في  17مارس  ،0012المتعلق بحماية السواحل.
-2الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية ،الجريــدة الرســمية ،العــدد 70:المرســوم -12
 717المؤر في  21ديسمبر  ،0012المتعلق بالحماية الساحلية.
-2الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية ،الجريــدة الرســمية ،العــدد ،52:المرســوم -12
 211المؤر في  27يوليو  ،0012المتعلق ب نشاء لجنة المياه.
-7الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية ،الجريــدة الرســمية ،العــدد 17:المرســوم -15
 077المؤر في  20مايو  ،0012المتعلق بحضر بعض أساليب استغالل األراضي.
 -5الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،الجريدة الرسمية ،العـدد ،11:األمـر 27-11
المؤر في يناير  ،0011المتعلق بالقانون البلدي.
 -1الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،الجريدة الرسمية ،العدد77:
األمر 27-10المؤر في  22مايو  ،0010المتعلق بقانون الوالية.
 -1الجمهورية الجزائرية الديمقراطيـة الشـعبية ،الجريـدة الرسـمية ،العـدد ،50:المرسـوم -17
 051المؤر في  02يوليو  ،0017يتضمن أحداث لجنة البيئة.
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 -7الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،الجريدة الرسمية ،العدد 02:المـادة  50مـن
دستور  ،0070تتضمن تكفل الدولة بالوقاية من األمراض الوبائية والمعدية ومكافحتها .
-0الجمهورية الجزائرية الديمقراطيـة الشـعبية ،الجريـدة الرسـمية ،العـدد ،05:القـانون17-01
المؤر في  00افريل  ،0001المتضمن قانون البلدية.
– 01الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية ،الجريــدة الرســمية ،العــدد 05 :المــادة 57
من القانون  10-01المؤر في  00ابريل  ،0001المتضمن قانون الوالية.
-00الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية ،الجريــدة الرســمية ،العــدد ،05:الم ـواد -11
 017-011-11مـ ــن القـ ــانون  17-01المـ ــؤر فـ ــي  00ابريـ ــل  0001المتضـ ــمن قـ ــانون
البلدية.
 -02الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،الجريـدة الرسـمية ،العـدد ،52:القـانون -01
 20المــؤر فــي  10ديســمبر  0001المعــدل بــاألمر  15-17المــؤر فــي  07أوت 2117
 ،الجريدة الرسمية  ،العدد ، 50المتعلق بالتهيئة والتعمير .
-02الجمهوريـة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية ،الجريــدة الرسـمية ،العــدد 01:المرســوم -01
 17المؤر في  21فبراير ، 0001المتضمن دراسة التأثير على البيئة.
-07الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية ،الجريــدة الرســمية ،العــدد 72:المــادة 12
من القانون  01-12المؤر في  00يوليو  ، 2112يتضمن حماية البيئة في إطـار التنميـة
المستدامة .

_ الكتب:
71

قائمة المصادر والمراجع:
 -0البيلــي ،أحمــد ســيد ،المخففاطر البيئيففة العالميففة وأوضففاع البيئففة العربيففة(.د.م.ن) :دار
الكتاب الحديث3112. ،
-3الحسـ ــن محمـ ــد ،فتحي ـ ــة ،مشفففففكالت البيئفففففة .األردن :مكتبـ ــة المجتم ـ ــع العربـ ــي للنش ـ ــر
والتوزيع.3101،
2ـ الحفيظ عماد ،محمد ذياب ،البيئة حمايتها ،تلوثها ،مخاطرها.عمان :دار صـفاء للنشـر
والتوزيع.3100،
4ـ الفاعوري وائل إبراهيم والهـروط محمـد عطـوة ،البيئفة حمايتهفا وصفيانتها .األردن :دار
المناهج للنشر والتوزيع .3112 ،
5ـ العزاوي ،نجم والنقار ،عبد اهلل حكمت ،إدارة البيئة :نظفم ومتطلبفات وتطبيقفات ISO
 .0 0140األردن :دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.3112.
6ـ خليل ،حسين ،السياسات العامة في الدول النامية.بيـروت:دار المنهـل اللبنـاني3112،
.
 -2عارف ،صالح مخلف  ،اإلدارة البيئية .عمان :دار اليازوري.3112،
 -8محمــد محمــود بــدر الــدين ،صــالح ،االلت فزام الففدولي بحمايففة البيئففة مففن التلففوث:على
ضففوء قواعففد القففانون الففدولي للبيئففة وقف اررات وتوصففيات المنظمففات الدوليففة .القــاهرة :دار
النهضة العربية.3116،
 -2محمد محمود بدر الـدين ،صـالح ،المسفؤولية عفن نقفل النفايفات الخطفرة ففي القفانون
الففدولي :طبقففا ألحكففام اتفاقيففة بففازل بسويس ف ار بشففان نقففل النفايففات الخطففرة واالتفاقيففات
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اإلقليميففة والممارسففات الدوليففة فففي ضففوء قواعففد القففانون الففدولي للبيئففة .القــاهرة  :دار
النهضة العربية (د.س.ن).
 -01مندور ،أحمد محمد وأحمد رمضان ،نعمـة اهلل ،المشفكالت االقتصفادية للمفوارد

و

البيئة .اإلسكندرية :مؤسسة شباب الجامعة.0226.
00ـ ملحة أحمد  ،الرهانات البيئية في الجزائر .الجزائر  :مطبعة النجاح .3111 .

ف الدوريات:
 0ـ ـ الرف ــاعي ،محم ــد خلي ــل "،أث ــر وس ــائل اإلع ــالم ف ــي تك ــوين ال ــوعي البيئ ــي " ففففي مجلفففة
المستقبل العربي .بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،العدد 0222،305:
 3ـ ـ ـ ب ـ ــن الط ـ ــاهر ،حس ـ ــين "،التنمي ـ ــة المحلي ـ ــة والتنمي ـ ــة المس ـ ــتدامة.ففففففي مجلفففففة العلفففففففففوم
اإلنسانية.الجزائر :جامعة بسكرة .العدد ،34:مارس . 3103
2ـ ـ رزيــق ،كمــال " ،دور الدولــة فــي حمايــة البيئــة "ففففي مجلفففة الباحفففث  .الج ازئــر :جامعــة
ورقلة .العدد الخامس. 3112،
4ـ ـ عبي ـرات ،مقــدم وبلخضــر ،عبــد القادر".الطاقــة وتلــوث البيئــة والمشــاكل البيئيــة العالميــة"
فففففي مجلففففة العلففففوم االقتصففففادية والتسففففيير ،جامع ــة عم ــار ثلج ــي األغـ ـواط ،كلي ــة العل ــوم
االقتصادية وعلوم التسيير ،العدد السابع. 3112 ،
 5ـ فروحــات ،حــدة" ،اســتراتيجيا المؤسســات الماليــة فــي تمويــل المشــاريع البيئيــة مــن تحقيــق
التنميـ ــة المسـ ــتدامة فـ ــي الج ازئـ ــر "ففففففي مجلفففففة الباحفففففث ،الج ازئـ ــر :جامعـ ــة ورقلـ ــة .العـ ــدد
السابع. 3101- 3112،
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6ـ مسـدور ،فـارس" ،أهميـة تـدخل الحكومـات فـي حمايـة البيئـة مـن خـالل الجبايـة البيئيـة"،
في مجلة الباحث ،الجزائر :جامعة ورقلة ،العدد السابع 3101-3112،
ف الدراسات غير المنشورة:
-0ابرير ،غنية"،دور المجتمع المدني في صياغة السياسات البيئية :دراسة حالـة الج ازئـر".
مفذكرة مقدمفة لنيفل شفهادة الماجسفتير ففي العلفوم السياسفية .تخصص:سياسـات عامــة و
حكوم ـ ـ ـ ــات مقارن ـ ـ ـ ــة ،جامع ـ ـ ـ ــة الح ـ ـ ـ ــاج لخض ـ ـ ـ ــر باتن ـ ـ ـ ــة ،كلي ـ ـ ـ ــة الحق ـ ـ ـ ــوق ،قس ـ ـ ـ ــم العل ـ ـ ـ ــوم
السياسية3101.-3112.
-2بــن يحــي ،ســهام" ،الصــحافة المكتوبــة وتنميــة الــوعي البيئــي فــي الج ازئـر :د ارســة تحليليــة
لمض ــمون ص ــحيفتين وطنيت ــين "الش ــروق و"  " le matinوص ــحيفتين جه ــويتين آخ ــر
ساعة"  .مذكرة مقدمة لنيل شفهادة الماجسفتير ففي علفم اجتمفاع التنميفة ،جامعـة منتـوري
قسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنطينة ،كليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة العلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانية و االجتماعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،قسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم علـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم االجتمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع
و الديموغرافيا.2115-2117 ،
-2بوس ــالم ،زين ــة" ،المعالج ــة اإلعالمي ــة لمش ــكالت البيئ ــة ف ــي الص ــحافة الجزائري ــة جري ــدة
الشــروق نموذجــا".مففذكرة مقدمففة لنيففل شففهادة الماجسففتير فففي علففم االجتمففاع ،تخصــص:
بيئ ـ ـ ــة ،جامع ـ ـ ــة منت ـ ـ ــوري قس ـ ـ ــنطينة ،كلي ـ ـ ــة العل ـ ـ ــوم اإلنس ـ ـ ــانية واالجتماعي ـ ـ ــة ،قس ـ ـ ــم عل ـ ـ ــم
االجتماع2100.-2101،
-7جودي ،ليلي"،االستقرار البيئي في ظل قيود تمويـل التنميـة المسـتدامة مـع االشـارة "حالـة
الج ازئـر" .مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجسفتير ففي العلفوم االقتصفادية و علفوم التسفيير،
جامعــة بســكرة ،كليــة العلــوم االقتصــادية وعلــوم التســيير ،قســم العلــوم االقتصــادية -2111
2111.
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-5خامرة ،الطاهر" ،المسؤولية البيئية و االجتماعية مـدخل لمسـاهمة المؤسسـة االقتصـادية
في تحقيق التنميـة المسـتدامة حالـة سـوناطراك" .مفذكرة مقدمفة لنيفل شفهادة الماجسـتير فـي
العلـوم االقتصــادية .تخصـص:اقتصــاد و تســيير البيئـة ،جامعــة قاصــدي مربـاح ورقلــة ،كليــة
الحقوق و العلوم االقتصادية ،قسم العلوم االقتصادية2111.-2111 ،
-1رزاق ،أس ــماء "،آلي ــات تموي ــل سياس ــات حماي ــة البيئ ــة ف ــي الج ازئ ــر:د ارس ــة حال ــة والي ــة
بســكرة".مففذكرة مقدمففة لنيففل شففهادة الماجسففتير فففي العلففوم االقتصففادية .تخصــص:نقــود و
تموي ـ ـ ــل ،جامع ـ ـ ــة بس ـ ـ ــكرة ،كلي ـ ـ ــة العل ـ ـ ــوم االقتص ـ ـ ــادية و عل ـ ـ ــوم التس ـ ـ ــيير ،قس ـ ـ ــم العل ـ ـ ــوم
االقتصادية2117.-2111.
-1سرحان ،سامية" ،اثر السياسات البيئية علي القدرات التنافسية لصـادرات الـدول الناميـة:
د ارســة لآلث ــار المتوقع ــة عل ــي تنافس ــية الص ــادرات الجزائري ــة".مفففذكرة مقدمفففة لنيفففل شفففهادة
الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه في العلوم االقتصفادية .تخصـص :اقتصـاد دولـي و
تنمي ــة مس ــتدامة .جامع ــة فرح ــات عب ــاس س ــطيف ،كلي ــة العل ــوم االقتص ــادية و التجاري ــة و
التسيير ،مدرسة الدكتوراه إدارة األعمال والتنمية المستدامة2100.-2101،
-7قطــاف ،نبيــل"،دور الضـرائب والرســوم فــي تمويــل البلــديات".مففذكرة مقدمففة لنيففل شففهادة
الماجسفففففففففتير ،جامع ـ ـ ـ ــة بس ـ ـ ـ ــكرة ،كلي ـ ـ ـ ــة العلـ ـ ـ ـ ـوم االقتص ـ ـ ـ ــادية والتس ـ ـ ـ ــيير ،قس ـ ـ ـ ــم العل ـ ـ ـ ــوم
االقتصادية. 2117-2111.
 -2معيفــى ،كمــال" ،آليــات الضــبط اإلداري لحمايــة البيئــة فــي التش ـريع الج ازئــري "مفففذكرة
مقدمة لنيل شفهادة الماجسفتير فـي العلـوم القانونيـة  .تخصـص قـانون إداري وادارة عامـة.
جامع ــة الح ــاج لخض ــر باتن ــة ،كلي ــة الحق ــوق والعل ــوم السياس ــية ،قس ــم الحق ــوق- 3101 ،
. 3100
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– 01مهاوات ،لعبيدي" ،أهمية التكاليف البيئية في تحقيـق التنميـة المسـتدامة –د ارسـة حالـة
الج ازئــر " ،مففذكرة مقدمففة لنيففل شففهادة الماجسففتير فــي علــوم التســيير تخصــص :محاســبة
ونظــم معلومــات  .المركــز الجــامعي بــالوادي ،معهــد العلــوم االقتصــادية والتجاريــة وعلــوم
التسيير. 2101-2110.
 -00يوسف ،نور الدين" ،جبر ضرر التلوث البيئي :دراسة تحليلية مقارنة في ظـل أحكـام
القانون المـدني والتشـريعات البيئيـة "أطروحـة مقدمفة لنيفل شفهادة الفدكتوراه.جامعـة بسـكرة،
كلية الحقوق والعلوم السياسية ،قسم الحقوق. 3103-3100 ،
ف الملتقيات والمؤتمرات:
-0الرفاعي ،سـحر قـدوري "،التنميـة المسـتدامة مـع تركيـز خـاص علـى اإلدارة البيئيـة إشـارة
خاصــة للع ـراق ".ورقــة عمــل مقدمــة فــي المــؤتمر العربــي الخــامس لــإلدارة البيئيــة المنظــور
االقتص ـ ــادي للتنمي ـ ــة المس ـ ــتدامة :التج ـ ــارة الدولي ـ ــة وأثره ـ ــا عل ـ ــى التنمي ـ ــة المس ـ ــتدامة.تونس
. 3116،
-3براهيمي ،شراف" ،التنميـة المسـتدامة مـن منظـور بيئـي والمؤشـرات المركبـة لقياسـها مـع
اإلشــارة إلــى حالــة الــدول العربيــة " .الملتقــى الــوطني الخــامس حــول اقتصــاد البيئــة والتنميــة
المستدامة ،الجزائر :سكيكيدة 33-30 ،أكتوبر . 3118.
 -2بوحنية ،قوي "،اإلدارة البيئية والتنمية الخضراء مع إشـارة لحالـة الج ازئـر مداخلـة مقدمـة
فــي الملتقــى الــدولي الثــاني حــول األداء المتميــز للمنظمــات والحكومــات ،نمــو المؤسســات
واالقتصـ ــاديات بـ ــين تحقيـ ــق األداء المـ ــالي وتحـ ــديات األداء البيئـ ــي المنعقـ ــد فـ ــي 32-33
نوفمبر . 3100
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قائمة المصادر والمراجع:
 -4بوعش ــة ،مب ــارك "،أبع ــاد التنمي ــة المس ــتدامة م ــع اإلش ــارة إل ــى تجرب ــة هولن ــدا .الملتق ــى
الــوطني الخــامس حــول اقتصــاد البيئــة والتنميــة المســتدامة ،الج ازئــر :سففكيكدة،المنعقــد خــالل
 33-30اكتوبر . 3118
 – 5رمضـان ،محمــد بطــيخ" ،اإلدارة المحليـة ودورهــا فــي حمايــة البيئـة ".ورقــة عمــل مقدمــة
في المؤتمر العربـي الثالـث لـإلدارة البيئيـة  ،االتجاهـات الحديثـة فـي إدارة المخلفـات الملوثـة
للبيئة .مصر :شرم الشيخ. 3114.
 -6عجالن ،العياشي" ،تفعيل دور الجباية البيئية لتحقيق التنمية المسـتدامة حالـة الج ازئـر.
مداخلة مقدمة فـي الملتقـى العلمـي الـدولي :التنميـة المسـتدامة والكفـاءة االسـتخدامية للمـوارد
المتاحة ،يومي  8-2افريل . 3118
 -2لخضـ ـ ــاري ،صـ ـ ــالح وكع ـ ـ ـوان ،سـ ـ ــليمان" ،دور اقتصـ ـ ــاد البيئـ ـ ــة فـ ـ ــي تحقيـ ـ ــق التنميـ ـ ــة
المسـ ــتدامة".الملتقى الـ ــوطني الخـ ــامس حـ ــول اقتصـ ــاد البيئـ ــة والتنميـ ــة المسـ ــتدامة ،الج ازئـ ــر
سكيكدة ،خالل  33-30أكتوبر . 3118
ـ الروابط االلكترونية:
 0ـ ـ ديــب ريــدة وســليمان وهنــا "،التخطــيط مــن أجــل التنميــة المســتدامة ".فــي مجلــة جامعــة
دمشق للعلوم الهندسية  ،العدد:األول . 3112.متحصل عليه :
http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/eng/images/stori

 es/deebتاريخ االطالع. 3102-12-05 :
-3مصــطفى عبــد مصــطفى "،هــل عالجــت قمــة كوبنهــاجن المشــكالت البيئيــة ".فــي مجلــة
عالم االقتصاد ،السعودية ،العدد ،306:جانفي  ، 3101متحصل عليه:
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قائمة المصادر والمراجع:
. http://www.ecowoldmg.com

تاريخ االطالع3102-10-06 :

-2بــن قــري ســفيان" ،النظــام القــانوني لحمايــة البيئــة فــي ظــل التش ـريع الج ازئــري " .مــذكرة
تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاة ،الجزائر. 3115-3114.متحصل عليه:
www.search4 shared.com/postdownload/zqxivry/mémoires ..

تاريخ اإلطالع 3102-13- 3:
-4حوشــين رض ـوان" ،الوســائل القانونيــة لحمايــة البيئــة ودور القاضــي فــي تطبيقهــا ".مــذكرة
تخ ــرج لني ــل إج ــازة المدرس ــة العلي ــا للقض ــاء ،الدفع ــة ،04المدرس ــة العلي ــا للقض ــاء ،الج ازئ ــر
. 3116.متحصل عليه:
www.search4 shared.com/postdownload/zqxivry/mémoires..

-5لبي ــت ارئ ــف محم ــد "الحماي ــة اإلجرائي ــة للبيئ ــة" .م ــذكرة مقدم ــة لني ــل ش ــهادة الماجس ــتير
مصر :جامعة المنوفية ،كلية الحقوق ،2117،متحصل عليه:
http://www.faculty.ksu.edu.sa/shaimaaatalla/documents/......./e
 . nv1.تاريخ االطالع . 2102 -02-22
-1علي الدريوسي ":السياسة البيئية ومهامها األساسية" .متحصل عليه :
ahewar .org/debat/show.art.asp2aid:23395. http://www
االطالع. 2102-12-12

 باللغة االجنبية :
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تـاريخ

:قائمة المصادر والمراجع
1-Colloque international sur le développement local, ‘’gouvernance
et réalité de l’économie national ‘’.les 21 et 21 avril 2115,centre
universitaire Mustapha stambouli de mascara.
2-ministére de l’aménagement du territoire et de l’environnement.
Rapport sur l’état et l’avenir de l’environnement (r.n.e)2003.
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ملخ

الدراسة باللغة العربية:

مما ال شك فيه أن موضوع البيئـة شـكل إهتمـام العـالم ؛ ب عتبـار أن البيئـة هـي
الوسط الطبيعي الذي نعيش فيه وهـي فـي تغيـر مسـتمر ،ممـا دعـى إلـى وضـع سياسـة
تبــين كيفيــة إســتغالل مواردهــا و المحافظــة عليهــا  ،عــن طريــق ســن قـوانين و إتفاقيــات
دولية.
و تعتبر الجزائر من بين الدول الفاعلة و المتواجدة فـي هـذه االتفاقيـات لحمايـة
البيئــة،و بــالموازاة فقــد حاولــت تطبيــق مــا ورد فــي هــذه االتفاقيــات ووضــع خطــط تنميــة
على المدى البعيد؛ تتيح لهـا تحديـد إمكانياتهـا و المشـكالت التـي تعـاني منهـا ،ووضـع
حلــول مناســبة مثــل إتخــاذ أدوات ردعيــة إقتصــادية و تنظيميــة للتقليــل علــى االقــل مــن
هذه المشكالت.
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:الدراسة باللغة اإلنجليزية

ملخ

The environment have been a subject of interest to the
world for a long time, regarding the fact it is basically the
natural habitat where we live, and it occurs sustainable
changes over the time p which have led to make some
regulations and international treaties in order to use the
environmental resources wisely and save them for the other
generations to come.
Hence, Algeria contributed in many treaties & protocols
since it is one of the factors in protecting the environment.
That is why Algeria tried to implement some sustainable
development plans which aids distinguish the problems and
suggest the appropriate solutions (economic, regulative...) at
least to decrease the dangerous effects of the environmental
issues.
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