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الجزائر في البيئية السياسة  



 ـةــمقدمـ

 

صبحت أو  نسان ارتباطا وثيقا،ر البيئة المجال الحيوي الذي يرتبط باإلتعتب             

الموارد غير المتجددة ألن  خيرةتعاني من مشاكل عديدة تزايدت حدتها في السنوات األ

 . مهدد باالنقراضلبيولوجي والتنوع ا، مهددة بالنضوب

و أ    افموجات حادة من الجف شكلظواهر التغيرات المناخية تتزايد في كما أن 

واتساع  ،نحصار للغاباتانشطة من سفرت عنه األأنتيجة لما ؛ الفيضانات المهلكة

وزون وظاهرة كل طبقة األآوت ،كسيد الكربونأوارتفاع تركيز ثاني  ،التصحر لمساحات

االحتباس الحراري وهذا ما جعلها محل النقاش والحوار في كثير من الندوات والمؤتمرات 

 لى حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.إالدولية التي تهدف 

 همية الدراسة:أ

  من: تهاهميأ تستمد هذه الدراسة

 .وعلى مستوى السياسة العامة في الجزائر ،تزايد االهتمام بالبيئة عالميا -

حد جوانب التنمية أجل ضمان وتحقيق االستدامة البيئية لكونها أتكثيف الجهود من  -

 المستدامة .

 :ختيار الموضوعسباب اأ

 أخرى موضوعية سباب ذاتية و أي موضوع أتتحكم في اختيار   



 ـةــمقدمـ

 

 األسباب الذاتية :

دون االهتمام بالسياسة البيئية  للدولة ذ ال يمكن وضع سياسة عامةإ ،بحكم التخصص -

 هم جوانب السياسة العامة .أحد أباعتبارها 

 لى دراسة المواضيع المتعلقة بالبيئة .إالميل  -

 باب الموضوعية :األس

  .صالح البيئةإتنمية الوعي بالقضايا البيئية والمساعدة على بناء قواعد تساهم في  -

 مستقبال . رفي في هذا الموضوع لالسترشاد بهثراء الكم المعإ -

 شكالية البحث:إ

الجزائر من بين الدول التي صادقت على العديد من االتفاقيات الدولية  تعد 

نها وألى حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة خاصة إباعتبارها تسعى  ،ةلبيئالمتعلقة بال

إشكالية البحث على النحو تي أومن هنا ت ....الخوسياسية  اقتصادية، طبيعية بعادأذات 

 ما مدى فاعلية السياسة البيئية في الجزائر؟ :التالي

 شكالية التساؤالت الفرعية التالية :وتندرج تحت هذه اإل

 مفهوم السياسة البيئية ؟ هوما -

 ولويات السياسة البيئية في الجزائر؟أهي  ما -



 ـةــمقدمـ

 

 هي تدابير حماية البيئة في الجزائر؟ ما -

 طار تحقيق التنمية المستدامة ؟إما مستقبل السياسة البيئية في الجزائر في  -

 وفق الفرضية التالية : كانتشكالية جابة على اإلإلا

 ."البيئية في الجزائر وفقا للتدابير المتخذة لذلكتتحد فاعلية السياسة "

 : منهجية الدراسة

تم استخدام المقترب منهجية الدراسة فرضتها طبيعة الموضوع. وبناء على ذلك  

.  من خالل دراسة جملة القوانين التي اتخذتها الجزائر في مجال حماية البيئة ؛القانوني

ستلزم وضع قرارات تني العديد من المشاكل باعتبار أن البيئة تعا ؛المقترب النظميو 

 وسياسات وخطط وبرامج لحماية البيئة مع مراعاة البيئة الداخلية والخارجية .

  تصميم الدراسة:

ول الفصل األإلى فصلين؛ حيث تطرق  هاتم تناول هذه الدراسة من خالل تقسيم

موسوم  بمفهوم ول األ المبحثي للسياسة البيئية، وذلك في مبحثين: طار المفاهيماإل إلى

 .موسوم بالسياسة البيئية، والمبحث الثاني البيئة

  :مبحثينمن خالل سياسة حماية البيئة في الجزائر تعرض إلى ما الفصل الثاني أ



 ـةــمقدمـ

 

المبحث الثاني فكان بعنوان  أما ،ول بعنوان الوضع البيئي في الجزائرالمبحث األ

  .االستدامة البيئية في الجزائر

 الدراسة :صعوبات  -

قلة المراجع التي  :في هذه الدراسة هي ةمن بين الصعوبات التي واجهت الباحث

إليها من جوانب  تتطرقألن أغلب المراجع  ؛تناولت موضوع البيئة من الجانب السياسي

 .اقتصادية وقانونية
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 بالنظـــام تتعلـــق  مســـتجدات  عــدة  نتيجـــة والتغيـــر التطــور  لخاصـــية البيئـــة تخضــع         

  بـــالموارد يتعلـــق فيمـــا الخطـــر نـــاقوس دق يســـتدعي الـــذي األمـــر البيئـــة، وبمكونـــات  البيئـــي

  الـــــوعي زيـــــادة أجـــــل مـــــن العـــــالمي؛  النطـــــاق علـــــى والتـــــدخل األرض  لكوكـــــب  الطبيعيـــــة

  المشـــاكل  لمواجهـــة البيئـــة علـــى وتحـــافظ تخـــدم عامـــة أطـــر وضـــع فـــي دولـــة كـــل بمســـؤولية

 مـــن تختلـــف التـــي  المشـــاكل مـــن وغيرهـــا الحـــراري كاالحتبـــاس حـــديثا ظهـــرت التـــي البيئيـــة

 . أخري إلى منطقة

 إلــــي  الراميــــة واإلجــــراءات الترتيبــــات مــــن مجموعــــة وضــــع الضــــروري فمــــن وعليــــه 

 قــدر  األضــرار هــذه عــن الناجمــة األخطــار وتقليــل أصــال، المتواجــدة البيئــة أضــرار معالجــة

 مجموعـة إلـى باإلضـافة. السابقة األهداف تحقق بيئية أدوات استحداث خالل من اإلمكان؛

 انطالقـا أخـرى إلـى دولـة مـن تختلـف التـي والسياسـية واالقتصـادية االجتماعية األهداف من

 .معينة ومحددات ظروف من

 مـن البيئـة حـول أساسـية مفـاهيم إعطـاء إلـى الفصـل هـذا يهدف األساس هذا وعلى 

 المبحـث فـي البيئيـة المشـاكل وماهية لبيئيا النظام ومفهوم البيئة مفهوم: إلى التطرق خالل

 البيئيــة السياســة مفهــوم عــرض خــالل مــن البيئيــة السياســة يعــالج الثــاني المبحــث أمــا. األول

 .البيئية السياسة نجاح ومحددات األهداف تلك تحقق التي األدوات ثم وأهدافها
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 :ةيالبيئ مفهوم: األول لمبحثا

 بعــض هنــاك أنــه إال  البيئــة، مفهــوم تحديــد فــي نينوالقــانو  الفقهــاء مــن العديــد خــاض      

 البيئـي، والنظـام للبيئـة تعريـف تحديـد:  ذلـك مـن.  عنهـا التغاضـي يمكـن ال التـي المحطات

 االقتصـادية والطبيعـة البيئيـة المشاكل أسباب إلى التطرق خالل من البيئية المشاكل وكذلك

 .العالمية البيئية والمشاكل البيئية للمشكلة

 :البيئة تعريف:  األول بالمطل

 مــن  وهــذا دالالت مــن تحملــه بمــا  اللغويــة للتعريفــات التطــرق البيئــة  تعريــف يقتضــي     

ـــى االطـــالع خـــالل ـــة  اللغـــة عل  الفرنســـية: األجنبيـــة اللغـــة إلـــى باإلضـــافة ومعانيهـــا، العربي

 علــــى ومســــاعدة متعــــددة، كانــــت والتــــي االصــــطالحية للتعريفــــات اإلشــــارة مــــع. واالنجليزيــــة

 .  البيئة تعريف

 ففـــي.  للبيئـــة  اللغـــوي التعريـــف تحديـــد فـــي اللغويـــة  المعـــاجم تتشـــابه:  اللغفففو   التعريفففف

 أو    المنـزل أو المقـام هـي البيئـة أن  أي وتبـوأ، بـوأ لفظ من مشتقة البيئة الصحاح مختار

 1. الحي الكائن فيه يعيش الذي المحيط

                                                           
 والتشريعات  المدني القانون  أحكام  ظل في مقارنة  تحليلية دراسة:  البيئي التلوث ضرر جبر" يوسفي، الدين نور  1

  الحقوق قسم  ،السياسية  والعلوم الحقوق كلية بسكرة، جامعة ،الحقوق في هاالدكتور  شهادة  لنيل مقدمة أطروحة" البيئة،
 .01-01 .ص. ص ، 2102ـ 2100
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 ومثـال  الكـريم  القـران مـن  موضـع مـن أكثـر فـي لـةالدال  بهـذه  البيئـة  لفـظ جاء كما     

ذا وأذكــروا:"  تعــالى قولــه ذلــك   تتخــذون األرض  فــي  وبــوأكم عــاد بعــد مــن خلفــاء جعلكــم وا 

 األرض فــــــي تعثــــــوا وال  اهلل  أالء فــــــاذكروا بيوتــــــا  الجبــــــال تنحتــــــون قصــــــورا ســــــهولها مــــــن

 .2" بيوتا بمصر لقومكما تبوأ أن"  وتعالى سبحانه  وقوله. 1.."مفسدين

 .3..."إليهم هاجر من يحبون قبلهم من واإليمان الدار تبوءا والذين"  كذلك وقوله

ــــــــي أمــــــــا        ــــــــ ن الفرنســــــــية اللغــــــــة  ف ــــــــة كلمــــــــة ف         الفرنســــــــية الكلمــــــــة ترجمــــــــة هــــــــي بيئ

Environnement، الروس  الفرنسي  المعجم  في جاء حيث "Larousse " بأنها  : 

 العناصـــــر مـــــن  مجموعـــــة  يشـــــمل وهـــــو الحـــــي، الكـــــائن  هفيـــــ يعـــــيش الـــــذي  المحـــــيط -0

 ."صناعية  كانت أو  طبيعية  كانت  وسواء والطبيعية،  والكيمائية البيولوجية

  والبيولوجيـــة  والكيميائيـــة  الفيزيائيـــة  الطبيعـــة، الظـــروف مجموعـــة: " بأنهـــا كـــذلك وعرفـــت 

 .4" اإلنسانية واألنشطة  حيةال الكائنات  على للتأثير القابلة  واالجتماعية والثقافية

                                                           
 .17 اآلية ، األعراف  سورة  1

 .71 اآلية األعراف، سورة 2 

 .10 اآلية الحشر، سورة 3 

 للبيئة الدولي القانون قواعد ضوء على :التلوث من البيئة بحماية الدولي االلتزام الدين، بدر محمود محمد صالح 4 
 .01.ص.  2111. العربية نهضةال دار:  القاهرة ،الدولية المنظمات وتوصيات وقرارات
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  مجموعـــــة":  " Environenent"   بيئـــــة  كلمـــــة  تعنـــــي  االنجليزيـــــة  اللغـــــة وفـــــي

"  مثـل الطبيعيـة  الظـروف  عـن  للتعبيـر تسـتخدم كمـا  اإلنسان، فيها يعيش التي الظروف

 .1"اإلنسان  فيها يعيش  التي واألرض الماء ، الهواء

 

 :  االصطالحي  التعريف 

 مـن  إيكولـوجي، كلمـة"  هيجـل أرنسـت"  األلمـاني  العـالم  وضـع  0711  عـام فـي       

   علـــم  بمعنـــي"  Ligos"  مســـكن  بمعنـــي"  OIKes"  همـــا يونـــانيتين  كلمتـــين دمـــج  خـــالل

 . البيئة علم  بعبارة  العربية إلى بعد فيما ترجمت  وقد

 الـذي بالوسـط  الحيـة  كائنـاتال  عالقـة  يـدرس  الـذي العلـم:" أنهـا على هيجل عرفها وقد 

 فــي  وتواجــدها  معيشــتها  وطــرق وتغــذيتها الحيــة، بالكائنــات  العلــم هــذا ويهــتم فيــه، تعــيش

  غيـــر العوامـــل دراســـة  أيضـــا  يتضـــمن كمـــا  شـــعوب، أو  ســـكينة  تجمعـــات أو مجتمعـــات

   الهـــــواء  غـــــازات ، اإلشـــــعاعات  ، الرطوبـــــة ، الحـــــرارة المنـــــا ، خصـــــائص:  مثـــــل الحيـــــة

 2." والهواء والماء  األرض  والكيميائية  الفيزيائية الخصائصو 

                                                           

  اتفاقية  اإلحكام طبقا: الدولي القانون في الخطرة  النفايات  نقل عن  المسؤولية الدين، بدر  محمود محمد صالح 1 
 القانون قواعد ضوء  في الدولية  والممارسات  اإلقليمية واالتفاقيات الخطيرة النفايات نقل  بشان بسويسرا بازل
 .01. ص ،( ن.  س. د)  العربية، النهضة دار:  القاهرة  .للبيئة  الدولي

    2110 الحديث، الكتاب دار(:   ن. م. د) .العربية البيئة وأوضاع العالمية البيئية المخاطر ، البيلي سيد  حمدأ 2
 .00ص
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  بجمهوريــة تبلــيس  مدينــة فــي  عقــد  الــذي  البيئيــة  للتربيــة  الــدولي المــؤتمر وعرفهــا

 اإلطــار: " بأنهــا البيئــة 0011  أكتــوبر  21 -02 مــابين الفتــرة خــالل  الســوفيتية  جورجيــا

 ودواء، وكســاء  غـذاء مــن حياتـه  مقومــات  علـى منـه ويحصــل اإلنسـان  فيــه يعـيش  الـذي

 "البشر من أخوانه مع عالقاته فيه يمارس ومأوى،

  الــــذي المكــــاني المجــــال أو الوســــط:" بأنهــــا  تعــــرف  الحــــديث،  البيئــــة علــــم  وفــــي 

 " فيها ويؤثر  بها يتأثر  وبشرية  طبيعية  ظواهر من يتضمنه بما ، اإلنسان  فيه يعيش

 لمفهـــوم علمـــي  مصـــطلح  وضـــعوا  فقـــد  الطبيعـــة، معلـــو  فـــي المتخصصـــون  أمـــا 

ـــة   الحيـــة  الكائنـــات  فيهـــا تعـــيش التـــي  الخارجيـــة والعوامـــل الظـــروف مجمـــوع: "بأنهـــا البيئ

 1" بها تقوم التي الحيوية  العمليات في وتؤثر

ـــه يحـــيط مـــا  وكـــل ، اإلنســـان كيـــان عـــن  خـــارج هـــو مـــا كـــل  أيضـــا البيئـــة وتعنـــي   مـــن ب

  يســـكن التـــي  واألرض يشـــربه، الـــذي  والمـــاء  يتنفســـه،  الـــذي  لهـــواءا فتشـــمل  موجـــودات؛

 .2"  جماد أو  كائنات  من به يحيط وما ويزرعها،  عليها

                                                           
 الحقوق كلية المنوفية، جامعة ،الماجستير شهادة لنيل  مقدمة  مذكرة. "للبيئة اإلجرائية الحماية" لبيت، محمد رائف  1

: عليه متحصل .00.ص ،2117 مصر،
http://www.facelty.ksu.edo.sa/shaimaaatalla/documents/.../env1.. طالعاال تاريخ: 

 22-02-2102. 

 . 1.ص.  2101 ،التوزيع للنشر العربي المجتمع مكتبة: األردن.  البيئة كالتمش الحسن، محمد فتحية  2

http://www.facelty.ksu.edo.sa/shaimaaatalla/documents/.../env1..%20تاريخ
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 البيئــة: قســمين إلــى تنقســم ألنــه مركــب؛ مضــمون ذات البيئــة بــأن يتضــح ســبق، ممــا      

 واألوديــــة الالجبــــ: األول القســــم يشــــمل حيــــث االجتماعيــــة، أو الحضــــرية والبيئــــة الطبيعيــــة

ـــات وكـــذلك  والهـــواء، الشـــمس وأشـــعة واألنهـــار، والبحـــار ـــة الكائن  وحيـــوان إنســـان مـــن الحي

 والحـــدائق والمصـــانع المبـــاني علـــى يحتـــوي الطبيعيـــة البيئـــة وهـــو الثـــاني القســـم أمـــا. ونبـــات

 1.وغيرها والثقافية والسياسية واالجتماعية، االقتصادية والنظم والعالقات

  واألجنبيـــة  العربيـــة  اللغـــة فـــي  بيئـــة لكلمـــة  اللغـــوي  المعنـــي عراضاســـت خـــالل مـــن      

 يعـيش  الـذي  الوسـط أو المنـزل أو المكـان إلى ينصرف أنه يتبين االصطالحي،  والمعني

 ذلـــك تكتنـــف التـــي الظـــروف أو  الحالـــة إلـــى ينصـــرف كمـــا  عـــام، بوجـــه الحـــي الكـــائن فيـــه

 والتـي  بيولوجيـة أو  اجتماعيـة أو  بيعيـةط ظـروف  كانـت سـواء طبيعتهـا كانـت أيا المكان

 . وتكاثره ونموه الكائن  ذلك حياة في تؤثر

 البيئي النظام  تعريف:   الثاني  المطلب

 ببعضــها وتتـأثر  تـؤثر  بينهــا، فيمـا المتفاعلـة  األنسـاق مــن مجموعـة  البيئـة  تعتبـر       

 علــى  طبيعيــة وحــدة:" بــه يقصــد الــذي البيئــي،  للنظــام مكونــة عالقــات إطــار فــي الــبعض

 فيهـا  توجـد التـي األخـرى البيئـة مكونـات ومـن حية  كائنات من تتكون معقدة  شبكة  شكل

                                                           
.  ص .سابق مرجع. الدولي القانون في الخطيرة النفايات نقل عن المسؤولية الدين، بدر محمود محمد صالح  1
 .00-07.ص
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 فــي  والطاقــة المــادة انتقــال  فيهــا يــتم التــي المتبادلــة التفــاعالت مــن وكــذلك الكائنــات، هــذه

 1." مغلقا أو مفتوحا  كبير أو صغير البيئي النظام يكون وقد البيئة، هذه

 تعريفــه يمكــن التــوازن، علــى المحافظــة علــى يعمــل البيئــي النظــام  أن إعتبــار لــىوع

 حاالتـه  أفضـل فـي  اسـتمراره  لضمان المختلفة مكوناته بين التوازن عن  عبارة: "أنه على

  الكــل وال الكــل، علــى الــبعض وال األخــر، علــى أحــدها يــؤثر ال بمقــدار كــل مكوناتــه لتكــون

  تفاعــل  حالــة فــي والكــل  الجــزء  فيهــا بمـا  البيئــي  النظــام  فمكونــات األخــر، الــبعض علـى

 ويعنـــي ،2" وتوازنـــه اتزانـــه علـــى  البيئـــي  النظـــام ليحـــافظ مســـتمر  وتـــأثير تـــأثر أي مســـتمر

 شـكل علـى وتتفاعـل تتكامـل  التـي  العناصـر مـن مجموعة على البيئي النظام احتواء: ذلك

 .متكاملة وحدة  لتشكل  منتظم

 يكســـب وهـــو بينهـــا فيمـــا المتفاعلـــة  العناصـــر مـــن  مجموعـــة" هـــو يئـــيالب النظـــام إن

  البيئــة إلــى المخرجــات  تعــاد ثــم ومــن تحويــل،  عمليــة عليهــا ويجــرب البيئــة مــن  مدخالتــه

 .3'البيئية والمخرجات المدخالت على االعتماد إلى  الحاجة يعكس وهذا.  الخارجية

                                                           
 2110. والتوزيع للنشر المناهج ارد: األردن. وصايتها حمايتها  البيئة الهروط، عطوة ومحمد الفاعوري إبراهيم  وائل 1
 . 5.ص. 

 .07.ص. 2100 والتوزيع، للنشر صفاء دار: عمان. مخاطرها تلوثها، حمايتها، البيئة ، الحفيظ ذياب محمد عماد  2

 المسيرة دار: األردن .ISO 00111 وتطبيقات ومتطلبات نظم: البيئة إدارة النقار، حكمت اهلل وعبد العزاوي  نجم  3
 .01-05. ص. ص. 2111. والطباعة التوزيعو  للنشر
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 فـــي  حيـــة غيـــر ومـــواد حيـــة كائنـــات مـــن تحويـــه ومـــا الطبيعـــة مـــن مســـاحة أيـــة:"  أنـــه أي

 الحيـة األجـزاء بـين تبـادل مـن تولـده ومـا البيئيـة الظـروف  ومـع الـبعض بعضها مع تفاعلها

 .والبحر  والبحيرة والنهر الغابة: البيئية  النظم أمثلة ومن  الحية،  وغير

 عالمجتمـ منهـا يتكـون التـي الحيـة الكائنـات كل االعتبار في يأخذ  التعريف هذا إن 

  البيئــة  عناصـر كـل وكـذلك والحيوانيـة، النباتيـة  والتواليـات ، الطالئعيـات  البـدائيات البيئـي

 ويأخــذ.  الــخ...  التلــوث  الرطوبــة  ، النهــار  طــول  ،الريــاح، التربــة تركيــب  الحيــة  غيــر

 فهـــوا والنفســـي الفكـــري لتطـــوره نظـــرا خاصـــة مكانـــه البيئـــي النظـــام كائنـــات كأحـــد اإلنســـان

 المحافظــة تتوقــف تصــرفه حســن علــى بنــاء البيئــي النظــام علــى ملمــوس حــد إلــى المســيطر

 .1استنزافه وعدم البيئي النظام على

 مــــن مجموعــــة: " أنــــه علــــى البيئــــي للنظــــام شــــامل تعريــــف تقــــديم يمكــــن ســــبق ممــــا        

 والـــذرة نظـــام، والنهـــر ونظـــام، اإلنســـان نظـــام،  واألرض نظـــام، فـــالكون المتفاعلـــة األنســـاق

 أنظمـة الكتشـفنا الواحـدة المجموعـة أنظمـة فصـلنا فلو نظام، المنظمات  إدارة وكذلك م،نظا

  كنظـام المصـنع أخـذنا فلوا وهكذا، أصغر ثم  أصغر أنظمة  بدورها والنظم أصغر،  فرعية

دارة  والتعليمات كالقوانين  فرعية أنساق سنجد  2". األفراد  وا 

 :  البيئية المشاكل:  الثالث المطلب

                                                           
 .07.ص.  سابق مرجع البيلي، سيد   أحمد  1

 .01.ص سابق، مرجع النقار، حكمت اهلل وعبد العزاوي نجم 2 
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  وتسـبب   بهـا  جسـيمة أضـرار إلحـاق إلى البيئة مع لإلنسان الالواعي التعامل أدى       

 مـن  الـرغم وعلـى.  عليـه  وسلبية مباشرة  بصورة تؤثر التي المشكالت من العديد  في لها

 وال  الطبيعـــة  بفعــل تحــدث  التــي  تلــك وهـــي  للبيئــة؛  األزليــة المشــاكل بعــض هنــاك  أن

  خطــورة  أكثــر  اإلنسـان  فيهــا تسـبب التــي المشـكلة أن إال  فيهــا، خـلد  أي لإلنســان يكـون

  تكـــون  الطبيعيــة  الكــوارث أخطــار  أن حــين فـــي  المــدى،  طويلــة  تــأثيرات  ذات  كونهــا

 :   إلى  البيئة  المشاكل  أسباب وتعود. وقتية

 وفروتـ   الخـدمات مشـكالت المـدن نمـو اتساع من عليه يترتب وما ،السكاني االنفجار 

جهــاد للســكان الضــرورات  ويــؤدي البيئــة يهــدد وهــو.  الغــذاء ريلتــوف  الزراعيــة التربــة وا 

 1.توازنها  اختالل إلى

 التــي البيئيــة المشــكالت فهــم عــدم عليــه يترتــب الــذي األمــر وهــو البيئــي، الــوعي نقــص 

 لعـدم نظـرا المشـكلة لهـذه حلـول إيجـاد الصـعب مـن يصـبح يـوم، بعـد يوما اتساعا تزداد

 .والبيئة اإلنسان بين المتبادلة العالقة حوضو 

  اإلخــــالل  عليــــه  يترتــــب  والــــذي البيئــــة، فــــي  للتكنولوجيــــا  الرشــــيد غيــــر االســــتغالل  

 ومـا  الصـناعة فـي  الطبيعيـة المـوارد  مـن مزيـد  اسـتنزاف  طريـق عـن  البيئـة  بتوازن

 . والضوضاء والغذاء  والتربة والماء الهواء  تلوث  من بها يرتبط

                                                           

 المعرفة دار: اإلسكندرية. الحلول اآلثار، األسباب،: المعاصرة البيئية المشكالت إبراهيم، محمد شرف محمد 1 
 .07.ص.  2111. الجامعية
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 القــــــيم اخــــــتالل ألن البيئيــــــة، المشــــــاكل لــــــب تعتبــــــر التــــــي واالتجاهــــــات القــــــيم اخــــــتالل 

 الصــــفة تكتســــب واالتجاهــــات القــــيم أن كمــــا البيئيــــة، للمشــــكالت انعكــــاس واالتجاهــــات

 اإليجـاب أو بالسـلب القـيم هـذه علـى ويحكـم. بيئـتهم اتجاه الناس سلوك من االجتماعية

 .بالبيئة اإلنسان عالقة نتائج من

 بالتنميــــــة المتعلقــــــة اإلنســــــان بممارســــــات خاصــــــة وهــــــي االجتماعيــــــة، البيئــــــة اللاخــــــت 

 االجتمــاعي الســلوك علــى تــنعكس والتــي  البيئيــة، اإلمكانيــات مراعــاة دون االقتصــادية

 1.والسياسي واالقتصادي

 مباشــرة غيـر أو مباشــرة عديـدة اقتصــادية وخسـائر أضــرار البيئـة للمشــكلة أن كمـا          

 .  المستقبل في أثاره تظهر األخر وبعضها  تحديده، ويمكن يظهر بعضها

 :   دوال  ثالث  خالل من  البيئية للمشكلة  االقتصادية  الطبيعة تحديد يمكن لذلك

 البيئـي  النظـام  بعناصـر  لحقـت التـي  التكـاليف  تشـمل  وهي: ةيالبيئ األضرار  دالة -0

 بالصــحة تلحــق التـي  الخســائر  :مثـل * التلــوث وحــدوث البيئيـة األوضــاع تـدهور جــراء مـن

  والخســائر  ،اإلنتاجيــة مســتوي فــي نخفــاضاو  العمــل عــن تغيــب مــن  يتبعهــا ومــا اإلنســانية

نتاجيتها  األرض  خصوبة في  ،المائيـة السـياحة  خسائرو  ،السمكية الثروة في  خسائرو  ،وا 

 ....  الجمالية وقيمتها الحياة بطبيات لتمتعا إلى االفتقارو 
                                                           

 مقدمة مذكرة" .  نموذجا الشروق جريدة:  الجزائرية الصحافة في البيئة لمشكالت اإلعالمية  لمعالجة" بوسالم،  زينة  1
 واالجتماعية، اإلنسانية العلوم كلية قسنطينة، متنوري جامعة بيئة، تخصص.  اجتماع علم في ماجستير شهادة لنيل
 .07. ص.  2100 ـ 2101.  اجتماع علم قسم
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 والمجتمـع  الغيـر فـرص مـن اإلنقـاص  إلـى  البيئيـة المشكلة   تؤدي  امةع وبصفة

 األضــرار  عــن زيــادة هــذا ،اســتهالكا حتــى أو إنتاجيــا اســتعماال المــوارد  اســتعمال فــي ككــل

 بــرغم التلــوث :مثــل  والزراعيــة اإلنتاجيــة بالمشــروعات  لحــقت التــي مباشــرةال وغيــر المباشــرة

 1. حدوثه في تشارك لم  أنها

 زالـةا  و  لمعالجـة شـخاصاألو  المجتمـع  يتحملهـا يالتـ  التكـاليف  تشـمل:   العالج  دالة -2

  نتاجيـــــةاإل غـــــراضاأل  حتـــــى وأ ،ســـــتهالكلال صـــــالحة تصـــــبح حتـــــى التلـــــوث ثـــــارأ بعـــــض

 النفقـــاتو  لـــه، الملوثـــة  والغـــازات  ســـيداكاأل تركـــز وخفـــض الهـــواء لتنقيـــة زمـــةالال النفقـــاتو 

   . عامة بصفة التلوث مستوى لخفض  تحملها مالز ال

 :مثـــل هميـــةاأل مـــن كبيـــرة درجـــة علـــى مباشـــرة غيـــر تكـــاليف الدالـــة لهـــذه أن كمـــا         

 .الخ ...دمار من رضاأل صابأ ما إصالح تكاليف والدواء، العالج تكاليف

 نفقــة علــى خطيــرة اقتصــادية ثــارأ يضــاأ عنهــا ترتــبي فيالتكــال هــذه أن لــىإ ضــافةاإلب هــذا 

 التجـــارة علـــى والشـــك يــنعكس ممـــا  ،للمنتجـــات ســـبيةنال عارســاأل علـــى و طـــه،نماوأ نتــاجاإل

 .تارداو  وأ صادرات أكانت سواء للدولة الخارجية
                                                           

 وكل ،الحية الكائنات أنواع لكل المختلفة  الوظائف وسالمة البيئة عناصر  جميع على سلبا يؤثر ما  كل هو لتلوثا*
 كانت سواء المؤثرات تلك عن النظر بغض والماء والتربة كالهواء  الحية غير الطبيعية العناصر  تركيب في يؤثر ما
 اإلداري الضبط  آليات" ، معيفي كمال :أنظر أكثر صيلالتف. توالفيضانا كالبراكين  الطبيعية أو اإلنسان طرف من

 أداري قانون :تخصص .القانونية العلوم في الماجستير شهادة لنيل مقدمة مذكرة"  الجزائري التشريع في البيئة لحماية
دارة  .22.ص. 2100 ـ 2101. الحقوق قسم السياسية، والعلوم الحقوق كلية باتنة، لخضر، الحاج جامعة عامة، وا 

  السعودية .االقتصاد عالم مجلة". البيئية المشكالت كوبنهاجن قمة عالجت هل" إبراهيم، مصطفى عبد مصطفى  1
 . http :// www ecwoldmag .com: عليه متحصل. 2101 جانفي ،201 العدد
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 االقتصـادية وعناصـرها الدولـة تتحملهـا التـي التكـاليف وتشـمل :الوقائيفة التكفاليف دالة -2

 جعـــل أن إذ .ئيـــايب المقبولـــة ســـتوياتمال دحـــدو  فـــي جعلـــه وأ التلـــوث حـــدوث منـــع أجـــل مـــن

 اإلنتاجيـة نسـانيةاإل نشـطةاأل بقيـت مـا ةيـالعمل الناحية من ممكن غير صفرا التلوث مستوي

 .هالكيةتسواال

 القيــــام :مثــــل التلــــوث مصــــادر علــــى تنصــــب مباشــــرة التكــــاليف هــــذه تكــــون وقــــد          

 بصـفة والمشـروعات المصـانع فـي التلـوث صـداراتإ لخفـض ومعـدات جهـزةأ شـراء بعمليات

 الملوثـة نشـطةاأل علـى شتي صور يف  مالية عباءأ فرض  التكاليف هذه تشمل وقد .ةعام

 لـىإ الوقايـة عنصـر متـدي وقـد . التلوث  مستويات زادت كلما طرديا تناسبا وتتناسب ،للبيئة

 ،بيئيـا نظيفـة  يضـاأ  ولكـن منظفـة فقـط ليسـت تكنولوجيـا علـى الحصول بغرض استخدامها

 .1التكاليف  باهضة كونت قد نهاأ كما طويال يكون قدو  وقتال لىإ حتاجي األمر اوهذ

 ظـاهرة :مثـل  ةيـالعالم البيئيـة المشـاكل نـذكر ةيـالبيئ  المشـاكل هـذه لىإ  ضافةباإل        

  طبقــــة زافنتاســــو   ،"الزجاجيــــة ةبالصــــو " حيانــــاأ عليهــــا  يطلــــق مــــا وأ  الحــــراري االحتبــــاس

 . الحمضية  مطارواأل وزوناأل

 ( الزجاجية  ةبالصو : ) الحرار  الحتباسا  ظاهرة -0

                                                           
 .21.ص .سابق مرجع إبراهيم، مصطفى عبد مصطفى  1
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  فـي تحـدث أن يمكـن التـي  المناخية التغيرات حول كبير بشكل  العلماء أراء تباينت       

 التلــوث زيــادة نتيجــة  جديــد، عصــر علــى مقبلــون أننــا الــبعض يعتقــد حيــث األرضــية، الكــرة

 إلـى الـداخل الشمسـي عاعاإلشـ انعكـاس زيـادة إلـى  يـؤدي مـا العالقة، والجسيمات بالشوائب

عادتـــه األرض  أمـــا األرض، ســـطح إلـــى وصـــوله قبـــل الخـــارجي الفضـــاء إلـــى أخـــرى مـــرة وا 

  الكربـون أكاسيد)         الحراري االحتباس لغازات تراكم يحدث أنه  فيعتقد األخر البعض

 مـن المنعكسـة الشمسـية األشـعة نفـاذ يعيق مما االستراتوسفير، طبقة في( النتروجين أكاسيد

  الموجـــة ذي الحـــراري الشمســي اإلشـــعاع  امتصــاص علـــى القـــدرة  لهــا التـــي األرض ســطح

 (. الحمراء تحت األشعة) الطويلة

  علـــى  ويطلـــق.  الكـــون حـــرارة درجـــة يرفـــع ممـــا األرض، حـــول حبيســـة تبقـــي وعليـــه       

  أوكســـيد ثـــاني  وجــود لـــوال أنــه العلمـــاء  ويقـــدر ،"الزجاجيــة الصـــوبة"  تــأثير: الظـــاهرة  هــذه

 ارتفــاع ثبــت وقــد. 1م 00 بمقــدار األرض  حــرارة درجــة معــدل النخفــض الجــو فــي الكربــون

 كمـــا  -ســـابقا رأينـــا كمـــا - الصـــناعية الثـــورة  بدايـــة منـــذ  الجـــو فـــي الكربـــون أكســـيد ثـــاني

  النتـــــروجين وأكســـــيد الميثـــــان غـــــاز: مثـــــل األخـــــرى االحتبـــــاس غـــــازات  مســـــتويات ارتفعـــــت

 .  الكربون  أكسيد ولوأ كربون والفلوركلور

  -الكربـون  كسـيد أو  بثـاني مقارنة قلتها رغم- الغازات هذه خطورة من الرغم وعلى

 بمـا النتـروجين أكسـيد جزء يحتفظ حيث جدا؛ كبيرة بالحرارة االحتفاظ  على  قدرتها  أن إال
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 حـواليب الميثـان جزء ويحتفظ الكربون، أوكسيد بحرارة مقارنة الحرارة من ضعفا 251 يعادل

 1 الكربون أوكسيد  بثاني  مقارنة ضعفا 21

 : نووز األ   طبقة  استنزاف ف2

  أوزون شـــكل علـــى الجـــوي  بـــالغالف األوكســـجين مـــن جـــدا صـــغير  جـــزء يوجـــد          

  % 01 ويتمثـل البنفسـجية، فـوق الشمسـية األشـعة تتضمن ضوئية كيميائية لتفاعالت نتيجة

 77و 00 مـابين  يتراوح  ارتفاع على  ستراتوسفير بقةط من العلوي الجزء في األوزون من

 وأقصــي. تروبوســفير طبقــة فــي  يتمثــل  منــه  فقــط %01 ونســبة. األرض ســطح  فــوق كــم

 .كم 71و21 بين ما يتراوح ارتفاع على الجوي الغالف في يتمثل  لألوزون تركز

 تقـــــوم  وســـــفيرالسترات طبقـــــة مـــــن العلـــــوي الثلـــــث فـــــي  المركـــــزة األوزون طبقـــــة إن         

ـــة القـــارة معظـــم فـــوق المالحظـــات أثبتـــت وقـــد. البنفســـجية فـــوق األشـــعة بامتصـــاص  القطبي

 شـهر إلـى سـبتمبر شـهر من والربيع الشتاء أواخر في األوزون كمية في حاد تدني الجنوبية

 الكلـورو مـادة هـي الثقـب هـذا سـبب أن وتأكـد. أكتـوبر في يكون لها تدني وأقصى ديسمبر،

 فـوق األوزون ثقـب  وجـود إلـى األوزون تأكل في السبب العلماء يرجح حيث كربون؛ فلورو

ـــارة ـــة، القطبيـــة الق ـــل مركبـــات أن إال الجنوبي  ستراتوســـفير  طبقـــة فـــي طويلـــة مـــدة بعـــد تتحل

                                                           
  المتوقعة  اآلثار  دراسة:  النامية الدول  لصادرات  التنافسية  القدرات على البيئية السياسات أثر" سرحان، سامية  1

 .االقتصادية العلوم في الدكتوراه مدرسة إطار في الماجستير شهادة لنيل مذكرة"  .الجزائرية الصادرات تنافسية على
 والتسيير، والتجارة اديةاالقتص العلوم كلية سطيف، ،عباس فرحات جامعة ،مستدامة وتنمية دولي اقتصاد تخصص
 .77.ص. المتنقلة والتنمية وأعمال إدارة الدكتوراه مدرسة
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 المنـــاطق  فـــوق الســـحب جســـيمات مـــع  ويتعامـــل ينشـــط  الـــذي  الكلـــورين  عنصـــر لتطلـــق

 الكيميائيـــة التفـــاعالت لـــذلك نتيجـــة ويحـــدث والربيـــع،  الشـــتاء أواخـــر فـــي  خاصـــة  القطبيـــة

 .تقريبا %2 بحوالي األرض تصل التي البنفسجية  فوق األشعة تعمل حيث  الضوئية

  أنــه حيــث الجنوبيــة القطبيــة القــارة فــوق األوزون طبقــة تأكــل  0075 ســنة تأكــد وقــد        

 وقـــدرت ،الســـابقة المســـتويات عـــن 0000 عـــام %51 إلـــى ليصـــل  ســـريعة بمعـــدالت يســـير

 الشــمالي القطــب يشــهد كمــا. كــم مليــون 21 بحــوالي االصــطناعية األقمــار حســب مســاحته

 جســيمات تكــون وفــرص البــرودة آلن الجنــوبي؛ الثقــب حــد إلــى يصــل لــم ولكنــه أيضــا نقصــا

 1.أقل األوزون تحطيم على تساعد التي الثلج

 

 :الحمضية مطاراأل -2

  خاصـــة الكيميائيـــة،  بـــالمواد الملوثـــة  مطـــاراأل  تلـــك  الحمضـــية  باألمطـــار يقصـــد       

  هــــذه تخــــتلط  حيــــث كربونــــات؛ والهيــــدرو  النتــــروجين  وأكاســــيد الكبريــــت  كســــيد أو ثــــاني

 الممــــزوج الــــثلج أو  البــــرد أو المطــــر  لتكــــون الجويــــة الرطوبــــة مــــع  الكيميائيــــة  العناصــــر

 حموضـة علـى يـرةخط انعكاسـات لـه الحمضـي التسـاقط وهـذا والنتـرات،  الكبريـت بأحمـاض

 الغابــات لــه تتعــرض الــذي والتــدمير  التربــة تــدهور عــن ومســؤول ، والبحيــرات األنهــار ميــاه

                                                           
 .70.ص. سابق مرجع سرحان،  سامية  1



  ةيالبيئ للسياسة المفاهيمي  اإلطار         : األول الفصل 
 

20 
 

 التـي البيئيـة المشـكالت أخطـر مـن  الحمضية  األمطار صارت حتى  ، األسماك ومصائد

 . الحاضر  الوقت  في العالم  يواجهها

 هــذه مســببات هــي الكيميائيــة توالصــناعا الصــناعية والملوثــات الوقــود حــرق ويعتبــر      

 . العشرين القرن من الثاني النصف في إال الحالي بشكلها تعرف لم والتي القديمة الظاهرة

 جــزء أن يعتقــد حيــث  عنــه بعيــد الكيلــومترات أالف عبــر الريــاح بفعــل المطــر ينتقــل  

 المتحـــدة  الواليـــات مصـــدرها كنـــدا شـــرق علـــى تســـقط التـــي  الحمضـــية األمطـــار مـــن كبيـــر

  الحمضــي التلــوث فيهــا  يمثــل التــي  الــدول  أهــم  االســكندينافية األقطــار  وتعــد.  األمريكيــة

 1.خطيرة  مشكلة

 

 

 :   البيئية السياسة  مفهوم:   الثاني  المبحث

 معينـة محـددات من انطالقا أهدافها لتحقيق الدولة تنتهجها التي البيئية السياسة تعد       

 .بيئية استدامة إلى بالوصول لها تسمح أدوات باستخدام

   البيئية السياسة تعريف: األول المطلب

                                                           
  االقتصادية العلوم مجلة في".  العالمية البيئية والمشاكل البيئة وتلوث الطاقة" القادر، عبد وبلخضر مقدم عبيرات 1

 . 51.ص. 2111 ،السابع العدد ، التسيير وعلوم االقتصادية العلوم  كلية ،األغواط ،ثلجي عمار جامعة ،والتسيير
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 السياسـة مـن عنصـر بـذلك وهـي للدولـة، العامـة السياسة بمفهوم البيئية السياسة ترتبط     

 جمعيـة مؤسسـة، شـركة،) مـا لمنظمـة بالبيئـة المتعلقـة العامـة التوجيهـات في وتتمثل العامة،

  1.اإلدارة في مستوى أعلى طرف من سمير  بشكل إمالءها يتم(  هيئة أو

 العامــة السياســة مــن جــزء البيئيــة السياســة: "التــالي بــالتعريف االســتدالل يمكــن وهنــا

 فــي  فقــط تنحصــر ال  البيئيــة السياســة مهمــة أن كمــا لإلنســان، أفضــل لمســتقبل وضــرورية

نمـــا ، أصـــال المتواجـــدة البيئيـــة األضـــرار معالجـــة  المشـــاكل نـــببتج للمطالبـــة ذلـــك تتعـــدى وا 

 اإلجـــراءات إيجـــاد إلـــى تســـعى كمـــا اإلمكـــان، قـــدر عنهـــا الناجمـــة األخطـــار وتقليـــل البيئيـــة

  22" التلوث أشكال كافة من وحياته اإلنسان صحة لحماية والفعالية  الضرورية

 تنتجهـا التـي واإلجـراءات الترتيبـات مـن مجموعـة:" أنها على البيئية السياسة وتعرف

 أو المسـتدامة، التنميـة تـدعم مرغوبـة وبيئيـة اقتصـادية ونتائج  أثار إحداث بقصد  الحكومة

 تحقيــق فــي قــدما المضــي فــي الــدول تعطــل أن شــأنها مــن وأثــار نتــائج حــدوث دون الحيلولــة

 .3" التنمية أهداف

                                                           
 ،2117 جانفي. للتخطيط العربي المعهد ،25:العدد ،التنمية جسر مجلة في. البيئية السياسات"بابكر، مصطفى1

 .7.ص

 http :// www ahewar . Org: عليه متحصل ."األساسية ومهامها البيئية السياسة" ، دريوسي على  2

/delat/show.art.asp .aid2 = =23395 2102ـ12.12:  االطالع تاريخ.  

 لنيل مقدمة مذكرة" . الجزائر حالة اإلشارة مع المستدامة التنمية تمويل قيود ظل في البيئي االستقرار" ، جودي ليلى 3 
 العلوم كلية بسكرة، جامعة تصادية،االق العلوم قسم ،تمويلو  نقود:  تخصص.  االقتصادية العلوم في الماجستير شهادة

 .77.ص. 2111 ـ 2111 االقتصادية، العلوم قسم التسيير، وعلوم االقتصادية
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 التـــي العريضـــة الخطـــوات مـــن الحزمـــة تلـــك: " بأنهـــا أيضـــا البيئـــة السياســـة وتعـــرف

 مهـــام تحديـــد مـــع بيئيـــة، إســـتراتيجية تنفيـــذ أســـلوب تحـــدد التـــي واإلجـــراءات القواعـــد تعكـــس

 .1" اإلستراتيجية هذه نتائج  تحقيق في المشاركة المختلفة والجهات المؤسسات

:"  أنهــا علــى البيئيــة السياســة يعــرف الــذي التــالي التعريــف مــع التعريــف هــذا ويتفــق

 يجب البيئية والسياسة لبيئة،ا اتجاه والتزاماتها لتعهداتها المؤسسات  إدارة إعالن عن عبارة

 باالهتمامـات يتعلـق فيمـا موحـد منظـور وتـوفر البيئـة، اإلدارة نظـام وركيـزة  أسـاس تكون أن

 والغايــات األهــداف اعتمــاد خاللــه مــن يــتم عــام إطــار فهــي. ككــل المنظمــة قبــل مــن البيئيــة

 أن لمنظمـة،ا قبـل مـن الخطط وتطبيق صياغة عند االعتبار بعين أخذها يجب التي البيئية

 فـي يؤديـه أن منـه المتوقـع ومـاهو. البيئيـة السياسة أبعاد يفهم أن المنظمة في فرد كل على

 " تحقيقها المنظمة تزيد التي البيئة واألهداف السياسة هذه إطار

 اإلدارة منظومــة وتحســين لتنفيــذ المحــرك هــي البيئيــة السياســة أن التعريــف هــذا مــن يســتنتج

 .البيئي أدائها من وتحسن تصون لكي للمنشأة؛ البيئية

 أو  الحكوميـة المؤسسات فيها توجه التي المجاالت إلى تشير البيئية السياسات إن        

 وألن.  والعالميــة واإلقليميــة  الوطنيــة المســتويات علــى البيئــة  نوعيــة  تحســين نحــو الدوليــة

 نحـو موجهـة وتقنيـات آليـات اسـتخدام علـى سينصـب التركيز ف ن واسعا، يعتبر المجال هذا

                                                           
1Colloque 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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 وضـع خـالل مـن فعالـة بصـورة البيئيـة القضـايا لمعالجـة والمؤسسة المشاركة القدرات تعزيز

 .1" فعالة بيئية سياسات

 تحقيـق بغيـة الدولـة تنتجهـا التـي السياسـة هـي البيئيـة السياسـة أن نسـتنتج سبق مما        

 علــى المحافظــة نحــو االقتصــادية األنشــطة وتوجيــه والبيئيــة، التنمويــة األهــداف بــين تــوازن

 .معينة وتدابير وسائل استخدام وفق البيئة

 :البيئية السياسة أهداف: الثاني المطلب

  ثانوية وأهداف أساسية أهداف :قسيمين إلى البيئية السياسية أهداف تقسيم يمكن

   :األساسية األهداف: أوال

 إليهـــا يســـعي التـــي الفوائـــد بـــين نتـــواز  التـــي تلـــك هـــي المثلـــي البيئيـــة السياســـة إن         

 عـــن الناجمـــة األضـــرار مـــع البيئـــي بـــالتلوث المرتبطـــة االقتصـــادية األنشـــطة مـــن المجتمـــع

 :يلي ما تحقيق على المتكاملة البيئية السياسة تعمل اإلطار هذا وفي. التلوث

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

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

                                                           
 دراسات مركز :بيروت .العربي المستقبل مجلة ،" البيئي الوعي تكوين في اإلعالم وسائل ثرأ" الرفاعي، خليل محمد  1

 .15.ص. 0001. 205: العدد ،العربية الوحدة
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 والكيميائيـة  الفيزيائيـة  وخصائصـها الهامـة، البيئـة لمكونـات األمثـل الوضع استعادة  

.واإلنتاجية االستيعابية قدراتها يكفل بما  والحيوية

 اآلثــار وتقيــيم ، مختلفــةال للقطاعــات التنمويــة الخطــط فــي البيئيــة االعتبــارات مراعــاة 

. منها االقتصادية السيما المشاريع مختلف في البيئية

 :انويةثال األهداف:  ثانيا

 كيميائيــة مــواد مــن والنفايــات للمخلفــات الرشــيدة الســليمة اإلدارة: فــي إجمالهــا يمكــن 

 .1.التصحر مكافحة الضجيج، تجنب الهواء، نظافة وسامة خطيرة

 :  في والمتمثلة توافرها الالزم العلمية االعتبارات إلى اإلشارة ينبغي لبيئةا السياسة ولتطبيق

 تجـارب مـن االسـتفادة أهميـة مـن رغمالـ  فعلى :للتطبيق يتهاوقابل  البيئية المعايير واقعية/ أ

 ،الـدول  تلـك اعتمـدتها التـي لسياسـاتل المباشـر النقـل يعنـي ال ذلـك أن إال ،المتقدمة الدول

 تسـعي التـي  األهـداف وطبيعـة دولـة كـل خصـائص تناسـب بيئيـة عـاييرم انتقاء يجب ولكن

   تحقيقها  إلى

 قـد التلـوث جبايـة فـرض فمـثال :العـام االقتصـادي اإلطـار مـع بنـاةالمت الضـوابط تماشي/ ب

 تهــــدف ال الغالـــب فــــي ألنهـــا ،للدولـــة المملوكــــة المشـــروعات غطـــاء فــــي تطبيقهـــا يـــنجح ال

 .1الربح لتحقيق

                                                           
 .772-772. ص. ص .2111. اللبناني المنهل دار: بيروت. النامية الدول  في العامة السياسات حسين، خليل 1
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 البيئية السياسة أدوات: الثالث المطلب 

   .اقتصادية أدواتو  تنظيمية أدوات بين البيئية السياسة أدوات تتنوع

 : التنظيمية األدوات -

  غالبيـة فـي  وقبـوال  انتشـار  البيئـة  حمايـة  وسـائل أكثـر  القانوني  التنظيم  يعتبر        

 . النامية الدول خاصة  العالم دول

 المختصــــة اإلداريــــة الســــلطات عــــن تصــــدر التــــي األوامــــر فــــي التنظيميــــة األدوات وتتمثــــل 

 كــذلك وتــدعى ،(تفعــل ال أو أفعــل) التصــريح أو المنــع فــي أساســا والمتمثلــة البيئــة، بحمايــة

 وأيـن ؟ كيـف القيـود تحدد بحيث التلوث بمصدر مرتبطة تكون عندما والسيطرة التحكم قيود

 التلوث؟ من الحد يتم

  واسـع نطـاق علـى اسـتخدامها يـتم التـي  التنظيميـة األدوات  بـين مـن المعايير تعتبر       

 خاصــــة معــــايير االنبعاثــــات، معــــايير البيئيــــة، النوعيــــة معــــايير: هــــي أشــــكال أربعــــة وتأخــــذ

 .   التقنية بالطريقة خاصة ومعايير بالمنتوج،

   :البيئية النوعية معايير :أوال

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

 قسم التسيير، وعلوم االقتصادية العلوم كلية بسكرة، جامعة وتمويل، نقود: تخصص.  االقتصادية العلوم في الماجستير
 .21.ص .2117-2111. االقتصادية العلوم
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 الوســط  قــدرات  علــى  بنــاء تحقيقهــا  الواجــب  العامــة  النوعيــة المعــايير هــذه تضــع       

 األوســاط جـودة  مسـتوى تحــدد بحيـث بلوغهـا، يرجــي مسـبقا محـددة بغايــات تـرتبط إذا  فهـي

:  مـثال  الطبيعي الوسط في الملوث كمية من محدد معدل هناك  أن أي للتلوث، المستقبلية

 .1الجو في الكربون أوكسيد ثاني لنسبة األقصى الحد

 :  نبعاثاتاال  معايير: ثانيا

 وحـدود  معـين مكـان فـي للمخلفـات بها المسموح القصوى الكمية المعايير هذه تحدد

 .  ما مؤسسة في  الكربون كسيد أو ثاني إصدار

 :  بالمنتوج خاصة ييرمعا :ثالثا

)    الدوليـة التجـارة مسـتوى علـى المعـايير مـن النـوع هـذا االستخدامات،  أحدث من

 الخصــائص وتوضــح تحــدد المعــايير  هــذه(.  البيئــة والعالمــة ،والتغليــف  التعبئــة  متطلبــات

 .  البنزين في الرصاص مادة كنسبة  المنتوج في تتوافر أن يجب التي

  الواجــب  التقنيــة الطــرق المعــايير هــذه تحــدد(:  التقنيففة)  بالطريقففة خاصففة معففاير: رابعففا

 .2صيبهاتن  والواجب للتلوث المقاومة والتجهيزات اإلنتاج في استخدامها

                                                           
 المستدامة  التنمية تحقيق في االقتصادية المؤسسة لمساهمة مدخل :واالجتماعية البيئية المسؤولية" خامرة،  الطاهر  1
 البيئة، وتسير اقتصاد: تخصص.  االقتصادية العلوم في  الماجستير شهادة لنيل مقدمة مذكرة".  طراك سونا حالة -

 .15.ص. 2111ـ  2111 االقتصادية، العلوم قسم االقتصادية، والعلوم قوقالح كلية ،ورقلة مرباح قاصدي جامعة

 ،2111 ،الخامس العدد ،ورقلة جامعة :الجزائر ،الباحث مجلة في ،"البيئة حماية في الدولة دور" رزيق، كمال  2
  .07.ص
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: االقتصادية األدوات ف

 بهـــا ويقصـــد.  فعاليـــة البيئـــة السياســـة أدوات أكثـــر مـــن  االقتصـــادية األدوات تعـــد        

ـــــي المســـــتخدمة  الوســـــائل مجمـــــوع ـــــة ف ـــــة  حماي ـــــي البيئ ـــــؤثر الت ـــــى ت ـــــات  عل يـــــرادات نفق  وا 

 قتصـادياال النشـاط توجيـه إلـى تهـدف المالي النوع من  أداة فهي االستثمارية، المشروعات

 .المستدامة التنمية يحقق بشكل

( الخضراء المنح) واإلعانة البيئية الجباية نذكر االقتصادية األدوات صور أهم ومن

 :( البيئية الضرائب)  البيئية الجباية -1

 األشـخاص علـى الدولـة تفرضـها التـي والرسـوم الضـرائب مختلـف" أنهـا على تعرف 

  والتحفيـــــزات اإلعفـــــاءات مختلـــــف كـــــذلك  تشـــــمل والتـــــي والملـــــوثين، والطبيعيـــــين المعنـــــويين

 االقتصــــادية نشــــاطاتهم فــــي يســــتخدمون الــــذين والطبيعيــــين المعنــــويين لألشــــخاص الجبائيــــة

 .1"للبيئة صديقة تقنيات

                                                           

 :الجزائر .الباحث مجلة  يف" البيئية  الجباية خالل من  البيئة  حماية في الحكومات تدخل أهمية" مسدور، فارس 1 
 .277.ص.  2101- 2110 ، السابع العدد ،ورقلة جامعة
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 والضــرائب الرســوم مجمــوع  الخضــراء والجبايــة البيئيــة الجبايــة أن التعريــف مــن يفهــم

 والمنتجـين الصـناعيين سـلوك تغييـر  بهـدف ئـةللبي الملوثـة األنشـطة بعـض علـى المفروضة

 .1بالبيئة الضارة النشاطات من التقليل أو للكف البيئة اتجاه

 

 :  يلي فيما البيئية الجباية أهداف إجمال ويمكن

 ـــوث  إزالـــة فـــي  المســـاهمة ـــة  الجبايـــة تضـــمنته مـــا طريـــق عـــن التل  إجـــراءات مـــن البيئي

 لقواعـد مخـالف  كـل لهـا يتعـرض جنائيـة تعقوبـا أو ماليـة غرامـات كانـت سواء عقابية،

. البيئة حماية

 لــــردع  تكفــــي ال  وحــــدها  القانونيــــة  اإلجــــراءات أضــــحت إذ الســــوق نقــــائص  تصــــحيح 

.  البيئة  لحماية المخصصة المالية الموارد وقلة ضعف وكذا المخالفين،

 مختلـــف عليــه نصـــت مــا وهــذا والعـــالم، المجتمــع فـــي شــخص لكــل صـــحية بيئــة ضــمان 

.واالتفاقيات والقوانين رائعالش

 والعالم المجتمع لدى المحيط على المحافظة  ثقافة غرس .

 الضار اإلنساني النشاط من عالميا محليا البيئة وقاية.

 التلوث من التقليل نحو االتجاه إلى بالمكلف تؤدي والضرائب التلوث، من الحد .

                                                           
 كلية بسكرة، جامعة ،الماجستير شهادة لنيل مقدمة مذكرة".  البلديات تمويل في والرسوم الضرائب دور" قطاف، نبيل  1

 .75.ص ،2117 ـ2111. االقتصادية العلوم قسم التسيير، وعلوم االقتصادية العلوم
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 ياتالنفا إزالة يتم خاللها من جديدة مالية مصادر إيجاد .

 الخطيرة أو الخاصة الصناعية النفايات تخزين عدم على تشجع أو تحفز.

 1.جدا مكلفة باعتبارها للبيئة والملوثة الخطيرة  األنشطة من الحد

 أو    الهبـات :مثـل الماليـة المسـاعدات مـن نـوع هي اإلعانة:( الخضراء المنح)  اإلعانة*

 أو      البيئـة مـع والتصـالح تهماممارسـ ريـتغي علـى التلـوث مسـببي تحفز المسيرة القروض

  أيضــا الــدعم يقــدم وقــد. المفروضــة ريبالمعــاي االلتــزام صــعوبات تواجــه التــي للشــركات تقــدم

 وتطــوير تشــجيع :مثــل  للبيئــة صــديقة معينــة  ممارســة أو نظيفــة تكنولوجيــا اقتنــاء اجــل مــن

 مـن بـدال المتجـددة  الطاقـة جيـالتكنولو   الحكومـة  كتشـجيع لبيئيـةا للموارد البدائلو   الوسائل

 . المتجددة غير التقليدية  الطاقة مصادر استعمال

 الــربح تحقيــق ائلوســ أوضــح مــن يــةعالطبي رداالمــو  اســتخدام علــى الــدعم خفــض ربــيعت كمــا 

 1.عانةاإل تقديم خالل من وذلك فيها االستثمار تشجع كانت ما غالبا حيث للجميع

 : البيئية يةالسياس محددات:  الرابع المطلب 

                                                           
 .011.ص سابق، مرجع، رزيق كمال  1
 
 
 
 
 شباب مؤسسة اإلسكندرية.  البيئة للموارد االقتصادية  المشكالت ، اهلل نعمة رمضان وأحمد مندور محمد  أحمد 0 

 .07.ص. 0001. الجامعة
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 تشـرح التـي المحـددات أهـم ولعـل أخـرى إلـى دولـة مـن تختلـف البيئية السياسات إن        

 2:يلي ما الدول بين البيئية السياسات تباين وتفسر

 يعكـس ذلـك نأ إذ  :دولة كل في  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  ومستوي  طبيعة 

  .االجتماعيــة  التفصــيالت  ومــدى ولويــاتاألو  الحاجــات إلحــاح مــدي فــي وتباينــا تفاوتــا

  النامية للدول يصلح ال قد المتقدمة للدول  يصلح قد فما ثم ومن

  التطبيق في والتساهل التشدد درجة حيث من وكذلك  . 

 بيئيـة سياسـة تبنـي وراء من تحقيقها إلى الدولة تسعى ربما التي األهداف وطبيعة مدى 

 تبـرز قـد كمـا .الخفـض ونسـبة خفضـه المطلـوب لـوثالت نـوع ذلـك األمثلـة أهم ومن :ما

 تحقيـق إلـى ترمي قد أم فقط البيئة على تركز السياسات هذه كانت إذا ما مسألة أهمية

ــــأثير :مثــــل أخــــرى أغــــراض ــــى الت ــــة التجــــارة عل ــــى الحصــــول أو الدولي ــــد عل  مــــالي عائ

 .التلوث خفض إلى اإلضافة

 ــــة القــــدرة مــــدى ــــة التمثيلي ــــة الطبيعي ــــة قــــدرة مــــدى تعنــــي وهــــذه :للبيئ ــــى البيئ  تحويــــل عل

 تجديـــد علـــى وكـــذلك ضـــارة، غيـــر وجعلهـــا المختلفـــة واإلصـــدارات والنفايـــات المخلفـــات

 .وطبيعتها الملوثات حجم على تعتمد المقدرة وهذه الطبيعة الموارد

 البيئيــة  األضــرار  درجــة  ازدادت كلمــا إذ: وأضــرار  دمــار مــن  بالبيئــة لحــق مــا حجــم- 

  بشـكل المشـكلة مـع  ومتشـددة  سـريعة  إجـراءات اتخـاذ  إلى حاجة  في دولةال كانت  كلما
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 معهــا االقتصـادية األدوات اسـتعمال يكـون قـد بيئيــة وأوضـاع أخطـار هنـاك أن كمـا. مباشـر

 .1المباشر الحكومي التدخل أو التنظيمية األدوات من ضرر أقل أو نفعا أكثر

 ـــة المقـــدرة ـــة قـــدرة أي:  التنظيمي ـــى الدول ـــةال عل  تنفيـــذ وضـــمان ،واإلشـــراف والرصـــد مراقب

.اتخاذها تقر التي البيئية واألدوات السياسات

   وتكـــاليف أعبـــاء مـــن والخاصـــة العامـــة االقتصـــاديين األشـــخاص لـــه يخضـــع مـــا مـــدى  

  األحـــوال فـــي  والســـالمة  الصـــحة بحفـــظ المتعلقـــة  والتـــدابير  والضـــرائب  الرســـوم :مثـــل

.  العادية

 كانـــت فكلمـــا: االقتصـــادي النشـــاط فـــي الدولـــة تـــدخل ومـــدى ادياالقتصـــ النظـــام ةطبيعـــ 

ـــة ـــة الدول ـــر التنظيميـــة األســـاليب إلـــى لجوؤهـــا ازداد كلمـــا متدخل  ويـــزداد .غيرهـــا مـــن أكث

.  التدخل حدة خفت كلما االقتصادية واألساليب السوق قوى على اعتمادها

 يـــتم سياســـة لكـــل لدوليـــةوا المحليـــة وكـــذلك ،والجزئيـــة الكليـــة االقتصـــادية واآلثـــار بعـــاداأل 

.تبينها

 العائد قياس على يعتمد محدد وهو  :البيئة السياسة فعالية محدد.   

 هـذه فـي ويمكـن  ،ممكنـة نفقـة بأقـل التلـوث تخفـض التـي األداة اختيـار يـتم حيـث :النفقة 

دخــــال فيــــه التوســــع الحالــــة  المباشــــرة وغيــــر المباشــــرة االجتماعيــــة والتكــــاليف النفقــــات وا 

.المباشرة وغير المباشرة االجتماعية اسبالمك وكذلك

                                                           
 .27.ص سابق، مرجع سرحان،  سامية  1
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 جــلأ مــن  العالميــة  والمنظمــات الــدول  تمارســها التــي  العالميــة  الضــغوط  أهميــة تزايــد 

 ذإ التهديــد؛  بصــفة تتصــف أغلبهــا أن مــن الــرغم علــى  :البيئــة  لحمايــة سياســات وضــع

  1.تجارية باتعقو  شكل في غالبا  البيئة  لحماية تدابير وتطبيق سياسات الدول تتخذ





 

 

 :   األول الفصل خالصة

  جميـع علـى تـنعكس التـي البيئيـة المشـكالت  آثـار مـن العالم دول من العديد  تعاني       

 واضـحة  سياسـة  تبنـي خـالل  مـن لهـا؛  حلول إيجاد  إلى جاهدة تسعى لذلك  المجاالت،

 التـدهور مـن البيئـة  ايةوحم المشكالت تلك من الحد في األدوات أفضل واستعمال المعالم،

 خـــالل مـــن أو ورســـوم، ضـــرائب فـــرض خـــالل مـــن ســـواء البيئـــي، النظـــام تـــوازن  واخـــتالل

 تطبيـق يختلـف حيـث البيئـة، حمايـة مجـال فـي  اإلداريـة السـلطات عن تصدر التي األوامر

 خاصــة محــددات مــن تنطلــق  معينــة بيئيــة لمعــايير وفقــا أخــرى إلــى دولــة مــن األدوات هــذه

 . البيئية السياسة  فعالية مدى معرفة لهاخال من يتم

                                                           
 .20.ص .سابق مرجع سرحان،  سامية  1
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  تـــأثير  ذات  خطيـــرة بيئيـــة  تغيـــرات بعـــدة  العـــالم دول مـــن كغيرهـــا  الجزائـــر تمـــر  

  الضـــرورة مــن أصـــبح لــذلك واإلنســانية، واالقتصـــادية االجتماعيــة،  األوضـــاع علــى واضــح

 رئيسـيا بعـدا  باعتبارهـا التلـوث،  أنـواع مختلـف مـن عليهـا والمحافظـة البيئـة  حماية الملحة

 تحديـــد يجـــب ف نـــه هنـــا ومـــن. القادمـــة  األجيـــال علـــى البيئيـــة المخـــاطر تحـــديات أبعـــاد مـــن

 التشــريعات خــالل مــن البيئــة حمايــة آليــات وتطــوير الجزائــر فــي البيئيــة السياســية أولويــات

 .المستدامة التنمية إطار في والتنظيمية واالقتصادية، القانونية، والنصوص

 زمنيـــة فتـــرة مـــدار علـــى المجـــال هـــذا فـــي الجزائريـــة الجهـــود وتطـــورت تعـــددت ولقـــد        

 التعـرض خـالل مـن الجزائـر فـي البيئـي الوضع على التركيز سيتم الفصل هذا وفي. طويلة

 .البيئة  حماية مجال في اتخذتها التي والتدابير الجزائر، منها تعاني التي للمشاكل
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 الجزائر في البيئي  لوضعا األول المبحث

 الطبيعيــة ومواردهــا جغرافيتهــا حيــث مــن خصوصــيتها لهــا منطقــة فــي الجزائــري تقــع       

 مــــن تعــــاني  الجزائــــر  فــــ ن المنطلــــق  هــــذا ومــــن. ككــــل العربيــــة المنطقــــة بهــــا تتميــــز التــــي

 كــل  حمايــة أولويــات تحديــد أســتوجب مــا والهــواء المــاء، بالتربــة، تتعلــق عديــدة  مشــكالت

 .المجال هذا في وتشريعات قوانين بسن الطبيعية موارد من ومورد نصرع

  الجزائر في البيئية المشاكل: األول المطلب

 دول مــن كغيرهــا  معاناتهــا إلــى باإلضــافة عديــدة، بيئيــة مشــكالت مــن الجزائــر  تعــاني     

 مـن أيضـا انيوتعـ  الحـراري، واالحتبـاس األوزون لثقـب السـلبية اإلفـرازات مـن الثالـث العالم

 :عن األولى بالدرجة الناتجة المشكالت

 للمــوارد مفــرطال ســتغاللواال الجــائر، كــالرعي للفــرد  الســلبية الممارســات بســبب: التصففحر-

ـــة ـــخ... الطبيعي ـــر فـــي التصـــحر مشـــكلة تر ظهـــ ال ـــات بـــاقي مثـــل  مثلهـــا الجزائ  شـــمال غاب

 معظــم فــي بــدورها اختفــت يالتــ ،االستيبســو حشــائش محلهــا وحــل تــدميرها تــم والتــي إفريقيــا،
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 فقيـرة صـحراوية بيئـة إلـى  النهايـة في لتتحول يعو ر ال االستغالل إفراط وطأة تحت المناطق

 37.الموارد

 

ــ   الشــاحنات و الســيارات  ســبب الهــواء تلــوث مشــكلة مــن الجزائــر تعــاني : الهففواء  تلففوث ـ

 :  مثل ةمضر  غازات إنتاج عن مسؤول  البنزين احتراق ألن المدن، في  السيما

 Le plomb      Les  oxyde d’azote- Le Monoxyde de Carbone.ذلـك علـى وكمثـال بـالجزائر 

 أكثــر الســيارات مــن 41و ســنوات، 11 عمرهــا  تجــاوز 4 مــن ســيارات 3 توجــد العاصــمة

 .1المستخدم البنزين حول قوله يمكن الشيء ونفس. سنة 21 من

 األبـــيض البحـــر أن  حيـــث البحـــار، تلـــوث مـــن اأيضـــ الجزائـــر  تعـــاني:   البحفففار  تلفففوث فففف

 طــرح مــن عنهــا نــتج ومــا المنطقــة، فــي التصــنيع عمليــات بســبب للتلــوث تعــرض المتوســط

 . فيه المصانع ونفايات السائلة  الفضالت

 السـكاني للنمـو نظـرا مقلق بشكل الجزائر في التلوث مشكل تفاقم :السريع السكاني لتزايدا ـ

 فضــال. تتحملــه أن المتــوفرة البيئيــة للمــوارد يمكــن ال بشــكل الســكان لمعــد ينمــوا إذ المتزايــد،
                                                           

"  وطنيتين صحفيتين لمضمون تحليلية دراسة:  الجزائر في البيئي الوعي وتنمية المكتوبة الصحافة" يحي،  بن سهام 0
 اجتماع علم في الماجستير شهادة لنيل مقدمة  مذكرة" . ساعة أخر"  جهويتين وصحيفتين"  Le Matin"  و الشروق
-2117 والديمغرافيا، االجتماع علم االجتماعية،قسم والعلوم اإلنسانية العلوم كلية قسنطينة، منتوري جامعة التنمية
 .015.ص ،2115

  1 .22.ص. سابق مرجع يحي، بن سهام
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 والخــدمات والميــاه والطاقــة الصــحية والعنايــة الســكن، مجــاالت فــي ضــغوط مــن تولــده عمــا

 .األساسية المتطلبات من وغيرها

 تواجـد بسـبب البيئـي التدهور في بدورها ساهمت الصناعية التنمية إن:  الصناعي التلوث ف

 مــن كبيــرة كميــة اســتهالك فــي تســببت حيــث الســاحلية، المنــاطق فــي الصــناعة اتالمؤسســ

 .الزراعية األراضي على قضائها إلى إضافة المياه،

 

 تواجـــد عـــدم نتيجـــة البيئـــة تلـــوث فـــي الصـــناعية النفايـــات تســـببت أخـــرى، جهـــة ومـــن      

 عنابـة واليـة فمـثال كثيـرة،  أمـراض ظهـور فـي تسـبب كمـا  النفايـات، هـذه  لمعالجة مصانع

  بهـا،" الحجـار" ومركـب" إسـميدال"  مركـب تواجـد بسـبب عويصـة بيئيـة مشـكالت مـن تعاني

 مركـب طـرف من ترمى الصناعة في المستخدمة المياه من مكعب متر ماليين 8 عام فكل

 1.الحجار

  الجزائر في  يةئالبي السياسية  وأولويات ةبيئلل  الدولية االتفاقيات: الثاني  المطلب

 البيئيـــة  االتفاقيـــات مـــن العديـــد علـــى الجزائـــر صـــادقت: للبيئفففة  الدوليفففة االتفاقيفففات:  أوال

  2 :منها الدولية

                                                           

.01ص ،سابق مرجع سرحان،  سامية  1  

. 10 -70.ص.ص ،2111،النجاح مطبعة :الجزائر ،الجزائر في البيئية الرهانات ملحة، أحمد  2  
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  بروتوكــول  علـى 1992 أكتـوبر 21 يــوم  الجزائـر صـادقت:  نواألوز  طبقففة  اتفاقيفة -1

 .1993  جانفي 18 في  متعاقد طرفا  لتصبح  مونتلاير

  المــدمرة  للمــوارد  كبيــرة  كميــات  تســتهلك  باعتبارهــا- يــةاالتفاق  هــذه فــي الجزائــر والتزمــت

ـــ األوزون  لطبعـــة   وفـــق  الســـتعمالها حـــال ووضـــع المـــواد،  هـــذه علـــى تـــدريجيا بالقضـــاء  ـ

 . لالتفاق  المحددة  الشروط

  عليهــا الجزائــر  ومصــادقة  ،1991 جــوان 6 فــي  عقــدت: البيولففوجي التنففوع  اتفاقيففة -2

 تهـدف  حيـث الحيـوي، التنـوع  حمايـة مـن  تمكنها  وطنية إستراتيجية بانجاز ملزمة يجعلها

 . للجزائر  الطبيعية الثروات تقييم إلى اإلستراتيجية هذه

 هـذا ويتضـمن ،0002 سـنة  االتفاقيـة علـى  الجزائـر صـادقت:  المنفا  تغير اتفاقيات -2

 مـن  للتقليل وطنية جيةإستراتي انجازو  للغازات، وطني جرد انجاز: يلي ما الوطني  االلتزام

. المناخية  التغيرات عن الناتجة المحتملة  اآلثار  ودراسة الساخنة، الغازات

 طالبـت التـي الـدول أوائـل مـن  الجزائـر  تعتبـر:  التصحر  لمكافحة  ةيالدول االتفاقية -4

 خلــق  أجـل مـن جاهــدة" ريـو" مـؤتمر خــالل عملـت  حيـث التصــحر؛  مكافحـة علـى وألحـت

 سياســـي  مســـتوى أعلـــى فـــي قـــرار إلـــى الـــدولي المجتمـــع وصـــل وقـــد  دوليـــة، ريعيةتشـــ آليـــة

 وأصــبحت  1994 جــوان 11 فــي اعتمــدت التــي التصــحر لمكافحــة دوليــة اتفاقيــة لتأســيس
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 مـــاي فـــي االتفاقيـــة هـــذه علـــى الجزائـــر وصـــادقت ،1996 ســـبتمبر 16 فـــي المفعـــول ســـارية

1996. 

  زائرالج في  ةيالبيئ السياسة أولويات: اثاني

 إســـتراتيجية فأعـــدت البيئـــة مجـــال فـــي يواجههـــا الـــذي التحـــدي رفـــع الجزائـــر اختـــارت

 1:أهداف ثالثة تحقيق إلى تهدف

 .  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  برامج في  البيئية  االستمرارية إدماج -1

 .الفقر  ظاهرة من والتقليص المستدامة التنمية تحقيق على العمل -2

 . للسكان  العمومية  الصحة  حماية -3

 مــع  بالتعــاون والبيئــة اإلقلــيم تهيئــة  وزارة فــي والمتمثلــة الوصــية، الســلطات  عملــت      

   واألجانـــب الجزائـــريين الخبـــراء مختلـــف ومـــع والدوليـــة،  المحليـــة  الرســـمية  الجهـــات بعـــض

  كقاعـدة  تسـتخدم  للبيئـة وطنيـة إسـتراتجية أسـس إرسـاء إلـى أساسـا تهـدف خطـة وضع إلى

 مـــن  للجزائـــر  البيئيـــة  الحالـــة بوصـــف وذلـــك  البيئـــة،  أجـــل مـــن الـــوطني للمخطـــط عمـــل

 :خالل

. الجزائر في البيئية التغيرات  عوامل على الكشف -
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ــــات جمــــع - ــــة، والمشــــاكل الرئيســــية األجــــزاء حــــول الموجــــودة المعطي ــــك البيئي  بتحديــــد وذل

.المشاكل لتلك المباشرة وغير المباشرة األسباب

 االجتماعيـة االقتصادية تأثيراتها وكذا البيئي، والتدهور التلوث مستويات حصر محاولة  -

.معالجتها أسبقية نظام الوضع وهذا

.  الجزائر في البيئية  التنمية أفاق  رسم -

 : فيمايلي التقرير أهداف تتمثل التشخيص، هذا خالل من       

  .اإليكولوجية  األنظمة  لمختلف  يةالبيئ نوعية  تحسين  أفاق عينات  بواسطة تحديد-

  المـــــوارد وتـــــدهور  التلـــــوث علـــــى القضـــــاء أو تخفـــــيض  ب مكانهـــــا التـــــي  اآلليـــــات تحديـــــد-
   . الطبيعية

  .العمل وبرامج األولوية ذات األهداف تحديد-

  .عشرية لمدة استثمار برامج إلى العملية البرامج هذه ترجمت-

 1.البرنامج  هذه تصالحيا  ومراقبة متابعة نظام  وضع-

:فهي للبيئة  الوطنية  اإلستراتيجية مبادئ  عن أما

                                                                                                                                                                                

 شهادة لنيل مقدمة مذكرة ،"الجزائر حالة دراسة البيئية السياسات  صياغة في المدني المجتمع  دور" برير،إ غنية 0 
 كلية باتنة، -لخضر الحاج جامعة ،مقارنة وحكومات عامة سياسات :تخصص.  السياسية العلوم في الماجستير
 .71.ص. 2101-2110 السياسية، العلوم  قسم ،الحقوق

  .71.ص سابق، مرجع إبرير، غنية 1

 .70 نفسه، لمرجعا 2
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 مسـتدام نمـو إلحداث  البالد  تنمية  إستراتيجية في والبقاء لالستمرار البيئة  قابلية دمج-1

 .الفقر  حدة من والتخفيف

   الصـــلة ذات للبيئيـــة الخارجيـــة الجوانـــب ضـــبط إلـــى ترمـــي فعالـــة عامـــة سياســـات ســـن -2

 .   متزايد بشكل الخاص القطاع بها يبادر التي االقتصادية؛ نشطةباأل

 :يجب المبدأين هذين إلى واستناد

 تضــبط وأن  واالقتصــادية االجتماعيــة األولويــات مــع تتفــق  دقيقــة  بيئيــة  أهــداف تحديــد -

.  األهداف  تلك لتحقيق ثابتة مؤشرات على والمركزة  األولوية،  ذات العمل  برامج

ـــة  المؤسســـة طـــراأل تهيئـــة -   واعتمـــاد البيئيـــة  ألهـــداف  إســـتراتيجية أداة وجعلهـــا والقانوني

.  واضحة  مسؤوليات ذات  عمومية  قوة  تمارسها وسلطة للمطالبة، نظام

  كافيـــة وبأعـــداد أكفـــاء عـــاملون لـــدينا ليكـــون البشـــرية، المـــوارد لتنميـــة كامـــل برنـــامج تنفيـــذ -
.الطبيعية الموارد  وتسير  البيئة  حماية  برامج  لتطبيق

. سنوات11 غضون في بها القيام الواجب الشاملة االستثمارات تحديد  -

.  األولوية سبيل على  تنفيذها  الواجب المشاريع ضبط  -

.  تدريجيا  التكاليف  اقتصاد إلدخال  المحفزة  التدابير  اعتماد  -

2. المالية الموارد حشد إستراتيجية  تبني -


 
 :  وهي عناصر عدة على تشتمل تجدها للبيئة نيةالوط اإلستراتيجية إن

.%21 تقدربـ تشجير نسبة بلوغ  بهدف  االلتزام مع وتوسعيه، النباتي  الغطاء  حماية-
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ــــاظ- ــــى الحف ــــوجي، التنــــوع عل ــــة علــــى الحــــرص مــــع  البيول ــــواع كــــل  حماي   الحيوانيــــة  األن
.باالنقراض والمهددة  النادرة  والنباتية

  أصـــــابها  التـــــي األراضـــــي إصـــــالح  خـــــالل مـــــن وذك لتـــــدهور،ا مـــــن الســـــهوب  حمايـــــة-
.   التصحر

ـــر المنـــاطق فـــي  الســـريع التـــدخل  طريـــق عـــن الســـطحية األحـــواض  حمايـــة-  تـــأثير األكث
.  فيها المحليين السكان إشراك يتم متكاملة مشاريع انجاز خالل من المائي، باالنجراف

. التلوث مضادة وترتيبات وقائية اتآلي خالل من أشكاله بكل الصناعي التلوث مكافحة-

.  البيئية الناحية من عقالنية بكيفية الخطيرة  النفايات  لتسيير وطني نظام وضع-

 شـبكة  وأحـداث  جمعهـا، شـروط  تحسـين  طريـق عـن  الحضرية النفايات  تسير تحسين-
. النفايات  لمعالجة أنظمة و للمراقبة  خاضعة مزابل

عـــادة  والصـــناعة  الحضـــرية النفايـــات الســـترجاع سياســـة تنفيـــذ -   ومعالجتهـــا  رســـكلتها  وا 
1.وتثمينها

  لتطهيــر  متكاملــة  سياســة تنفيــذ  طريــق  عــن الحضــرية، الصــرف ميــاه تســيير تحســين -
عادة وتصفيتها المياه  هذه .استعمالها  وا 
.  التلوث أشكال كل ومكافحة الخضراء المساحات وزيادة الحضري  الوسط  تحسين -

  النـاتج  التلوث من بالوقاية خاصة بأعمال القيام طريق عن البحري الوسط تلوث مكافحة-
.البحري النقل بنشاطات والمرتبط األرض من
 

 مـــن تمكينهـــا قصـــد  البيئـــة،  حمايـــة مجـــال فـــي وتشـــجيعها  الجمعويـــة  الحركـــة  ترقيـــة -
. بالبيئة المتعلقة بالمساءل المواطنين توعية في المساهمة

                                                           

.01 ص ،سابق مرجع ابرير، غنية  1  
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 منهـا االقتصـادية  األدوات  وترقيـة  البيئة،  ميدان في العلمي والبحث  التكوين  ترقية -
.  البيئة حماية في تساهم التي الجبائية

.  البالد  واقع مع  تكيفها بهدف والتنظيمية التشريعية الترتيبات تحسين -

 عاقــدتت التــي االلتزامـات  احتــرام علــى والسـهر البيئــة، مجــال فـي الــدولي التعــاون ترقيـة -
.البيئة مجال في  المبرمة  الدولية  االتفاقية  تنفيذ إطار في  البالد بشأنها
1: يلي ما  اإلستراتيجية هذه  تنفيذ ويتطلب         

 للتشـــريع الفعلـــي التطبيـــق ومتابعـــة مصـــداقية، ذات بتنظـــيم فعالـــة عامـــة سياســـات بنـــاء -
 المســتوي علــى خاصــة ياتالمســتو  كــل فــي نوعيــة ذات بشــرية ومــوارد مؤسســاته بقـدرات
.المحلية الجماعات مستوى أي المركزية األكثر

 اسـتعمال  فيهـا يكـون  بحيث  المسطرة،  البرامج  تنفيذ  بضمان  كفيلة قاعدة تشكيل - 

  سـلمية  بيئيـة خـدمات  وتقـديم  التلوث أضرار من المواطنين  وحماية  الطبيعة الموارد

.الجزائر في البيئة حماية  متطلبات مع متوافقة











 

 الجزائر في  البيئة  حماية  تدابير:  الثالث المطلب
                                                           

.00 ص سابق، مرجع برير،إ  غنية  1  
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  طبقـت  االسـتعمار مـن طويلـة  لفتـرة خضعت قد  الجزائر أن أحد على يخفي ال          
  فـــان  البيئـــة حمايـــة  بقواعـــد  األمـــر تعلـــق  وكلمـــا الفرنســـية،  واألنظمـــة  القـــوانين  خاللهـــا

 .الجزائرية األراضي في  احترامها يأبي  الفرنسي  المستعمر

 الفرنسـية دفعت بالسـلطات ثروات وموارد طبيعة من به تتمتع لما بالنظر فالجزائر         
  علـى الجزائـر اهتمـام انصـب فقد مباشرة االستقالل بعد أما. واستنزافها استغاللها إلى أنداك
 قاعــدة لــديها  تكــن لــم أنــه كمــا البيئــي،  الجانــب مــا حــد إلــى مهملــة  والتعميــر البنــاء إعــادة

 . البيئية  تلوث إلى تؤدي أن شأنها من  صناعية

إلــى  اليــوم إلــى االســتقالل الجزائــر مــن فــي مراحــل تطــور التشــريع البيئــي يمكــن تقســيم :أوال
 :مراحل ثالثة

1983 سنة إلى( 1962)  االستقالل من ألولىا  المرحلة 

  بحمايـــة االهتمـــام فـــان  االســـتقالل،  حداثـــة مـــن  الـــرغم وعلـــى الســـتينات مرحلـــة فـــي      
    1. البيئة حماية  بجوانب ببعض تتعلق تشريعات  صدرت حيث تماما؛  يغب لم البيئة








                                                           

 مـــارس 17 فـــي مـــؤر ال 12-12 المرســـوم ،02:العـــدد الرســـمية، الجريـــدة الشـــعبية، الديمقراطيـــة الجزائريـــة الجمهوريـــة 0 
: العـدد الرسـمية الجريـدة الشـعبية، طيـةالديمقرا  الجزائريـة  الجمهوريـة وأيضا. 07 ص السواحل، بحماية المتعلق ،0012

 .15. ص الساحلية،  بالحماية المتعلق ،0012 ديسمبر21 في مؤر ال 717-12 المرسوم ،70

 يوليـو 27 فـي مـؤر ال 211-12 المرسـوم ،52:العـدد الرسـمية، الجريـدة الشعبية، الديمقراطية الجزائرية الجمهورية وكذلك
ــاه لجنــة ب نشــاء المتعلــق ، 0012 : العــدد الرســمية، الجريــدة ،الشــعبية الديمقراطيــة الجزائريــة والجمهوريــة .22 .ص ،المي

 .21ص األراضي، استغالل أساليب بحضر المتعلق ،0012 مايو 20 في مؤر  077-15 المرسوم ،17
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 للبيئـة،  القانونيـة  الحمايـة  صـراحة يتـبن لـم الذي 1 البلدية قانون صدر 1961  سنة ففي

 حمايــة إلــى يســعى باعتبــاره البلــدي المجلــس رئــيس  صــالحيات إلــى  باإلشــارة فقــط  واكتفــى

  حمايــة إلــى  اإلشــارة تضــمن  فقــد 1969 ســنة الصــادر 2الواليــة قــانون أمــا  العــام، النظــام

  العموميــــة  الســــلطات  إلــــزام علــــى الــــنص  خــــالل مــــن وذلــــك مباشــــر، غيــــر  بشــــكل البيئـــة

 .والوبائية المعدية األمراض  لمكافحة الالزمة  القرارات وأخذ  بالتدخل،

 تجســد التــي التشــريعية البــوادر بعــض تظهــر بــدأت فقــد الســبعينات، مرحلــة فــي أمــا        
 تسـاهم استشـارية، كهيئـة3 للبيئـة الوطنيـة اللجنة إنشاء تم حيث البيئة، بحماية الدولة اهتمام

 .البيئة حماية مجال في باقتراحاتها
                                                           

  ،0011 ينـاير فـي المـؤر   27-11 رقم ،األمر 11: العدد الرسمية، الجريدة الشعبية، الديمقراطية الجزائرية الجمهورية1 
 .01 ص البلدي، بالقانون المتعلق

 مـــايو 22 فـــي المـــؤر  27-10 رقـــم األمـــر 77:العـــدد  الجريـــدة الرســـمية، الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشـــعبية، 2
 . 21.ص الوالية، بقانون المتعلق ،0010

 02 فـي المـؤر  015-17 رقـم المرسـوم ، 50:العـدد  الرسـمية،  الجريـدة الشـعبية،  الديمقراطيـة  الجزائرية  الجمهورية 2
 . 201.ص البيئة،  لجنة  احداث تتضمن ،0017 يوليو

 أبـوبكر جامعـة .الدكتوراه  شهادة  لنيل مقدمة مذكرة  . الجزائر في  البيئة  لحماية  القانونية لياتاآل" ، وناس  يحي  7 
 . 20.ص. 2111 ،تلمسان بلقايد
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 بحماية البيئة اصخ صدور قانون البيئة وعدم لحماية واضحة سياسة غياب إن        
نما  لحداثة استقالل الجزائر، فقط يعود ال المرحلة هذه خالل  حداثة كذلك إلى يعود وا 

 يتكرس  بدأ الـذي الدولي؛ المستوى حتى على جديد كمفهوم حماية البيئة تبلور مسألة
 للدول السلبي والموقف 1912 جوان في بستوكهولم دولي تجمع أول انعقاد بعد تدريجيا

 .4 البيئة حماية مسألة بخصوص عنه المنبثق اإلعالن من الجزائر ومنها  ميةالنا

 االنشــغال أن وأعتبـر البيئــة، لموضــوع حمايـة للطــرح الغربـي مناوئـا الموقــف هـذا جــاء حيـث

 تحمــل المصــنعة الــدول التنميــة الملحــة وعلــى تحقيــق ضــرورة ثانويــة أمــام هــو مســالة البيئــي

.البيئي التدهور تبعات

 2113 لىإ 1983 من ة:يالثان  ةالمرحل

  ســنة  وتــأتي للبيئــة،  التشــريعية  الحمايــة مجــال فــي  حاســمة  الفتــرة هــذه  تعتبــر         
 بصـــورة تعامـــل والـــذي البيئـــة،  حمايـــة قـــانون بصـــدور وذلـــك هامـــة؛ تحـــول  كنقطـــة 1983
  يئــــةالب  حمايــــة  ســــبيل فــــي  قانونيــــة نهضــــة القــــانون هــــذا يعــــد حيــــث البيئــــة، مــــع شــــمولية
  تبنـي الـذي 1989 سـنة الدسـتور  جـاء  أن إلـى  االسـتنزاف  أشـكال  جميـع مـن  والطبيعـة
 . المجاالت مختلف في جديدة توجهات

 يجـــب عامـــة مصـــلحة إياهـــا معتبـــرا للبيئـــة القانونيـــة الحمايـــة كـــرس الوقـــت نفـــس وفـــي      
 مــن معديــة وذلــكال األمــراض مــن ووقايتــه المــواطن بصــحة االعتنــاء ضــرورة وكــذا حمايتهــا،

 1. المجال بهذا بالتكفل الدولة إلزام خالل
                                                                                                                                                                                

 
 
 تكفل يتضمن  ،0070 دستور من 50 المادة ،02 العدد  الجريدة الرسمية، ديمقراطية الشعبية،الجزائرية ال الجمهورية 1

 .50.ص والمعدية ومكافحتها، من األمراض الوبائية الدولة بالوقاية
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 غيــــر أو ذات العالقــــة المباشــــرة القــــوانين مــــن كثيــــر مقدمــــة لصــــدور 1989دســــتور  وكــــان
   2. البلدية والوالية قانوني: منها البيئة بحماية مباشرة









 هيئـــةت فـــي الـــوالئي الشـــعبي المجلـــس  اختصـــاص علـــى  الواليـــة قـــانون  نـــص  حيـــث      

 مـــع انســـجاما أكثـــر فكـــان 2البلديـــة قـــانون أمـــا 1. ترقيتهـــا و البيئيـــة وحمايـــة الـــوالئي، اإلقلـــيم

 البيئـة بحمايـة المتعلقـة القواعـد مـن كثيـر نصوصـه فـي تبنـي حيـث حماية البيئة؛ مقتضيات

والنفايــات  القــذرة الميــاه التــدابير لمكافحــة اتخــاذ ضــرورة وكــذا العموميــة، والنظافــة كالصــحة

ن  الحياة: إطار بتحسين عالقة ماله الخضراء وكل المساحات شاءوا 

                                                                                                                                                                                
 0001 أبريل 00 في مؤر  17-01 القانون ،05 :العدد  الجريدة الرسمية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 2
 .517.ص الوالية، قانون المتضمن 0001 ابريل 00 في المؤر  10ـ01 والقانون 777 ص البلدية، متضمن قانونال

 
في  المؤرخ 10ـ01 القانون من 57 المادة ،05العدد:  الجريدة الرسمية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 0

 .051 ص الوالية، قانون المتضمن ،0001 ابريل 00

 القانون من 017-011-11-11 المواد ،: 05 العدد  الجريدة الرسمية، مهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،الج 2 

701-702 ص ، ص ،  البلدية قانون المتضمن 0001 ابريل 00 في المؤرخ 01-17  

 10 في مؤرخ 20-01 القانون ، 52:العدد  ، الرسمية  الجريدة ،  الشعبية  الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية 2

 بالتهيئة المتعلق ،50 العدد ،  الرسمية  الجريدة. 2117 أوت 07 في المؤرخ 15-17 باآلمر المعدل 0001 ديسمبر

.والتعمير  

 فبراير 21 في مؤرخال 17ـ01 المرسوم ،01:العدد الجريدة الرسمية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 7

 211 .ص البيئة، أثير علىدراسة الت المتضمن ،0001
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ـــ   بـــين األراضـــي  تســـيير فـــي التـــوازن إحـــداث إلـــى هـــدف الـــذي ؛ 3والتعميـــر التهيئـــة قـــانون ـ

 . الطبيعية واألوساط  البيئية على  والمحافظة الصناعة ، الفالحة السكن،  وظيفة

 بهـا أداة جديـدة جـاء باعتبارهـا البيئـة؛ لـىع التأثير مدى بدراسة المتعلق التنفيذي المرسوم-

1993 لسنة البيئة قانون
4
 

حمايـــة  مجـــال فـــي التشـــريعات مـــن جـــاءت بكثيـــر التســـعينات فتـــرة أن القـــول ويمكـــن

البيئة. بحماية الهياكل المكلفة من العديد استحدثت كما  العالقة، البيئة والمجاالت ذات



 

  2111 إلى 2113 سنة من :الثالثة المرحلة

ــــدولي االهتمــــام  اســــتمرار مــــع       ــــة،  بحمايــــة  ال ــــة مفهــــوم  ترســــخ  وبدايــــة  البيئ   التنمي

  للتنميــــــة 2112 عــــــام أفريقيــــــا بجنــــــوب جوهانســــــبورغ  قمــــــة فــــــي تأكــــــد والــــــذي المســــــتدامة،

 إطـــار فـــي  البيئـــة  بحمايـــة  المتعلـــق 11-13 رقـــم القـــانون الجزائـــر فـــي صـــدر المســـتدامة،

 وكذا  دولية محافل عدة في الجزائرية الدولة لمشاركة كثمرة جاء ذيوال المستدامة،  التنمية

 . الموضوع هذا في االتفاقيات من العديد على مصادقتها
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 مــن  البيئــة  بحمايــة التكفــل إطــار فــي  ايجابيــة تحــول نقطــة القــانون هــذا  يعتبــر كمــا      

  ومتطلبــات ناســبيت بمــا للبيئــة أفصــل حمايــة تجســد وأهــداف مبــادئ مــن تضــمنه مــا  خــالل

 .ببطء تسير  تزال ال القانون لهذا  التنفيذية  المراسيم أن إال ومبادئها، المستدامة  التنمية

 البيئـة  حمايـة إليهـا ترمـي التـي الرئيسـية األهـداف الجزائـري البيئي التشريع حدد وقد

 1:يلي كما وهي المستدامة  التنمية  إطار في

 البيئة. تسيير عداألساسية وقوا المبادئ تحديد ـ 

ـــــ  اســـــتعمال وكـــــذا المتـــــوفرة الطبيعـــــة للمـــــوارد العقالنـــــي  االيكولـــــوجي االســـــتعمال  ترقيـــــة ـ

   . نقاءا األكثر التكنولوجيات

 الخطــوط علــى يشــتمل والــذي اإلقلــيم، لتهيئــة الــوطني المخطــط وضــع تــم 2101 ســنة وفــي

 : وهي اإلقليمي  للعمل العشرون والبرامج  ،ربعةاأل  التوجيهية

   .واإلقليمي القاري بعدها في البيئة اليةإشك إدماج مستدام  إقليم نحوا: 0 التوجيهي  الخط

 .اإلقليمي التوازن  إعادة اتيمادين  نشاءإ:  2 التوجيهي الخط

 .األقاليم وتنافسية جاذبية شروط خلق:  2 التوجيهي الخط

                                                           

 
 01-12 القانون من 12 المادة ،72: العدد  الرسمية،  الجريدة ،  الشعبية  الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية 1

 .1 ص المستدامة، التنمية إطار في البيئة  حمايته يتضمن  ،2112 يوليو 00 في المؤرخ
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 1تحقيق اإلنصاف اإلقليمي.:  7 التوجيهي الخط

   التنظيمية اتاإلجراء ثانيا:

 فــــي  البيئــــة  لحمايــــة  وردعيــــة  وقائيــــة  إجــــراءات الجزائــــري  المشــــرع  وضــــع لقــــد       

 المعيشــــي اإلطــــار أو والطبيعــــة  المائيــــة  بـــالموارد األمــــر تعلــــق  ســــواء  وجوانبهــــا مختلـــف

 : في أساسا وتمثلت  األفراد

 :(اإللزام)  األمر -1

  معــين  ايجــابي  بعمــل بالقيــام معنــوي أو  طبيعــي  شــخص إلــزام أمــر بــه  ويقصــد        

  البيئــة  ووقايــة  حمايــة إلــى  يــؤدي أن شــأنها مــن الفعــل هــذا  مثــل أن المشــرع يعتقــد عنــدما

           2 تصيبها قد التي اإلضرار من

إطار حماية الهواء والجـو  ففي االلتزام تجسد أسلوب التي من األمثلة العديد وهناك        

 كــل اتخــاذ الصــناعية الوحــدات علــى يجــب انــه علــى 11ـــ13 القــانون مــن 46 المــادة نصــت

 .إفقار طبقة األوزون في استعمال الموارد المتسببة عن الكف أو للتقليل الالزمة التدابير

 حــائز أو منــتج كــل 19ـــ11 قــانون فــي المشــرع ألــزم فقــد  النفايــات يخــص  فيمــا أمــا        

 ممكـــن قـــدر بأقـــل النفايـــات  إنتـــاج لتفـــادي  الضـــرورية  اإلجـــراءات كـــل يتخـــذ إن  للنفايـــات
                                                           

 الجزائرية الجمهورية أنظر: اإلقليمي للعمل العشرون والبرامج ربعةاأل التوجيهية الخطوط حول التفاصيل من لمزيد 0

  00-70.ص ، ص.اإلقليم لتهيئة الوطني المخطط ،والبيئة العمران وزارة الشعبية، الديمقراطية
 . 207.ص ،2111.  اليازوري دار:  عمان .البيئية اإلدارة صالح مخلف، عارف2
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 بالتصـريح  يلـزم كما للنفايات، إنتاجا  وأقل نظافة أكثر  تقنيات  واستعمال باالعتماد وذلك

 الموجـودة النفايـات خصائص  وكمية  بطبيعة المتعلقة بالمعلومات  بالبيئة  المكلف للوزير

 1.لديه

  حظـــر إلـــى مشـــاكلها ومعالجـــة  البيئـــة  لحمايـــة نونالقـــا  يلجـــأ قـــد:  (النهفففي) رحظفففال -2

 مـن 21 المـادة كمنـع  البيئـة علـى وضـررها خطورتهـا يقـدر التـي التصـرفات ببعض اإلتيان

زالتها النفايات بنشر  المتعلق 19ـ11 رقم القانون   الخاصـة النفايـات  وغمـر طمر ومراقبة وا 

 : نوعين إلى والخطيرة

 األعمــال الكلــي لــبعض بــالمنع ويكــون  ن حمايــة البيئــة،قــواني فــي الغالــب وهــو مطلــق حظــر

 أضـــرار تســـبب أن شـــأنها كبيـــرة مـــن لهـــا خطـــورة التـــي التصـــرفات يمنـــع القيـــام بـــبعض كـــأن

-13 رقـم القـانون مـن  المـادة في جاء ما  لذلك وكمثال.  الطبيعي والمحيط جسيما بالبيئة

 أو صــب كــل يمنــع أن المســتدامة  التنميــة تحقيــق  إطــار فــي  البيئــة   بحمايــة المتعلــق 11

 إلعــادة المخصصــة الميــاه فــي طبيعتهــا كانــت أيــا النفايــات رمــي أو المســتعملة للميــاه طــرح

 يكـــون قـــد كمـــا الميـــاه جـــذب وســـراديب والحفـــر  اآلبـــار وفـــي الجوفيـــة  الميـــاه طبقـــات تزويـــد

 قبــل مــن تصــريح إذن علــى الحصــول بعــد  معــين بعمــل  القيــام يمكــن حيــث نســبي الحظــر

 .محددة وشروط لقوانين وفقا المجال في والمختصة  المعينة لسلطاتا

                                                           
 المدرسة إجازة لنيل تخرج مذكرة.  تطبيقها في القاضي ودور البيئة  حمايةل  القانونية الوسائل حوشين،  رضوان0

 :عليه متحصل. 27 .ص .2111 .الجزائر. للقضاء العليا المدرسة عشر، الرابعة الدفعة ،للقضاءالعليا 

http://www.search.4 shared .com./post dounload /zqixivry/mémoire html  
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 المــادة النســبي منهــا ونصــت عليــه الحظــر عــن أمثلــة الجزائــري التشــريع تضــمن وقــد  

 والنفايــات المــواد والتحميــل الشــحن عمليــات فــي اشــترطت ، والتــي11ـــ13 القــانون مــن 11

 .1بالبيئة لمكلفا الوزير يسلمه ترخيص على البحر في للغمر الموجهة

 معــين نشــاط  بممارســة المختصــة اإلدارة عــن الصــادر اإلذن بــه ويقصــد:  التففرخي  -3

 حســب التــرخيص هــذا  العموميــة الســلطات تمــنح وقــد اإلذن هــذا بغيــر ممارســته يجــوز فــال

جـــراءات شـــروط بـــاحترام وذلـــك المصـــنفة، المؤسســـات تخـــص تنظيميـــة أحكـــام  فـــي القيـــد وا 

 رئـيس أو الـوالي أو بالبيئـة المكلف للوزير  طرف من إما التراخيص وتسلم التجاري السجل

 المنشــــآت خضــــوع ذلــــك أمثلــــة ومــــن. نشــــاطها فــــي التحقيــــق بعــــد البلــــدي الشــــعبي المجلــــس

 لتــرخيص اســتغاللها مــن تنجــر التــي المضـار أو اإلخطــار وحســب أهميتهــا حســب المصـنفة

 2 نشاطها أجل ممارسة من

 الحصــول  دون  معينــة بأعمــال القيــام لإلفــراد القــانون محيســ قــد (:اإلبففال )  التصففريح -4

  تسـتطيع اإلبـالغ  طريـق وعـن للبيئـة، تلوثهـا احتمـال من  الرغم على مسبقة تراخيص على

 سـابق إمـا اإلبـالغ يكون  حيث التلوث احتماالت لمواجهة  الرقابة  بعميلة  تقوم أن اإلدارة

مــا خاللهــا، مــن يمــر التـي قوالطــر  الخطــرة المــواد نقــل موعــد عــن كـاإلبالغ  اإلبــالغ يكــون وا 
                                                           

 المدرسة إجازة لنيل تخرج  مذكرة ".الجزائري التشريع ظل في البيئية لحماية القانوني النظام" قرى،  بن سفيان 0
 : عليه متحصل .57.ص.  2115-2117. الجزائر ، للقضاء العليا ،المدرسة للقضاء العليا

http://wwww.idara.esm 2102ـ 12ـ22:  اإلطالع تاريخ. 
  .17 ص. سابق مرجع حوشين، رضوان  2
 

http://wwww.idara.esm/
http://wwww.idara.esm/
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ــــة نظــــر زراعــــي نشــــاط  ممارســــة عــــن الحــــق ــــدات وأنــــواع لكمي  الكيميائيــــة واألســــمدة المبي

 .1المستعملة

 والزراعيـــة والتجاريـــة  الصـــناعية المشـــاريع  أصـــحاب تحفيـــز فـــي وتتمثـــل  : الترغيفففب -1

 تراكمهـا وجودهـا  يـؤدي، التـي والعناصـر المـواد واسـتغالل اسـتخدام  إعـادة علـى  والخدمية

  الماديـة التشـجيعية والمكافـآت المزايـا بعـض ومنح ، البيئة تلوث إلى  معين وتركيز بكميات

  جـاء مـا وهـو ،2عليهـا والمحافظـة  البيئة حماية إلى تهدف بأعمال يقوم من لكل  والمعنوية

  التنميـــــة ارإطـــــ فـــــي البيئـــــة  بحمايـــــة المتعلـــــق 11-13 رقـــــم القـــــانون مـــــن 16 المـــــادة فـــــي

  التجهيـزات تسـتورد التـي  الصـناعية للمؤسسـات  وجمركيـة  مالية حوافز تمنح إذ المستدامة

  الحـراري االحتباس  ظاهرة  تخفيف أو  ب زالة منتجاتها  أو صناعتها سياق في تسمح التي

 3 أشكاله كل في  التلوث من والتقليص

 فــي والمتســيبين  للقــوانين  المخــالفين علــى  المناســبة  الجــزاءات تقريــر وهــو :العقوبففات-6

 :  منها صور  عدة ولها معنويين، أو طبيعيين أشخاص كانوا  سواء  البيئة أضرار

ــ  الحــد اإلنــذارات  تجــاوز حالــة فــي. الملوثــة األعمــال تخفــيض أو بتجنــب والتنبيــه اإلنــذار ـ

 يسـبب ممـا روعالمشـ لصاحب كعقوبة للمؤسسة المؤقت الغلق إلى اإلدارة تلجأ قد المطلوب
                                                           

 الثالث العربي المؤتمر في مقدمة عمل ورقة".  البيئة حماية في ودورها المحلية اإلدارة" بطيخ، محمد رمضان  1

  .21.ص، 2117. الشيخ شرم:  مصر .للتنمية الملوثة المخلفات إدارة في الحديثة االتجاهات البيئية، لإلدارة
   211.ص. ق،ساب مرجع مخلف، عارف صالح 2

  حماية المتضمن 01-12 القانون ، 21:  العدد  ، الرسمية  الجريدة ،  الشعبية  الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية 2

 .225. ص ،المستدامة  التنمية  إطار في  البيئة
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 تســرب لمنــع الالزمــة  والتــدابير االحتياطــات اتخــاذ إلــى تدفعــه واقتصــادية  ماديــة خســارة لــه

 .المستقبل في الخارجي المحيط إلى المؤسسات من الملوثات

 أو الماليـــة  العقوبـــات تقـــدير إلـــى إضـــافة النشـــاط بمزاولـــة التـــراخيص إلغـــاء إلـــى اللجـــوء  ــــ

 قـام مـن لكـل سـنتين لمـدة وحـبس دينـار ألف خمسمائة قدرها  مالية غرامة لفرض  الجسدية

 الخاضـــعة البحـــر ميـــاه أو  الجوفيــة أو الســـطحية الميـــاه فـــي تســربا تـــرك أو إفـــراغ أو برمــي

 مؤقتـا ولـو سـلبية  أثار تسبب مواد أو لمادة مباشرة غير أو مباشرة بصفة الجزائري للقضاء

-13 رقــم القـانون مـن 111 المـادة نــص ذلـك يبـين  كمـا والنبــات والحيـوان اإلنسـان بصـحة

.1 المستدامة التنمية إطار في البيئية بحماية المتعلق 11

  االقتصادية  اإلجراءات:   لثاثا

  لمتطلبـــــات  كاســـــتجابة جـــــاء الجزائـــــر فـــــي للبيئيـــــة  االقتصـــــادية األدوات  تبنـــــي إن       
  التنميــــة مفهــــوم  حقيــــقت وكــــذا ، البيئــــي  التلــــوث أضــــرار مــــن الحــــد  أي  البيئــــة،  حمايــــة

 . المستدامة

 علــى أساســا تركــز الجزائــر فــي المطبقــة البيئيــة األهــداف ذات االقتصــادية واإلجــراءات     
 اســتحداث 1992 لسـنة الماليــة  قـانون عبــر تـم حيــث ،(البيئيـة الرســوم) الردعيـة اإلجـراءات

 ليـتم(P D)البيئـة على  الخطيرة أو الملوثة األنشطة على الرسم في تمثل بيئي رسم أول
 معــدالت تعــديل" 2116-2111" ،" 2113-2112" 2111-2111" ســنوات فــي ذلــك بعــد

 تحفيــزا أكثـر يجعلهـا بمـا 2111 سـنة البيئـة علـى الخطيـرة أو الملوثـة األنشـطة علـى  الرسـم
                                                           

. 225 ص ،سابق مرجع  ،21: العدد  الرسمية،  الجريدة ، الشعبية  الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية 0   
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- 2114"-"2113-2112 ســــنوات جديــــدة بيئيــــة رســــوم تأســــيس وكــــذا التلــــوث مــــن للحــــد
2116 " 

 :  مايلي الجزائرية البيئية االقتصادية دواتاأل مضمون يتضمن

"  العــالمي المبـدأ تطبيــق  إطـار ،وفــي 2111 سـنة قبــل الجزائـر فــي  : البيئيففة الرسفوم -1
ـــدفع الملـــوث ـــم  ي ـــل تـــدعيم ت ـــات  وتأهي ـــة  التقنيـــة والمصـــالح الهيئ ـــا  واإلداري   لتفاعيـــل محلي
 وهـــذا. والخطيـــرة الملوثـــة اتالنشـــاط علـــى الرســـم بموجـــب المســـتحقة المبـــال  جبايـــة  عمليـــة
 لــم  1992 ســنة الماليــة قــانون المتضــمن 91-21 رقــم القــانون بموجــب انشــأ الــذي الرســم
 رســــم) الملوثــــة النشــــاطات منــــع فــــي الرســــم هــــذا اســــتخدام تــــم ، وقــــد 1994 فــــي إال يطبــــق
  1 البيئية  لحماية  قوية  إستراتيجية تطبيق في والمساهمة( تحفيزي

يناربالد الحصيلةالسنة

1992ـ

1993ـ

199488118288-12

19911164411121

19964121611131

19911883116111

199811331688849

 1998 حتى الجزائر في الملوثة النشاطات  على  الرسم حصيلة تطور: 11 رقم الجدول

 .16ص.  1999األول. العدد، بالبيئة المكلفة الدولة كتابة الجزائر البيئية، الجزائر مجلة :المصدر
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 :   يلي كما البيئية الجبايات مختلف  تقديم ويمكن

 : الصلبة النفايات  على  الخاصة الرسوم-1

 الماليـة قـانون خـالل الرسـم مـن هـذا معـدالت :تمـت زيـادةالمنزلية رفع القمامات رسم 1-1
 :كاآلتي ، وهي2111 لسنة

.  سكني استعمال ذي  محل كل عن ج د 1111و دج111 بين ما -

ــــي اســــتعمال ذي محــــل كــــل عــــن دج 11111و دج 1111  مــــابين -  أو تجــــاري أو  مهن
.  شابهه ما أو حرفي

1. والمقطورات للتخييم مهيأة أرض  كل على 21111و دج 1111 مابين -


 تجــاري أو  صــناعي  ســتعمالا ذي  محــل كــل علــى دج 111111و دج11111 مــابين -
 أعــاله المــذكورة  أصــناف  تفــوق  النفايــات مــن  كميــة  نــتجي ، هابهاشــ مــا أو حرفــي أو

  نفقـــات  بتغطيـــة حتـــى بعـــد تســـمح لـــم أنهـــا الإ القـــانون هـــذا خـــالل تعـــديلها مـــن وبـــالرغم
 المتوسط3121 لىإ الرسم قيمة رفع تم 2113 وقانون مع النفايات هذه يريتس

 :واإلستشففائية بيبفةالط باألنشفطة  المتعلقفة  النفايفات  تخزين  لعدم تحفيز  رسم-1-2
 مبلــ  تحديــد تـم بحيــث ، 2112 الماليـة قــانون مــن 214 المـادة ألحكــام  الرسـم هــذا يخضـع
 3 بـــ نصــه بعــد فعليــا الرســم تطبيــق ،وتــم المخزنــة النفايــات مــن طــن كــل عــن دج 24111
 :  التالي النحو على الرسم تخصيص ،ويتم 2111 في أي سنوات

زالة بيئةلل الوطني الصندوق  لفائدة 11 ـ  التلوث وا 
 .العامة  الخزينة لصالح 11 ـ

                                                                                                                                                                                

.015 ص سابق، مرجع ، ليلي جودي  1  
 الملتقرى فري مقدمرة مداخلرة" . الجزائرر حالة المستدامة  التنمية لتحقيق البيئية  الجباية دور تفعيل"  عجالن،  العياشي 1

 فرحرات ، 2117 أفريرل 17-11 فري  منعقردال ، المتاحرة للموارد االستخدام والكفاءة المستدامة  التنمية:  الدولي العلمي

  .00ص ، سطيف عباس
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 .البلديات لصالح 11 ـ
 وبقيــة والعيــادات المستشــفيات تحفيــز بغــرض أســس الرســم هــذا أن بالــذكر ويجــدر  

 .لخطورتها المصدر من  النفايات إنتاج تخفيض على اإلستشفائية المراكز
 والخطيرة الخاصة الصناعية النفايات تخزين عدم تحفيز رسم 1-3 

ـــانون مـــن 214 للمـــادة الرســـم هـــذا يخضـــع    مبلـــ  حـــدد بحيـــث ، 2112 الماليـــة ق
 :تخصيص وتم مخزنة نفايات طن لكل دج11111

 .البلديات لفائدة 11 ـ
 .  العمومية الخزينة لفائدة11 ـ
زالة للبيئة الوطني الصندوق لفائدة 11 ـ  1. التلوث وا 

 . البيئة على  والخطيرة  الملوثة  باألنشطة المتعلقة مو الرس -2

 : نوعين األنشطة هذه تتضمن

 البلــدي الشــعبي المجلــس رئــيس مــن المســبق للتصــريح انطالقهــا قبــل الخاضــعة األنشــطة -

.  إقليميا المختص

 الـــــوالي أو بالبيئـــــة، المكلـــــف الـــــوزير مـــــن ســـــواء المســـــبق للتـــــرخيص الخاضـــــعة األنشـــــطة -

المختص. يالبلد الشعبي المجلس رئيس أو إقليميا، المختص

 2: يلي كما الرسم أساس السنوي المعدل ويحدد

                                                           
 لنيل مقدمة  مذكرة  الجزائر حالة  دراسة المستدامة،  التنمية تحقيق في البيئية  التكاليف  أهمية" ، مها وات  لعبيدي 1

 العلوم معهد ، بالوادي الجامعي المركز معلومات، ونظم محاسبة تخصص. التسيير علوم في الماجستير شهادة

  020.ص.  2101- 2110. التسيير وعلوم ريةوالتجا االقتصادية

.070 ص سابق. مرجع مها وات، لعبيدي 2 
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 للتصـريح األقـل علـى أنشـطتها أحد تخضع التي المصنفة، للمنشآت  بالنسبة  دج 9111 -
.98-11-13 في المؤر  الرسوم في منصوص هو كما

 للتصــريح األقــل علــى أنشــطتها أحــد تخضــع التــي المصــنفة للمنشــات بالنســبة دج 21111 -
. نفسه المرسوم في منصوص هو كما

 لتــرخيص األقــل علــى أنشــطتها أحــد تخضــع التــي المصــنفة للمنشــآت بالنســبة دج 91111 -
.  السابق التنفيذي المرسوم في عليه منصوص هو مثلما ، إقليميا المختص الوالي من

 األقــــل علــــى منهــــا واحــــد نشــــاط يخضــــع التــــي المصــــنفة للمنشــــآت بالنســــبة دج 121111 -
 ســـابق المرســـوم  فـــي عليـــه منصـــوص هـــو مثلمـــا ، بالبيئـــة كلـــفالم الـــوزير مـــن لتـــرخيص

 .الذكر
 المعـــدالت تخفـــض أوشخصـــين شخصـــين مـــن أقـــل توظـــف التـــي أمـــا المؤسســـات          

 :   كالتالي

 . للتصريح والخاضعة المصنفة المنشآت دج 2111 -

 . البلدي الشعبي رئيس من لترخيص والخاضعة المصنفة للمنشات دج 3111 -

 . الوالي من لترخيص والخاضعة المصنفة نشاتالم دج 18111 -

 كمــا بالبيئــة المكلــف الــوزير مــن لتــرخيص والخاضــعة المصــنفة للمنشــآت دج 24111 -

 النشــاط لطبيعــة تبعــا 11و 1 بــين  شــامل مضــاعفة بكامــل المبــال  هــذه مضــاعفة يــتم

 .1 عنه الناتجة والنفايات الفضالت وكمية نوع وكذا وأهميه

   الملوثة  الجوية باإلنبعاثات  المرتبطة الرسوم -3

 : الصناعي المصدر ذو الجو  التلوث على  التكميلي الرسم 3-1
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 قانون   بموجب - تم الصناعي المصدر ذو الجوي التلوث  من الحد بغية         

 المنشـــــآت مـــــن المنبعثـــــة  الكميـــــات علـــــى تكميلـــــي رســـــم تأســـــيس - 2112 لســـــنة  الماليـــــة

 باالعتمــاد للرسـم هـذا مبلـ  ويحسـب بهـا،  المسـموح القانونيـة ةالعتبـ تتجـاوز والتـي المصـنفة

 تــتم كمــا ، البيئــة علــى الخطيــرة أو الملوثــة األنشــطة علــى للرســم األساســية المعــدالت علــى

  الرسم هذا مبل  زيادة

 القـــيم حـــدود تجـــاوز لمعـــدل تبعـــا وهــذا 1و 1 بـــين بتـــراوح مضـــاعف معامـــل علـــى االســتناد 

 يأتي: اكم الرسم هذا ناتج يخصص

- 11 البلديات لفائدة 

- 11 العمومية الخزينة  لفائدة   
-

 11 زالةو  للبيئة يالوطن الصندوق  لفائدة .1 التلوث ا 

 ( التطبيق الوقود تعميم) الوقود: على الرسم 3-2

 كـان بحيـث ، 2112 لسـنة الماليـة قـانون بموجب مرة ألول الرسم هذا استحداث  تم       
 الممتـاز أو العـادي  سـواء الرصـاص علـى محتـوي البنـزين مـن لتـر لكل دج 1بـ مبلغه يقدر
 علـــى وذلـــك ، الرســـم هـــذا معـــدل تخفـــيض تـــم ،2111 لســـنة الماليـــة قـــانون بموجـــب أنـــه إال

 : التالي النحو

 (لتر لكل دج 111 ممتاز: وأ عادي) بالرصاص بنزين -
                                                                                                                                                                                

.017-011. ص. ص سابق، مرجع ليلى جودي،  1  
 . 07.  ص.  سابق مرجع ، عجالن العياشي  1
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.لتر لكل دج 13 أويل: غاز -
 علـــــى للرســـــم بالنســـــبة الحـــــال هـــــو كمـــــا ، عـــــهدف ويعـــــاد الرســـــم هـــــذا نـــــاتج ويقتطـــــع        

 نفطـــال شـــركة إلـــى ودفعـــه تحصـــليه مهمـــة كـــل توكـــل  بحيـــثT.P.P) البتروليـــة المنتوجـــات
 الشركة. هذه طرف من توزيعها تم التي البنزين كميات على باالستناد وذلك

 التخصــيص لحســاب 11: األتــي النحــو علــى فتخصــص الرســم هــذا حصــيلة أمــا        

 . السريعة والطرق للطرق الوطني الصندوق عنوانه الذي 312-111 مرق الخاص

- 11 للبيئــة الــوطني الصــندوق عنوانــه الــذي 312-161 رقــم لحســاب التخصــيص 

زالة .التلوث وا 

 1: للصناعة ستخدمةمال  المياه على  الرسم التكميلي-4

 لرســم أيضــا 2113 لســنة الماليــة قــانون أنشــأ ، الصــناعية الفضــالت تحقيــق بغــرض       

  التكميلـــي الرســـم مبـــادئ  حســـب تمامـــا تحســـب ، صـــناعيا المســـتخدمة الميـــاه علـــى إضـــافي

 . الصدد بهذا الوحيد الرسم وهو صناعية ألسباب الجوي التلوث على

 : البالستيكية األكياس على الرسم -1

 نتجــةالم أو  المســتوردة البالســتيكية األكيــاس علــى 2114  لســنة الماليــة قــانون ســن      

زالــة للبيئــة الــوطني الصــندوق إلــى  يحــول ، كلــ  دج11 الرســم قيمــة محليــا  وفــي التلــوث وا 
                                                           
1Ministere 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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 الزبـون علـى البيئـة علـى بالضـريبة مسـماة  ضـريبة اسـتحداث تم 2116 لسنة المالية قانون

 .لتر دج 12ب تقدر والتي نفطال، توزعها التي

 الجبايــة الخضــراء حصــيلة أن يالحــظ البيئيــة الرســوم لمختلــف اســتعراض خــالل ومــن      

 وتقلــيص هــدفها تحقيــق عــن الرســوم هــذه إبعــاد وبالتــالي البيئــة، لحمايــة كلهــا تخصــص لــم

 .  البيئية لألنشطة المخصصة الموارد حجم

 الجزائر في البيئية االستدامة الثاني: المبحث

 ادةإعـ ضـرورة  المجـاالت كـل في تطورات من فيه بما  الحالي العصر فرض لقد         

 جديـد مفهـوم ظهـر لـذلك تـدهور مـن يئـةببال لحقـت يالتـ ثـارواآل باألعبـاء يتعلـق فيمـا النظر

 والتــدهور التلــوث حــدة مــن للتقليــل المســتدامة، التنميــة فــروع مــن كفــرع البيئــة االســتدامة هــو

 المخططـات وضـع عنـد البيئية االعتبارات واخذ والتكاليف  األعباء تخفيف وكذلك ، البيئي

 أبعادهـا ومعرفـة المسـتدامة التنميـة مفهـوم إلـي الفصـل هـذا فـي التطرق سيتم  لذلك ةالتنموي

 تصـــور وضـــع إلـــى إضـــافة والمؤسســـاتية واالجتماعيـــة  والتكنولوجيـــة واالقتصـــادية ، البيئيـــة

 .  الجزائر في البيئية للسياسة المستقبلية لألفاق

 : المستدامة التنمية مفهوم:  األول المطلب
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 المشــترك" مســتقبليا" تقريــر  خــالل مــن صــياغته وتمــت مــرة األول المفهــوم هــذا ظهــر      

 فــي الشـروع تــم تقريـر وهـو والبيئــة،  للتنميـة  العالميــة اللجنـة عـن 1981 عــام صـدر  الـذي

 :  أهمها المستدامة للتنمية أعطيت التي التعاريف تعددت وقد .1983 عام إعداده

 حاجياتــه إلشــباع اإلنســان  بهــا يقــوم التــي اءاتاإلجــر  مجمــل عــن تعتبــر المســتدامة التنميــة"

 األجيـال قـدرة للخطر تعرض أال وينبغي ، األفضل نحو بها واالرتقاء حياته نوعية وتحسين

 عـــن بعيـــد واعيـــة بطريقـــة المـــوارد هـــذه إدارة يســـتدعي وهـــذا ، حاجيـــاتهم تلبيـــة علـــى المقبلـــة

  1" المعقول بالشكل واستثمارها لها الجائر االستنزاف

 احتياجـات تلبـي تنميـة: "أنهـا علـى 1981 المسـتدامة والتنميـة للبيئة الوطنية اللجنة عرفتهاو 

 "    1واحتياجاتهم المستقلة األجيال بقدرات المساس بدون الحالية األجيال

 التكنولــوجي البعــد االقتصــادي البعــد ، البيئــي البعــد: وهــي أبعــاد أربعــة المســتدامة وللتنميــة

 .   البشري والبعد

 إلنتـاج األزمـة الطبيعيـة المـوارد حمايـة البيئـي بعـدها المسـتدامة التنمية تعني : البيئي بعدال

 الفشـل أن حيـث المتزايـدة، السـكان احتياجـات لتلبيـة اإلنتـاج فـي التوسـع مع الغذائية الموارد

 يعـاني الغـذاء في مشكلة بوقوع كفيل الزراعة عليها تعتمد التي الطبيعية  الموارد حماية في
                                                           

 الدول حالة إلى اإلشارة مع لقياسها المركبة والمؤشرات بيئي منظور من المستدامة التنمية"  برا هيمي، شراف 0

 ـ 20الفترة خالل المنعقد ، المستدامة والتنمية البيئة اقتصاد حول الخامس الوطني الملتقي في مقدمة مداخلة"  العربية

   .011ص ،2117رأكتوب 22
 في  المستدامة التنمية للتحقيق  البيئية  المشاريع  تمويل في  المالية المؤسسات  استراتيجيات" ، فرحات حدة 0

 02. ص  ،2101-2110. السابع العدد ، ورقلة جامعة: ،الجزائر الباحث  مجلة في الجزائر
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 وفقــــدان التربــــة تعريــــة  فــــ ن  وبالتــــالي القادمــــة، األجيــــال والســــيما ،  العــــالم ســــكان   منهــــا

 الميــاه يلــوث والمبيــدات األسـمدة اســتخدام فــي اإلفــراط أن كمـا.  غلتهــا مــن تقلــالن إنتاجيتهـا

 الحضـري بالغطـاء تضـر التـي والحيوانيـة البشـرية الضغوط عن فضال ، والجوفية السطحية

 .والغابات

 أكثــر اســتخداما الــري وميــاه للزراعــة القابلــة األراضــي  اســتخدام مــن بــد فــال وعليــه        

 علـى والمحافظـة ، محسـنة زراعيـة وتكنولوجيـات ممارسـات وتبنـي اسـتحدث وأيضـا ، كفاءة

 38"  المياه شبكات وتحسين المبددة االستخدامات حدود بوضح المياه

 والمقبلـة الراهنـة االنعكاسـات المسـتدامة لتنميـةل االقتصـادي البعـد يعنـي:  االقتصفاد  البعد

 فـي الصـناعية التقنيـات  وتحسـين وتمويـل اختيـار مسألة يطرح حيث البيئة، على لالقتصاد

 .  الطبيعية الموارد توظيف مجال

 المحــافظ االعتبــار بعــين أخــذها فــي لــيس ، البعــدين هــذين بــين توفــق المســتدامة التنميــة إن

 األفعــال وبــين الطبيعــة بــين القائمــة العالقــات لمجمــوع تقــديرها بــل ، فحســب الطبيعــة علــى

 البشرية

 والبيئــة اإلنســان بــين التــآزر علــى ومبنيــة مؤسســة باعتبارهــا المســتدامة التنميــة تمــنح كمــا 

 باإلضــافة الكبيـرة الدمويـة األولويـة فـي تضـع التـي والقـيم والمعـارف للتكنولوجيـات األفضـلية
                                                           

 العدد. بسكرة جامعة: الجزائر. اإلنسانية العلوم مجلة في ". المستدامة والتنمية المحلية التنمية"  الطاهر بن حسين 2

 .                            710.ص. 2102 مارس ـ 27
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 المـدى على حساباتها في تأخذ التي ، االقتصادية التنمية تطوير عملية عن تدافع أنها إلى

  1.والنباتية والطبيعية البشرية للحياة قواعد باعتبارها األساسية البيئية للتوازنات البعيد

التلـوث  فـي تسـببا أكثـر الناميـة البلـدان فـي المسـتخدمة التكنولوجيا تعتبر لتكنولوجي:ا البعد

 الــدول فــي المســتخدمة التلــوث فــي تســببا أكثــر الناميــة البلــدان فــي المســتخدمة مــن نظيرتهــا

 .المتقدمة

 بالنصـــوص وكـــذلك المحســـنة التكنولوجيـــات نحــوا التوجـــه تعنـــي المســـتدامة والتنميــة        
 بـين التكنولوجيـة الفجـوة ولسـد. وتطبيقهـا المجال هذا في العقوبات بفرض الخاصة القانونية
 أو باالســتحداث ســواء تكنولوجيــة تعــاون عالقــات إقامــة بجانــب والمختلفــة المتقدمــة البلــدان
.1النامية الدول وظروف  تتناسب عالية فكرة وذات أنظف لتكنولوجيا التطوير

 النمـــو مـــن الحـــد  ســـبيل فـــي كبيـــر تقـــدم تحقيـــق المســـتدامة التنميـــة تتطلـــب: البشفففر  البعفففد
  الطبيعيـة المـوارد علـى دةحـا ضـغوطا بفـرض للسـكان السـريع النمو أن إذ ، للسكان المطرد
 االتجاهـات لما أهمية السكان  لتوزيع أن كما ، الخدمات توفير على الحكومات قدرة وعلى

  تعنـــي  المســـتدامة  التنميـــة  فـــأن  والتـــالي تـــأثيرات مـــن التحضـــر وفـــي التوســـع فـــي الحاليـــة
   تنطـوي كمـا.  نالمد إلى  الهجرة  حركة إبطاء  على  للمساعدة  النشيطة  الريفية  التنمية
  والخــدمات  التعلــيم  تحســين خــالل مــن  البشــرية،  المــوارد تنميــة علــى  المســتدامة  التنميــة

 الوفــــاء لضــــمان تخصيصــــها  إعــــادة أو   المــــوارد  توجيــــه  إعــــادة  يعنــــي بمــــا  الصــــحية
                                                           

 الملتقي في مقدمة مداخلة".  المستدامة التنمية تحقيق في الييئة اقتصاد دور" ، كعوان وسليمان لخضاري صالح 0 

 .05ص.  ، 2117  اكتوبر 22 ـ 20 الفترة خالل المنعقد  ،ستدامةالم والتنمية البيئة اقتصاد حول الخامس  الوطني

 



 رئالجزا في البيئة حماية سياسة               : الثاني الفصل

63 
 

 

  الرفاهيــة  وتحســين  النظيفـة  الصــحية  الرعايــة  وتـوفير  األساســية  البشــرية  باالحتياجـات
 2. البشري المال  رأس في باالستثمار  االجتماعية

 مؤشــرات وضــع  يجــب  المســتدامة  التنميــة لتحقيــق  صــحيحة  سياســة ولوضــع          

 هــذه  بــين ومــن  التنميــة، اســتدامة  نحــو البلــد اتجــاه  مــدى تحديــد خاللهــا مــن يمكــن  دقيقــه

 : المؤشرات

   ميالتعلـ إكمـال ول ومعدل البطالة ونسـبةالدخ تفاوت في المتمثلة  :المؤشرات االجتماعية -

  .الخ.. االبتدائية والثانوي.

 الفــرد ونصــيب  القــومي اإلجمــالي، النــاتج مــن الفــرد بينصــ مثــل القتصــاديةا المؤشــرات -

 يوميا. النقل حسب وسيلة فرد كل يقطعها والمسافة التي ،الطاقة ستخداما من السنوي

 ،الســـطحية الكـــوارث إلـــى الراجعـــة والبشـــرية الخســـائر وتتمثـــل فـــي  :المؤسســـة المؤشـــرات -

 النـاتج المحلـي اإلجمـالي التطـور مئويـة مـن مئويـة والتطوير كنسبة البحث على واإلنفاق
1 
  الطبيعيـــة للثـــروات مخـــزن  خيـــرات مـــن  تحملـــه بمـــا  األرض تعـــد:  البيئيـــة  المؤشـــرات -

   المفـــــرط االســـــتغالل حـــــد  صـــــلي ال أن جـــــبي  الثـــــروات هـــــذه  اســـــتغالل  إن ، وعليـــــه
  الميــاه علــى  الحفــاظ  يجــب كمــا  ، والتصــحر  التلــوث مــن  حمايتهــا  يجــب  فــاألرض
  الصــــناعية  النفايــــات  تســــببه الــــذي  التلــــوث مــــن  والبحــــار  األنهــــار  وميــــاه  الجوفيــــة

                                                           
 . .712 ص سابق. مرجع الطاهر، بن حسبن  1
 الخامس الوطني الملتقي في مقدمة مداخلة"هولندا.  تجربة اإلشارة مع المستدامة التنمية ابعاد ، بوعشة لمبارك 2

 .011 ص ،2117 أكتوبر 22-20الفترة  خالل المنعقد

 1  22 ـ20. ص. ص سابق، مرجع رزاق، أسماء
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  ووســائل  المصــانع هــافرز ت التــي  بالغــارات  للتلــوث  يتعــرض  أيضــا والهــواء  والمنزليــة
 2. المستطاع رقد الغازات  هذه من  اإلقالل يجب  لذلك  ،النقل
   لالستدامة األبعاد البيئية  الثاني: المطلب

   أبعاد اجتماعية واقتصادية ومؤسسية لالستدامة في األبعاد البيئية تتمثل         

 وســـليمة نظيفـــة  بيئـــة فـــي العـــيش فـــي  الطبيعـــي  اإلنســـان  حـــق وهـــو:  االجتمفففاعي البعفففد
  الثــروات مــن  عــادل  نصــيب فــي حقــه كفالــة مــع  األنشــطة،  جميــع  خاللهــا مــن يمــارس

)  األساســـية  احتياجاتـــه يخـــدم بمـــا  يســـتثمرها ، واالجتماعيـــة  البيئيـــة والخـــدمات  الطبيعيـــة
)   معيشـــته مســـتوى  لرفـــع  المكملـــة االحتياجـــات أن فضـــال(  وهـــواء ملـــبس، طعـــام ، مـــأوى
 . القادمة األجيال  فرص تقليل  دون وذلك(   وقود و ترفيه   عمل

 اســتنزاف و لهــا تلويــث  وأي للتنميــة، قاعــدة  البيئــة كــون  مــن  وينبــع: االقتصففاد  البعففد 

  يجـب  ثـم ومـن.   لها المستقبلية  التنمية فرص إضعاف إلى  النهاية في  يؤدي  لمواردها

 لمـالوا الجهـد تـوفير  اجـل مـن المشـكالت  لحـل  المـدى  بعيـد  االقتصـادي المنظور  أخذ

 .  والمورد

 التـــــي للدولـــــة التنفيذيـــــة الـــــذراع والمؤسســـــات العامـــــة تمثـــــل اإلدارات  البعفففففد المؤسسفففففي: 

 .االجتماعية واالقتصادية والبيئية ترسم وتطبق سياستها التنموية    بواسطتها

ـــــة تـــــوفر        ـــــة  تحقيـــــق فـــــان  ثـــــم ومـــــن  لمواطنيهـــــا،  والمنـــــافع  الخـــــدمات الدول   التنمي

  وتـــأمين  األفـــراد  حيـــاة  ونوعيـــة مســـتوي   ورفـــع  للمجتمعـــات المطـــرد لرقـــيا ، المســـتدامة
                                                           

."  للعراق  خاصة إشارة  البيئية  اإلدارة على  خاص تركيز مع  المستدامة  التنمية"   الرفاعي، قدوري سحر  2

 التجارة:   المستدامة  للتنمية االقتصادي المنظور البيئية،  لإلدارة الخامس  العربي  المؤتمر في  مقدمة عمل  ورقة

  .21 ص 2111تونس، .  المستدامة  التنمية على  أثرهاو  الدولية
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   والدولــة المجتمــع تجــاه بواجبــاتهم اللتزامــاتهم الصــالح اإلطــار وتــوفير  ، اإلنســانية حقــوقهم

داراتها مؤسساتها نجاح  مدى على جميعها يرتبط  1ومهامها  وظائفها  أداء في وا 

  :الجزائر في لسياسة البيئيةل رؤية مستقبلية الثالث: المطلب

  إطـــار فـــي  الجزائـــر تبنتهـــا  وتشـــريعات قـــوانين مـــن إليـــه التطـــرق تـــم مـــا  خـــالل مـــن      

  يتضـــح الجزائـــر فـــي البيئـــة للسياســـة واضـــح شـــكل ووضـــع وعالميـــا، ومحليـــا البيئـــة  حمايـــة

  اإلقلـيم يئـةلته الـوطني المخطـط ففي  تربة، ، ماء من البيئية للجوانب  توليه الذي االهتمام

 " 2114- 2111 مابين الفترة وفي المائي  المورد ديمومة على المحافظة أولوية  تحديد تم

  االتجــاه إلــى الماء.باإلضــافة مــن كميــة كبيــرة بتــوفير يســمح بمــا ســدا 11إنجــاز  يــتم ســوف

 . السنة في الماء من 3م مليون 938 إنتاج ب مكانها المياه تحلية إلى

 بمحطــــات ســــكانيا تجمعــــا 116 تزويــــد المــــاء ديمويــــة  تحســــين  إطــــار فــــي  وأيضــــا       
 . 2114 سنة  في أخر تجمعا 61و 2111 سنة  المستعملة  المياه وتطهير  معالجة

 مـــن الحاجيـــات  لتلبيـــة  األولويـــة  إعطـــاء تـــم فقـــد الـــوطني المخطـــط فـــي  جـــاء وكمـــا      
  مواصـــلة وكـــذا  ســـاحلية  اليـــةو  14بــــ المحلـــي بالمـــاء التمـــوين تطـــوير مـــع الشـــروب  المـــاء
 . السدود ومياه  الجوفية المياه تعبئة

 وأيضـا  الصـغيرة والسدود السطحية والمياه  الجوفية بالمياه والمتوسط الصغير الري وتزويد

 علــى ظــل الســعي المتواصــل للمحافظــة وفــي. المــاء اقتصــاد أي الميــاه تســير طريقــة تجديــد
                                                           

".   الهندسية للعلوم دمشق جامعة  مجلة في. "  المستدامة  التنمية أجل من  التخطيط"  مهنا، وسليمان ديب  ريدة0
 عليه متحصل.2110األول. العدد

http://www.domascusuniversty.edu .sy/mag/eng/images/stories/deeb  
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 التربـة ومحاربـة علـى المحافظـة التوجـه إلـى ثـم لإلقلـيم يـةوالمشكالت البيئ التلوث من التربة

  .1السفلي الصحراء في المياه تصاعد األراضي، ملوحة الرمال، زحف

 اإلجــراءات  بــين ومــن.  مناســبة حلــول معمقــة إليجــاد دراســة تســتدعي هــذه المشــاكل كــل و

 إســتراتيجية رإطـا فـي األخضـر السـد أشـغال اســتئناف الشـأن هـذا فـي الجزائـر اتخـذتها التـي

الحماية  بدعوى الفالحي  الطابع ذات  والتطوير  التهيئة أعمال مجمل  تشمل متجددة

 :  وبالتالي السكان حياة ظروف تحسين قصد الوقت نفس في واإلنتاج 

 . بها القيام سيتم التي االستثمارات ديمومة ضمان -

.والتصحر الغالبة التعرية أسباب تحديد -

  التربــة لتهيئــة نهمحســ  حمايــة أنظمــة  بواســطة  ،األصــلية لســهبيةا الســهول علــى الحفــاظ -

   .النباتي الغطاء على والمحافظة

 تحتـل ولـذلك صـحراوي  للجزائـر الغالـب الجغرافـي  الطـابع إن  معلـوم مـن هو وكما       

 تقتضــي  وتــدابير إجــراءات اتخــاذ تــم لــذلك الــوطني، الفضــاء ثلثــي الجافــة  البيئيــة األنظمــة

 شـرق شـمال للفضاء بالنسبة محميات 8و 2131 أفاق في وبرية بحيرة 21 وتهيئة تصنيف

 1. غرب شمال للفضاء بالنسبة محميات و

                                                                                                                                                                                

  .2102ـ12ـ05 اإلطالع تاريخ
   العمرانية التهيئة وزارة الشعبية، الديمقراطية الجزائرية الجمهورية. المستقبل  جذور األقليم، لتهيئة الوطني المخطط 0

  . 77.ة.صيئوالب
  . 70 ـ77.ص.ص سابق، اإلقليم، مرجع الوطني لتهيئة المخطط 0
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 البريـة المحميـات تهيئـة وكـذلك األخضر السد ب حياء المتعلقة اإلجراءات هذه  إن         
 الرمــال فزحــ لمشــكلة حــد وضــع وكــذلك للجزائــر النباتيــة الثــروة علــى المحافظــة شــأنها مــن
ـــيص فـــي تســـبب التـــي ـــالي ، للزراعـــة الصـــالحة المســـاحات تقل ـــى تقضـــي وبالت  التنـــوع   عل

 تجنــب أجــل ومــن لــذلك أخــرى، بيئيــة مشــكالت ظهــور وكــذلك ، النبــاتي والتنــوع الجيولــوجي
 علـى  المحافظـة علـى سـنوات عـدة ومنـذ سياسـتها خـالل مـن  الجزائـر حرصت فقد حدوثها
 . والماء والهواء  التربة

 مــع النــوعي الصــناعي النمــو إرســاء علــى تركــز الجزائــر  فــي الخضــراء  التنميــة إن       
 علــى والحفــاظ البيئيــة، التربــة وتعمــيم المعيشــي اإلطــار وتحســين ، الطبيعــي التــراث  حمايــة

.  اإلقليمـــي واالســـتقطاب االقتصـــادية النجاعـــة وتحقيـــق التلـــوث وتقلـــص  البيئيـــة التوازنـــات
 2.والطويل المتوسط المديين على  الجزائر في البيئية السياسة صميم في تقع أهداف وهي

 أن يتبـين الـوطني المخطـط يتضمنها التي والقرارات اإلجراءات  في  التدقيق خالل من    

  خصوصــا  ديمومتــه علــى المحافظــة ومحاولــة المــائي للمــورد الجزائــر توليــه الــذي االهتمــام

  والســمكية  المائيــة بــالثروة يتعلــق فيمــا  ألهميتــه يئــةالب  عناصــر أهــم مــن العنصــر هــذا وان

 . ذلك غير إلى  السقي ومياه  للشرب الصالحة  المياه وتوفير

 مــن تحــد وتشــريعات قــوانين  وضــع مــن  والبـد  جــدا مهــم واســتراتجي حيــوي عنصــر  فالمـاء

 . استغالله كيفية وتنظيم تلوثه

 

                                                           
  الثـاني  الـدولي  الملتقـي  فـي مقدمـة مداخلـة. الجزائـر لحالـة إشـارة مع اءالخضر  والتنمية البيئية اإلدارة"  بوحنية،  قوي 2

 وتحـــديات  المـــالي األداء  تحقيــق  بـــين االقتصـــاديات  المؤسســات نمـــو" . والحكومـــات للمنظمــات المتميـــز األداء  حــول
  .117. ص. 2100 نوفمبر 22و 22 يوميا:  ورقلة  ، البيئي األداء
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 : الثاني الفصل خالصة

 الهــواء  وتلــوث  والتصــحر الميــاه  كتلــوث بيئيــة مشــاكل  عــدة مــن  الجزائــر  تعــاني       

 خـالل مـن تفاقمهـا من والحد  المشكالت  لهذه  حلول  إيجاد على جاهدة تعمل جعلها مما

  باإلضافة البيئة  حماية إلى تهدف التي والقوانين التشريعات من  مجموعة  وضع

 . دولية اتفاقيات  عدة على  مصادقتها إلى

 الجزائــر وضــعت  للمــوارد المســتدامة  التنميــة وتحقيــق  البيئيــة  األضــرار مــن وللحــد      

 الخضـراء  المـنح يـدفع الملوث  مبدأ  وتطبيق  كالجباية االقتصادية  األدوات من مجموعة

ــــة  األدوات وكــــذالك البيئــــة، األخطــــار مــــن  التقليــــل إلــــى تهــــدف إجــــراءات وكلهــــا  التنظيمي

 ضــرر الحــق مــن  خاللهــا مــن  يعاقــب  ردعيــة كــأدوات  الــخ... صالتــرخي الخطــر كــاإللزام

 . بالبيئة

  ويضـمن ، لإلنسـان  وسـليمة نظيفة  بيئة تحقيق إلى يؤدي األدوات  هذه تطبيق إن       

  لألجيــــال المــــوارد  هــــذه علــــى المحافظــــة خــــالل مــــن االقتصــــادي، نشــــاطهم  ممارســــة لهــــم

  بيئيــة وبــرامج  مخططــات  وضــع إلــى دائمــا  ســعىت  كمــا  التنميــة أســاس باعتبارهــا القادمــة

 . المستقبل عليه سيكون ما وتصور الموجود الواقع من تنطلق
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الذي تضطلع  هم السياسات نظرا للدور المهم والفعالأتعتبر السياسة البيئية من           

ي أن نجاح ، ولذلك ف تحقيق التنمية المستدامة لبيئة من خالل مواردها ومكوناتها فيا به

لى إتسعى  كغيرها من الدول الجزائريحقق االستدامة على المدى البعيد. و سياسة بيئية  س

 .حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة

 همها:ألى مجموعة من النتائج إو فقد توصلت الدراسة  

، حيث اظهر اإلسالميتدامة محتواة في الدين فكار التوجه نحو البيئة والتنمية المسأن إ -

وبين لنا في  ،همية العناصر الموجودة عليهاأرض ن خلق األأاهلل سبحانه وتعالى منذ 

ماء وشمس وقمر.... وكيف سخر لنا مواردها من  ،رضيات كيف خلق األالعديد من اآل

ية النحل اآلسورة  – " كلونأنعام خلقها لكم فيها دفئ ومنافع ومنها ت:" واألالخ قال تعالى

ظهر الدين أكما  نسانلإلياتها نعم اهلل المتعددة المسخرة آفي  السورةحيث بينت  -5

 ساس العمل مع البيئة .أسالمي اإل

ا يتعلق بالبيئة وطرق صدرتها الجزائر فيمأالقوانين والتشريعات التي  على الرغم من-

تزال تعاني المشكالت البيئية  النها أ الإ ،لى يومنا هذاإاالستقالل حمايتها من 

  على كل الميادين. وانعكاساتها

جراءات دوات تنظيمية تمثلت في اإلأثار المشاكل البيئية تبنت الجزائر أللحد من  - 

جل حماية البيئة وتحقيق االستغالل الرشيد للموارد والمحافظة عليها أالوقائية والردعية من 
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 ،لحاق الضرر بالبيئة وليس معاقبة الملوثينإدوات ألحيث تمنع هذه ا ؛جيال القادمةلأل

من الحق الضرر بالبيئة  :يأ .الملوث يدفع أدوات اقتصادية وذلك من خالل تطبيق مبدأو 

وكذلك فرض الرسوم البيئية التي تمنع النشاطات الملوثة وتساهم في تطبيق  ،يعاقب

 ستراتيجية قوية لحماية البيئة.إ

 ؛قليم خطوة عمالقة في مسيرة حماية البيئة في الجزائرتهيئة اإليعدد المخطط الوطني ل -

في عين  األخذنظرا لما له من داللة علي وعي الهيئات الوصية بضرورة التخطيط و 

 مكانيات و الحدود الزمنية لتحقيق هذه الخطط التنموية.االعتبار اإل

فراد البيئي بين األمن خالل نشر الوعي  ،سنة الحفاظ علي البيئة 3102اعتبار سنة  -

و             عالنات إلذاعات المحلية والبرامج وامية كاإلعالإلاباالعتماد علي الوسائط 

و أ    هو الفرد أاللنشر ثقافة المحافظة علي البيئة انطالقا من نواة المجتمع  ؛شهاراتاإل

 ساسي و المهم في كل تغير بيئي.العامل األ :نساناإل

 مقدمة يمكن بلورة بعض االقتراحات:ومن خالل النتائج ال

تطالب بحقها في العيش بضرورة حماية البيئة في الجزائر  بناء قاعدة جماهيرية واعية -

 صالحات من خالل فرص التعلم،اإل، وتدعم السياسات و و تؤيد التغيير ،في بيئة سليمة

التمويل اكز ر ل متموي، و التربوية :صعدةالتنمية علي كل األوذلك بالتكفل بقضية البيئة و 
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عالمية الوسائط اإليع الحركة الجمعوية و تشج، و المعاهدلجامعات و مستوي ا والبحث على

 باالنشغاالت البيئية. ىالتي تعن

لي إهداف التي تسعي الجزائر يجب وضع سياسة بيئية تتماشي مع الظروف و األ -

 تحقيقها.

 ر بالبيئة.ضرورة استخدام وسائل التكنولوجيا التي ال تلحق الضر  -

 :مطابقة لمعايير الحفاظ علي البيئة مثل دالئل علي المنتجاتؤشرات و استخدام م -

المصنع له يستخدم مواد ال تضر بالبيئة وال أن المنتج و العالمة البيئية التي تدل علي 

 بالفرد. 
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 :باللغة العربية 

 .ن الكريمآالقر  -

 :الرسمية الوثائق -

-12 المرســوم ،02:العــدد الرســمية، الجريــدة الشــعبية، قراطيــةالديم الجزائريــة الجمهوريــة-0
 .السواحل بحماية المتعلق ،0012 مارس 17 في مؤر ال 12

-12 المرســـوم 70:العــدد الرســمية، الجريــدة الشـــعبية، الديمقراطيــة الجزائريــة الجمهوريــة-2
 .الساحلية بالحماية المتعلق ،0012 ديسمبر 21 في مؤر ال 717

-12 المرســوم ،52:العــدد الرســمية، الجريــدة الشــعبية، الديمقراطيــة جزائريــةال الجمهوريــة-2
 .المياه لجنة ب نشاء المتعلق ،0012 يوليو 27 في مؤر ال 211

-15 المرســـوم 17:العــدد الرســمية، الجريــدة الشـــعبية، الديمقراطيــة الجزائريــة الجمهوريــة-7
 .األراضي استغالل أساليب بعض بحضر المتعلق ،0012 مايو 20 في مؤر ال 077

 27-11 األمـر ،11:العـدد الرسمية، الجريدة ،الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية -5
 .البلدي بالقانون المتعلق ،0011 يناير في المؤر 

 77:العدد الرسمية، الجريدة الشعبية، الديمقراطية الجزائرية الجمهورية -1

 .الوالية بقانون علقالمت ،0010 مايو 22 في المؤر  27-10مراأل

-17 المرسـوم ،50:العـدد الرسـمية، الجريـدة الشـعبية، الديمقراطيـة الجزائرية الجمهورية -1
 .البيئة لجنة حداثأ يتضمن ،0017 يوليو 02 في المؤر  051
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 مـن 50 المـادة   02:العدد الرسمية، الجريدة الشعبية، الديمقراطية الجزائرية الجمهورية -7
 . ومكافحتها والمعدية الوبائية األمراض من بالوقاية الدولة تكفل منتضت ،0070 دستور

 17-01القـانون ،05:العـدد الرسـمية، الجريـدة الشـعبية، الديمقراطيـة الجزائرية الجمهورية-0
   .البلدية قانون المتضمن ،0001 افريل 00 في مؤر ال

 57 المـــادة 05 :العـــدد ة،الرســـمي الجريـــدة الشـــعبية، الديمقراطيـــة الجزائريـــة الجمهوريـــة– 01
 .الوالية قانون المتضمن ،0001 ابريل 00 في المؤر  10-01 القانون من

-11 المــواد ،05:العــدد الرســمية، الجريــدة الشــعبية، الديمقراطيــة الجزائريــة الجمهوريــة-00
 قـــــانون المتضـــــمن 0001 ابريـــــل 00 فـــــي المـــــؤر  17-01 القـــــانون مـــــن 11-011-017

   .البلدية

-01 القـانون ،52:العـدد الرسـمية، الجريـدة الشعبية، الديمقراطية الجزائرية يةالجمهور  -02
 2117 أوت 07 فــي المــؤر  15-17 بــاألمر المعــدل 0001 ديســمبر 10 فــي المــؤر  20
 . والتعمير بالتهيئة المتعلق ، 50العدد ، الرسمية الجريدة ،

-01 المرســوم 01:العــدد مية،الرســ الجريــدة الشــعبية، الديمقراطيــة الجزائريــة الجمهوريـة-02
 .البيئة على التأثير دراسة المتضمن ، 0001فبراير 21 في مؤر ال 17

 12 المـــادة  72:العـــدد الرســـمية، الجريـــدة الشـــعبية، الديمقراطيـــة الجزائريـــة الجمهوريـــة-07 
 التنميـة إطـار في البيئة حماية يتضمن ، 2112 يوليو 00 في المؤر  01-12 القانون من

 . ةالمستدام

 

 الكتب:_ 



 :والمراجع قائمة المصادر
 

72 
 

دار  .)د.م.ن(:العربيففةالبيئففة  المخففاطر البيئيففة العالميففة وأوضففاع حمــد ســيد،أ البيلــي، -0
 .3112، الكتاب الحديث

مكتبـــــة المجتمـــــع العربـــــي للنشـــــر  األردن: .مشفففففكالت البيئفففففة ،فتحيـــــة الحســـــن محمـــــد،-3
 .3101،والتوزيع

.عمان: دار صـفاء للنشـر طرهامخا تلوثها، البيئة حمايتها،محمد ذياب،  ،الحفيظ عمادـ 2
 .3100،والتوزيع

.األردن :دار  البيئفة حمايتهفا وصفيانتهاالفاعوري  وائل إبراهيم والهـروط محمـد عطـوة ،ـ 4
 .3112المناهج للنشر والتوزيع ، 

 ISO نظفم ومتطلبفات وتطبيقفات :البيئة إدارة عبد اهلل حكمت، ،نجم والنقار ،العزاويـ 5 

  .3112.المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة األردن: دار  .  14000

 3112،.بيـروت:دار المنهـل اللبنـانيالسياسات العامة في الدول النامية حسين، ،خليلـ 6
. 

 .3112،دار اليازوري :.عمان اإلدارة البيئية صالح مخلف ، ،عارف -2

لى اللتففزام الففدولي بحمايففة البيئففة مففن التلففوث:عا صــالح، ،محمــد محمــود بــدر الــدين -8
دار  القــاهرة: .ضففوء قواعففد القففانون الففدولي للبيئففة وقففرارات وتوصففيات المنظمففات الدوليففة

 .3116،النهضة العربية

المسفؤولية عفن نقفل النفايفات الخطفرة ففي القفانون  صـالح، ،بدر الـدين محمد محمود -2
طبقففا ألحكففام اتفاقيففة بففازل بسويسففرا بشففان نقففل النفايففات الخطففرة واالتفاقيففات  الففدولي:
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دار  القــاهرة :. اإلقليميففة والممارسففات الدوليففة فففي ضففوء قواعففد القففانون الففدولي للبيئففة
 .النهضة العربية )د.س.ن(

و     المشفكالت االقتصفادية للمفوارد ،نعمـة اهلل ،حمد رمضانأحمد محمد و أ ،مندور -01
 .0226مؤسسة شباب الجامعة. اإلسكندرية: .البيئة

 .3111.الجزائر : مطبعة النجاح . ية في الجزائر الرهانات البيئـ ملحة أحمد ، 00

 الدوريات:ف 
ـــ 0 مجلفففة ففففي  ثـــر وســـائل اإلعـــالم فـــي تكـــوين الـــوعي البيئـــي "أمحمـــد خليـــل،"  ،الرفـــاعيـ

 305،0222العدد : ،روت :مركز دراسات الوحدة العربيةبي .المستقبل العربي

ـــــ 3 ـــــن الطـــــاهرـ ـــــة المســـــتدامة.حســـــين ،" ،ب ـــــة والتنمي ـــــة المحلي مجلفففففة العلفففففففففوم  ففففففيالتنمي
 . 3103مارس  ،34العدد: جامعة بسكرة. :.الجزائراإلنسانية

جامعـــة  :. الجزائـــر مجلفففة الباحفففثففففي كمـــال ، "دور الدولـــة فـــي حمايـــة البيئـــة " ،رزيـــقــــ 2
 . 3112العدد الخامس، ورقلة.

ــ 4  يــة"عبــد القادر."الطاقــة وتلــوث البيئــة والمشــاكل البيئيــة العالم ،مقــدم وبلخضــر ،عبيــراتـ
العلــــوم غــــواط، كليــــة األ ،جامعــــة عمــــار ثلجــــي مجلففففة العلففففوم االقتصففففادية والتسففففييرفففففي 

 . 3112االقتصادية وعلوم التسيير، العدد السابع، 

"اســتراتيجيا المؤسســات الماليــة فــي تمويــل المشــاريع البيئيــة مــن تحقيــق  ،،  حــدةفروحــاتـــ 5
العـــــدد  جامعـــــة ورقلـــــة. :ئـــــرالجزا، مجلفففففة الباحفففففثففففففي التنميـــــة المســـــتدامة فـــــي الجزائـــــر "

 .  3101- 3112السابع،
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 "أهميـة تـدخل الحكومـات فـي حمايـة البيئـة مـن خـالل الجبايـة البيئيـة"، ،، فـارسمسـدورـ 6 
 3101-3112العدد السابع ، ،: جامعة ورقلةالجزائر، مجلة الباحثفي 

   :منشورةالدراسات غير ف ال

 لسياسات البيئية :دراسة حالـة الجزائـر".غنية،"دور المجتمع المدني في صياغة ا ،ابرير-0
تخصص:سياسـات عامــة و  .السياسفيةمفذكرة مقدمفة لنيفل شفهادة الماجسفتير ففي العلفوم 

ـــــــــة، ـــــــــة، حكومـــــــــات مقارن ـــــــــوق،  جامعـــــــــة الحـــــــــاج لخضـــــــــر باتن ـــــــــة الحق ـــــــــوم كلي قســـــــــم العل
 .3101-3112السياسية.

 تحليليــة دراســة :رالجزائــ فــي البيئــي الــوعي وتنميــة المكتوبــة الصــحافة" ســهام، ،يحــي بــن-2
 آخــــر جهــــويتين وصــــحيفتين"    le matin" و الشــــروق" وطنيتــــين صــــحيفتين لمضــــمون

 منتـوري جامعـة ،التنميفة اجتمفاع علفم ففي الماجسفتير شفهادة لنيل مقدمة مذكرة " .ساعة
                         االجتمـــــــــــــــاع علـــــــــــــــم قســـــــــــــــم االجتماعيـــــــــــــــة، و اإلنســـــــــــــــانية العلـــــــــــــــوم كليـــــــــــــــة قســـــــــــــــنطينة،

 .  2115-2117 ،غرافياالديمو  و

 جريــــدة الجزائريـــة الصــــحافة فـــي البيئــــة لمشـــكالت اإلعالميــــة المعالجـــة" زينــــة، ،بوســـالم-2
 :تخصــص ،االجتمففاع علففم فففي الماجسففتير شففهادة لنيففل مقدمففة مففذكرة".نموذجــا الشــروق
 علــــــــم قســــــــم واالجتماعيـــــــة، اإلنســــــــانية العلـــــــوم كليــــــــة قســــــــنطينة، منتـــــــوري جامعــــــــة بيئـــــــة،

 .2100-2101جتماع،اال

 حالـة" االشـارة مـع المسـتدامة التنميـة تمويـل قيود ظل في البيئي االستقرار"ليلي، ،جودي-7
 ،التسفيير علفوم و االقتصفادية العلفوم ففي الماجسفتير شهادة لنيل مقدمة مذكرة ".الجزائـر
-2111 االقتصــادية العلــوم قســم التســيير، وعلــوم االقتصــادية العلــوم كليــة بســكرة، جامعــة

2111. 
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 االقتصـادية المؤسسـة لمسـاهمة مـدخل االجتماعية و البيئية المسؤولية" الطاهر، ،رةخام-5
 فـي الماجسـتير شفهادة لنيفل مقدمفة مفذكرة" .سـوناطراك حالـة المسـتدامة التنميـة تحقيق في

 كليــة ورقلــة، مربـاح قاصــدي جامعــة البيئـة، تســيير و اقتصــاد:تخصـص .االقتصــادية العلـوم
 .2111-2111 االقتصادية، العلوم قسم ية،االقتصاد العلوم و الحقوق

 واليــــة حالــــة دراســــة:الجزائــــر فــــي البيئــــة حمايــــة سياســــات تمويــــل آليــــات" أســــماء، ،رزاق-1
 و نقــود:تخصــص .االقتصففادية العلففوم فففي الماجسففتير شففهادة لنيففل مقدمففة مففذكرة".بســكرة

 مالعلــــــــو  قســــــــم التســــــــيير، علــــــــوم و االقتصــــــــادية العلــــــــوم كليــــــــة بســــــــكرة، جامعــــــــة تمويــــــــل،
 .2117-2111.االقتصادية

 :الناميـة الـدول لصـادرات التنافسية القدرات علي البيئية السياسات اثر" سامية، ،سرحان-1
 شفففهادة لنيفففل مقدمفففة مفففذكرة."الجزائريـــة الصـــادرات تنافســـية علـــي المتوقعـــة لآلثـــار دراســـة

 و يدولـ اقتصـاد :تخصـص .االقتصفادية لعلوما في الدكتوراه مدرسة طارإ في رالماجستي
 و التجاريــــة و االقتصــــادية العلـــوم كليــــة ســـطيف، عبــــاس فرحــــات جامعـــة .مســــتدامة تنميـــة

 .2100-2101،المستدامة والتنمية عمالاأل إدارة الدكتوراه مدرسة التسيير،

 شففهادة لنيففل مقدمففة مففذكرة".البلــديات تمويــل فــي والرســوم الضــرائب دور"نبيــل، ،قطــاف-7
ـــــــــ كليـــــــــة بســـــــــكرة، جامعـــــــــة ،الماجسفففففففففتير ـــــــــوم قســـــــــم والتســـــــــيير، االقتصـــــــــادية ومالعل  العل
 . 2117-2111.االقتصادية

مفففذكرة "آليــات الضــبط اإلداري لحمايــة البيئـــة فــي التشــريع الجزائــري " كمــال، ،معيفــى -2 
دارة عامـة. فـي العلـوم القانونيـة . رمقدمة لنيل شفهادة الماجسفتي  تخصـص قـانون إداري وا 
- 3101، ، قســـم الحقــــوقلـــوم السياســـيةكليـــة الحقـــوق والع جامعـــة الحـــاج لخضـــر باتنـــة،

3100 .   
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 حالـة دراسـة– المسـتدامة التنميـة تحقيـق في البيئية التكاليف أهمية" لعبيدي، ،مهاوات– 01
 محاســبة :تخصــص التســيير علــوم فــي الماجسففتير شففهادة لنيففل مقدمففة مففذكرة ،" الجزائــر
 وعلـــوم والتجاريـــة يةاالقتصـــاد العلـــوم  معهـــد بـــالوادي، الجـــامعي المركـــز . معلومـــات ونظـــم

   . 2101-2110.التسيير

دراسة تحليلية مقارنة في ظـل أحكـام  :"جبر ضرر التلوث البيئي ،، نور الدينيوسف -00
 .جامعـة بسـكرة،مقدمفة لنيفل شفهادة الفدكتوراهأطروحـة نون المـدني والتشـريعات البيئيـة "القا

 . 3103-3100، قسم الحقوق ،كلية الحقوق والعلوم السياسية

 الملتقيات والمؤتمرات:ف 

سـحر قـدوري ،"التنميـة المسـتدامة مـع تركيـز خـاص علـى اإلدارة البيئيـة إشـارة  ،الرفاعي-0
المنظــور البيئيــة  خاصــة للعــراق." ورقــة عمــل مقدمــة فــي المــؤتمر العربــي الخــامس لــإلدارة

نس التجـــــارة الدوليـــــة وأثرهـــــا علـــــى التنميـــــة المســـــتدامة.تو  االقتصـــــادي للتنميـــــة المســـــتدامة:
،3116 . 

"التنميـة المسـتدامة مـن منظـور بيئـي والمؤشـرات المركبـة لقياسـها مـع  ،،  شرافبراهيمي-3
اإلشــارة إلــى حالــة الــدول العربيــة ". الملتقــى الــوطني الخــامس حــول اقتصــاد البيئــة والتنميــة 

 . 3118أكتوبر . 33-30: سكيكيدة، الجزائر ،المستدامة

والتنمية الخضراء مع إشـارة لحالـة الجزائـر مداخلـة مقدمـة  قوي ،"اإلدارة البيئية ،بوحنية -2
نمـــو المؤسســـات  ،المتميـــز للمنظمـــات والحكومـــات فـــي الملتقـــى الـــدولي الثـــاني حـــول األداء

ــــين تحقيــــق األداء المــــالي وتحــــديات األداء البيئــــي المنعقــــد فــــي   32-33واالقتصــــاديات ب
 . 3100نوفمبر 
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ســــتدامة مـــع اإلشــــارة إلــــى تجربـــة هولنــــدا .الملتقــــى مبــــارك،" أبعـــاد التنميــــة الم ،بوعشـــة -4
،المنعقــد خــالل : سففكيكدةالجزائــر ،الــوطني الخــامس حــول اقتصــاد البيئــة والتنميــة المســتدامة

 . 3118اكتوبر  30-33

"اإلدارة المحليـة ودورهــا فــي حمايــة البيئـة ."ورقــة عمــل مقدمــة  محمــد بطــيخ، ،رمضـان – 5
ت الحديثـة فـي إدارة المخلفـات الملوثـة هـاالبيئيـة ، االتجا في المؤتمر العربـي الثالـث لـإلدارة

 .   3114شرم الشيخ. للبيئة .مصر:

 العياشي، "تفعيل دور الجباية البيئية لتحقيق التنمية المسـتدامة حالـة الجزائـر. ،عجالن -6
 التنميـة المسـتدامة والكفـاءة االسـتخدامية للمـوارد :مقدمة فـي الملتقـى العلمـي الـدولي مداخلة

 . 3118افريل  8-2المتاحة ،يومي 

"دور اقتصـــــــاد البيئـــــــة فـــــــي تحقيـــــــق التنميـــــــة  ،، ســـــــليمانصـــــــالح وكعـــــــوان ،لخضـــــــاري -2
ــــة المســــتدامة، الجزائــــر  المســــتدامة".الملتقى الــــوطني الخــــامس حــــول اقتصــــاد البيئــــة والتنمي

 . 3118أكتوبر  33-30خالل سكيكدة، 

 الروابط االلكترونية:ـ 

ــ  0 مجلــة جامعــة جــل التنميــة المســتدامة." فــي أوهنــا ،"التخطــيط مــن ديــب ريــدة وســليمان ـ
 متحصل عليه :  . 3112ألول.العدد:ا ، دمشق للعلوم الهندسية

http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/eng/images/stori

es/deeb  :3102-12-05 تاريخ االطالع .       

مجلــة هــاجن  المشــكالت البيئيــة ."فــي ى عبــد مصــطفى ،"هــل عالجــت قمــة كوبنمصــطف-3
 متحصل عليه:،  3101جانفي  ،306العدد:، السعودية، عالم االقتصاد

http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/eng/images/stories/deeb
http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/eng/images/stories/deeb
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http://www.ecowoldmg.com .   :3102-10-06 تاريخ االطالع 

ظــل التشــريع الجزائــري ".  مــذكرة  "النظــام القــانوني لحمايــة البيئــة فــي بــن قــري ســفيان،-2
 عليه:.متحصل  3115-3114الجزائر. ،المدرسة العليا للقضاة تخرج لنيل إجازة

   www.search4 shared.com/postdownload/zqxivry/mémoires..                                   

                    3102-13-  3طالع :اإلتاريخ 

حوشــين رضــوان، "الوســائل القانونيــة لحمايــة البيئــة ودور القاضــي فــي تطبيقهــا ".مــذكرة -4
الجزائـــر  ، المدرســـة العليـــا للقضـــاء،04الدفعـــة تخـــرج لنيـــل إجـــازة المدرســـة العليـــا للقضـــاء،

 يه:عل .متحصل 3116.

  www.search4 shared.com/postdownload/zqxivry/mémoires..        

 الماجســــتير شـــهادة لنيــــل مقدمـــة مـــذكرة. "للبيئــــة اإلجرائيـــة الحمايـــة" محمــــد رائـــف لبيـــت-5
 :عليه متحصل ،2117الحقوق، كلية المنوفية، جامعة :مصر

http://www.faculty.ksu.edu.sa/shaimaaatalla/documents/......./e

nv1.   .2102 -02-22 االطالع تاريخ .                                       

 : عليه متحصل ".األساسية ومهامها البيئية السياسة:" الدريوسي علي-1

http://www. ahewar .org/debat/show.art.asp2aid:23395      تـاريخ 
 . 2102-12-12االطالع

 

 االجنبية باللغة : 

http://www.ecowoldmg.com/
http://www.ecowoldmg.com/
http://www/
http://www/
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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 شـك ل 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 قــوانين 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 

إتخــاذ أدوات ردعيــة إقتصــادية و تنظيميــة للتقليــل علــى االقــل مــن  حلــول مناســبة مثــل

 هذه المشكالت.
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 ملخ  الدراسة باللغة اإلنجليزية:

 

     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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