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 شــــــــــــــــكر و عرفـــــــــــــــــــــان

 في ىذا المق ام الكريم ال يسعني إال جميل الشكر و خالصو عز وجل على حسن عونو  

لوجزيل فضلو على إتمام ىذا العم  

"           " زوزو نور اليدىكما اتوجو بخالص الشكر و التقدير إلى األستاذة المشرفة      

 مجيوداتيا و نصائحيا ,كما ال ننسى األستاذ يوسفي نور الدين على نصائحو التي لم يبخل  

 بيا علينا و كذلك لجنة المناقشة التي شرفتنا بقبوليا مناقشة ىذه المذكرة        

لي          موكل من قد  جيعاتيمشبتع األساتذة الكرام الذين ساىموا  كما أشكر جمي   

                        .يد العون من قريب أو بعيد 

 

 

 

 



 إى                   د اء

 إلى أبي و أمي و العزيزان أطال اهلل في عمرىما

ود و   "نيى" وإلى أختي أمينة و خل  و الغاليةوإلى أختي'' نور اليدى"و زوجيا  

دربي في المشوار الدراسي   رفيقةو إلى  العزيز الغالي محمد  أمير إسالم  

وكافة األحبة و األصدق اء أىدي ىذا العمل المتواضع"وف اء"   

 

 

 

 

 

 



 

 بسم اهلل الرحمان الرحيم

  م  ك  ا ل  ن   ل  ع  ج    و    ض  ر  أل   ا  في    م  اك  ن   ك  م    د  ق  ل  و   "

"ون  ر  ك  ش  ا ت   م  يالً ل  ق     ش  اي  ع  ا م  فيي    

               صدق اهلل العظيم
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ةـــــــــــمقدم  

 

 



 

في السنوات األخيرة ، بدأت المكتبات تزخر بمختمؼ الدراسات القانونية التي تزامنت معو     
ظيور العديد مف القضايا التي تحتاج إلى معالجات و دراسات قانونية معمقة ، نتيجة لتطور 
الحياة البشرية بمختمؼ مجاالتيا اإلقتصادية و اإلجتماعية . لذلؾ فإف التشريع الذي يعد 
أساس النظاـ في الحياة المجتمع ،أصبح ىو األخر في حاجة إلى تعديؿ و تطوير و تجديد 
مف أجؿ مسايرة التطورات التي عرفتيا الحياة البشرية ،فيذه األخيرة نجمت عنيا مخاطر 

أصابت المحيط الطبيعي بما يتضمنو مف كائنات حية ، بشرية و حيوانية و كثيرة و أضرار 
نباتية كما ظيرت العديد مف األمراض لـ تكف معروفة قبؿ ظيور التطور التكنولوجي  الذي 
نعيشو اليـو ، في وسط بيئي ميدد باألضرار و المخاطر الصحية و األوبئة و التموث البيئي 

عصرنا الحالي مف أولويات اىتماـ المشرع في مختمؼ دوؿ  لذلؾ يعد التشريع البيئي في
العالـ لتطويره و تجديده و معالجتو و تنظيمو لمجمؿ القضايا و المشاكؿ التي أضحت تيدد 
 حياة اإلنساف بنوع مف العنؼ و القسوة .

لذلؾ عممت مختؼ الدوؿ غمى سف القوانيف و التنظيمات التي بإمكانيا وضع حد         
ر البيئي و ما ييدد اإلنساف في محيطو و في صحتو وفي استيبلكو البيولوجي .لمتدىو   

إف مجمؿ الدراسات القانونية حوؿ موضوع الحماية القانونية لمبيئة تعد ذات أىمية في 
عصرنا الحالي ،إال أف موضوع الضرر البيئي يعد مف المواضيع التي تحتاج إلى دراسات 

ى البيئة تحتاج إلى ضرورة درء انعكاستيا و آثارىا الخطيرة معمقة نظرا الف اإلعتداءات عم
عمى المحيط البيئي بصفة عامة و عمى حياة اإلنساف بصفة خاصة و عميو فإف السياسة 
 التشريعية البد أف تراعي في إطار وضعيا لمقواعد الكفيمة بحماية البيئة و األضرار الناجمة

ضارة بالمحيط البيئي و الحياة اإلنسانية.عف االعتداءات و الجرائـ و السموكيات ال  

إف دراسة النظاـ القانوني لمضرر البيئي يعد مف المواضيع القانونية التي تحتاج إلى        
المعالجة و التحميؿ ، و ىذا نظرا لحداثة الموضوع حيث يظير في ساحة الفكر القانوني 

ـ عنيا أضرار يصعب تداركيا و بسبب السموكيات و اإلعتداءات التي تصيب البيئة ، فينج
عميو فإف الولوج و البحث في مسألة النظاـ القانوني لمضرر البيئي يقتضي التعرؼ عمى 

الطبيعة الخاصة لمضرر البيئي التي تجعمو محؿ دراسة .



 

 

:أسباب إختيار الموضوع   

أف  إف تناوؿ ىذا الموضوع بالدراسة يرجع لبعض األسباب التي يمكف أف نمخصيا في كوف
موضوع البيئة و حمايتيا مف التموث يعد مف بيف االىتمامات الدولية الحالية ألف المشكمة 

 تتعمؽ بالكرة األرضية ككؿ خاصة المشاكؿ المعقدة .

 أىمية الموضوع :

يعتبر التموث البيئي مف موضوعات الساعة كما أنو يعد مف المشاكؿ التي تؤرؽ العالـ 
األرضية مف ظاىرة اإلحتباس الحراري و اإلنتشار الرىيب  ،خاصة في ظؿ ما تعانيو الكرة

لؤلمراض الناتجة عف التموث و اإلستيبلؾ الغير رشيد لمنتجات قد تكوف مموثة و مضرة 
تثير المشكمة مف عدة زوايا : الدراسةبالبيئة ، و بالتالي فإف ىذه   

مف الناحية العممية :-1  
و أو تقؿ ما ىو الواقع في إطار تنبييي ألف قد ساىـ في التوصؿ لحموؿ و ذلؾ لما تضفي

الموضوعات المتعمقة بالتعويض البيئي و كشؼ األضرار التي تعاني منيا و ذلؾ مف خبلؿ 
تحويؿ الوعي و ترقيتو خاصة في ظؿ وضعية البيئة المتردية في الجزائر مع اىماؿ شبو تاـ 

كيفية التقدير و التعويض عف مف الفرد لنقص الوعي و عدـ الميؿ لثقافة حماية البيئة و 
 األضرار البيئية الناجمة .

مف الناحية العممية : -2  
إف لمضرر البيئي خصوصيات تجعمو في حاجة إلى دراسة معمقة و مستقمة عف دراسة 

مختمؼ المواضيع المتضمنة الحماية القانونية لمبيئة كما البد مف معرفة نطاؽ ىذا الضرر 
 البيئي .

 اىداف الدراسة :
إف الغرض األساسي مف ىذه الدراسة ىو إثارة إشكالية تعويض أضرار التموث البيئي -

بالرغـ مف كونيا قاصر عمى قواعد القانوف و التشريعات البيئية بيدؼ المساىمة في 
الكتابات القانونية الخاصة بالبيئة و التي بالرغـ مف وجودىا و اتساع مجاليا في اآلونة 



 

إف كانت تعد متأخرة نوعا ما إال أنيا تساىـ في إثراء المكتبة القانونية  االخيرة في الجزائر و
 الجزائرية .

كما ييدؼ الموضوع لبياف آليات التعويض في طابع وصفي و تحميمي تظير مف خبللو -
 الجيود المبذولة مف قبؿ الدولة .

اىمة و ييدؼ كذلؾ إليجاد حموؿ لمسألة تعويض الضرر البيئي بموجب أعماؿ و مس -
 الجمعيات و االعبلـ البيئي في حماية البيئة .

 اإلشكالية التي يطرحيا الموضوع:
ما مدى نجاعة اإلجراءات المتبعة مف قبؿ التشريع الجزائري في تعويض الضرر البيئي  -
 ؟

 و لمتوضيح أكثر اتبعناه بتساؤالت فرعية 
ما المقصود بالبيئة و الضرر البيئي ؟ -  
ئؿ المالية لحماية البيئة ؟فيما تتمثؿ الوسا -  
و فيما يتمثؿ دور اإلعبلـ البيئي و كذلؾ دور الجمعيات البيئية ؟ -  

 المنيج المستخدم :
إف طبيعة الدراسة تحتاج إلى ضرورة إتباع المنيج التحميمي باإلنطبلؽ مف مقدمات  - 

قانونية و ثابتة لموصوؿ إلى نتائج قانونية منطقية و سممية مف خبلؿ تحميؿ النصوص ال
 كذا النظريات الفقيية بصورة إستدالؿ و تحميؿ قانوني .

 و لمعالجة الموضوع قمنا بتقسيـ الدراسة إلى :
الفصؿ التمييدي : تضمف بعض التعاريؼ لكؿ مف البيئة و الضرر البيئي و المعنوف ب : 

 اإلطار المفاىيمي لمبيئة و الضرر البيئي ، إذ قسمناه إلى مبحثيف :
تحدثنا فيو عف مفيوـ البيئة مف خبلؿ إدراج بعض المفاىيـ الخاصة بيا و ألول :المبحث ا

 تطرقنا إلى عبلقة البيئة ببعض المفاىيـ المشابية.
مفيوـ الضرر البيئي مف خبلؿ تعريؼ الضرر البيئي و أىـ المبحث الثاني :

 خصائصو.
إلدارة و قسمناه إلى خصصناه لمجاؿ التنظيـ الوقائي عف طريؽ تدخؿ االفصل األول :أما 

مبحثيف :



 
 

 
المبحث األوؿ : مفيـو التخطيط البيئي و تناولنا تعريفة و اشكاؿ التخطيط و تقييـ 

 التخطيط في الجزائر .
تناولنا الوسائؿ المالية لحماية البيئة .المبحث الثاني :  

اية البيئة .اما الفصؿ الثاني : فتحدثنا عف دور اإلعبلـ البيئي و الجمعيات البيئية في حم  
 و قسمناه إلى مبحثيف :

: الحؽ في اإلعبلـ و اإلطبلع البيئي . المبحث األول  

 أما المبحث الثاني : تطرقنا إلى الجمعيات البيئية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفصل التمييدي



 
 

  الفصل التمييدي                               
 اإلطار المفاىيمي لمبيئة والضرر البيئي

يـو البيئة ارتباطا وثيقا بالضرر البيئي عمى أساس أف الضرر يصيب يرتبط مف
العناصر الطبيعية، وىذه األخيرة تمثؿ محؿ الضرر والذي ىو محؿ اىتماـ سواء مف طرؼ 
الحقوقييف أو مف طرؼ الناشطيف في مجاؿ البيئة، وىذا راجع لآلثار الوخيمة المترتبة عنو، 

 توى المحمي.سواء عمى المستوى العالمي أو المس
  



 
 

 مبحث األولال                                            
 مفيوم البيئة                                            

أصبحت البيئة تعاني مف جراء النشاطات البشرية المتعددة الجوانب التي قيدت 
ز البيئة عمى الحفاظ قدرتيا عمى العطاء حيث ظؿ اإلنساف يستنزؼ مواردىا إلى حد عج

عمى نظاميا وتوازنيا بصفة آلة وطبيعية، وكؿ ىذا ينذر بالخطر، واألمر الذي جعؿ 
 االىتماـ ينصب عمييا وعميو، سنحاوؿ إعطاء نظرة عامة عمى البيئة.

 المطمب األول
 تعريف البيئة

 
مف الصعب وضع تعريؼ محدد وشامؿ لمبيئة، وذلؾ الختبلؼ الكثير مف العمماء 

متخصصيف حوؿ ىذا المصطمح، فقد ذىب رجاؿ الفقو بالقوؿ أف اصطبلح البيئة ال يوجد وال
 (1)أحد ال يعرفو مف ناحية ومف ناحية أخرى فإنو ليس مف السيؿ إعطاء تعريؼ محدد ليا

 لكف بالرغـ مف ىذه الصعوبة سنعطي تعريؼ محدد لمبيئة مف خبلؿ الفروع التالية:
 الفرع األول
 البيئة لغة

ىي االسـ لمفعؿ تبوأ، أي نزؿ أو أقاـ، وأتبوأه أي  المغة العربيةالبيئة في  كممة
 .(2)أصمحو  وىيأه

وقد جاء مفيوـ البيئة في الشريعة اإلسبلمية وبالرجوع إلى القرآف الكريـ في العديد 
وكذلك مكّنا ليوسف في األرض يتبوأ منيا حيث يشاء نصيب مف اآليات في قولو تعالى: "

 .(3)"ن نشاء وال نضيع أجر المحسنينبرحمتنا م
  

                                                           
 .34، ص2007داود عبد الرزاؽ الباز، األساس الدستوري لحماية البيئة مف التموث، دار الفكر الجامعي، مصر،  -1
 .382ابف منظور، لساف العرب، فصؿ الياء، حرؼ اليمزة، دار المعارؼ، القاىرة، بدوف سنة نشر، ص -2
 .56سورة يوسؼ، اآلية  -3



 
 

، (4)"وبوأكم في األرض تتخذون من سيوليا قصوراوكذلؾ جاء في قولو تعالى: "
وقالوا الحمد هلل الذي صدقنا وعده وأورثنا األرض نتبوأ من وفي آية أخرى في قولو تعالى: "

 .(5)الجنة حيث يشاء فنعم أجر العالمين"
، أي لينزؿ (6)"ميا متعمدا فميتبوأ مقعده من النارمن كذب عوفي الحديث الشريؼ "

منزلو مف النار، وىذا التبوء ىو الحموؿ والنزوؿ والسكف، ويمكف أف يؤخذ منو أف البيئة ىي 
 .(7)المحؿ والمنزؿ والسكف

 leحيث وردت في معجـ الروس " Environnement في المغة الفرنسيةأما البيئة 

petit larousseلعناصر الطبيعية والصناعية التي تمارس فييا الحياة " ىي "مجموعة ا
 .(8)اإلنسانية"

 
 الفرع الثاني

 التعريف االصطالحي لمبيئة
 أوال: التعريف العممي لمبيئة

عرؼ مصطمح البيئة منذ القدـ وكتب عنو عمماء اإلغريؽ واليوناف وأوؿ مف استخدـ 
، والذي قاـ بدمج الكممتيف ـ6611ىذا المصطمح في العالـ األلماني أرنست ىيجؿ عاـ 

 اليونانيتيف المنزؿ أو المكاف الوجود والعمـ.
وعرفيا بأنيا العمـ الذي يدرس عبلقة الكائناف الحية بالوسط الذي تعيش فيو، وييتـ 
ىذا العمـ بالكائنات الحية وتغذيتيا وطرؽ معيشتيا، كما يتضمف أيضا دراسة العوامؿ غير 

، اإلشعاعات، الغازات، المياه واليواء أو الخصائص الفيزيائية الحية مثؿ الحرارة، الرطوبة
 .(9)والكيميائية لؤلرض، والماء واليواء

ويمكف تعريؼ البيئة بأنيا المحيط المادي الذي يعيش فيو اإلنساف بما يشمؿ مف 
 .(10)ماء وىواء وفضاء وتربة وكائنات حية ومنشآت أقاميا إلشباع حاجاتو

                                                           

 .74سورة األعراؼ، اآلية  -4
 .74سورة الزمر، اآلية  -5
 .04حديث رقـ اإلماـ مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب المقدمة، باب تغميظ الكذب عمى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ،  -6
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8
-, P377 «l’ensemble des éléments naturels et artificiels qui entourent un individu humain». 

 .06، ص2007محمد إسماعيؿ عمر، مقدمة في عمـو البيئة، مصر،  -9
 .39، ص2007منشأة المعارؼ، مصر،  ماجد راغب الحمو، قانونا حماية البيئة في ضوء الشريعة، -10



 
 

لمبيئة نذكر منيا: "البيئة ىي الوسط أو المجاؿ المكاني الذي كما ىناؾ عدة تعاريؼ 
 .(11)يعيش فيو اإلنساف بما يتضمنو مف ظواىر طبيعية وبشرية يتأثر بيا ويؤثر فييا"

وقد ورد تعريؼ آخر لمبيئة عمى أنيا: "مجموعة الظروؼ والعوامؿ الخارجية التي 
 .(12)ية التي تقـو بيا"تعيش فييا الكائنات الحية وتؤثر في العمميات الحيو 

 ثانيا: التعريف القانوني لمبيئة
عمى الرغـ مف كثرة النصوص القانونية الدولية والوطنية التي تناولت موضوع البيئة 

 بالتنظيـ والحماية إال أنيا لـ تزؿ قاصرة عف إعطاء تعريؼ موحد لمبيئة.
لمادة األولى عرؼ المشرع الفرنسي البيئة ضمف االبيئة في القانون الفرنسي:  -1

المتعمؽ بحماية الطبيعة بأنيا:  6791-جويمية-61مف القانوف الصادر في 
مجموعة مف العناصر التي تتمثؿ في الطبيعة، الفصائؿ الحيوانية والنباتية، 

 .(13)اليواء، األرض، الثروة المحمية والمظاىر الطبيعية المختمفة

د كاف تعريفو لمبيئة أكثر أما المشرع المصري فقالبيئة في القانون المصري:  -2
اتساعا حيث أضاؼ العناصر التي يدخؿ اإلنساف في إيجادىا وظير ذلؾ مف 
خبلؿ الفقرة األولى مف المادة األولى مف قانوف البيئة المصري بأنيا المحيط 
الحيوي الذي يشمؿ الكائنات الحية وما يحويو مف مواد وما يحيط بيا مف ىواء 

 نساف مف منشآت.وماء وتربة وما يقيمو اإل
انتيج المشرع الجزائري نيج المشرع الفرنسي في  البيئة في القانون الجزائري: -3

تعريفو لمبيئة، بحيث قاـ بحصر مدلوؿ البيئة ضمف العناصر الطبيعية، وىذا في إطار ضبط 
المفاىيـ والمصطمحات الخاصة بقانوف حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة حيث جاء 

القانوف عمى أف البيئة تتكوف مف الموارد الطبيعية البلحيوية والحيوية كاليواء والجو  في ىذا
والماء واألرض، وباطف األرض والحيواف والنبات بما في ذلؾ التراث الوراثي وأشكاؿ التفاعؿ 

المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية  61-10مف القانوف  19بيف ىذه الموارد وفقا لممادة 
 .(14)ستدامةالم

                                                           

عمي سعداف، حماية البيئة مف التموث بالمواد اإلشعاعية والكيماوية في القانوف الجزائري، دار الخمدونية، الجزائر،  -11
 .05، ص2008

 .02، ص2008يونس إبراىيـ أحمد يونس، البيئة والتشريعات البيئية، دار الحامد، األردف،  -12
 .06ع سابؽ، صعمي سعداف، مرج -13
 .43مف عدد  07فقرة  04المادة  -14



 
 

وكذلؾ المشرع الكندي والفرنسي قاما بتعريؼ البيئة، فبالنسبة لممشرع الكندي يضيؼ 
جديدة تحتـ عمينا التوقؼ عندىا ىي العناصر االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي عناصر 

جة تؤثر عمى حياة اإلنساف، أما المشرع التونسي أعطى أىمية لمموارد المائية المتعددة بالدر 
األولى فيقوؿ عف البيئة بأنيا العالـ المادي بما فيو األرض واليواء والبحر والمياه الجوفية 

 .(15)والمساحات والمناظر الطبيعية ومختمؼ أصناؼ الحيوانات
 المطمب الثاني

 عناصر البيئة و عالقتيا باالنسان
 

بلثة عناصر مف خبلؿ التعاريؼ السابقة يتضح لنا أف البيئة تتكوف نتيجة تفاعؿ ث
البيئة االجتماعية(، وبما أف اإلنساف يعتبر أحد  –البيئة البيولوجية  -وىي )البيئة الطبيعية

ىذه العناصر المكونة لمبيئة فإنو يعد عامؿ حيوي في إحداث التغيير فييا، وذلؾ مف خبلؿ 
ـ، ومف بناء حضارتو ويعود ىذا بسبب التطورات العممية والتكنولوجية التي تحدث في العال

 ىنا تظير العبلقة بيف اإلنساف والبيئة.
 
 
 
 
 
 

 

 
 الفرع األول

 عناصر البيئة
وفقا لمؤتمر ستوكيولـ الذي عرؼ البيئة عمى أنيا أكثر مف مجرد عناصر طبيعية 
بؿ ىي رصيد الموارد المادية واالجتماعية المتاحة في وقت ما وفي مكاف ما إلشباع حاجات 

 ف تقسيـ البيئة إلى ثبلثة عناصر:ويمك (16)اإلنساف وتطمعاتو

                                                           

 .16، ص2010صباح العشاوي، المسؤولية الدولية عف حماية البيئة، دار الخمدونية، الجزائري،  -15
 .18، ص2004راتب مسعود، البيئة واإلنساف، دار الحامد، األردف،  -16



 
 

ىذه البيئة مف الغبلؼ الجوي، والغبلؼ المائي واليابسة تتكوف البيئة الطبيعية:  -6
والمحيط الجوي، بما يشممو مف ماء وىواء وتربة ومعادف ومصادر لمطاقة 
باإلضافة إلى النباتات والحيوانات فيذه جميعا تمثؿ الموارد التي أتاحيا اهلل 

الى لئلنساف كي يجعؿ منيا مقومات حياتو مف غذاء وكساء ودواء سبحانو وتع
 .(17)ومأوى

اإلنساف وأسرتو ومجتمعو وكذلؾ الكائنات  تشمؿ ىذه البيئةالبيئة البيولوجية:  -2
وىذا يعني أنيا جزء مف البيئة الطبيعية وىذا  (18)الحية في المحيط الحيوي

 باستبعاد الغبلؼ الجوي والغبلؼ المائي واليابسة.

ىي تمؾ البيئة التي تعبر عف الوسط الذي ينشأ فيو الفرد، البيئة االجتماعية:  -0
كما يمكف  (19)والذي يجدد شخصيتو وسموكياتو واتجاىاتو والقيـ التي يؤمف بيا

اعتبارىا أنيا ذلؾ اإلطار مف العبلقات الذي يحدد ماىية عبلقة اإلنساف مع 
ماعات سواء بيف أفرادىا غيره، وىو األساس في تنظيـ أي جماعة مف الج

ببعضيـ بعض في بيئة ما، أو بيف جماعات متباينة وحضارة في بيئات 
 .(20)متباينة

خبلؿ  تشير البيئة االجتماعية كذلؾ إلى ما شيده اإلنساف داخؿ البيئة الطبيعيةو 
بناء حضارتو، سواء كاف ذلؾ مف الثقافة التي خمقيا اإلنساف أو العبلقات االجتماعية التي 

ونيا، فيي بيئة ظير فييا تفاعؿ اإلنساف والبيئة مف جية وعبلقة اإلنساف باإلنساف مف ك
 .(21)جية أخرى، يعني ىذا أف البيئة تظـ جانبيف ىما: جانب مادي واآلخر معنوي

 
  

                                                           

 .23، ص2006لة العربية لصحافة، مصر، سيد محمديف، حقوؽ اإلنساف واستراتيجيات حماية البيئة، الوكا -17
 .146، ص2007محمد اسماعيؿ عمر، مقدمة في عمـو البيئة، مصر،  -18
، ديواف المطبوعات الجامعية، 2عبد القادر رزيؽ الخادمي، التموث البيئي مخاطر الحاضر وتحديات المستقبؿ، ط -19

 .146، ص2006الجزائر، 
 .07محمد اسماعيؿ عمر، مرجع سابؽ، ص -20
 .08محمد اسماعيؿ عمر، المرجع السابؽ، ص -21



 
 

 الفرع الثاني
 عالقة االنسان بالبيئة

دود وأثره إف اإلنساف القديـ كاف يسكف الكيوؼ وأدواتو البدائية بسيطة ونشاطو مح
عمى البيئة محدود جدا أو معدوـ، وبمرور الزمف بنى اإلنساف المنازؿ والقصور وناطحات 
السحاب وابتكر السفف والسيارات وغيرىا، كما أنشأ المدف الكبرى والمصانع، ففي كؿ ذلؾ 

 .(22)يستخدـ اإلنساف البيئة
لبيئة، حيث يتأثر ومف ىنا تظير لنا عبلقة اإلنساف بالبيئة باعتباره أىـ عناصر ا

 بيا وتؤثر فيو.
: إف البيئة بظروفيا التضاريسية والمناخية المتغيرة، أوال: أثر البيئة عمى اإلنسان

دفعت اإلنساف ليتفاعؿ مع ما حولو مف عناصر مختمفة ليطور مف أنماط حياتو مما كاف لو 
 أواه.وبالتالي فيو يستمد منيا مأكمو ومشربو وم (23)األثر األكبر عمى حياتو

: بما أف اإلنساف يعتبر أىـ عنصر في إحداث ثانيا: اإلنسان وأثره عمى البيئة
التغير البيئي واإلخبلؿ البيولوجي الطبيعي، فمنذ أف وجد وىو يتعامؿ مع مكونات البيئة كمما 
مرت األعواـ ازدادت تحكما وسمطانا في البيئة، خاصة بعد أف يسر لو التقدـ العممي 

يدا مف فرص إحداث التغيير في البيئة وفقا الزداد حاجتو إلى الغذاء والتكنولوجي مز 
 .(24)والكساء

 
  

                                                           

، 2005مختار محمد كامؿ، البيئة وعوامؿ التموث البيئي وطرؽ إنقاذ البشرية، مركز اإلسكندرية لمكتاب، مصر،  -22
 .21ص
 .87، ص2001حسف احمد شحاتة، البيئة والمشكمة السكانية، مكتبة الدار العربية لمكتاب، مصر،  -23
 .09مر، مرجع سابؽ، صمحمد اسماعيؿ ع --24



 
 

 المطمب الثالث
 عالقة البيئة ببعض المفاىيم 

 قيـ المجتمع التي يسعى القانوف مف قيمة القانونية أنيا تمثؿ الناحية مف البيئة إلى ينظر

 حمايتيا أساس ىو ىذا و ، الداخمي توىالمس عمى أو الدولي المستوى عمى سواء ، لمحفاظ عمييا

 ةبيالمشا المفاىيـ مف بعض و العبلقة بينيا بياف مف االعتداء عمييا و قانونيا
 الفرع األول

 عالقة البيئة بمفيوم التنمية المستدامة
 

 أوال: مفيوم التنمية المستدامة 
قادمة عمى ىي التنمية التي تمبي احتياجات الحاضر دوف إخبلؿ بقدرات األجياؿ ال

تمبية احتياجاتيا، أو ىي تعبير عف التنمية التي تتصؼ باالستقرار وتممؾ عوامؿ االستقرار 
 والتواصؿ.

أو ىي تنمية قابمة لبلستمرار وىي عممية التفاعؿ بيف ثبلث أنظمة نظاـ حيوي نظاـ 
ى قياس اقتصادي نظاـ اجتماعي واالستراتيجيات الحديثة المرتبطة بقياس االستدامة تركز عم

الترابط بيف مجموعة العبلقات والتي تشمؿ االقتصاد واستخداـ الطاقة والعوامؿ البيئية 
 واالجتماعية في ىيكؿ استدامي.

 وعمى ذلؾ نجد أف االستدامة تدعـ بالشموؿ والمدى األطوؿ والدينامية.
وأوصت أجندة القرف الحادي والعشريف بضرورة إعطاء اىتماـ خاص إلى أربعة 

ساسية تتضمف العديد مف الموضوعات توضح جوانبيا المختمفة كيؼ يمكف تحقيؽ فصوؿ أ
 التنمية المستدامة.

 ثانيا: العالقة بين البيئة والتنمية المستدامة
اىتـ مؤتمر ستوكيولـ بالعبلقة بيف البيئة والتنمية وكاف ىناؾ اقتناع عاـ بأف 

ا ومنذ ذلؾ الوقت ظير مصطمح مشكبلت البيئة والتنمية متداخمة ال يمكف فصميا بعضي
 التنمية المتواصمة أو التنمية المستدامة.

وعمى الصعيد البيئي، فالتنمية المستدامة ىي استخداـ األمثؿ األراضي الزراعية 
 والموارد المائية مما يؤدي إلى مضاعفة المساحة الخضراء.



 
 

ثروة الطبيعية ولذلؾ يستمـز في إطار مفيـو االستدامة عدـ اإلساءة إلى موارد ال
 .(25)واستخداميا بحرص

وقد عمؿ أحد االتحادات األمريكية مع الشركات والمجموعات الصناعية عمى 
إصدار تقرير بّيف العبلقة بيف البيئة والتنمية المستدامة ويرى التنمية المستدامة مف منظور 

مة وىي: اتحاد الحياة األمف ويحدد ثبلثة أنواع لؤلمف باعتبارىا وثيقة الصمة بالتنمية المستدا
 .(26)البرية القومي األمريكي

إف المشرع الجزائري مف أجؿ تحديد العبلقة بيف البيئة والتنمية المستدامة أصدر 
المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ومف بيف أىدافو ما  10/61القانوف رقـ 

 يمي:
كذلؾ ترقية وطنية مستدامة تحديد المبادئ األساسية وقواعد تسيير البيئة،  -

 بتحييف شروط المعيشة والعمؿ عمى ضماف إطار معيشي سميـ.

الوقاية مف كؿ أشكاؿ التموث واألضرار المتعمقة بالبيئة، وذلؾ بضماف الحفاظ  -
 عمى مكوناتيا.

إصبلح األوساط المتضررة وترقية االستعماؿ اإليكولوجي العقبلني لمموارد  -
 اؿ التكنولوجيا األكثر نقاء.الطبيعية المتوفرة واستعم

 تدعيـ اإلعبلـ ومشاركة الجميور ومختمؼ المتدخميف في تدابير حماية البيئة. -

 كما أف ىذا القانوف يقو عمى مجموعة مف المبادئ وىي كالتالي:
 مبدأ المحافظة عمى التنوع البيولوجي. -

 مبدأ تدىور الموارد الطبيعية. -

 مبدأ االستبداؿ. -

 مبدأ اإلدماج. -

 النشاط الوقائي وتصحيح األضرار البيئية باألولوية عند المصدر. مبدأ -

 مبدأ الحيطة. -

 مبدأ المموث الدافع. -

                                                           

، 2007خالد مصطفى قاسـ، إدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظؿ العولمة المعاصرة، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  -25
 .20،21ص
 .20نفس المرجع، ص -26



 
 

 .(27)مبدأ اإلعبلـ والمشاركة -

 يالفرع الثان
 عالقة البيئة بالتموث

 
 كثيرة منافع فيوإذا كاف مصطمح البيئة يشمؿ الجانب السمبي و اإليجابي و يتضمف شؽ 

 بالمقابؿ فانو المختمفة، الطبيعية الموراد التربة، اليواء والحيوانية،كالماء، البشرية الحية لمكائنات

 نتيجة واعتداء إتبلؼ مف البيئة يصيب ما كؿ وىو الواسع المفيـو ىذا يضمنو سمبي جانب ىناؾ

 تصيب التي السمبية االنعكاسات مف البيئي التموث ويعتبر البشرية النشاطات مختمؼ ممارسة

 .البيئة
 : مفيوم التموثأوال

قاؿ اهلل تعالى في كتابو الكريـ: "ظير الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس 
 .(28)ليذيقيـ بعض الذي عمموا لعميـ يرجعوف"

وقد أكد الرسوؿ )ص( ضرورة الحفاظ عمى البيئة وصحة اإلنساف حيث قاؿ: "اتقوا 
لظؿ" وأكد حرصو عمى حماية البيئة المبلعف الثبلث البراز في الموارد وقارعة الطريؽ وا

 .(29)حيث قاؿ: "إذا قامت القيامة وفي يد أحدكـ فسيمة فميغرسيا"
ويعرؼ التموث بأنو: حدوث تغيير أو خمؿ في الحركة التوافقية التي تتـ بيف 
العناصر المكونة لمنظاـ اإليكولوجي بحيث تشؿ فاعمية ىذا النظاـ وتفقده القدرة عمى أداء 

 عي في التخمص الذاتي مف التموثات وخاصة العضوية منيا بالعمميات الطبيعية.دوره الطبي
ويعرؼ أيضا بأنو: وجود أي مادة في أي نظاـ بيئي ليست مف خواصو، وال مف 
سمات عناصره، سواء الحية أو الجامدة، أو وجود تغييرات في تركيبو، مما يؤدي إلى التأثير 

ادة والطاقة والتمثيؿ الضوئي وغير ذلؾ مما يؤدي إلى في دورة المواد، وعمميات تبادؿ الم
 تخريب أو تدىور النظاـ البيئي، أو خفض قدرتو اإلنتاجية بشكؿ عاـ.

وقد اىتـ بتعريؼ التموث أيضا قانوف البيئة، فقد عرفو بأنو: "تغيير في خواص 
منشآت أو البيئة، يؤدي بطريؽ مباشر أو غير مباشر إلى اإلضرار بالكائنات الحية أو ال

 .(30)يؤثر عمى ممارسة اإلنساف لحياتو الطبيعية
                                                           

 ، المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.03/10مف القانوف  2المادة  -27
، اآلي -28  .41ة رقـ سورة الرـو
 حديث شريؼ. -29



 
 

والتموث البيئي أيضا ىو عبارة عف إضافة مكونات جديدة لمبيئة اليوائية والمائية 
والتربة مما يعتبر مف خصائصيا الطبيعية ويجعميا ال تؤدي وظيفتيا التي مف أجميا وجدت، 

 ة.وينتج عف النشاط اإلنساني في مختمؼ نواحي الحيا
 (31)وىو التغير الكمي والكيفي في الصفات الكيميائية أو البيولوجية لمكائنات الحية

مف إنساف وحيواف وتعرؼ المموثات بأنيا مواد أو ميكروبات تخؿ بالنظـ البيئية وتعرض 
 .(32)الكائنات الحية لمخطر أو تيدد سبلمة المصادر الطبيعية بطريقة مباشرة وغير مباشرة

بأنو كؿ تغيير  2110ري عرفو بمقتضى قانوف حماية البيئة لسنة والمشرع الجزائ
مباشر وغير مباشر لمبيئة يتسبب فيو كؿ فعؿ يحدث أو قد يحدث وضعية مضرة بالصحة 
وسبلمة اإلنساف والنبات والحيواف واليواء والجو والماء واألرض والممتمكات الجماعية 

 .(33)والفردية
 موثثانيا: العالقة بين البيئة والت

ىناؾ عبلقة بيف تكامؿ البيئة والتموث، فيذا األخير ال يصيب إال عنصر مف 
العناصر الطبيعية وال بد مف ضرورة التفرقة بيف لفظ التموث، ولفظ الضرر البيئي، ذلؾ أف 
التموث ىو إدخاؿ مواد غريبة عمى البيئة بمختمؼ مكوناتيا وعميو فيو عنصر دخيؿ عمى 

 لكؿ عنصر مف عناصرىا فيحدث بذلؾ إخبلؿ بالتوازف البيئي.البيئة ثـ يصبح مخالطا 
فيحيف أف الضرر البيئي قد يحث في ذات الوسط الطبيعي دوف إدخاؿ مواد أو 

 عناصر جديدة وغريبة عمى البيئة وعميو يعد التموث أضيؽ مدلوال مف فكرة الضرر البيئي.
يف أف ىذا األخير قد إف التموث البيئي ىو صورة مف صور اإلضرار البيئية، في ح

ينتج فضبل عف الضرر، التموث عف مصادر أخرى متعددة وكثيرة منيا أضرار الضوضاء، 
االىتزازات، اإلشعاع لذلؾ جاء في المادة األولى الفقرة الثالثة مف وثيقة التأميف ضد مخاطر 

مبة أو ما يمي: "إف المساس بالبيئة يعني انتشار كؿ مادة ص ; Assurpolالمساس بالبيئة 
سائمة أو غازية عف طريؽ الجو أو التربة أو المياه أو تبعضيا أو طرحيا أو ترسبيا... 

 .(34)انبعاث الروائح الزائدة عف حد االلتزامات الطبيعية المفروض اتباعيا مع الجوار
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 المبحث الثاني

 مفيوم الضرر البيئي
المصطمحيف وىما  حاوؿ الفقياء تحديد تعريؼ دقيؽ لمضرر البيئي جامعيف ىاذيف

الضرر والبيئة وعميو ىناؾ اتجاه يقوؿ أف ىناؾ ضرر بمفيومو الفني وىو الذي يصيب 
المجاالت الحيوية األولية لعناصر البيئة وعميو ىو الضرر الذي يصيب البيئة في حد ذاتيا، 
وىناؾ بالمقابؿ الضرر البيئي وىو الذي يخمؽ باألشخاص مف جراء المساس بالبيئة 

 ـ في أمواليـ أو أجساميـ أو صحتيـ عف طريؽ المحيط الذي أصابو الضرر.فيصيبي
 

 المطمب األول
 تعريف الضرر البيئي

 بأف يكتفي ال فيو ، دقيقة ة قانوني معالجة إلى يحتاج جديد مفيوـ عامة بصفة الضرر مفيوـإف 

نما األفراد مف فرد يصيب  بمختمؼ يةالح الكائنات حياة عناصر مف ىاـ عنصر وحن يتجو وا 

 . البيئة ىو و أنواعيا
 الفرع األول

 التعريف العام لمضرر البيئي
الضرر البيئي ينطمؽ مف خصوصيات ىذا الضرر الذي ترتب عف االعتداء عمى 
البيئة أو عمى عنصر مف عناصرىا باعتبارىا مركب إيكولوجي معقد مف جية، وتداخؿ 

 بة تحديد الضرر البيئي.الظواىر البيئية مف جية أخرى فيؤدي ذلؾ إلى صعو 
وىناؾ مف عرفو بأنو ضرر إيكولوجي ناتج عف االعتداء عمى مجموع ىذه العناصر 

 المكونة لمبيئة والذي بخاصيتو غير المباشرة وبطابعو االنتشاري.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 الفرع الثاني
 التعريف الفقيي لمضررا لبيئي

الضرر البيئي ىو  ( يرى أفM. Dragoالبيئي لمبروفيسور ) ىناؾ تعريؼ لمضرر
 ذلؾ الضرر الذي يصيب األشخاص أو األشياء عف طرؽ المحيط الذي يعيش فيو األفراد.

( فإنو يعرؼ الضرر البيئي بأنو التموث أو عمى حد تعبير P. giodأما البروفيسور )
ذلؾ العمؿ الضار والناجـ عف التموث والذي يتسبب فيو اإلنساف لمبيئة ويصيب مختمؼ 

 الماء واليواء، الطبيعة، مادامت ىذه العناصر مستعممة مف طرؼ اإلنساف.مجاالتيا ك
( إلى القوؿ بأف ىناؾ ضرر مباشر لمبيئة ولكنو F. caballeroوكذلؾ اتجاه األستاذ )

يؤثر عمى األفراد في ممتمكاتيـ، وىو بالتالي يعطي تعريفا لو كما يمي: إف الضرر البيئي ىو 
باشرة وىو ضرر مستقؿ بذاتو، لو أثره وانعكاسو عمى كؿ ضرر يصيب الوسط البيئي م

 األشخاص واألمبلؾ.
إف التعاريؼ التي وردت بشأف الضرر البيئي ال يمكف حصر مجاليا وىي تتنوع 

مجاالت البيئة وتعدد مصادر الضرر لذلؾ ذىب البعض إلى القوؿ بأف (35)حسب تنوع
 الضرر البيئي لو عدة مجاالت عمى رأسيا:

 يصيب التنوع البيولوجي.الضرر الذي  -

الضرر الذي يصيب المناظر الطبيعية مما يؤدي إلى فقداف المظاىر الجمالية  -
 والتمتع بيا وفقداف موارد سياحية.

(36)ضرر يؤدي إلى فقداف الموارد االقتصادية بسبب إتبلؼ العناصر البيئية. -
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 المطمب الثاني

 خصائص الضرر البيئي
 

صياغات متباينة، حيث وصؿ بالفقياء إلى حد التمييز بيف إذا كاف لمضرر البيئي 
الضرر البيئي نظرا لصعوبة تحديده مف حيث الطبيعة والنطاؽ، فإف ىذا الضرر يتميز 
بجممة مف الخصائص تجعمو ضررا ذا طبيعة خاص، يختمؼ عف الضرر المتعارؼ عميو 

اعد فإف الضرر الذي يقبؿ في القواعد العامة لممسؤولية المدنية وبالرجوع إلى ىذه القو 
ضررا مباشرا وشخصيا التعويض ال بد أف تتوافر فيو خصائص محددة وىي أف يكوف 

 .ومؤكدا
فيكوف الضرر شخصيا حيث يناؿ مف المتضرر ذاتيا أي يمس حقوقو في شخصو 
أو أف يتعمؽ بمركزه المالي، أو مصالحو التي اكتسبيا بطريقة قانونية ومشروعة أو أف يؤثر 

فسو، وفي ىذه الحالة فإف الحؽ في التعويض يؤوؿ إلى ذمتو المالية التي لحقتيا في ن
 .(37)الخسارة مف جراء الضرر

إف الضرر المباشر ىو أف يكوف نتيجة طبيعية إلخبلؿ المتفاوض بالتزامو، وىو 
يعتبر كذلؾ إذا لـ يكف في استطاعة المتفاوض اآلخر، أي الدائف، أف يتوقاه ويبذؿ جيد، 

الضرر الغير المباشر فبل يمـز المتفاوض المديف بالتعويض عنو، وذلؾ النتفاء عبلقة أما 
 السببية بينو وبيف الخطأ ىذا األخير.

وأف يكوف الضرر محققا وذلؾ بأف يكوف حاال، أي وقع بالفعؿ كالنفقات التي 
 تحمميا المتفاوض المضرور فعبل، أو أف يكوف محؽ الوقوع في المستقبؿ.

كاف الضرر محتمبل، أي لـ يقع فعبل ولـ يكف محقؽ الوقوع في المستقبؿ، أما إذا 
فبل يمكف تعويضو وليذا فإف المضرور مف قطع المفوضات كاف سيعود عميو مف تنفيذ لو تـ 

 .(38)إبرامو وذلؾ ألف إبراـ العقد ىو دائما أمر احتمالي، قد يتحقؽ وقد ال يتحقؽ
ف ىذا األخير ينفرد بخصائص تجعمو يتميز في حيف بالرجوع إلى الضرر البيئي فإ

عف الضرر المتعارؼ عميو في القواعد العامة وىذا راجع لمظروؼ الخاصة والمحاطة بو 
 سواء مف حيث مصدره أو مف حيث األشخاص المسؤوليف عف وقوعو.
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 الفرع األول

 ضرر غير شخصي
يوية لمبيئة وىو ما داـ أف الضرر البيئي ىو ضرر يصيب الموارد الحيوية وغير الح

عبارة عف ضرر يصيب بصفة مباشرة الموارد البيئية كضرر عيني الذي يمس بصفة مباشرة 
الموارد البيئية ىو ضرر عيني، ألنو حينما نتكمـ عف الضرر البيئي فإف البيئة ىي الضحية 

ذا ليذا الضرر بالدرجة األولى، فيو بيذا التغيير ال يعد ضررا شخصيا مف الوىمة األولى،  وا 
سممت باعتباره ضرر عيني ال شخصي فإف الحؽ في التعويض يؤوؿ إلى المتضرر وه 
البيئة، وفي الواقع أف الحقيقة القانونية المسمـ بيا أف البيئة ال تعد شخصا قانونيا والضرر 
يمحؽ باألشخاص واألمواؿ عف طريؽ المحيط الذي أصابو الضرر ويفرز ىذا الرأي قضية 

تي قامت بمقتضاىا إحدى الشركات اإليطالية بإلقاء مخمفات سامة في جزيرة كورسيكا ال
عرض البحر الذي يطؿ عمى جزيرة كورسيكا وكاف أف نتج عف ذلؾ تموث بحري كبير ليس 
نما ىو أيضا في المياه اإلقميمية لجزيرة كورسيكا وعميو فالتموث الزائد  فقط في أعالي البحار وا 

ية لمصيد، فالضرر البيئي ىو ضرر التموث وىو عبارة عف أدى إلى عرقمة الممارسة الطبيع
ضرر عيني، في حيف أف الضرر البيئي وىو ذلؾ الضرر الناتج عف الضرر األوؿ والذي 
أدى إلى اإلقبلؿ مف قيمة الممتمكات التي تقع عمى شاطئ البحر وىروب السائحيف وضياع 

 الصياديف وىو عبارة ع نشخص طبيعي.
البيئي بمفيومو الفني والدقيؽ ال يؤوؿ إلى األشخاص ألنو فالتعويض عف الضرر 

ليس تعويضا عف الضرر الشخصي، وألنو ضرر عيني يصيب الموارد البيئية، بينما 
التعويض عف الضرر البيئي فإنو يؤوؿ إلى األشخاص ألنو تعويض عف ضرر شخصي 

 .(39)بمفيومو التقميدي
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 الفرع الثاني
 ضرر غير مباشر

ىو الذي ينشأ عف الفعؿ الضار حيث يكوف وقوع الفعؿ شرطا  الضرر المباشر
الزما لحدوث الضرر، بينما الضرر الغير مباشر ىو أف الضرر ال يتصؿ بصفة مباشرة مع 
الفعؿ، حيث تتداخؿ عوامؿ أخرى بيف الفعؿ والنتيجة، والمستقر عميو ىو أف الضرر ال 

وىو الموقؼ الذي تبناه المشرع يكوف قاببل لمتعويض إال إذا كاف ضررا غير مباشر 
الجزائري، ويتجو البعض إلى القوؿ بأف الضرر الغير المباشر ىو الذي ال يكوف نتيجة 

 طبيعية لعدـ الوفاء بااللتزاـ والذي ال يستطيع المضرور أف يتوفاه ببذؿ جيد معقوؿ.
و وعميو فإف الفقو والقضاء أجمعا عمى أف الضرر الذي يستحؽ التعويض قانونا ى

 الضرر المباشر.
إال أف الضرر البيئي بطبيعتو وخصوصياتو المميزة جعمت مف الصعب توافر 
خاصية الضرر المباشر، ذلؾ أف الضرر البيئي تتحكـ فيو عدة عوامؿ وعمى رأسيا 

 مقتضيات التطور التكنولوجي.
بيئة والمشرع الجزائري وألوؿ مرة يشير إلى األضرار غير المباشرة في قانوف حماية ال

فيما يخص األضرار البيئية، وعميو فيناؾ تطور ممحوظ في سياسة التشريع  2110لسنة 
الجزائري الذي ال يعترؼ إال بالضرر المباشر مف خبلؿ القواعد العامة المنصوص عمييا في 

، أعطى لجمعيات الدفاع عف البيئة حؽ 10/61مف قانوف  09القانوف المدني ووفقا لممادة 
ضرار المباشرة وغير المباشرة التي تصيب قاعدة المصالح الجماعية التي التعويض عف األ

 . (40)تمثؿ اإلطار المعيشي لؤلشخاص
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 الفرع الثالث
 ضرر ذو طابع إنتشاري

مف المعمـو أف الضرر الذي يصيب اإلنساف في جسمو أو في مالو أو في عواطفو 
إذا كاف الضرر أصاب المعني في ومشاعره ىو ضرر محدد مف حيث نطاقو وأبعاده ف

ذا أصاب األمواؿ العقارية كانت أو منقولة، فإنو  جسمو فيو ضرر محدد بجسـ المضرور، وا 
ذا كاف الضرر ذو طبيعة معنوية فإنو يتحدد بعواطؼ ومشاعر  تتحدد بتمؾ األمواؿ العينية، وا 

توضيح فإف ذلؾ الشخص وفي كؿ الحاالت يكوف الضرر محددا، إال أنو بخبلؼ ىذا ال
الضرر البيئي لو ما يميزه مف ىذا الجانب، ذلؾ أف الضرر الذي يصيب البيئة في مختمؼ 
مجاالتيا أوسع نطاؽ مف حيث الزماف والمكاف، والدليؿ عمى ذلؾ المخاطر البيئية تتعدد مف 

ورة البيئية لـ تعد مقص( 41)حيث مداىا إقميـ الدولة الواحدة، وحتى الحماية القانونية لؤلضرار
فقط عمى التشريعات المحمية لمدوؿ، فأصبحت الدوؿ تتحرؾ باسـ المصمحة والمصير 
المشترؾ مف أجؿ اتخاذ اإلجراءات الضرورية لمحد مف آثار األضرار البيئية وطابعيا 
االنتشاري وذلؾ بمقتضى المؤتمرات واالتفاقيات الدولية بسبب تعدد مصادر الضرر البيئي 

اتج عف ظاىرة التموث الذي يعد بمثابة أخطر مصادر الضرر البيئي، فقد يكوف ىذا األخير ن
ذلؾ أف أغمب األنواع األخرى لمضرر البيئي ىي نتيجة حتمية لتموث البيئي، وىناؾ أضرار 

 بيئية أخرى ليا أيضا الطابع االنتشاري مف ذلؾ ظاىرة األضرار النووية.
عتد بالحدود الجغرافية وال إف الضرر البيئي ىو ضرر ذو طابع انتشاري حيث ال ي

بالفترة الزمنية مما يجعمو يطرح العديد مف الصعوبات فيما يتعمؽ بالمطالبة القضائية 
 بالتعويض خصوصا إذا لـ تظير آثاره إال في المستقبؿ.

إنو ضرر واسع النطاؽ ال يمكف التحكـ فيو زمانا ومكانا ما يجعمو صعب اإلحاطة 
مختص في منازعات التعويض وىو ما يجعمو يختمؼ مف بو وتقديره مف طرؼ القاضي ال

حيث خصائصو عف الخصائص العامة لمضرر وىو الضرر الشخصي والمحدد وقد يمتد 
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إلى أف يمس إقميـ الدوؿ األخرى المجاورة لمدولة التي وقع فييا الحادث مما يؤدي إلى خرؽ 
ة أخرى، وأشير بيذا أقاليـ دوؿ أخرى وانتشار مواد غير مرغوب فييا عمى إقميـ دول

الخصوص إلى ظاىرة التموث الذي يعد أىـ مظاىر خاصية  الطابع االنتشاري واالستمراري 
 لمضرر البيئي.

 
 الفرع الرابع

 ضرر متراخي )تدريجي(
إضافة إلى اعتبار الضرر البيئي ضرر غير شخصي وغير مباشر في غالب 

لمضرر الحالي الذي تتضح آثاره فور  األحواؿ فإنو يعد مف األضرار المتراخية وىذا خبلفا
حدوثو أو خبلؿ فترة وجيزة مف لحظة وقوعو كحاالت التسمـ بسبب التعرض لمختمؼ أنواع 

 المموثات.
إف مف أىـ خصائص الضرر البيئي أنو ضرر متراخي حيث ال تتضح آثاره في 

لضرر التراكمي غالب األحياف والحاالت إال بعد فترة زمنية طويمة لذلؾ يطمؽ عميو تسمية ا
حيث يظير الضرر عند تراكـ المواد المموثة لمبيئة تأتي عمى شكؿ أمراض سرطانية وأمراض 

 الفشؿ الكموي أو الفشؿ الكبدي وكذلؾ أمراض الكبد.
والجدير بالمبلحظة أنو رغـ الطابع المتراخي لظيور أعراض ىذه األمراض فإف 

ة وثيقة بيف ىذا الضرر والمموثات التي العممية أثبتت أف ىناؾ عبلق (42)نتائج األبحاث
تسبب حدوثو، ومف األضرار البيئية التي تتسـ بخاصة التراخي أيضا ىناؾ حسب ما يتجو 

 إليو العديد مف الفقياء ىو الضرر اإلشعاعي.
إف الطابع المتراخي لمضرر البيئي تعد مف الخصائص الجوىرية المميزة لغالبية 

جد أف ىذه الخاصية القانونية تترتب عنيا مجموعة مف المسائؿ األضرار البيئية وبالمقابؿ ن
 القانونية.

وتتضح أىمية الضرر البيئي وعبلقتو بالمطالبة بالتعويض ودور القاضي في ىذا 
المجاؿ ذلؾ أف ىذا النوع مف الضرر بصفة عامة ويعطي لممضرور الحؽ لكي يطالب 

 .(43)المكونة لو بتكممة التعويض خصوصا إذا تفاقـ بزيادة العناصر
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 الفصل األول

 التنظيم الوقائي عن طريق تدخل اإلدارة
 

لقد حرص المشرع الجزائري عمى إيجاد آليات لتدخؿ اإلدارة في حماية البيئة باتخاذ 
تدابير وقائية بيدؼ درء الضرر البيئي في ظؿ وتيرة النمو المتسارعة والتغيرات الحاصمة 

 توى التشريعات البيئية في العالـ.عمى مس
  



 
 

 المبحث األول
 مفيوم التخطيط االداري

يعد التخطيط البيئي مف صميـ الوسائؿ الوقائية ونتيجة ليذه األىمية فقد كرسو 
بشأف البيئة الطبيعية في المبدأ الثاني منو حيث جاء فيو بأنو  2641إعبلف ستوكيولـ سنة 

ر واألجياؿ المقبمة عمى الموارد الطبيعية لؤلرض بما في يتعيف الحفاظ لصالح الجيؿ الحاض
ذلؾ اليواء والماء والتربة والحيوانات وبالخصوص العينات النموذجية مف النظـ اإليكولوجية 

 الطبيعية وذلؾ بواسطة التخطيط.
 المطمب األول

 تعريف التخطيط البيئي
مميتيا االدارية ، والتخطيط يعني يعتبر التخطيط أىـ المسائؿ التي تعتمد عمييا الدولة في ع

 رؤية المستقبؿ و استشرافو، ثـ االستعداد لمواجيتو .
 الفرع األول

  تعريف التخطيط بشكل عام
ىو نشاطا إنسانيا عاما يظير في سموؾ اإلنساف كفرد وجماعة ويبرز في كؿ 

 المستويات.
عيف مف النمو وىو تعبئة الموارد المادية والبشرية المتاحة بعرض إحداث معدؿ م

 خبلؿ فترة قادمة.
والتخطيط عبارة عف أىداؼ محددة يسعى الفرد أو المجتمع إلى تحقيقيا في الفترة 

 .(44)القادمة باستغبلؿ الموارد المتاحة أفضؿ استغبلؿ
كما يعتبر التخطيط عمؿ متعمؽ بمواجية المستقبؿ، عف طريؽ التنبؤ واالستعداد لو، 

 .(45)كبلت، وتوضع أنسب الخطط الممكنة لمتنفيذ لمواجيتياإذ يتـ تخيؿ ما سيحدث مف مش
 

 
 الفرع الثاني

 تعريف القانوني لمتخطيط البيئي
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عمى المستوى التشريعي نبلحظ غياب تعريؼ قانوني لمتخطيط البيئي بالرغـ مف 
 23-30مف القانوف  30اإلشارة إليو في العديد مف المواضع كما ىو الحاؿ بالنسبة لممادة 

 ؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.المتعم
حيث يعرؼ التخطيط البيئي عمى أنو منيج يقـو ويعدؿ خطط التنمية مف منظور 
بيئي، أو بمعنى آخر ىو التخطيط الذي يحكمو بالدرجة األولى البعد البيئي واآلثار البيئية 

 .(46)المتوقعة لخطط التنمية عمى المدى المنظور وغير المنظور
 فرع الثالثال

 أىمية التخطيط البيئي
يؤدي التخطيط البيئي إلى استغبلؿ األمثؿ لمموارد المتاحة وحماية البيئة مف سوء 

 استغبلؿ الموارد وترشيد استخداميا وفي ذلؾ تحقيؽ منافع اقتصادية كبيرة.
كما تكمف أىمية التخطيط البيئي في اعتباره مف بيف أنجع الوسائؿ لحماية البيئة 

حدوثيا، كما أنو بواسطة ىذا النوع مف التخطيط يمكف تجنب الوقوع في التناقض بيف قبؿ 
السياسات التي تنتيجيا األجيزة والمؤسسات التي ليا عبلقة بحماية البيئة، وذلؾ بسبب أف 
التخطيط غالبا ما يحدد دور كؿ مف األجيزة والمؤسسات تمؾ تحديدا دقيقا، وكذلؾ التنسيؽ 

 الحماية األمثؿ لمبيئة. فيما بينيا ألجؿ
كما أف الوقاية مف المخاطر والمشاكؿ البيئية مف خبلؿ التخطيط البيئي يوجب عمى 
السمطات العامة في الدولة أف تتخذ جميع اإلجراءات والتدابير القائمة عمى تطور المعرفة 

 والمعموماتية والخبرة مع األخذ بعيف االعتبار الجوانب الفنية والتقنية.
التخطيط البيئي في طياتو مشروعات تحقؽ أرباحا اقتصادية ومثاؿ عمى ذلؾ ويضـ 

عادة تدويرىا، فبدؿ التخمص منيا والتحمؿ في سبيؿ  مشروعات االستفادة مف المخمفات وا 
ذلؾ نفقات مالية وآثار بيئية سمبية فإنو يتـ التعامؿ مع المخمفات كمورد اقتصادي يتـ مف 

نتاج   العديد مف المنتجات.خبلؿ إعادة تدويرىا وا 
إف التخطيط البيئي مف خبلؿ معالجتو لممشكبلت البيئية وتقويمو لمختمؼ 
المشروعات وجعميا ال تنتج آثارا بيئية سمبية يؤدي في نياية األمر إلى خمؽ بيئة صحية 
آمنة يعيش فييا األفراد أصحاء بعيديف عف ضغوطات المشكبلت البيئية، وبالتالي فإف ىؤالء 
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د يكونوف أكثر قدرة عمى العمؿ واإلنتاج مما يؤدي ذلؾ إلى تحقيؽ نمو اقتصادي، كما األفرا
 .(47)أنو يقمؿ مف النفقات المصروفة عمى العبلج الصحي

 المطمب الثاني
 أشكال التخطيط

 
تتعدد أشكاؿ الخطط واالستراتيجيات التي تعتبر تخطيطا بيئيا، ولكف العامؿ 

داد تمؾ الخطط يتـ األخذ بعيف االعتبار االعتبارات البيئية، المشترؾ بينيما وىو أنو عند إع
 فمف أشكاؿ التخطيط البيئي اآلتي:

 : الخطط اإلنمائية الوطنية المقومة بيئيا -
وىي الخطط التي تعدىا الحكومات الوطنية وتكوف عادة محددة المدة )خطط 

التحتية أو أىداؼ تتعمؽ الخمسة( وتركز عمى أىداؼ مالية أو مشاريع رئيسية لتطوير البنى 
باالقتصاد الكمي، وتدخؿ ىذه الخطط اإلنمائية في إطار التخطيط البيئي عندما يتـ تطويعيا 
جراء دراسات لتقييـ األثر البيئي لممشروعات  بيئيا وذلؾ بدمج البعد البيئي عند إعدادىا وا 

 المدرجة فييا.
 خطط العمل البيئية الوطنية: -

لمستقبمية لمعمؿ البيئي عمى مستوى الدولة، حيث وىي خطط تستعرض الرؤية ا
سنة، وتقـو بتحديد القضايا أو األولويات البيئية التي يجب  22توضع لسنوات قد تصؿ إلى 

التركيز عمى مواجيتيا خبلؿ تمؾ الفترة، وتحدد األدوار المطموبة مف كؿ قطاع مف قطاعات 
المشروعات التي تراىا مناسبة لحؿ المجتمع ذات العبلقة، مع وضع اإلجراءات ومقترحات 

 تمؾ القضايا.
 الخطط البيئية النوعية والتخصصية: -

وىي الخطط التي تتخصص في تناوؿ مكوف مف مكونات البيئة أو مشكمة بيئية 
معينة، مثاؿ عمى ذلؾ الخطة الوطنية لمكافحة التصحر، خطة اإلدارة المتكاممة لممناطؽ 

لممخمفات الصمبة، كما يدخؿ مف ضمنيا الخطط التي  الساحمية، خطة اإلدارة المتكاممة
تضعيا الدوؿ استجابة لمتطمبات االتفاقيات الدولية التي تنضـ إلييا، مثبل الخطط الوطنية 

 التي توضع استجابة التفاقية األمـ المتحدة بشأف تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي.
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 اإلستراتيجية الوطنية لمحفاظ عمى البيئة: -
وىذه اإلستراتيجيات الوطنية جاءت بعد اإلعبلف العالمي لمحافظة عمى البيئة، 
والتي صاغيا االتحاد الدولي لصوف الطبيعة والموارد الطبيعية بالتعاوف مع منظمات دولية 

 أخرى.
حيث أوصى إعبلف اإلستراتيجية العالمية أف تقوـ كؿ دولة بإعداد إستراتيجية وطنية 

ة بيا تتناسب مع مشاكميا وظروفيا، معتمدة في ذلؾ عمى ما جاءت بو لحماية البيئة خاص
 اإلستراتيجية العالمية كإطار عاـ.

 خطط أنشطة اإلدارات البيئية: -
وىي الخطط التي تضعيا اإلدارات البيئية الرسمية المختصة بحماية البيئة كوزارة 

التي ستقـو بيا في مجاؿ  البيئة أو وكالة أو ىيئة حماية البيئة وتمؾ األنشطة واألعماؿ
 حماية البيئة خبلؿ فترة زمنية غالبا ما تكوف سنة ميبلدية.

 خطط الطوارئ أو مكافحة الكوارث البيئية: -
وىي الخطط التي تعد خصيصا لبلستعداد لمواجية الكوارث البيئية والتقميؿ مف 

 .(48)آثارىا المدمرة كمواجية أخطار الزالزؿ واألعاصير والفيضانات
 

 
 مطمب الثالثال

 تطبيق التخطيط البيئي في الجزائر

 
يعتبر التخطيط البيئي مف صميـ التخطيط االقتصادي لما يفرزه االقتصاد مف 
ذا ما نظرنا لمتخطيط البيئي في الجزائر نجده قد أىمؿ فكرة  تأثيرات سمبية عمى البيئة وا 

ي مف ىذه المسألة بحيث انعكس الموازنة بيف حماية البيئة والتنمية وىذا راجع لمموقؼ الجزائر 
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المتعمؽ بحماية  50/30لمخططات البيئة، وحتى بعد صدور القانوف (49)ذلؾ عمى مختمؼ
 البيئة وبالرغـ مف نصو عمى إدراج البيئة ضمف المخططات التنموية.

إال أف ذلؾ لـ يغير أي شيء في الموقؼ التقميدي مف خبلؿ الخماسي الثاني 
ة القانوف المنظـ لممخطط الوطني الخماسي لضرورة مراعاة ولـ تؤثر إشار  2652-2656

الذي ينص عمى حماية البيئة وضرورة االىتماـ بيا،  2653تطمعات الميثاؽ الوطني لسنة 
 أي أثر في تغيير المخطط الجزائري لمواقفو اتجاه البيئة.

تخطيط ويعد الميثاؽ المغاربي لمبيئة نقطة التحوؿ إلدراج البيئة ضمف اعتبارات ال
الوطني، وىذا مف خبلؿ النص عمى ذلؾ صراحة باإلضافة لبروز مفيـو التنمية المستدامة 

والذي لعب دورا كبيرا  2654بمناسبة صدور تقرير لجنة األمـ المتحدة لمبيئة والتنمية سنة 
بريوديجانيرو وظيرت حماية البيئة ضمف  2661في انعقاد مؤتمر قمة األرض سنة 

 2660وحدد المخطط الوطني لسنة  2664إلى  2660في الفترة مف األىداؼ المسطرة 
األنشطة المصرح بأولويتيا في المعالجة والتصفية ورسكمة النفايات الصمبة والمواد السائمة 

 والغازية.
ومف خبلؿ ىذا المخطط فإنو تستفيد األنشطة المصرح بأولويتيا مف تطبيؽ بعض 

روض واإلعبلنات المالية واإلعفاء مف الضرائب أو اإلجراءات التحفيزية والتشجيعية كالق
 التخفيض منيا، وخفض سعر الفائدة.

وفي ىذا الشأف وتدعيما لمتخطيط االقتصادي تـ استحداث المجمس األعمى لمبيئة  
والتنمية المستدامة إال أنو لـ يقدـ أي إضافات عمى أرض الواقع وتراخي صدور النص 

ز الصوري الذي لـ يساىـ في أي إضافة في التخطيط والتنمية المنظـ لو ويبقى بمثابة الجيا
 .(50)المستدامة

ويجب عند إعداد المخططات االقتصادية أف يراعى فييا التكاليؼ البيئية عف طريؽ 
التقدير الحقيقي لمعناصر البيئية، ألي عممية التقييـ االقتصادي تساىـ وتسيؿ اتخاذ القرارات 

 ؼ السمطات العامة، وتطوير النشاطات الصناعية.الصحيحة وتيدؼ لتحديد أىدا
والذي ظير بسبب ارتباط  التخطيط القطاعيباإلضافة لمتخطيط االقتصادي ىناؾ 

الكثير مف العناصر البيئية بقطاعات محددة بذاتيا ومستقمة إداريا وىيكميا، فقد استقر تسيير 
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ؿ حماية المياه وتسيير الكثير منيا ضمف مخططات قطاعية وقد كاف مركزا خاصا في مجا
 النفايات وكذلؾ في مجاؿ التييئة العمرانية.

، فقد أقر المشرع الجزائري نظاـ التخطيط المتعمق بالمياهأما بالنسبة لمتخطيط 
الوطني أو نظاـ التخطيط الرئيسي لتييئة الموارد المائية واستغبلليا بغرض خمؽ التنسيؽ بيف 

ـ في الموارد المائية، وييدؼ ىذا التخطيط لتمبية طمب المخططات الجيوية لممحافظة والتحك
لى توازف التنمية الجيوية والقطاعية، ورفع كميات الموارد المائية وحماية نوعيتيا،  الماء وا 

 .(51)وترشيد استعماليا بالتوافؽ مع البيئة والموارد الطبيعية األخرى
، توجييي لمموارد المائيةالمخطط الوطني لتييئة الموارد المائية بالمخطط الوكذلؾ 

ييدؼ ىذا األخير لتطوير البنى التحتية الخاصة بحشد الموارد المائية السطحية والباطنية 
وتوزيع الموارد بيف المناطؽ لمخيارات الوطنية في مجاؿ شغؿ اإلقميـ وتطويره، وتشجيع 

ة غير التقميدية المورد المائي واالقتصادي فيو واستعمالو العقبلني وتطوير الموارد المائي
 .(52)ورسكمة المياه القذرة ومف تحمية مياه البحر واستعماليا

المتعمؽ  26-32، نجد أف القانوف المخطط المتعمق بتسيير النفاياتوفيما يخص 
زالتيا  . بتسيير النفايات وا 

 ، الخاصة النفايات كميات جرد الخاصة النفايات لتسيير الوطني المخطط يتضمف و
 لكميات اإلجمالي الحجـ بيف ، الوطني التراب مستوى عمى سنويا المنتجة منيا ةالسيما الخطر 

 مف صنؼ كؿ لمعالجة المختارة المناىج بياف مع ، دائمة بصفة أو مؤقتة النفايات المخزنة

 ،  النفايات أصناؼ
 يخص فيما االحتياجات دراسة أخيرا و الموجودة المعالجة منشآت و لمواقع تحديد و

 (1)لجة النفايات .معا قدرة
 المكمؼ الوزير يرأسيا لجنة بواسطة الخاصة النفايات لتسيير الوطني المخطط يعد و

 مف : تتكوف و ممثمو بالبيئة أو
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 و ، التجارة و المحمية الجماعات و الوطني بالدفاع المكمفة الوزارات عف ممثميف -
 الموارد و لماليةا و الصحة و الفبلحة و النقؿ و التييئة العمرانية و الطاقة
 و التقميدية الصناعة الصناعة و المتوسطة و و الصغيرة المؤسسات و ، المائية
 الصناعة . و التعمير

 . إزالتيا و النفايات بتثميف نشاطيا المرتبط المينية منظمات عف ممثؿ -
 النفايات ميداف في تعمؿ التي العمومية المؤسسات عف ممثؿ -
 (3) البيئة مايةلح الوطنية الجمعيات عف ممثؿ -

 
 الظروؼ اقتضت كمما يراجع و ، سنوات 10 لمدة النفايات لتسيير الوطني المخطط يعد

 أعضاء أغمبية مف بطمب أو بالبيئة المكمؼ الوزير مف اقتراح عمى ذلؾ بناء
 الخاصة النفايات لتسيير الوطني بإعداد المخطط المكمفة المجنة

 
 تقريرا سنة كؿ الخاصة النفايات لتسيير الوطني ططالمخ بإعداد المكمفة المجنة تعد كما

 (2)الخاصة  النفايات لتسيير الوطني المخطط يتعمؽ بتنفيذ
 23لمدة  يعد و تنفيذي الخاصة بمرسوـ النفايات لتسيير الوطني المخطط عمى يوافؽ

أو  ةبالبيئ المكمؼ الوزير مف اقتراح عمى بناء الضرورة اقتضت كمما لممراجعة يخضع و سنوات
 (1) . المجنة أعضاء مف بأغمبية

 
التييئة والتعمير  فإنو عمى الرغـ مف أىمية مخططات لمتخطيط العمرانيأما بالنسبة 

في وضع تصورات مستقبمية واحتياطية لحماية البيئة، إال أنيا تعترييا مجموعة مف السمبيات 
رجة أف الفقو يعتبر أف نتيجة لتضخـ األىداؼ المراد تحقيقيا مف خبلؿ ىذه المخططات، لد

مخططات التييئة والتعمير أصبحت ممجأ لمسياسات العاـ كالتنمية، الزراعة، التعميـ، 
الصحة، السياحة، النقؿ،...إلخ، مما أدى إلى تضاؤؿ فعاليتيا ومحدوديتيا في مجاؿ حماية 

 .(0)البيئة، نتيجة لتراكـ الضوابط والمعايير المختمفة ضمف أحكاميا وتوجيياتيا

 

 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 

، يحذد كيفيات و  2110ديسمبز  17المؤرخ في  799- 10من المزسوم تنفيذي رقم   11-12المواد  من  -1

 ديسمبز 14 مؤرخة في 78 ر ج. مزاجعتو و نشزه إجزاءات إعذاد المخطط الوطني لتسييز النفايات  الخاصة و

2003. 
 إلقميـ و تنميتو المستدامة السابؽ .المتعمؽ بتييئة ا 20-01مف القانوف رقـ  05و  02المادة   -2
وناس يحي، اآلليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر ، رسالة مقدمة لنيؿ شيادة شيادة الدكتواره في القانوف  -3

 . 49، ص  2007العاـ ،جامعة تممساف ،
 

فأشار المشرع الجزائري إلى  (PDAUأما المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير )
المتعمؽ بالتييئة  16-63وجييي لمتنمية والتعمير بصفة عامة في القانوف المخطط الت

 والتعمير 

مف  23حيث عرؼ المشرع الجزائري المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير في المادة 
المذكور سابقا بأنو أداة لمتخطيط المجالي والتسيير الحضري، يحدد  16-63القانوف 

مرانية لمبمدية أو البمديات المعنية أخذا بعيف االعتبار تصاميـ التوجييات األساسية لمتييئة الع
 التييئة ومخططات التنمية ويضبط الصيغ المرجعية لمخطط شغؿ األراضي.

مف خبلؿ ىذه المادة نستنتج أف المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير ىو عبارة عف 
والمجاالت العقارية  رؤية أو تصور معيف مف أجؿ وضع خطة إلدارة واستغبلؿ المساحات

الموجودة عمى مستوى المناطؽ الحضارية بشكؿ عقبلني ومنطقي في إطار تحقيؽ مشاريع 
 .(53)السياسة العمرانية

  

                                                           

 .176بؽ، صحسونة عبد الغني، مرجع سا -53



 
 

 المطمب الرابع
 تقييم التخطيط البيئي في الجزائر

بالرجوع لممخططات االقتصادية النتموية يبلحظ أف مسألة البيئة قد غابت ولـ يقدـ 
اعتبار، وىذا بسبب صعوبة تقدير التأثيرات السمبية عمى البيئة واالفتقار ليا المشرع أي 

لممعطيات الموثوؽ بيا ألنو لـ يتـ إنجاز تقييـ اقتصادي لمتأثيرات البيئية إال صدد اإلعداد 
وبالموازاة مع عدـ دقة  1332لممخطط الوطني لؤلعماؿ مف أجؿ البيئة والتنمية المستدامة 

المتعمقة بتقدير التكاليؼ البيئية، فإف عممية التنبؤ والتوقع كذلؾ تكوف  المعطيات والبيانات
احتمالية وغير دقيقة، لذلؾ البد مف التأصيؿ لخمؽ دراسات عممية توضح العبلقة بيف البيئة 

 واالقتصاد والتنمية.
ذا ما نظرنا لمتخطيط العمراني، وبالرغـ مف إمكانية تحقيقو ألىداؼ بيئية، إال أننا  وا 

بلحظ أف المخطط التوجييي لمتنمية والتعمير ومخطط شغؿ األراضي قد اشتمؿ عمى ن
 (54)مجموعة مف األىداؼ الغير موجية لحماية البيئة بالدرجة األولى بقدر ما ىي أىداؼ

إرضائية توفيقية في إطار السياسة العامة إلرضاء كافة القطاعات والمصالح المشاركة في 
 إعداد ىذه الوثائؽ.

فإف عممية التخطيط شيدت تحوالت كبيرة وعميقة فمف االرتكاز عمى  وعميو
التخطيط القطاعي والمركزي إلى التوجو لمتخطيط البلمركزي ثـ إلى إفساح المجاؿ نحو 
التوجو إلى التخطيط اإلقميمي وتقسيـ مناطؽ الببلد إلى أقاليـ جيوية متجانسة قد خمؽ بيئة 

طيات البيئية التي تستند إلى تفعيؿ الجوانب الوقائية تنموية فاعمة وراشدة في إطار المع
بحيث يعد أحد أدوات التسيير البيئي وىذا قصد تجنب التكمفة العالية لمتعويض عف األضرار 

 .(55)البيئية
وبغرض تجنب وقوع األضرار البيئية، وتحقيقيا لما يعرؼ بالتخطيط الرشيد وفقا لما 

استوكيولـ، باعتباره أداة أساسية لمتوفيؽ بيف  نص عميو المبدأ الرابع عشر مف مؤتمر
متطمبات التنمية والحاجة إلى حماية البيئة وتحسينيا، فإنو في اعتقادنا يعد مف صميـ 
التخطيط البيئي التخطيط لحماية الموارد الطبيعية والذي أغفمو المشرع الجزائري بحيث لـ 

 .(56)نجد لو إدراجا ضمف مخططات خاصة
                                                           

 .115يوسفي نور الديف، مرجع سابؽ، ص -54
 .117نفس المرجع، ص -55
 .118نفسو، ص -56



 
 

فيما يتعمؽ  30/23عميو في الفصؿ الثالث مف قانوف البيئة  كما أنو لـ ينص
بتخطيط األنشطة البيئية، إال أنو ما يمفت االنتباه في ىذا الصدد، ما جاء في الفصؿ الثاني 

مف نفس  21إلى غاية المادة  23منو تحت عنواف تحديد المقاييس البيئية مف نص المادة 
باعتباره صورة مف أدوات التسيير البيئي،  32لمادة القانوف، والذي أشير إلييما كذلؾ في ا

وىو ما يجعمنا نعتقد أف تحديد المقاييس البيئية ما ىو إال صورة لمتخطيط البيئي المتعمؽ 
لحماية الموارد الطبيعية ويمكف تبرير ىذا الرأي عمى أساس اف تحديد المقاييس البيئية ييدؼ 

، ىذه الحماية التي ترتكز عمى الجانب اإلحصائي بالدرجة األولى لحماية المكونات البيئية
وفقا لما ىو موجود باإلضافة لنظرة تصورية مستقبمية لتجنب وقوع األضرار أو التخفيؼ 

 منيا.
المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية  30/23مف القانوف  23حيث جاء في المادة 

 بيئة.تضمن الدولة حراسة مختمف مكونات الالمستدامة بأنو: "
يجب عمى الدولة أن تضبط القيم القصوى ومستوى اإلنذار واألىداف النوعية، ال 
سيما فيما يتعمق باليواء والماء واألرض وباطن األرض، وكذا إجراءات حراسة ىذه 

 األوساط المستقبمية والتدابير التي يجب اتخاذىا في حالة وضعية خاصة.
 ".تحدد كيفيات تطبيق ىذه المادة عن طريق التنظيم

ومف أجؿ تحقيؽ ىذه الحماية، فقد صدر التنظيـ المبيف لمنص المذكور أعبله، 
والذي يضبط القيـ القصوى ومستويات اإلنذار  31-33وذلؾ لموجب المرسـو التنفيذي 

  .(57)وأىداؼ نوعية اليواء في حالة التموث الجوي
الدولة بمختمؼ مؤسساتيا باعتبارىا المسؤوؿ عف حراسة ويكمؼ بيذه الميمة 

المكونات البيئية، وبذلؾ نجد أف النص متفؽ تماما مع المبدأ السابع عشر مف مؤتمر 
استوكيولـ عمى أساس أنو يجب أف تكمؼ المؤسسات الوطنية المناسبة بميمة التخطيط أو 

 وعية البيئة.إدارة أو مراقبة الموارد البيئية لمدولة بغية تحسيف ن
بموجب نص المادة الثانية بأنو يقصد بيدؼ  31-233وقد جاء المرسوـ التنفيذي 

التوعية مستوى تركيز الموارد المموثة في الجو المرجو تحقيقو في فترة معينة بيدؼ تفادي 
 .(58)اآلثار الضارة ليذه المواد عمى صحة اإلنساف والبيئة أو الوقاية منيا أو تخفيفيا
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لقيمة القصوى أقصى مستوى لتركيز المواد المموثة في الجو والمحدد عمى ويقصد با
أساس معارؼ عممية، أما عف مستوى اإلعبلـ فيو مستوى تركيز المواد المموثة في الجو، 
حيث تجاوزه عند تعرض قصير يؤدي إلى حدوث آثار محدودة انتقالية عمى صحة فئات 

مستوى تركيز المواد المموثة في الجو حيث إف حساسة مف السكاف وعف مستوى اإلنذار فيو 
 تجاوزه عند تعرض قصير يشكؿ خطرا عمى حياة اإلنساف أو عمى البيئة.

وتسند مراقبة نوعية اليواء إلى المرصد الوطني لمبيئة والتنمية المستدامة، ويتـ القياـ 
دد أىداؼ نوعية بيا حسب الكيفيات التقنية المحددة بقرار مف الوزير المكمؼ بالبيئة، وتح

 اليواء والقيـ القصوى لمتموث الجوي عمى أساس المتوسط السنوي.
 أما مستويات اإلعبلـ واإلنذار عمى أساس المتوسط الساعي.

وعند بموغ مستويات اإلعبلـ واإلنذار المستويات المحددة في المادة الثامنة مف 
التي تيدؼ  (59)لمعني كؿ التدابيرأو احتماؿ بموغيا، يتخذ الوالي ا 33/31المرسـو التنفيذي 

 لحماية صحة اإلنساف والبيئة، وكدا تدابير التقميص أو الحد مف النشاطات المموثة.
فقد صدر كذلؾ في ىذا الشأف  30/23مف القانوف  23وتطبيقا كذلؾ لنص المادة 

المرسـو التنفيذي المتعمؽ بضبط القيـ القصوى لممصبات الصناعية السائمة، يوضح ىذه 
القيـ بموجب ممحؽ أو يتعمؽ بالقيـ المسموحة لبعض القيـ القصوى لمعايير المصبات 

 .(60)الصناعية السائمة حسب المنشآت
باإلضافة ليذا التخطيط كوسيمة وقائية حماية البيئة توجو المشرع لخمؽ قواعد أخرى 

تكنولوجيا ومف غير ردعية تتمثؿ في الوسائؿ المالية مف أجؿ تحفيز المموثيف في استخداـ ال
 .(61)أجؿ خمؽ نظاـ وقائي متكامؿ
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 المبحث الثاني
 الوسائل المالية لحماية البيئة

مف بيف الوسائؿ التي طبقيا المشرع في حماية البيئة الوسائؿ المالية، وىي ترتكز 
عمى مبدأ المموث الدافع، وىي وسيمة وقائية يتحمؿ بموجبيا كؿ مف يمحؽ أضرارا بالبيئة 

 ىذه األضرار نتيجة تمويثو. وتكمفة
وقد ظيرت في الواقع في شكؿ ضرائب والرسـو المفروضة عمى المموثيف 
المفترضيف، ويضاؼ ليذه الوسيمة وسائؿ أخرى مالية إال أنيا تعد تحفيزية مف ذلؾ استفادة 
المموث مف اإلعانات ودعـ لمقضاء عمى تموثيـ وتحسيف أدائيـ البيئي، ولـ يتوقؼ األمر 

 ذلؾ بؿ تعداه ليصؿ لمنح الجوائز البيئية.عند 
 المطمب األول

 تعريف مبدأ المموث الدافع
 

لقد تطرقت أىـ الدراسات االقتصادية واالجتماعية إلى موضوع مف يتحمؿ أعباء 
حدوث التموث، وفؽ األصؿ العاـ وما تمميو قواعد العدالة االجتماعية، إف مف يتحمؿ عبء 

في إحداثو )أي المموث(، وقد تمت صياغة ىذا المبدأ الشيير  التموث البيئي ىو مف يتسبب
مف طرؼ منظمة  2641" وألوؿ مرة سنة principle polluterpaysالمموث الدافع "

التعاوف والتنمية االقتصادية، ويعني ىذا المبدأ أف المموث يجب أف يتحمؿ التكاليؼ، 
 .(62)ومحاربتو يتحمميا المموثوف

ذا كاف مبدأ التموث الدافع بمفيومو االقتصادي ييتـ بالعوف االقتصادي المنتج  وا 
لمخدمة أو السمعة لتطبيؽ مبدأ المموث الدافع، فإف المشرع الجزائري اعتمد معيارا مبسطا في 

، إذ ربطو بالنشاط الذي يقـو بو العوف 1331تحديد المموث مف خبلؿ قانوف المالية لسنة 
نشآت المصنفة إما إلى التصريح مف قبؿ رئيس االقتصادي، الذي يخضع حسب مرسـو الم

المجمس الشعبي البمدي أو الترخيص مف قبؿ الوالي أو الوزير حسب طبيعة وخطورة 
 .(63)النشاط
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 الفرع األول
 تعريف منظمة التعاون واألمن األوروبية

 
( المموث أنو "مف يتسبب بصورة OCDEوعرفت منظمة التعاوف واألمف األوروبية )

 غير مباشرة في إحداث ضرر لمبيئة أو أنو يخمؽ ظروفا تؤدي إلى ىذا الضرر". مباشرة أو
ف كاف المعيار االقتصادي المطبؽ لمعرفة المموث يبدو بسيطا وال يثير أي جدؿ  وا 
مف الناحية االقتصادية، فإنو مف الناحية القانونية ال يجيب عمى كؿ األسئمة المرتبطة بقواعد 

ي تقـو عمى أساس الخطأ في تحديد المسؤوؿ، ذلؾ ألف مبدأ المموث المسؤولية التقميدية الت
الدافع ينطبؽ بصورة آلية حتى في حالة غياب الخطأ، باعتباره مفيوما اقتصاديا، كما ال 
يبحث مبدأ المموث الدافع عف المسؤوؿ عف التموث أو العوامؿ المتداخمة لممسؤولية عف وقوع 

 التموث.
 الفرع الثاني

 فقييالتعريف ال
 

يرى الفقو أف األعباء المالية التي يتحمميا المموث مف خبلؿ تطبيؽ المعيار 
االقتصادي ليست نتاج مسؤولية قانونية بحتة، ألف مبدأ المموث الدافع يثبت عبئا ماليا 
موضوعيا عمى المموث، ودوف أف يشكؿ ذلؾ رأيا مسبقا أو يؤثر عمى المسؤولية المدنية أو 

 .(64)ألف ىدفو اقتطاع نفقاتالجزائية لممموث، 
 

 
 

 الفرع الثالث
 تعريف المشرع الجزائري

المتعمؽ  23-30وقد تطرؽ المشرع الجزائري إلى مبدأ المموث الدافع في القانوف 
 بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة عمى أنو:

                                                           

 .76وناس يحيى، نفس المرجع، ص -64



 
 

"يتحمؿ بمقتضاه كؿ شخص يتسبب نشاطو أو يمكف أف يتسبب في إلحاؽ الضرر 
عادة األماكف وبيئتيا إلى بالب يئة، نفقات كؿ التدابير الوقائية مف التموث والتقميص منو وا 

 .(65)حالتيا األصمية"
" لسنة Rio de janeiroمف إعبلف " 23كما تـ تكريس ىذا المبدأ بنص المادة 

 .2662فيفري  1بموجب قانوف  2662، كما ظير في القانوف الفرنسي 2661
"، فالشخص الذي يمارس نشاط مموث وأساس مبدأ المموث الد افع ىو "الغنـ بالغـر

يغتنـ مف نشاطو وبالمقابؿ يتسبب بأضرار لمغير أو لممحيط البيئي بكافة مجاالتو، فإنو 
واستنادا لمقتضيات العدالة عميو أف يساىـ ىذا األخير في نفقات الوقاية مف التموث عف 

 .(66)طريؽ الرسـ الذي يدفعو
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 المطمب الثاني 
 أثر المموث الدافع عمى حماية البيئة

يرمي مبدأ المموث الدافع لتحقيؽ جانبيف ميميف بغرض توفير حماية كاممة لمبيئة، 
فإما عف الوجو األوؿ فيو يتعمؽ بتعويض األضرار المباشرة التي يتسبب فييا المموث، وأـ 

ؾ يشمؿ النشاطات الوجو الثاني فيخص نفقات الوقاية بالنسبة لمنشاطات الخطرة، وىو بذل
، 1331المموثة المستمرة أو الدورية، وىو ما أخذ بو المشرع الجزائري في القانوف المالية سنة 

ولكف ذلؾ ال يعني أنو ال يتسع لمجاالت أخرى، فقد طبقتو الدوؿ األوروبية في المجاالت 
 التالية:

 الفرع األول
 شمول مبدأ المموث الدافع لمصاريف اإلجراءات اإلدارية

 
يدخؿ ضمف مبدأ المموث الدافع، تحميؿ المموث جميع نفقات عمميات الرقابة 
والقياس والتحميؿ التي يخضعيا أصحاب المنشآت المموثة، والناشئة عف عمميات رصد 

 حاالت التموث والكشؼ عنيا مف قبؿ الييئات المختصة.
ب المنشأة ويشمؿ ىذا المبدأ كذلؾ األضرار المتبقية، والذي مفاده اف دفع صاح

لؤلقساط المحددة الواجب تسديدىا عمى األنشطة الممارسة مف قبمو، ال يعفيو بصفة نيائية 
مف المسؤولية ألنيا تسقط بمجرد دفعو الرسـو المفروضة والمستحقة في ذمتو جراء نشاطو 
المموث، بؿ تبقى المسؤولية قائمة في مواجية األضرار المتبقية التي تظير بعد دفعو 

ط المستحقة والمسؤولية التي يقـو عمييا مبدأ المموث الدافع، تكوف في حالة عدـ لؤلقسا
 احتراـ المموث لممقاييس المحددة في القوانيف السارية المفعوؿ.

 الفرع الثاني
 شمول ىذا المبدأ حاالت التموث عن طريق الحوادث

، ويكوف 2655( سنة OCDEأدرجت ىذه الحالة مف قبؿ منظمة التعاوف األوروبية )
في حاالت التموث التي تصيب المناطؽ العمرانية أو السكانية المحاذية لممنشآت المموثة، 
بحيث أنو في حالة وقوع حادث يؤدي إلى تمويث المنطقة، تكوف تكمفة الحادث قد تمت 
جبايتيا مف قبؿ صاحب المنشأة التي تقع وسط التجمعات السكانية، ال يكفي القسط الذي 

نما يدفع إضافة لذلؾ مبمغا معينا يوضع تحت تصرؼ  يدفعو سنويا جراء نشاطو المموث، وا 
السمطات المعنية واألجيزة المكمفة بيذه الميمة، وذلؾ تحسبا لؤلضرار غير المتوقعة التي 



 
 

تنتج عنيا حوادث مفاجئة، وىذا يعتمد عمى دراسات مدى التأثير التي تعتبر اإلجراء 
اعد عمى معرفة وتوقع حاالت التموث، وىذا ما يستنتج مبدأ األساسي في ىذا الحاؿ الذي يس

 .(67)أساسي ىاـ ال يقؿ أىمية عف مبدأ المموث الدافع وىو مبدأ الحيطة
 الفرع الثالث

 شمول مبدأ المموث الدافع حاالت التموث غير المشروع
بحيث إذا تجاوز صاحب المنشأة الحدود المسموح بيا في التموث بطريقة عمدية أو 

ر عمدية، محدثا أضرارا لمغير، فإنو يكوف ممزما بالتعويض عف ىذه األضرار، باإلضافة غي
 إلى دفع الغرامة.

 الفرع الرابع
 شمول مبدأ المموث الدافع التموث العابر لمحدود

عمى اعتبارات أف تطبيؽ ىذا المبدأ عمى ىذا النوع مف األضرار يعتبر أمرا ضروريا 
محدث الضرر، سواء كاف فردا أو شركة أو الدولة نفسيا والزما، بحيث يتحمؿ بموجبو 

 إصبلح اآلثار الضارة المرتبة عمى تدىور البيئة بفعؿ تمويثو.
ف كاف عمى المستوى الدولي، ليس ىناؾ صيغة أو طريقة معينة متفؽ عمييا  وا 

الدوؿ لمكافحة ىذا النوع مف التموث، ألف الدافع يبيف أف ىناؾ تعاونا مجانيا ومتبادال بيف 
عمى التموث العابر لمحدود أو لمواجية آثار الكوارث البيئية، وبالرغـ مف ذلؾ نجد أف العديد 
مف الدوؿ ال تقدـ خدماتيا إال بمقابؿ، وىي بذلؾ تحصؿ عمى الجباية الحاصمة مف تطبيؽ 
و مبدأ المموث الدافع، كحاالت التموث البحري بالنفط، مما يبيف أف المجتمع الدولي في طريق

 لتكريس وتدويف المبدأ بصورة إلزامية واضحة في إطار القانوف الدولي.
وبالرغـ مف األىداؼ اإليجابية المراد تحقيقيا خبلؿ ىذا المبدأ عف طريؽ الرسـو 
اإليكولوجية، إال أنيا تخمو مف اآلثار السمبية عمى الحياة االقتصادية ألنيا تؤثر عمى سعر 

 ابيا ضمف تكمفة اإلنتاج.المواد االستيبلكية نتيجة لحس
وبالنسبة لمنظاـ القانوني الجزائري نجد أنو لـ يعرؼ الرسـو اإليكولوجية إال حديثا 
وذلؾ راجع لغياب سياسة بيئية واضحة وتغميب المنفعة التنموية عمى االعتبارات البيئية 

ئية لمبيئة إال وتأخر في إحداث الييئات البيئية المحمية، ألنو لـ يتـ إحداث المفتشيات الوال
، والتي تساىـ في متابعة تطبيؽ القوانيف خاصة الرسـو اإليكولوجية فيما يتعمؽ 2663سنة 
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حصاء المنشآت المموثة، كما أف عدـ استقرار اإلدارة المركزية لمبيئة أدى لعدـ اعتماد  بجرد وا 
تاريخ  2641ذ سنة الرسـو اإليكولوجية، حيث تميزت اإلدارة المركزية لمبيئة بكثرة التدواؿ من

 .(68)تاريخ اعتماد وزارة مستقمة لمبيئة 1332إنشاء أوؿ لجنة وطنية لحماية البيئة إلى غاية 
 المطمب الثالث
 أنواع الرسوم البيئية

 وقد تكوف الرسـو ردعية لمحد مف أي انتياؾ وقد تكوف تحفيزية تشجيعية وقائية.
 الفرع األول

 الرسوم الردعية
 نشاطات المموثة أو الخطيرة عمى البيئةأوال: الرسم عمى ال

في تنظيمو الرسـ عمى النشاطات  2661أحاؿ المشرع بموجب قانوف المالية لسنة 
المموثة أو الخطيرة عمى البيئة لمتنظيـ تعريؼ ىذه النشاطات، وقد تـ مراجعة الرسـ بمناسبة 

تـ تحديدىا وعمى أساس معايير  21بموجب المادة  1331صدور قانوف المالية لسنة 
 014والذي حدد  2665نوفمبر  30المؤرخ في  006-65بموجب المرسـو التنفيذي رقـ 

نشاطا مصنفا بعضيا يخضع لترخيص مف الوزير المكمؼ بالبيئة أو الوالي أو لرئيس 
 المجمس الشعبي الوطني وبعضيا اآلخر يخضع لمجرد التصريح وىي كاآلتي:

ة الخاضعة لرخصة الوزير المكمؼ بالبيئة، دج بالنسبة لممنشآت المصنف 213.333
 دج إذا لـ تشغؿ أكثر مف عامميف. 11.333و

دج بالنسبة لممنشآت المصنفة الخاضعة لرخصة الوالي المختص إقميميا،  63.333
 دج إذا لـ تشغؿ أكثر مف عامميف.25.333ويخفض ىذا المبمغ إلى 

ئيس المجمس الشعبي دج بالنسبة لممنشآت المصنفة الخاضعة لرخصة ر  13.333
 دج إذا لـ تشغؿ أكثر مف عامميف.0.333البمدي، وتخفض 
دج 1.333دج بالنسبة لممنشآت المصنفة الخاضعة لتصريح، وتخفض إلى  6.333

 إذا لـ تشغؿ أكثر مف عامميف.
وباإلضافة إلى التصنيؼ وعدد العماؿ أضاؼ المشرع معيارا آخر وىو معيار 

عمى كؿ نشاط مف ىذه النشاطات  23و 32يتراوح ما بيف  تطبيؽ المعامؿ المضاعؼ الذي
حسب الطبيعة والنوع وكمية الفضبلت والنفايات الناجمة عنو، وتطبؽ غرامة تحدد بنسبة 
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الضعؼ عمى كؿ مستغؿ لمؤسسة قدـ تصريحات خاطئة أو امتنع عف تقديـ المعمومات 
ـ الدفع في اآلجاؿ في حالة عد %233الضرورية عف المنشأة، وتضاعؼ الرسـ بنسبة 

 .(69)المقدرة
 ثانيا: الرسم التكميمي عمى المياه المموثة

مف أجؿ إلزاـ المصانع  1330استحدث ىذا المرسـو بموجب قانوف المالية لسنة 
 عمى ضرورة الرفع مف مستوى االىتماـ البيئي في ما تقـو بو مف األعماؿ.

مى الرسـ عمى األنشطة ويحدد مبمغ ىذا الرسـ بالرجوع إلى المعدؿ المطبؽ ع
 حسب نسبة تجاوز القيـ المحدودة. 32إلى  32المموثة مع تطبيؽ معدؿ مضاعؼ مف 

 يخصص حاصؿ ىذا الرسـ كما يمي:
زالة التموث. 23%  لفائدة الصندوؽ الوطني لمبيئة وا 
 لفائدة ميزانية الدولة. 13%
 لفائدة البمديات. 03%

 ثالثا: الرسم التكميمي عمى التموث الجوي
، 1331مف قانوف المالية لسنة  132أقر المشرع ىذا الرسـ عمبل بأحكاـ المادة 

ويفرض الرسـ التكميمي عمى التموث الجوي ذي المصدر الصناعي عمى الكميات المنبعثة 
عندما تتجاوز حدود القيـ المحددة، ويحسب ىذا الرسـ بالرجوع إلى المعدؿ األساسي السنوي 

 .1331مف قانوف المالية  21الذي حدد بموجب المادة 
 توزع حصيمة ىذا الرسـ عمى النحو التالي:

 لفائدة الصندوؽ الوطني إلزالة التموث. 42%
 لفائدة الخزينة العمومية. 22%
 لفائدة البمديات. 23%

 رابعا: الرسم عمى الوقود
والمحدد قيمتو بدينار واحد عمى  1331مف قانوف المالية لسنة  05حددت المادة 

ر مف البنزيف الممتاز والعادي المحتوييف عمى الرصاص، توزع حصيمة ىذا الرسـ عمى كؿ لت
 النحو التالي:
زالة التموث. 23%  لفائدة الصندوؽ الوطني لمبيئة وا 
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 .(70)لفائدة الصندوؽ الوطني لمطرؽ والطرؽ السريعة 23%
 خامسا: رسم رفع القمامات المنزلية
لضرائب المباشرة المماثمة بأف رسـ رفع مف قانوف ا 130نص المشرع في المادة 

مف نفس القانوف بيف المشرع  132القمامات المنزلية يشمؿ كؿ الممكيات المبنية، وفي المادة 
الممكيات المعفية مف الرسـ، وىي الممكيات التي ال تستفيد مف خدمات رفع القمامات المنزلية 

 مة رسـ التطيير عمى النحو التالي:التي تقوـ بيا المصالح النظافة، وقد حدد المشرع قي
 دج.1000دج إلى  500المحبلت ذات االستعماؿ السكني مف  -
المحبلت ذات االستعماؿ الميني أو التجاري أو الحرفي أو الصناعي مف  -

دج عندما  100.000دج إلى  10.000دج ومف 10.0000دج إلى 1000
 تكوف كمية النفايات الصادرة مف ىذه المحبلت الكبيرة.
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دج، بسبب 20.0000دج إلى  5000األراضي المييأة لمتخييـ والمقطورات مف  -
النفايات التي تطرح عف نصب الخياـ عمى ىذه األراضي أو توقيؼ المقطورات 

 .(71)التي تعد بمثابة بيوت متنقمة عمى عجبلت أو مف دوف عجبلت
 الفرع الثاني

 الرسوم التحفيزية
 

قميـ والبيئة أماـ نواؿ المجمس الشعبي الوطني، مما جاء في مداخمة وزير تييئة اإل
بمناسبة تقديـ مشروع قانوف المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، إلى أف حماية 
البيئة ال تقتصر عمى العقوبات بؿ تعتمد أيضا عمى التدابير والتحفيزات، إذ ال تستفيد 

تسمح ليا في سياؽ صناعتيا أو إنتاجيا  المؤسسات الصناعية المستوردة لمتجييزات التي
بإزالة الغازات الساخنة ال سيما غاز ثاني أوكسيد الكربوف وغاز الكموروكربوف، مف التحفيزات 
المالية والجمركية، كما يستفيد األشخاص الطبيعيوف والمعنويوف الذيف يقوموف بأنشطة الترقية 

 الكيفيات المحددة في قانوف المالية.البيئية مف تخفيض في الربح الخاضع لمضريبة حسب 
 ومف بيف التطبيقات القانونية لمرسـو التحفيزية نجد:

 أوال: الرسم التحفيزي لمتشجيع عمى عدم تخزين النفايات الصناعية الخاصة أو الخطيرة
عمى إلزاـ  1331مف قانوف المالية لسنة  130ىدؼ المشرع مف خبلؿ المادة 

ؿ ىذه النفايات، وىذا الرسـ جبايتو تبدأ بعد ثبلث سنوات مف المؤسسات عمى عدـ تخزيف مث
دج  23.233تاريخ االنطبلؽ في تنفيذ المشروع، إنجاز منشآت إزالة ىذه النفايات، وقدره 

 .(72)عف كؿ طف مخزف مف ىذا النوع مف النفايات
 توزع عائدات ىذا الرسـ عمى النحو التالي:

 تموث.لفائدة الصندوؽ الوطني إلزالة ال 42%
 لفائدة الخزينة العمومية. 22%
 لفائدة البمديات. 23%

ثانيا: الرسم التحفيزي لمتشجيع عمى عدم تخزين النفايات المرتبطة بأنشطة العالج في 
 المستشفيات والعيادات الطبية.
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دج لمطف،  11.333، ويحدد سعره بػ 1331مف قانوف المالية  131نصت المادة 
 تشفيات والعيادات لمتزويد بالتجييزات المبلئمة.كما تمنح ثبلث سنوات لممس

وقد اصطمح المشرع الجزائري عميو بالرسـ عمى عدـ تخزيف النفايات المرتبطة 
بأنشطة العبلج في المستشفيات والعيادات الطبية، ويتـ توزيع حصيمة ىذا الرسـ عمى النحو 

 التالي:
 لفائدة الصندوؽ الوطني إلزالة التموث. 42%
 دة الخزينة العمومية.لفائ 22%
  لفائدة البمديات 23%

 و المواد بإنتاج المتعمقة أنشطتيم عمى الشركات أرباح ضرائب تخفيضثالثا : 
 الجنوب واليات مستوى المقامةعمى الخدمات

 
 و الصغيرة المؤسسات استفادة عمى 2004 لسنة المالية قانوف 08 المادة نصت

 الخاص الصندوؽ مف المستفيدة و العميا اليضاب و بالجنو  واليات في و المقامة المتوسطة

 مف ، العميا لميضاب االقتصادية بالتنمية الخاص الصندوؽ و الكبير الجنوب واليات لتنمية

 و المواد بإنتاج المتعمقة أنشطتيـ عمى المستحقة الشركات أرباح عمى الضريبة مبمغ في تخفيض
 20 و العميا اليضاب واليات لفائدة % 15 ب يقدر ، الواليات ىذه مستوى عمى المقامة الخدمات

 2004 يناير أوؿ مف ابتداء سنوات 05 لمدة ذلؾ و الجنوب واليات لفائدة %

 المحروقات مجاؿ في العاممة المؤسسات المادة ىذه أحكاـ مف يستثنى و

    اإلتاوات الجبائية 
 الصيد رخصة إتاوة_1

 سنوية إتاوة تؤسس : فييا جاء و 2006 المالية قانوف مف 55 المادة عمييا نصت

 .دج  53.333إلى  033مف  الصيد رخصة لمحصوؿ عمى
 

 .220نفس المرجع ، ص  
 و الترفييي دج الصيد 2333إلى  0333و . التجاري و البحري بالصيد تعمؽ فيما

 . الغوص طريؽ عف الصيد
 المياه : إتاوة_2



 
 

 إتاوة ، األتاوى مف لنوعيف لفبلحةا أو الصناعة أو لمشرب المستعممة المياه تخضع

 المياه . جودة عمى المحافظة و إتاوة الماء اقتصاد
 الماء : اقتصاد إتاوة_3

 التي و اإلتاوة مف النوع ىذا 1996 لسنة المالية قانوف مف 173 المادة نظمت
 : يمي كما وتحدد المائية، لمموارد المتكامؿ لمتسيير الوطني لفائدة الصندوؽ ،تحصؿ

 ىي : اإلتاوة فنسبة المياه لتوزيع الجيوية المؤسسات قبؿ مف مسيرة المياه كانت إذا
 لواليات بالنسبة لمفبلحة أو لمصناعة أو لمشرب الصالح الماء فاتورة مبمغ مف04 %

 الشماؿ .
 لواليات بالنسبة لمفبلحة أو لمصناعة أو لمشرب الصالح الماء فاتورة مبمغ مف%02

 الجنوب .
 وتسير تستغؿ التي المعنوية أو الطبيعية األشخاص قبؿ مف مسيرة المياه تكان إذا أما

 : ىي اإلتاوة فنسبة العامة الوطنية إطار األمبلؾ في المياه
 كمية في مضروب الري لماء أو لمشرب الصالح الماء األساسي السعر مبمغ مف04 %

 الشماؿ . لواليات المقتطعة بالنسبة المياه
 لوالية بالنسبة لمفبلحة أو لمصناعة أو لمشرب الصالح الماء فاتورة مبمغ مف02 %

 ورقمة . و وبسكرة أدرار و تمنراست و إيميزي و وبشار تندوؼ و غرداية والوادي و األغواط
 المياه جودة عمى المحافظة إتاوة

 وتنطبؽ ، 1996 لسنة المالية قانوف مف 174 المادة بموجب اإلتاوة ىذه استحدثت

 (1)سمفا . المذكورة الماء اقتصاد إتاوة في المذكورة حكاـذات األ عميو
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 البيئة حماية في جبائية مساىمة : لمخزينة الخاصة الحسابات صناديقرابعا: 
 ،في البيئية الجباية التي بيا تساىـ اآللية ، لمخزينة الخاصة الحسابات صناديؽ تعد

 : يمي فيما تعدادىا الحماية ويمكف مجاؿ
 و الساحؿ لحماية الوطني الصندوؽ و. التموث إزالة و لمبيئية الوطني الصندوؽ

 الصندوؽ و المائيات تربية و البحري الصيد لتطوير الوطني و الصندوؽ ، الشاطئية المناطؽ



 
 

 لتنمية الخاص الصندوؽ و الثقافي لمتراث الوطني الصندوؽ الجنوب و مناطؽ لتنمية الخاص

 عميا .ال لميضاب االقتصادية بالتنمية الصندوؽ الخاص و الكبير لجنوبا واليات

 
 
 
 
 



 
 

  الفصل الثاني

 

 

 
 

 



 
 

 الثانيالفصل 

 دور اإلعالم البيئي والجمعيات في حماية البيئة
 

في إطار تكريس لوسائؿ حماية البيئة، أرسى المشرع الجزائري مجموعة مف آليات 
ات اتفاقية غير رسمية ال تخضع إلى شكؿ محدد مع التعاقد والتواصؿ الرسمية والشكمية وآلي

لى جانب الشراكة مع المؤسسات  مختمؼ الفاعميف االقتصادييف بيدؼ حماية البيئة وا 
االقتصادية تركز السياسيات البيئية الحالية عمى مشاركة الجمعيات إلى جانب اإلدارة إلنجاح 

 االستراتيجية الوطنية لحماية البيئة.
ذا كاف أسموب الشراكة الجديد يعد أىـ عوامؿ نجاح السياسية البيئية الوقائية، فإنو  وا 

ال يتحقؽ إال بالمشاركة النوعية لجميع األطراؼ مف مؤسسات وأفراد وجمعيات، وال تتأتى 
ىذه المشاركة النوعية إال بمد جميع الشركاء بالمعمومات والبيانات والمعطيات الخاصة 

 في اإلعبلـ واالطبلع. بالبيئة وضماف الشفافية والحؽ
 

  



 
 

 المبحث األول

 الحق في اإلعالم واالطالع البيئي
يمكف تفعيؿ مساىمة األفراد والمؤسسات والمجتمع المدني إلى جانب اإلدارة في 
حماية البيئة لتحقيؽ شراكة حقيقية، إال مف خبلؿ إضفاء الشفافية عمى النشاط اإلداري البيئي 

ات والمعمومات المتعمقة بوضعية البيئة، ألنو ال يمكف توخي وضماف حؽ االطبلع عمى البيان
المشاركة في جو التعتيـ واإلقصاء، ولبياف حدود ىذه الشراكة البيئية وجب عرض تطور 
األحكاـ العامة لمنظاـ القانوني لمحؽ في اإلعبلـ واالطبلع لمتعرؼ عمى درجة شفافية النشاط 

 .(73)ي وعرض حدودهاإلداري وتكريس الحؽ في اإلعبلـ البيئ
 

 المطمب األول

 مفيوم الحق في اإلعالم واالطالع البيئي
يعتبر اإلعبلـ و اإلطبلع البيئي أحد الوسائؿ التي يرتكز عمييا المشرع في حماية البيئة 

 عمى أساس أنيا تمثؿ وسمية التسيير البيئي .
  الفرع األول

 تعريف اإلعالم البيئي
ب والمجبلت والمطبوعات والممصقات وكؿ ما تتيحو اإلعبلـ البيئي عبارة عف الكت

التكنولوجيا الحديثة مف أساليب ووسائؿ لكي تحافظ عمى البيئة، وتنميتيا، وتفيـ كؿ ما 
جراءات، واإلعبلـ البيئي يمكف أف يتخذ وعاءيف مستقميف األوؿ  يموثيا مف أعماؿ وتدابير وا 

شؤوف اإلعبلـ فتنشر ىو صدور صحيفة او مجمة أسبوعية أو شيرية تتخصص ب
ولوائح والقرارات الصادرة مف السمطة المختصة بشأف البيئة، فيذا اإلعبلـ نوعي  (74)األنظمة

متخصص، فاإلعبلـ البيئي يسيـ مساىمة مباشرة في التوعية البيئية، ومف ثـ ال غنى عف 
 البيئة ويمكف أف يقوـ اإلعبلـ البيئي بالوظائؼ التالية:

البيئية التي مف شأنو ترويجيا وترسيخ األسس المصطمحية  نشر المفاىيـ والقيـ -
 واألخبلقية لمبيئة.

                                                           

دور آليات وقواعد الشراكة في حماية البيئة في الجزائر(، مداخمة في الممتقى البيئة الدولي، جامعة وداد غزالني، ) -73
 .1، ص2013ديسمبر  9،10قالمة، 

عبد القادر شيخمي، حماية البيئة في ضوء الشريعة والقانوف واإلدارة والتربية واإلعبلـ، منشورات حمبي الحقوقية،  -74
 .280، ص2009الطبعة األولى، 



 
 

 تنبيو القراء إلى ضرورة التزاوج بيف النظاميف الطبيعي واالجتماعي. -
 الفرع الثاني

 أىمية اإلعالم البيئي
تقتضي أىمية اإلعبلـ البيئي الحرص عمى تكويف وتحميؿ إعبلمييف متخصصيف 

ؾ ضرورة االىتماـ األكاديمي بيذا الفرع مف اإلعبلـ المتخصص مف في مجاؿ البيئة، وذل
خبلؿ إنشاء مراكز دراسات وأقساـ جامعية في ىذا المجاؿ وذلؾ بغية زيادة اىتماـ 

 .(75)الصحافييف بقضايا البيئة
 

 المطمب الثاني
 اإلطار القانوني لمحق في اإلعالم البيئي

 
ـ واالطبلع عمى الوثائؽ اإلدارية تتوزع المصادر التي تقر بالحؽ في اإلعبل

 والبيانات الخاصة بالبيئة بيف المصادر الدولي وأخرى داخمية.
 

 الفرع األول
 اإلطار الدولي لممشاركة والحق في اإلعالم البيئي

أولت االتفاقيات الدولية البيئية مكانة خاصة لؤلفراد والمجتمع المدني لممشاركة في 
عمى  2641ألمـ المتحدة لمبيئة المنعقدة بستوكيولـ سنة حماية البيئة، إذ نصت ندوة ا

مسؤولية كؿ إنساف في المحافظة عمى البيئة، وتطوير التربية واإلعبلـ البيئييف وحث إعبلف 
الدوؿ عمى ضماف حؽ المشاركة والحؽ في  2661قمة األرض المنعقد في ريوديجانيرو في 

 اإلعبلـ واالطبلع وتشجيعو.
مف ندوة  26مف ندوة قمة األرض أكثر وضوحا بالمقارنة بالمبدأ  23ولقد جاء البند 

عمى الوثائؽ  (76)ستوكيولـ، إذ أقر المشاركة الفعمية لؤلفراد والجمعيات بالحؽ في االطبلع
والبيانات البيئية، ومنو وبدوف تجسيد الحؽ في اإلعبلـ في المواد البيئية، ال يمكف الحديث 

، ونص الميثاؽ الدولي لمطبيعة عمى حؽ المشاركة والطعف عف مشاركة األفراد والجمعيات
 في القرارات التي تيـ حماية البيئة.

                                                           

 .281عبد القادر شيخمي، مرجع سابؽ، ص -75
 . 10وداد غزالني، مرجع سابؽ، ص -76



 
 

ولقد أثرت ىذه المصادر الدولية المتعمقة بالحؽ في اإلعبلـ في المواد البيئية بطريقة 
إيجابية في تحوؿ المواقؼ السياسية عمى األٌقؿ عمى المستوى الرسمي مف خبلؿ المشاركات 

 ية لمجزائر في الندوات والمؤتمرات الدولية، أدت فيالمتتال
 األخير إلى اقتناع بتكريس الحؽ في اإلعبلـ ضمف النصوص الداخمية. 
 

 الفرع الثاني
 طار القانوني لمحق في المشاركة واإلعالم ضمن القواعد الداخميةاإل

أف تطور الحؽ في اإلعبلـ بوجو عاـ عبر محطات بارزة تـ بيانيا أعبله، إال 
تكريس الحؽ في اإلعبلـ واالطبلع عمى المواد البيئية بوجو خاص، لـ يكرس تشريعا إال مف 

المتعمؽ بحماية البيئة والتنمية المستدامة والذي وضح مجاؿ وصور  23-30خبلؿ قانوف 
اإلعبلـ في المواد البيئية وضبط حدود قابمية حؽ االطبلع في المواد البيئية والذي أعطى 

لكؿ شخص الحؽ في االطبلع عمى البيانات البيئية إال أف القانوف ذاتو لـ يبيف  نظريا الحؽ
 كيفية وطرؽ اإلببلغ وىو ما تركو حبرا عمى ورؽ.

ويرد عمى الحؽ في اإلعبلـ واالطبلع في المواد البيئية مجموعة مف االستثناءات 
ؿ أخرى مرتبطة تحد مف إمكانية ممارستو وتتمثؿ في السر اإلداري، ويضاؼ إلييا عوام

بدرجة شفافية النشاط اإلداري ومبلءمتو إلعبلـ الجميور وعزوؼ المواطنيف والجمعيات عف 
ممارسة حؽ االطبلع، وفي نصوص واضحة تبيف مفيـو البيانات والمعمومات السرية في 
غير المجاؿ األمني، تحتفظ اإلدارة بيامش واسع مف السمطة التقديرية في تحديد البيانات 

ية، وقد تعرض المشرع الجزائري مف خبلؿ قانوف حماية البيئة والتنمية المستدامة إلى السر 
 .(77)تحديد بعض الضوابط المتعمقة بمفيـو السر التجاري
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 المطمب الثالث
 13-33الحق في اإلعالم البيئي في القانون 

عبلـ المتعمؽ بحماية البيئة والتنمية المستدامة الحؽ في اإل 23-30كرس القانوف 
واالطبلع البيئي بحيث أكد عمى أىميتو مف خبلؿ اعتماده كمبدأ مف المبادئ البيئية، الذي 

 .(78)يكوف بمقتضاه لكؿ شخص الحؽ في أف يكوف عمى عمـ بحالة البيئة
وقد أخص المشرع الجزائري في مسألة اإلعبلـ واالطبلع البيئي في الباب الثاني مف 

 تسيير البيئة وتتشكؿ مف:تحت عنواف أدوات  23-30القانوف 
 ىيئة لئلعبلـ البيئي. -
 تحديد المقاييس البيئية. -
 تخطيط األنشطة البيئية التي تقـو بيا الدولة. -
 نظاـ لتقييـ اآلثار البيئية لمشاريع التنمية. -
 .(79)تحديد لؤلنظمة القانونية الخاصة والييئات الرقابية -

ث يتسـ ىذا األخير بالطابع كما نظـ المشرع عممية اإلعبلـ البيئي وسيرىا بحي
حيث أنو ينشأ نظاـ شامؿ لئلعبلـ  23-30مف قانوف  3الشمولي والمنظـ بحسب المادة 

 البيئي وستضمف ما يمي:
شبكات جمع المعمومة البيئية التابعة لمييئات أو األشخاص الخاضعيف لمقانوف  -

 العاـ أو القانوف الخاص.
 مع المعمومات البيئية.كيفيات تنظيـ ىذه الشبكات وكذلؾ شروط ج -
ثبات صحة المعطيات البيئية. -  إجراء وكيفيات معالجة وا 
قواعد المعطيات حوؿ المعمومات البيئية العامة، والعممية والتقنية واإلحصائية  -

 والمالية واالقتصادية المتضمنة لممعمومات البيئية الصحيحة.
يديف الوطني كؿ عناصر المعمومات حوؿ مختمؼ الجوانب البيئية عمى الصع -

 والدولي.
 أدناه. 7إجراءات التكفؿ بطمبات الحصوؿ عمى المعمومات وفؽ المادة  -
 .(80)تحدد كيفيات تطبيؽ ىذه المادة عمى طريؽ التنظيـ -
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ومف ىنا نجد أف المشرع الجزائري قد قاـ بتغطية كؿ ما يتعمؽ بالمعمومات البيئية 
لمعمومات وتصنيفيا باإلضافة إلى امتداد بداية بقاعدة المعطيات البيئية ثـ بمعالجة ىذه ا

 المعمومات البيئية مف نطاقيا الداخمي إلى نطاقيا الواسع الدولي.
كما وضع المشرع إطارا عاما لمتكفؿ بطمبات الحصوؿ عمى المعمومات والتي حددىا 

 مف نفس القانوف بعنواف الحؽ العاـ في اإلعبلـ واالطبلع البيئي. 4في المادة 
ؿ شخص طبيعي أو معنوي يطمب مف الييئات المعنية معمومات بحيث أف لك

 متعمقة بحالة البيئة، الحؽ في الحصوؿ عمييا.
يمكف أف تتعمؽ ىذه المعمومات بكؿ المعطيات المتوفرة في أي شكؿ مرتبط مجالو 

 البيئة والتنظيمات والتدابير واإلجراءات الموجية لضماف حماية البيئة وتنظيميا.
 .(81)إببلغ ىذه المعمومات عف طريؽ التنظيـتحدد كيفيات 

وىنا نجد أف المشرع الجزائري قد جعؿ مف اإلعبلـ البيئي حقا عاما لؤلشخاص 
الطبيعية والمعنوية بحيث يحؽ ليـ طمب معمومات عف حالة البيئة، باإلضافة إلى التدابير 

ئية يجب أف تكوف المتخذة لضماف حماية البيئة بحيث أكد المشرع عمى أف المعمومات البي
 شاممة لمضرر البيئي وىذا ضمف اإلطار العاـ لحماية البيئة.

حيث أف اإلعبلـ البيئي حؽ خاص حيث مكف المشرع األشخاص الطبيعية 
والمعنوية الذيف بحوزتو معمومات متعمقة بالعناصر البيئية التي يمكنيا التأثير بصفة مباشرة 

ميغ ىذه المعمومات إلى السمطات المحمية أو أو غير مباشرة عمى الصحة العمومية، تب
 .(82)السمطات المكمفة بالبيئة

وقد حرص المشرع عمى حؽ المواطنيف في الحصوؿ عمى المعمومات عف األخطار 
 التي يتعرضوف ليا في بعض مناطؽ اإلقميـ، وكذا تدابير الحماية التي تخصيـ.

 طبيعية المتوقعة.يطبؽ ىذا الحؽ عمى األخطار التكنولوجية واألخطار ال
تحدد شروط ىذا الحؽ، وكذا كيفيات تبميغ المواطنيف بتدابير الحماية، عف طريؽ 

 .(83)التنظيـ
مف خبلؿ ما سبؽ نبلحظ أف المشرع الجزائري قد كرس الحؽ في اإلعبلـ واالطبلع 

ه حقا البيئي مف خبلؿ مستوييف، المستوى األوؿ باعتباره حقا عاما أما المستوى الثاني باعتبار 
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خاصا وترؾ مسألة تطبيؽ ىذه المواد لمنصوص التنظيمية، أي أف المشرع اعترؼ لممواطنيف 
 .(84)بأحقيتيـ في متابعة ما يحيط بيـ عمى المستوى البيئي

 
 المطمب الرابع

 معوقات الحق في اإلعالم واالطالع البيئي
عبلـ البيئي لـ يقصر المشرع الجزائري في تحضير النصوص القانونية المتعمقة باإل

إذ كرس الحؽ في اإلعبلـ البيئي كمبدأ مف المبادئ البيية، بؿ أنو خصص ىيئة لئلعبلـ 
البيئي وضمف لمفاعميف أفراد الجمعيات الحؽ في االطبلع عمى المعمومات البيية فأيف يكمف 

 الخمؿ في مجاؿ اإلعبلـ واالطبلع البيئي؟
بلع البيئي يتمثؿ في جانبيف الخمؿ يكمف في ممارسة الحؽ في اإلعبلـ واالط

 أساسييف ىما:
غياب النصوص التنظيمية اإلجرائية توضح بنوع مف المرونة كيفيات ممارسة  -

 الحؽ في االطبلع البيئي وكذلؾ ضعؼ المشاركة البيئية.
فبالنسبة لمجانب األوؿ المتعمؽ بغياب النصوص التنظيمية إجرائية لممارسة الحؽ 

المتعمؽ بحماية البيئة والتنمية المستدامة ضمف  23-30القانوف  في اإلعبلـ البيئي نجد أف
 0الفقرة  4الحؽ في اإلعبلـ البيئي وأحاؿ تطبيقات ىذا الحؽ عمى التنظيـ بدليؿ نص المادة 

 "تحدد كيفيات إببلغ ىذه المعمومات عف طريؽ التنظيـ".
حدد شروط ىذا منو بالنسبة لمحؽ الخاص في اإلعبلـ "ت 0الفقرة  6وكذلؾ المادة 

الحؽ، وكذا كيفيات تبميغ المواطنيف بتدابير الحماية عف طريؽ التنظيـ"، ولكف النصوص 
التنظيمية لـ تصدر بعد مما يجعؿ إعماؿ ىذا الحؽ في شقو المادي مستحيبل األمر الذي 
أثر بطبيعة الحاؿ عمى تطبيؽ النصوص المتعمقة بممارسة الحؽ في األساسيف أي األفراد 

عيات وضعؼ دور الغدارة في المساىمة في خمؽ نسؽ توافقي بيف الفاعميف وتحفيز والجم
دورىـ في إطار تكريس مبدأ الحيطة قصد تفادي األضرار البيئية يعد إىماال لدور الشراكة 
البيئية في جانبيا الوقائي والتدخمي أيضا، ولعؿ مف أسباب ىذا الضعؼ أيضا ىو تراجع 

التي كانت لتعطي بعدا آخر لمحؽ في  30/23دة في قانوف البيئة المشرع عف األحكاـ الوار 
المتعمؽ بحماية البيئة والتنمية  23-30عميو المشرع الجزائري في قانوف  (85)اإلعبلـ البيئي

                                                           

 .234حسونة عبد الغني، مرجع سابؽ، ص -84
 .219يوسفي نور الديف، مرجع سابؽ، ص -85



 
 

المستدامة قد وضع آليات إجرائية لمحصوؿ عمى المعمومات بصفة مجانية، غير أف ىذا 
 عمى المعمومات البيئية لكنو لـ يبيف كيفيات ذلؾ.القانوف لـ ينكر حؽ األفراد في الحصوؿ 

فالعوائؽ التي تعتري الحؽ في اإلعبلـ البيئي ليس فقط خاصة بالجانب التوعوي 
 .(86)لدى األفراد بؿ حتى في غياب النصوص اإلجرائية الفاعمة في ىذا اإلطار

  

                                                           

 .220نفس المرجع، ص -86



 
 

 المبحث الثاني
 معوقات الحق في اإلعالم واالطالع البيئي

ديث عف الجمعيات البيئية وتأسيسيا يمر أوال عبر تعريؼ الجمعية، ال شؾ أف الح
إذ أف المتتبع لمكتابات المختمفة حوؿ الجمعيات تصادفو العديد مف التسميات كالمنظمات 
االىمية المؤسسات االجتماعية األىمية، المجموعات الضاغطة وغيرىا مف التسميات التي 

 تشير في داللتيا إلى الجمعيات.
 

 مب األولالمط
 تعريف الجمعيات

تعرؼ الجمعيات بأنيا وحدة اجتماعية مستقمة تتكوف مف مجموعة أفراد، ليا قوانيف 
 تحددىا وتحكميا عبلقات سموكية بيف أفرادىا، وليا مجموعة أىداؼ مشتركة.

وبالتالي فإف ىذا التعريؼ يحدد العناصر األساسية التي تتدخؿ في تكويف الجمعية 
وحدة اجتماعية تختمؼ عف الوحدات االقتصادية والسياسية والمينية مف مف خبلؿ كونيا 

 حيث االستقبللية، واإلطار القانوني الذي ينظـ العبلقات بيف األفراد.
 

 الفرع األول
 تعريفات بعض الفقياء

الجمعية انطبلقا مف تحديده المرابطة الطوعية فيقوؿ:  "محمد عاطف غيث"يعرؼ 
ظمة تنظيما رسميا، تقـو عضويتيا عمى االختيار الحر لؤلفراد مف "بأنيا جماعة مختصة ومن

 أجؿ تحقيؽ ىدؼ معيف غير الحصوؿ عمى الربح".
بمعنى آخر أف ىذا التعريؼ يركز عمى أىمية التخصص في الجمعية وىذا لضماف 

 نجاعة أىدافيا كمؤسسة مف مؤسسات المجتمع المدني، فضبل عف أف ال تكوف الربحية.
" عند تعريفو لمجمعية مف خبلؿ تعرضو معن خميل العمر"خر يشير وفي سياؽ آ
أشكاؿ التفاعؿ االجتماعي بأنيا تعتبر شكبل مف  "Organisationلمصطمح "المنظمة" 

التعاوني بيف الناس الذيف يشتركوف في مواقع عامة، وتقـو بيف مجموعة مف األفراد تربطيـ 



 
 

عة منظمة شكمت لكي تشبع بعض مصمحة معينة أو ىدؼ خاص فضبل عف كونيا جما
 .(87)المصالح العامة ضمف تركيبيا اإلداري"

 الفرع الثاني
 التعريف القانوني

 بالنسبة لممشرع الجزائري فقد عرؼ الجمعية بأنيا:
تمثؿ اتفاقية تخضع لمقوانيف المعموؿ بيا، ويجتمع في إطارىا أشخاص طبيعيوف أو 

 عمى أساس تعاقدي ولغرض غير مربح.
لي فإف المشرع الجزائري قد أضفى ىنا الطابع القانوني عمى الجمعية مف وبالتا

خبلؿ اعتبارىا اتفاقية أو تنظيـ يضـ مجموعة مف األفراد الذيف يخضعوف لمجموعة مف 
 القواعد واألركاف، والتي مف ضمنيا تحديد اليدؼ، أو النشاط الذي تصبو الجمعية لتحقيقو.

لمجتمع المدني النشطة في الحياة االجتماعية فالجمعية تعد مؤسسة مف مؤسسات ا
والثقافية، واالقتصادية... وتكوف مستقمة عف الدولة، حيث ينضموف إلييا األفراد طواعية  
وتيدؼ إلى تفعيؿ العمؿ التطوعي مثمما ىو الحاؿ في مجاؿ الثقافة البيئية وتنظيـ األفراد 

 .(88)معيةوالجماعات في مؤسسات تخدـ مصالحيـ الذاتية والمجت
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                                           

 .51، ص2013طبعة األولى، دار حامد، قريد سمير، حماية البيئة ومكافحة التموث ونشر الثقافة البيئية، ال -87
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 الفرع الثالث
 البيئية الجمعيبت لتأسيس القبنونية الشروط

 
 العودة معو األمر يتطمب البيئة، حماية بجمعيات خاص قانوني إطار وجود لعدـ نتيجة

 لكؿ المشترؾ اإلطار يشكؿ حيث الذكر، سابؽ بالجمعيات المتعمؽ-2116  القانوف أحكاـ إلى

 إلنشاء الشروط مف جممةالمشرع الجزائري  وضع اإلطار اىذ في و الجمعيات، أنواع

  إجرائية . و الموضوعية بيف الشروط ىذه تتنوع و الجمعيات،
 الذيف األشخاص الذكر سالؼ بالجمعيات المتعمؽ و 33-21 القانوف حدد وقد

 يمكف بأنو تنص التي منو 31 لممادة وفقا فييـ توفرىا الواجب والشروط الجمعيات تأسيس يمكنيـ

 الشروط فييـ توفرت إذا جمعية يديروا أو يؤسسوا أف رشديف ا اؿ األشخاص لجميع
 : اآلتية

 .فوؽ فما 25 سف بالغيف -
 جزائرية . جنسيتيـ تكوف أف -
 والسياسية المدنية بحقوقيـ متمتعيف يكونوا أف-
 بارىـاعت يرد لـ و الجمعية نشاط مجاؿ مع تتنافى جنحة أو بجناية عمييـ محكوـ غير-

 .المسيريف لؤلعضاء بالنسبة
 .القانوف ىذا مف 31المادة في المحددة الشروط المؤسسيف األعضاء في تتوفر لـ إذا -
 ال أف و العاـ الصالح ضمف أىدافيا و الجمعية نشاط موضوع يندرج أف يجب كما-

 القوانيف أحكاـ و العامة اآلداب و العاـ النظاـ و الوطنية القيـ و لمثوابت مخالفا يكوف

 .والتنظيمات
 (2)عمى المصادقة وكيفيات الجمعية لتشكيؿ الضروري النصاب القانوف ىذا حدد كما-

 1ؼ 11 المادة3المتعمؽ بالجمعيات ،ج ر ، العدد  1321 -32-21المؤرخ في  33-21مف القانوف  1ؼ  31المادة  -2
 

 بالنسبة أعضاء23ب  المؤسسيف األعضاء عدد حدد بحيث األساسي القانوف

 و األقؿ، عمىبمديتيف  عف المنبثقة الوالئية لمجمعيات بالنسبة عضوا22و  البمدية، لمجمعيات
 عضو 12 و األقؿ، عمى واليات 30 عف منبثقيف الواليات بيف ما لمجمعيات بالنسبة عضوا 12 

 شرعالم إليو ذىب ما بحسب ىذا األقؿ عمى والية 21عف  منبثقيف الوطنية لمجمعيات بالنسبة

 ( 2)الموضوعية . الشروط عف ىذا سابقا، المذكور 33 – 21  القانوف مف 33 المادة خبلؿ مف



 
 

 
 المطمب الثاني 

  مساىمة الجمعيات في حماية البيئة

 
حدد مشاركة الجمعيات إلى جانب اإلدارة في حماية البيئة ببلصبلحيات التي تت

ضويتيا في بعض الييئات أو تقرىا مختمؼ النصوص البيئية في و المشاورة ، و بع
المؤسسات و التأثير فييا التخاذ قرارات مبلئمة ، و إذا لـ تستطع الجمعيات البيئية تحقيؽ 
أىدافيا ببلطرؽ الودية ، خوليا القانوف صبلحية المجوء إلى القضاء لحمؿ االدارة و كؿ 

 (1)مخالؼ الحكاـ البيئة عمى االمتثاؿ ليذه القواعد 

 الفرع األول 
 ر الجمعيات البيئية من خالل النصوص البيئية دو 

إستكماال لمتحوؿ الجذري في القبوؿ بدور الجمعيات كشريؾ لبلدارة في تحقيؽ 
المتعمؽ بحماية البيئة  23-30أىداؼ اإلستراتجية الوطنية لحماية البيئة ،خص القانوف 

بلئمة و المتاحة ليا الجمعيات حيث تتمتع الجمعيات بحرية اختيار النشاطات القانونية الم
لبموغ ىدفيا ،فميا أف تختار العمؿ التوعوي و التحسيسي و التطوعي الميداني أو تركز عمى 

 اتصاليا 
 
 06-12مف القانوف  04ؼ  02  المادة -1
 4وداد غزالني ، مرجع سابؽ ، ص  -2
 
 

بالمنتخبيف المحمييف و تمعب دور المنبو و المراقب لمكشؼ عف انتكاىات التي تمس 
بيئة ، أو أف تمجأ ألى طرؽ الطيف القضائية ، أف تستعمؿ كؿ ىذه اآلليات بصفة عقبلنية ال

مف اجؿ بموغ أىدافيا و نتيجة ليذه المرونة التي تتسـ بيا اآلليات التي تستخدميا جمعيات 
حماية البيئة فقد حدد المجمس الوطني لمحياة الجمعوية الفرنسي سبعة أصناؼ مف النشاطات 

 التي تقـو بيا الجمعيات و ىي : الرئيسية 
 إعبلـ و تربية الجميور . -
 تكويف أشخاص مختصيف مثؿ المنشطيف و االدارييف و المنتخبيف . -



 
 

 المشاركة و المشاورة مع المنتخبيف و االدارييف . -
 نشر المعمومات لوسائؿ االعبلـ . -
 المجوء لمقضاء في لوسائؿ االعبلـ . -
 و مخالفة قوانيف حماية البيئة .المجوء لمقضاء في حاالت التموث أ -
 إصدار نشره او مجمة . -
 حيازة أو تسيير االوساط الطبيعية . -
 

 الفرع الثاني 
 عضوية الجمعيات في بعض الييئات 

المساىمة في صنع القرار البيئي فِتدي السمطة التقديرية الواسعة التي تتمتع بيا 
ية مباشرة عمى نشاطات الجمعيمت ، و االدارة  عمى تمويؿ الجمعيات إلى فرض رقابة أو تبع

نتيجة لذلؾ يتعرض انتعاش الحركة الجمعوية في الجزائر بفعؿ اإلقرار القانوني لحرية إنشاء 
 الجمعيات إلى انتكاسة عممية تتعمؽ بعدـ شفافية طرؽ تمويؿ الجمعيات . 

يعتري الجمعيات البيئية عوامؿ ضعؼ  إضافة إلى الصعوبات المرتبطة بالتمويؿ
 (1)متنوعة مما أثر عمى أداءىا لوظائفيا .
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جريناه مف دراسة لموضوع التعويض عف الضرر البيئي الذي  يعتبر قضية ما أ بعد        
: العصر توصمنا الى  

االستيجاف الذي قد يرتد الى اذاف محاولة رفع االبياـ القانوني عف مدلوؿ البيئة, و دفع  -2
متناولي القانوف, و كأف مصطمح البيئة إذا ذكر ال ينصرؼ حكمو إال إلى النفايات, او ربما 

إلى الحيواف و النبات, و محاولة منا في بعث مفيـو القانوني لمبيئة المساىـ في تثبيت 
المتعمؽ بحماية البيئة  23-30وسائؿ الحماية و تجسيد فعاليتيا و ذلؾ مف خبلؿ القانوف 

 في اطار التنمية المستدامة عمى العناصر  الطبيعية دوف االصطناعية.

االضرار البيئية التي تنفرد بمميزات خاصة , باعتبارىا اضرار ذات تأثير مزدوج فيي  -1
جية تأثر عمى المحيط البيئي و يعرؼ ىذا الضرر بالضرر العيني او الضرر الخالص و 

خاص نتيجة إصابة البيئة بالضرر, كحالة انتشار التموث الناتج عف استغبلؿ يأثر عمى االش
مصنع السترجاع النفايات فيذا يعد بمثابة ضرر شخصي,  و عميو نجد اف ىناؾ اختبلؼ 
بيف الضرر العادي المتعارؼ عمى خصائصو وفؽ القواعد العامة, و الضرر البيئي الذي 

ما يجعمو في امس الحاجة إلى قواعد قانونية خاصة يتسـ بانعكاسو و تأثيره المزدوج ىو 
 تنظيمية حسب طبيعة و درجتو و خطورتو .

فيناؾ مف عرؼ الضرر البيئي بما يترتب عميو مف آثار عمى االشخاص واالمواؿ, و ىناؾ 
 مف يرى ضرورة التمييز بيف كؿ مف الضرر البيئي و ضرر الضرر البيئي .

 اوال :

لقانوني لمضرر البيئي الذي يقتضي االخذ بعيف االعتبار ضرورة تجسيد المفيوـ ا -
خصوصية ىذا الضرر باعتباره ضرر عيني غير شخصي و غير مباشر , سريع التطور 

المميزات التي ينفرد  و سريع االنتشار , فبل بد مف االخذ بعيف االعتبار ىذه الخصائص و
اف يكوف ضررا مباشرا و  بيا االضرار العادية في حيف اف الضرر قابؿ لمتعويض يجب

 ىذا ما ال يمكف توافره في االضرار البيئية. 



 
 

 ثانيا :
ضرورة صياغة قواعد قانونية خاصة بتحديد انواع الضرر البيئي مع ضرورة 

 التفرقة بيف الضرر البيئي و ضرر الضرر البيئي.
فيو فالضرر البيئي ىو الذي تكوف فيو البيئة ضحية الضرر. اما ضرر الضرر البيئي 

الضرر الذي تكوف فيو العناصر البيئية مصدر الضرر, فإذا كنا بصدد ضرر الضرر 
البيئي فإف المتضرر ىو شخص او عدة أشخاص يمكف ليـ المطالبة بتعويض ىذه 

االضرار, و نكوف اماـ ضرر شخصي , في حيف إذا أصاب الضرر الموارد البيئية كحالة 
ترولية او الزيوت مما يؤدي إلى اإلقبلؿ مف الموارد تموث مياه البحر بسبب تدفؽ المواد الب

البيولوجية التي تعيش في ىذه االوساط فإننا نكوف بصدد ضرر عيني غير شخصي , و 
 ىنا يتطمب االمر تدخؿ التشريع لمتحديد االطار القانوني ليذا الضرر و كيفيات تعويضو.

واقعية فإف ذلؾ ال يعني عدـ و اذا كاف القانوف البيئي حديث النشأ مف الناحية ال -3
 توصمو لمجموعة مف المبادئ التي قد تكوف كفيمة بتوفير الحماية البيئية.

و تبنى  المشرع الجزائري ادوات التسيير البيئي في قانوف حماية البيئة في إطار 
 التنمية المستدامة.

االقتصادي في و مف بيف اآلليات الوقائية, التخطيط البيئي الذي ظير في صورة التخطيط 
الجزائر كما اخذ التخطيط البيئي في صورة التخطيط القطاعي مف خبلؿ االرتكاز عمى 

 قطاعات كالمياه و التسيير و النفايات وكذلؾ التخطيط العمراني.
و نبلحظ عدـ فاعمية التخطيط بعدـ تطبيقو بالصورة المطموبة و المرجوة و عدـ 

قدير التكاليؼ , مع  اختبلؿ في التخطيط دقة المعطيات و البيانات المتعمقة بت
 بيف بمدية و اخرى.

و عميو فإف  عممية التخطيط شيدت تحوالت كبيرة و عميقة فكاف االرتكاز عمى التخطيط 
القطاعي و المركزي الى التوجو إلى التخطيط البلمركزي و التوجو إلى التخطيط اإلقميمي و 

يئة تنموية و فعالة.تقسيـ مناطؽ الببلد إلى جيوية بيدؼ خمؽ ب  



 
 

و اعتمد المشرع عمى تكريس مبدأ المموث الدافع و يعتمد عمى فرض ضرائب و  -4
رسـو عمى األنشطة المموثة لمتقميص منيا مف خبلؿ النظاـ الردعي و كذلؾ النظاـ الغير 
ردعي, يسعى مف خبللو إلى تشجيع إعتماد نشاطات و التكنولوجيات و عمى الرغـ مف 

المموث الدافع مف الناحية المالية و اإلقتصادية في إيجاد  موارد مالية لمباشرة اىمية مبدأ 
األعماؿ الوقائية و التدخمية لحماية البيئة , إال أنو يعتريو نوع مف عدـ الوضوح, ذلؾ أف 

 تأثيره يتراوح بيف المموث و المستيمؾ.
خبلؿ  كرس المشرع الجزائري الحؽ في اإلعبلـ و اإلطبلع البيئي مف -5

مستوييف. المستوى االوؿ بإعتباره حقا عاما اما المستوى الثاني بإعتباره حقا خاصا و ترؾ 
مسألة تطبيؽ ىذه المواد لمنصوص التنظيمية اي أف المشرع إعترؼ لممواطنيف بأحقيتيـ 

في متابعة ما يحيط بيـ عمى المستوى البيئي و كذلؾ عدـ وجود األليات التطبيقية 
في اإلعبلـ و اإلطبلع البيئي.لممارسة الحؽ   

و عمى ضوء ما سبؽ نقدـ التوصيات التالية: -   

مف القانوف  34ضرورة توسيع مفيوـ البيئة الذي تبناه المشرع في مضموف المادة  -2
المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 30-23  

شأنيا تدعيـ العمؿ القاعدي تدعيـ التخطيط البيئي بإنشاء مفتشيات بمدية التي مف  -1  

يتعيف تخصيص مبالغ المخالفات البيئية عمى إعادة تأىيؿ البيئة و معالجة االضرار  -0
 التي اصابتيا. 

زيادة الدعـ و تكويف إطارات تترأس الجمعيات البيئية. -1  

ندعو المشرع إلى التعجيؿ في إصدار النصوص القانونية الكفيمة بتفعيؿ اآلليات  -2
يقية لممارسة الحؽ في االعبلـ بمستوييو العاـ و الخاص.التطب  

لبيئي مع التركيز تكريس طرؽ خاصة لمتعويض عمى األضرار البيئية و التموث ا -3
 عمى دور الخبرة
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2- Dictionnaire «le petit la rousse illustré» éd la rousse 1991. 
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ـــصــــــــــــــــــــــــــممخـــ  

يعالج موضوع التعويض عن الضرر البيئي في التشريع الجزائري العالقة بين البيئة و 
الضرر من حيث التنظيم الوقائي عن طريق تدخل اإلدارة و ذلك اليجاد آليات لتدخل اإلدارة 

بيدف درء الضرر البيئي في ظل التشريع  في حماية البيئة و إتخاذ التدابير الو قائية
البيئة و يعد االجزائري و كذلك عن طريق دور اإلعالم البيئي و الجمعيات في حماية 

نجاح السياسة البيئية الوقائية باإلضافة إلى الطابع  أسموب الشراكة من أىم عوامل
 التنظيمي في إدارة البيئة و حمايتيا .

، كون الحصول عمى بيئة مصانة و قضية الساعة فالضرر البيئي و البيئة أصبحت
 محمية و التعويض عن األضرار الناجمة أحد الحقوق التي يتمتع بيا اإلنسان.

                                Résumé  :  

Le sujet de l'indemnisation pour dommage environnemental traite dans la 

législation algérienne la relation entre l’environnement et les dommages à 

son égard, en termes de l’organisation préventif à travers  l'intervention de 

l'administration, et cela pour trouver des mécanismes de l’intervention 

administrative dans la protection environnemental, et pour prendre les 

précautions préventifs dans le bus d’arrêté le dommage environnemental 

sous la protection de la législation algérienne, aussi à par le moyen de média 

environnemental et les associations de protection de l’environnement, et 

approche de partenariat et considéré comme l’un des plus importants 

facteurs de réussite de la politique environnemental préventif, avec l’aspect 

réglementaire dans la gestion de l’environnement et ça protection. 

De là , le dommage environnemental et l’environnement  est devenue une  

préoccupation majeur, car d’avoir un environnement protégé et sécurisé, et 

l’indemnisation pour les dommages environnementaux résultants, est l’un 

des droits principal dont bénéficient l’être humain. 


