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 الحوكمة البيئية و دورها في تحقيق التنمية المستدامة

-دراسة حالة الجزائر-   

 



 :شكر و عرفان                                

الحمد هلل الذي أعانني و وفقني عمى انجاز ىذا العمل، الذي يعود الفضل الكبير 
فيو إلى األستاذ المشرف الدكتور فوزي نور الدين الذي أشرف  وتابع عممية إنجاز 

ىذه المذكرة، كما أتقدم بالشكر إلى جميع أساتذتي بقسم العموم السياسية و 
لى عمال المكتبة الداخمية عمى  المساعدات و التسييالت  العالقات الدولية، وا 

كما ال أنسى كل من ساىم في إنجاز ىذا العمل سواء من قريب أو بعيد .الممنوحة
 .  و أخص بالذكر شقيقتي إيمان



 :اإلهداء                                    

 
 

 .   إلى أغمى الناس عمى قمبي أمي الغالية، أبي العزيز

وكل أفراد .  إلى شقيقاتي و أزواجهن و أبنائهن، إخوتي و زوجاتهم وأبنائهم
 .عائمتي

ياسمينة، حنان، فايزة ،            :   إلى بستان الزهور التي تفتحت عيناي في أحضانه
 . كنزة، نسيمة

:        و إلى.أسمهان، ريمة، عتيقة، سعيدة، صبرينة:  إلى رفيقات الدرب الجامعي
 .أميرة، وفاء، سميمة،و فلاير
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     إن التطور التكنولوجي و الصناعي الذي عرفو العالم في شتى المجاالت، ترك آثارا إيجابية و أخرى سمبية 

وبما أن اليدف  األساسي من ىذا التطور ىو تحقيق مستوى من الرفاه اإلجتماعي .عمى حياة الفرد و المجتمع

و نظرا لما أحدثو ىذا التطور من تأثير سمبي عمى .فإنو يجب أن يأخذ في الحسبان حقوق األجيال القادمة أيضا

أو من ناحية استنزاف الثروات والموارد بشكل غير  البيئة سواء من ناحية التموث وثقب طبقة األوزون،

الحفاظ عمى  ونتيجة ليذه المشاكل و تصاعد حدتيا ظير ما يعرف بالحوكمة البيئية بغية حماية البيئة،.عقالني

و بحثا عن تأمين حقوق األجيال القادمة من جية أخرى، و بالتالي تحقيق التنمية  توازنيا و استمراريتيا من جية،

 .المستدامة

 :أهمية الموضوع

نظرا لما ليذا الموضوع من أىمية كون البيئة ىي الوسط الحيوي الذي يعيش فيو الفرد،إذ البد من معرفة سبل 

حمايتيا و استمرارىا وىذا ما يظير من خالل دراسة و تحميل مختمف العوامل و السموكيات التي قد تؤثر سمبا 

و بالتالي تفادي كل ىذه المؤثرات السمبية عن طريق تفعيل الحوكمة البيئية بغية .عمى البيئة و تخل بتوازنيا

 . تحقيق تنمية مستدامة

 :أسباب اختيار الموضوع

و ما تداولتو وسائل     نظرا لما أصبح ليذا الموضوع من صدى كبير سواء عمى الساحة الوطنية أو الدولية،

و تحقيق التنمية المستدامة  اإلعالم عن خطورة التيديدات البيئية التي تصاعدت في اآلونة األخيرة من جية،

فإن الدافع الذاتي الختيار ىذا الموضوع ىو فك المبس الموجود . الذي أصبح ىدف األلفية الثالثة من جية أخرى

حول مفيوم الحوكمة البيئية و التطرق لمتطمباتيا في الجزائر بما يحقق التنمية المستدامة،أما األسباب 
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فتكمن في معرفة أىم الروابط بين الحوكمة البيئية وتحقيق التنمية المستدامة و من ثم  محاولة اتخاذ  الموضوعية 

 . أىم اإلجراءات لتفعيل الحوكمة البيئية كل حسب دوره و مسؤوليتو، وصوال إلى تحقيق تنمية مستدامة

 :أهداف الدراسة

ييدف الموضوع إلى محاولة إبراز مفيوم الحوكمة البيئية كإطار نظري بغية إدراك أىمية البيئة، خطورة تمويثيا  

و بالتالي البد من دراسة األطر .و الذي سيكون عائقا في سبيل تحقيق تنمية مستدامة واستنزاف مواردىا،

 .القانونية، اإلجراءات، و المبادرات الالزمة لتفعيل الحوكمة البيئية عمى أرض الواقع

 :الدراسات السابقة

نظرا لحداثة موضوع الحوكمة البيئية فإن الدراسات التي تناولت ىذا الموضوع نادرة وفي أغمبيا تحدثت عن ىذا 

دور حوكمة الموارد "إذ تناولت دراسة غير منشورة لصباح براجي موضوع .الموضوع في جزئية من جزئياتو

وىي مذكرة لنيل شيادة الماجستير، ."الطاقوية في إعادة ىيكمة اإلقتصاد الجزائري في ظل ضوابط اإلستدامة

توصمت من خالليا بأن التصور النظري لمفيوم الحوكمة كفيل ضمن جانبو اإلجرائي طويل المدى بدعم تنافسية 

عادة تموقعو عمى الساحة الدولية، و بالتالي فإنيا تسعى لإلستفادة من آلية التنمية  اإلقتصاد الجزائري وا 

غير منشورة لشادي . ومما ىو مالحظ أنيا ركزت في دراستيا عمى دور الدولة وأىممت دور بقية الفواعل.النظيفة

 والذي ركز في دراستو عمى "البعد اإلتصالي و التنسيق بين الوزارات وزارتي البيئة و الفالحة نموذجا"عز الدين 

كما أن الدراسات .أىمية اإلتصال و الشراكة بين مختمف الوزارات لحماية البيئة، ميمال بذلك بقية األبعاد األخرى

 . التي تناولت السياسة البيئية في الجزائر عديدة ركزت في جميا عمى دور الدولة
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 :اإلشكالية

وعميو تتمحور إشكالية ىذا الموضوع حول الجمع بين مختمف ىذه األبعاد وغيرىا من خالل تفعيل مقومات 

 :وذلك من خالل طرح  اإلشكالية التالية. الحوكمة البيئية لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر

  ؟في الجزائر     كيف يمكن تفعيل مقومات الحوكمة البيئية لتحقيق التنمية المستدامة

 :األسئمة الفرعية

؟ ماىي متطمبات الحوكمة البيئية-1

؟ ماىي مؤشرات التنمية المستدامة-2

؟ ما ىي عوامل النجاح و الفشل في التجربة الجزائرية لتحقيق التنمية المستدامة من خالل الحوكمة البيئية-3

 :الفرضيات

 .يتوقف تحقيق التنمية المستدامة عمى تفعيل مقومات الحوكمة البيئية-1

كمما حصل تشارك أكبر بين الفواعل الداخمية و الخارجية في مجال الحوكمة البيئية كمما أمكن من تحقيق -2

 .التنمية المستدامة بصورة فعالة

 . يؤدي تفعيل آلية الرقابة عمى تنفيذ سياسات الحوكمة البيئية في الجزائر إلى تحقيق تنمية مستدامة بيا-3

 :المناهج و اإلقترابات

 .تم استخدام منيج دراسة الحالة عمى اعتبار أن موضوع الدراسة يسمط الضوء عمى حالة الجزائر: المنهج-أ
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 :لدراسة ىذا الموضوع تم اإلعتماد عمى اإلقترابين التاليين: اإلقترابات-ب

لقد تم استخدام اإلقتراب القانوني الذي يركز في دراستو لألحداث،المواقف،العالقات و األبنية : اإلقتراب القانوني-

 .عمى الجوانب القانونية

 .إذ أن الحوكمة البيئية تضم مجموعة من الفواعل وعميو البد من إطار قانوني ينظم العالقات فيما بينيا

الذي يساعدنا في دراسة و تحميل سموك كل من المؤسسات الرسمية و غير الرسمية في : اإلقتراب المؤسسي

 .مجال صنع وتنفيذ و مراقبة السياسات البيئية و اإلجراءات الكفيمة بتحقيق تنمية مستدامة

 :صعوبات الدراسة

من صعوبات ىذا الموضوع قمة الدراسات بالمغة العربية نظرا لحداثة الموضوع، وبالتالي أغمب الدراسات بالمغة 

 . األجنبية و التي تحتاج وقتا طويال لفيميا وترجمتيا

 : التقسيم الهيكمي

حيث خصص الفصل األول لدراسة اإلطار النظري لمحوكمة البيئية و عالقتيا  قسمت الدراسة إلى فصمين،

بتحقيق التنمية المستدامة و ذلك من خالل ثالث مباحث،المبحث األول يتناول اإلطار المفاىيمي لمحوكمة البيئية 

من مفيوم الحوكمة و مفيوم الحوكمة البيئية،المبحث الثاني يعالج  ماىية التنمية المستدامة من خالل عرض 

تعريفو وأىدافو، أبعاده و مؤشراتو، لتتضح العالقة بين المتغيرين في المبحث الثالث عن طريق  تطور المفيوم،

ومن ثم دراسة دور كل من  توضيح المقاربات المفسرة لعالقة الحوكمة البيئية بالتنمية المستدامة كمطمب أول،

أما فيما يخص الفصل الثاني فيو عرض لمتجربة .الفواعل الوطنية و الدولية عمى التوالي كمطمب ثان وثالث
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المبحث األول تحت  وذلك من خالل مبحثين، الجزائرية في مجال الحوكمة البيئية لتحقيق التنمية المستدامة،

 مؤشرات التنمية المستدامة، عنوان واقع الحوكمة البيئية في الجزائر، إذ تم التطرق من خاللو لمؤشرات الحوكمة،

وفيما يخص المبحث الثاني الذي يعالج آليات الحوكمة البيئية لتحقيق .ومن ثم إلى سياسات الحوكمة البيئية

ومن ثم تقيم  وذلك من خالل عرض دور كل من الفواعل الوطنية والدولية، التنمية المستدامة في الجزائر،

 .التجربة الجزائرية في مجال الحوكمة البيئية لتحقيق التنمية المستدامة
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 : تمييد

و دورىا في تحقيؽ التنمية المستدامة، يظير مف خبلؿ تناوؿ كؿ متغير        إف الحديث عف الحوكمة البيئية

إذ البد بداية مف دراسة . عمى حدى وذلؾ بغية معرفة حمقة الوصؿ بينيما، وبالتالي تحقيؽ األىداؼ المسطرة

مفيـو الحوكمة البيئية الذي يعتبر مف المفاىيـ الحديثة وىذا نظرا لما أصبحت تعاني منو البيئة مف مشاكؿ عمى 

بؿ أصبحت تيدد حياة  ىذه المشاكؿ التى لـ تعد تؤثر عمى حياة األجياؿ الحالية فحسب، مختمؼ المستويات،

ونتيجة ليذا الوضع ارتبط مفيـو البيئة بمفيـو التنمية وظير ما يعرؼ بالتنمية المستدامة، .األجياؿ المستقبمية

ومف ىذا المنطمؽ يتضح أف الحوكمة البيئية تمعب .التى أصبحت مطمبا ضروريا في حياة األفراد و المجتمعات

.  دورا ميما و بارزا في تحقيؽ تنمية مستدامة وىذا ما سيتـ دراستو مف خبلؿ ىذا الفصؿ
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ماىية الحوكمة البيئية: المبحث األوؿ   

 الحوكمة والبيئة،وإلدراؾ :و ىو مفيوـ مركب مف كممتيف يعتبر مفيـو الحوكمة البيئية مف المفاىيـ الحديثة،

 .   معناه البد مف دراسة كؿ جزئ منيما عمى حدا ليتضح بعد ذلؾ معناه

. مفيـو الحوكمة : المطمب األوؿ               

: تعريؼ الحوكمة – 1  

  (governance)يالفرنس ميبلدي في فرنسا، حيث أستخدـ المفظ 12أوؿ مرة في القرف  ظير مصطمح الحكـ

 أستخدـ المصطمح لمتعييف اإلداري 1478 مف سنة ، وابتداء(government)كمرادؼ لمصطمح حكومة 

في حيف يشير المؤرخوف اإلنجميز  ،(1)السيطرة اليولندية القانوني في بعض مدف شماؿ فرنسا التي كانت تحتو

 الممؾ  تشارلز استعار 1840يز مؤسسة السمطة اإلقطاعية، في سنة يفي العصور الوسطى إلى الحكـ لتـ

 مشكمة الكساد لحؿ أساسي  كإطارBuon governo  ألبرت ممؾ مممكة بيدمونت و سردينيا مصطمح

 .(2 )في مممكتو  التسييرءسوو اإلقتصادي

و قد ظير مصطمح الحكـ بشكمو المعاصر عندما أحياه البنؾ الدولي في تقريره حوؿ التنمية في إفريقيا    

 ، حيث طرح المفيـو كمقاربة تحمؿ البعد السياسي و المؤسسي إلستراتيجيات 1989جنوب الصحراء في 

البنؾ الدولي و  )ساىمت في بمورة ىذا المفيـو المؤسسات الدولية  وقد ،(3)التنمية و سياسات التعديؿ الييكمي

لمتعريؼ بمعايير السياسة العامة الجديدة في البمداف المطبقة لبرنامج التعديؿ الييكمي ،  (صندوؽ النقد الدولي 

 تمس بسيادتيا باعتبارىا لـ تحقؽ أىدافيا كما قوبمت بالنقد مف قبؿ الدوؿ المطبقة ليا المشروطةىذه السياسات 

 مف خبلؿ سياسات التقشؼ المفروضة التي ساىمت في تدني االجتماعيمف جية كما أنيا لـ تيتـ بالبعد 

                                                 

لغُ اٌعٍىَ اٌغُبعُخ،وٍُخ اٌؾمىق واٌعٍىَ ).يزكشة يبجغتٍٍش."اٌؾىُ اٌشاؽذ وإؽىبٌُخ اٌزُّٕخ اٌّؾٍُخ" ؽغُٓ عجذ اٌمبدس،(1 )

  .                                                             23، ؿ(2011/2012اٌغضائش، رٍّغبْ، عبِعخ أثٍ ثىش ثٍمبَذ، اٌغُبعُخ،

لغُ اٌعٍىَ اٌغُبعُخ و اٌعاللبد ). يزكشة يبجغتٍش. " دوس اٌّؤعغبد اٌذوٌُخ فٍ رشؽُذ اٌؾىُ اٌّؾٍٍ "خالف وٌُذ ، (2) 

 .20ؿ ،( 2009/2010اٌذوٌُخ، وٍُخ اٌؾمىق، عبِعخ ِٕزىسٌ ، لغٕطُٕخ، اٌغضائش، 

 (
3
  .23ؿ ،يشجغ عببك  ؽغُٓ عجذ اٌمبدس،(
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أدركت . المستوى المعيشي لمواطنييا مع ما ينجر عنيا مف انعكاسات سياسية و اقتصادية و أمنية خطيرة 

، االجتماعية لوحدىا غير كافية بدوف معالجة القضايا السياسية و االقتصاديةالمؤسسات الدولية أف اإلصبلحات 

و جادلت بأف سبب الفشؿ يكمف في طبيعة النظـ السياسية لدوؿ العالـ الثالث، التي تتميز بقصور وعجز األداء 

 طموح ال اقتصاديبسبب تفشي الفساد و غياب اإلطار المؤسسي الضامف لحكـ القانوف، بعبارة أخرى مشروع 

يمكف أف ينجح بدوف شرعية سياسية و مؤسساتية فاعمة، فكاف البديؿ حسب رؤية المؤسسات الدولية يكمف في 

 .                                                    (1)ترشيد الحكـ مف خبلؿ وصفة الحكـ الراشد

وعميو يمكف القوؿ أف نياية الحرب الباردة أفرزت خبلؿ الربع األخير مف القرف الماضي جممة مف التحوالت 

 .(2 )والتغيرات التي تميزت بالعمؽ و سرعة الوتيرة و ساىمت في بروز مفيـو الحوكمة

ة اإلنمائي في كتابات البنؾ الدولي و برنامج األمـ المتحدو يمكف تفسير أسباب ظيور مفيـو الحكـ الراشد     

    : و منظمة التعاوف االقتصادية و التنمية في أواخر الثمانينات إلى جممة مف العوامؿ

  حيث أصبت المنظمات الدولية تربط بيف الحكـ الديمقراطيأوربا،انييار النظـ االشتراكية في شرقي - 1

  .واحد و بيف الحكـ الرشيد و كأنما االثناف شيء الميبراليو

 حدوث تغيرات عمى مستوى دور الدولة و مكوناتيا الرئيسية ، فمف المتغيرات الحديثة تقمص دور الحكومة -2

في اإلدارة بإسقاط فكرة اإلدارة المركزية الوحيدة لحساب االعتراؼ بسمطات المجتمع المدني و فعاليات القطاع 

 تنامي مؤسسات المجتمع إلى أدىالخاص، فالفشؿ في إدارة التخطيط المركزي في مجاالت التنمية الشاممة 

 .المدني 

تنامي دور الشركات العالمية و شركات متعددة الجنسيات في التأثير عمى صنع السياسات العامة و إعادة- 3   

  حيث أصبح لمفاعميفالمدني،النظر في عبلقة الحكومات الوطنية بالقطاع الخاص و دور مؤسسات العمؿ 

                                                 

 .20 ، ؿيشجغ عببكخالف وٌُذ ،  (
1
(  

2
" . اٌزؾىالد االٔطىٌىعُخ فٍ رؾًٍُ اٌؾىوّخ اٌجُئُخ اٌعبٌُّخ: إًٌ اٌؾىوّخ اٌعبٌُّخاٌذوٌُخ ِٓ اٌؾىوّخ "ِشاد ثٓ ععُذ ،  ((

 .135 ، ؿ2013، 411:، اٌعذد(ِشوض دساعبد اٌىؽذح اٌعشثُخ).يجهت  انًغتمبم انؼشبً 
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  .العامةدور أكبر في التأثير عمى السياسات  ( و المجتمع المدني الخاص،القطاع  )المجتمعيف 

 فشؿ سياسات اإلصبلح االقتصادي و التكيؼ الييكمي في الدوؿ االفريقية جنوب الصحراء ػ فشؿ في تنفيذ -4

. السياسات و ليس في السياسات نفسيا   

 دعوات اإلصبلح مف الخارج التي تنادي بضرورة إصبلح نظـ الحكـ ، و ضرورة تفعيؿ النظاـ الديمقراطي -5

. المبني عمى التعددية الحزبية و المسائمة و الحفاظ عمى الحريات العامة و حقوؽ اإلنساف   

.  ضعؼ الفاعمية في تنفيذ السياسات العامة في الدوؿ -6  

 المتغيرات العممية و االقتصادية و الحضارية ، و مفاىيـ العولمة فرضت قيـ و مبادئ جديدة عمى اإلدارة -7

.(1)لمواكبة التطور و التقنية و االلكترونية  

ويختمؼ مفيـو ، وفيما يتعمؽ بتحديد مفيـو الحوكمة،فإف ىناؾ غموض سواء في ترجمة أو تعريؼ ىذا المفيوـ

:عف مفيـو الحكومة الحوكمة  

إداري وقانوني   القرارات في إطارتتخذ ا في ظمو، والتيفإذا كانت الحكومة تشير إلى المؤسسات الرسمية لمدولة

فإف مفيـو الحوكمة يشتمؿ عمى الحكومة باإلضافة  وتستخدـ الموارد بطريقة تخضع لممساءلة المالية، محدد،

فالحوكمة والحكومة مازالتا مفيوميف معيارييف نظرا  .(2)إلى ىيئات أخرى عامة وخاصة لتحقيؽ نتائج مرغوبة

 .(3) قدرة الممارسة السياسية الواسعة عمى أرض الواقعاتجاهوبيف  لوجود فجوة بيف ماىو نظري،

 

 

 

                                                 

(
1

يجهت ."-دساعخ ؽبٌخ اٌغضائش- دوس ِٕظّبد اٌّغزّع اٌّذٍٔ فٍ رؾمُك اٌؾىُ اٌشؽُذ فٍ اٌغضائش"ٔبعٍ عجذ إٌىس،( 

. 108-107 ،ؿ ؿ2008، 03:، اٌعذد(وٍُخ اٌؾمىق واٌعٍىَ اٌغُبعُخ، عبِعخ ِؾّذ خُضش، ثغىشح، اٌغضائش).انًفكش

( 
2

وٍُخ اٌؾمىق ،  ) .يجهت انتٕاطم". اٌؾىُ اٌشاؽذ و ِؾىٍخ ثٕبء لذساد االداسح اٌّؾٍُخ فٍ اٌغضائش" طبؽّخ ثىِذَٓ ،  (

 . 20، ؿ 2010، عىا26ْ، اٌعذد(عبِعخ أثى ثىش ثٍمبَذ، رٍّغبْ، اٌغضائش

)
3
(  Nikos Skandami ; Le paradigme de la gouvernance. Bruxelles : Bruylant , 2009. P130.  
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:مصطمح الحوكمةتعاريؼ ولقد تعددت   

 مف خبلؿ قواعد وأسس الضبط بغية تحقيؽ الرشد، ىي اصطبلح يعني عممية التحكـ والسيطرة فالحوكمة لغويا

 .(1)و الموضوعية والمسؤولية لمشفافية تدعيما وىي نظاـ مراقبة بصورة متكاممة وعمنية

:الحوكمة كمفيـو يتضمف العديد مف الجوانب و  

.تقتضيو و اإلرشاد ما :الحكمة -  

.يقتضيو مف السيطرة عمى األمور بوضع الضوابط والقيود التى تتحكـ في السموؾ ما :الحكـ -  

لى خبرات تـ الحصوؿ عمييا مف خبلؿ  : االحتكاـ- ما يقتضيو مف الرجوع إلى مرجعيات أخبلقية وثقافية وا 

.تجارب سابقة  

 .(2)طمبا لمعدالة :التحاكـ-

النظاـ الذي يتـ مف خبللو إدارة الشركات و التحكـ :فقد عرفت الحوكمة عمى أنياأما مؤسسة التمويؿ الدولية 

 .(3)فييا

 تعني مجموعة اآلليات  التي.ومف المصطمحات المرتبطة بشكؿ كبير بالحوكمة مصطمح حوكمة الشركات

 مف يسير القيادة ىي القرارات و التأثير عمى قرارات المدراء،ومف جية أخرى اتخاذالتنظيمية مف أجؿ القدرة عمى 

 .(4)ويعرؼ المجاؿ التقديري

الكتب و المقاالت المكتوبة )   أما عمى مستوى تناوؿ موضوع الحوكمة الرشيدة في األدبيات العربية   

    فاف ىناؾ قميؿ مف البحوث و الدراسات رغـ أىمية الموضوع باإلضافة إلى التبايف (بالمغة العربية 

                                                 

( 
1

عبِعخ ).عىٌّخ االداسح فٍ عصش اٌّعشفخ : انًؤتًش انؼهًً انذٔنً". اٌؾىوّخ فٍ ظً اٌعىٌّخ "غغبْ عٍٍ عالِخ ،  (

 .6،ؿ  2012 دَغّجش 17  -15،(اٌغٕبْ، طشاثٍظ، ٌجٕبْ،

((
2

داس : عّبْ. انحٕكًت انًؤعغٍت ٔ األداء انًبنً االعتشاتٍجً نهًظبسفعالء فشؽبْ طبٌت ، إَّبْ ؽُؾبْ اٌّؾهذاوٌ ، 

 .  24، ؿ 2011صفبء ، 

(
3

عىٌّخ االداسح فٍ  : انًؤتًش انؼهًً انذٔنً. أّٔبس أُِٓ اٌجشاوٌ، ِؾذداد اٌؾىوّخ دساعخ لُبعُخ ٌعُٕخ ِخزبسح ِٓ اٌذوي  (

 .6، ؿ 2012 دَغّجش17-15(.عبِعخ اٌغٕبْ ، طشاثٍظ، ٌجٕبْ  )عصش اٌّعشفخ 
(

4
 )Philippe marini,la gouvernane de sosetes cotees face a la crise:pour une meilleure  protection. Pari:èdition 

alfa , 2010,p203. 
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:                                                في الطرح و ىذا التبايف ناتج عف سببيف   

األسموب يتجاىؿ البعد الثقافي و   إما أف النقؿ تـ عف طريؽ الترجمة الحرفية مف المغة االنجميزية و ىذا-

االجتماعي و السياسي لممنطقة العربية و الشرؽ األوسط بشكؿ عاـ عند المقارنة بتجارب الدوؿ المتطورة 

  .اقتصاديا و اجتماعيا و عمميا

في الدوؿ العربية و الذي نشأ إما أما السبب الثاني ىو عدـ وجود ترجمة حقيقية لتبني الحوكمة الرشيدة  - 

، مما أدى إلى تخوؼ مف تطبيقيا مف قبؿ متخذي القرار ، أو عدـ وجود نتيجة لمفيـ الخاطئ لمحوكمة الرشيدة

 باإلضافة إلى ،حماية حقوؽ اإلنساف  وإرادة حقيقية مف قبؿ القيادات العميا لمتطوير اإلقتصادي و اإلجتماعي

  .(1)المستدامة عمى التنمية القصيرة المدى بدال مف التركيز عمى التنمية التركيز

:  فواعموأبعاد الحكـ الراشد و – 2

: أبعاد الحكـ الراشد – أ   

 يتعمؽ البعد السياسي لمحكـ الراشد بطبيعة السمطة السياسية و شرعية تمثيميا ، فبل يتصور :السياسيالبعد  – 1

.  مف دوف منظومة سياسية تقوـ عمى أساس الشرعية و التمثيؿ رشادهأف تكوف   

 النظاـ السياسي يتوقؼ عمى مدى شرعية نظاميا رشادهبالنتيجة فاف درجة مشاركة مواطنييا في تحديد 

  و السياسات و اتخاذ القراراتاألولويات و فعالية سياساتيا و عمى درجة مشاركة مواطنييا في تحديد  السياسي،

  كما يتوجب مف.(2) يتعمؽ ىذا البعد أساسا بعمؿ اإلدارة العامة و كفاءة و فاعمية موظفييا :البعد اإلداري  – 2

جؿ تحقيؽ ىذا البعد استقبلؿ اإلدارة عف السمطة السياسية و اإلقتصادية ، و ذلؾ بعدـ خضوعيا لمقانوف دوف أ 

.الخضوع ألي اعتبارات أخرى  

                                                 

(
1

 األكبدًٌٍت نهذساعبث اإلجتًبػٍت."-اٌٍّّىخ اٌعشثخ اٌغعىدَخ ؽبٌخ دساعُخ–اٌؾىوّخ اٌشؽُذح "ثغبَ عجذ هللا اٌجغبَ، (

  .4، ؿ2011، 11:، اٌعذد(واإلٔغبُٔخ، ِعهذ اإلداسح اٌعبِخ، اٌٍّّىخ اٌعشثُخ اٌغعىدَخ لغُ اٌعٍىَ اإللزصبدَخ).ٔاإلَغبٍَت

(
2

وٍُخ ).سيجهت انًفك." اٌؾىُ اٌشاؽذ فٍ ِىبفؾخ اٌفغبد اإلداسٌ ورؾمُك ِزطٍجبد اٌزشؽُذ اإلداسٌسدو"ثٓ عجذ اٌعضَض خُشح، ( 

 .325، ؿ [د د ْ]،08:،اٌعذد(اٌؾمىق واٌعٍىَ اٌغُبعُخ، عبِعخ ِؾّذ خُضش، ثغىشح، اٌغضائش
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 أي إضافة معيار اإلدارة اإلقتصادية، اإلجتماعية العقبلنية ذات البعد :اإلجتماعيالبعد االقتصادي و  – 3

 .)1(اإلجتماعي في مسار العممية التنموية و المساىمة في تقديـ الخدمات اإلجتماعية األساسية

:الراشدفواعؿ الحكـ – ب   

 إف الحكـ الراشد يعتمد عمى تكامؿ عمؿ الدولة و مؤسساتيا ، و القطاع الخاص و مؤسسات المجتمع 

 (.2)يالمدف

: ف فواعؿ ﴿ مكونات ﴾ الحكـ الراشد تتمثؿ في إو عميو ؼ  

ا تعد الدولة بكؿ مؤسساتيا الطرؼ الرئيسي و الفعاؿ في تجسيد مبدأ الحكـ الراشد و ذلؾ باعتباره: الدولة  – 1

 تدخميا في مجاؿ وضع الجية صاحبة اإلشراؼ عمى تحديد و وضع السياسات العامة في الببلد،وىذا بواسطة

وضع اآلليات التنظيمية المناسبة  وبذلؾ تستطيع الدولة .في كيفية تطبيقيا و النظر القوانيف و التشريعات

 ،لتكريس متطمبات الحكـ الراشد ، فالدولة وحدىا الكفيمة و القادرة عمى تجسيد التوازف بيف المجاالت اإلقتصادية

 (.3)و اإلجتماعية، السياسية

 يمعب القطاع الخاص دورا ميما في تكريس الحكـ الراشد في أف مف الضروري أصبح : القطاع الخاص – 2

 في منظومتيا السياسية و اإلقتصادية و اإلجتماعية، حتى أف القطاع الخاص إصبلح إلىالدوؿ التي تحتاج 

  لمدولة في ذلؾ حيث إف ىذا القطاع يستطيع توفير الماؿ و الخبرة و المعرفة والتقانة،لتجسيدأساسيااعتبر شريكا 

.ومنظمات المجتمع المدني في مجاالت مختمفة الرسمية عمميات التنمية،إلى جانب أجيزة الدولة  

 

  

                                                 

44،مرجع سابؽحسيف عبد القادر، ( 1(  
2
 ، 2012اٌؾبِذ،داس:عّبْ. ا إلطالح انغٍبعً ٔانحكى انششٍذ إطبس َظشيعٍىٌ ، أُِٓ عىاداٌّؾبلجخ، اٌّعزصُ ثبهلل داود ( (

  .58ؿ   

(
3

عبِعخ ). دفبتش انغٍبعت ٔانمبٌَٕ."اٌذَّمشاطُخ واٌؾىُ اٌشاؽذ سهبٔبد اٌّؾبسوخ اٌغُبعُخ و رؾمُك اٌزُّٕخ"ِؾّذ غشثٍ ،( 

  .375، ؿ2011عذد خبؿ،(ؽغُجخ ثٓ  ثىعٍٍ ، اٌؾٍف، اٌغضائش
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د يستطيع المجتمع المدني أف يساىـ مساىمة فعالة في تجسيد الحكـ الراش: المجتمع المدني3

 (1)اإلجتماعي يتكوف مف مؤسسات غير حكومية، ويمكف أف يساىـ في توجيو الرأي العاـ و خمؽ الوعي باعتباره

:   آليات الحكـ الراشد –ب 

 معايير لمحكـ الراشد تأخذ بعيف 6 كوفماف بوضع ست ؿدانيا بإشراؼقاـ معيد البنؾ الدولي التابع لمبنؾ الدولي 

 الحكـ الراشد أو معاييره بتبايف آلياتو تتبايف ( 2)االعتبار الجانب السياسي ، االقتصادي و المؤسساتي 

 برنامج أفالجيات و المصالح ، فالبنؾ الدولي يركز عمى كؿ ما يخص النمو و االنفتاح االقتصادي في حيف 

  : كاآلتي يركز عمى االنفتاح السياسي ، لكف في العموـ يمكف تحديد أبرزىا اإلنمائي المتحدة األمـ

وتعني حؽ الرجؿ و المرأة معا في إبداء الرأي في المجالس المنتخبة محميا و وطنيا، و يتطمب : المشاركة-1

عنصر المشاركة توفر حرية تشكيؿ الجمعيات و األحزاب و الحريات العامة و اإلنتخابات، و اليدؼ مف كؿ 

.  ىذا ىو السماح لممواطنيف بالتعبير عف آرائيـ و إىتماماتيـ لترسيخ الشرعية

ويعني سيادة القانوف كأداة لتوجيو سموؾ األفراد نحو الحياة السياسية بيدؼ منع تعارض مياـ : حكـ القانوف-2

. المسؤوليف فيما بينيـ و بيف المواطنيف مف جية أخرى و وضوح القوانيف و انسحابيا في التطبيؽ

  و تعني فسح المجاؿ أماـ المواطنيف بالتعرؼ عمى المعمومات الضرورية التي تيـ شؤوف حياتو،:الشفافية-3

مثؿ حؽ المواطنيف في اإلعبلـ و مشاركة المواطنيف و مساىمتيـ في رقابة المجالس الشعبية و الوطنية و 

المحمية في اإلطبلع عمى محاضر الجمسات التي تعقد دوريا في مجالسيـ، واليدؼ مف ذلؾ ىو العمؿ عمى 

(. 3)مشاركة المواطنيف في إبداء اآلراء عمى المياـ

                                                 

(
1

 .  344-343،ؿ ؿ2014اثٓ ٔذَُ،:،ثُشودانتكبيم انؼشبً بٍٍ دٔافغ انتًٍُت  انًغتذايت  ٔضغٕط انؼٕنًتِؾّذ غشثٍ،  (

(
2

انًؤتًش . "دوس اٌؾىُ اٌشاؽذ فٍ رؾمُك اٌزُّٕخ اإللزصبدَخ ؽبٌخ اٌذوي اٌعشثُخ" عجذ اٌمبدس،ْ اٌشػ عجذ اٌمبدس َخزبس،عجذ( 

-19، (اٌذوؽخ، لطش).إٌّى اٌّغزذاَ و اٌزُّٕخ اإللزصبدَخ و اٌزّىًَ اإلعالٍِ:انتًٌٕم اإلعاليً انؼبنًً انثبيٍ نإللتظبد ٔ

                                . 6،ؿ2011دَغّجش21

-120 ، ص ص 2014ابف نديـ،:بيروت.التحوالت السياسية و إشكالية التنميةوآخوروف، ...محمد غربي، سفياف فوكو، (3)
121 . 



 سةري لمدراػػػار النظػػػػػاإلطالفصػػػػػػػػػػؿ األوؿ                                     

 

16 

 

تتطمب المحاسبة أو المساءلة القدرة عمى محاسبة المسؤوليف عف إدارتيـ لمموارد العامة وعف : المحاسبة-4

المياـ الموكمة إلييـ و عف النتائج المتوصؿ إلييا ضمف مسارىـ الوظيفي وعف المسؤوليات و المياـ الممقاة عمى 

 (. 1)عاتقيـ

مفيـو الحوكمة البيئية :  المطمب الثاني   

: مفيـو البيئة  – 1  

 و اليوناف و أوؿ مف استخدـ ىذا اإلغريؽ العصور و كتب عنو عمماء أقدـ مصطمح البيئة قد عرؼ منذ إف  

 ﴿   و قد توصؿ لذلؾ بدمج الكممتيف اليونانيتيف1866 ارنست ىايكؿ سنة األلمانيالمصطمح ىو العالـ 

OIKOS ﴾التي معناىا المسكف و ﴿logos﴾  العمـ الذي يدرس "معناىا العمـ،ىكذا عرؼ ذلؾ المصطمح بأنو

 (.2)"عبلقة الكائنات الحية بالوسط الذي تعيش فيو

تعتبر البيئة ىي اإلطار الذي يعيش فيو اإلنساف و يحصؿ منو عمى مقومات حياتو و كسائو و يمارس فيو 

  (.3)عبلقاتو و يمارس فيو عبلقاتو مع أقرانو مف بني البشر

         :اكمصطمح عممي بتعاريؼ عديدة منو

البيئة ىي كؿ ما يحيط باالنساف مف مكونات حية مثؿ النباتات و الحيوانات و مف مكونات غير حية مثؿ -

 (4).ؾالصخور و المياه و اليواء و الطقس و غير ذؿ

 :و في مجاؿ العموـ االجتماعية يمكننا تعريؼ البيئة عمى أنيا -

 

                                             

                                                 

  .121، صالمرجع نفسو (1)
.9، ؿ2006ِٕؾىساد اٌؾٍجٍ اٌؾمىلُخ،:ٌجٕبْ.انتُظٍى انمبًََٕ نهبٍئت فً انؼبنىِؾّذ خبٌذ عّبي سعزُ،  (

2
(  

.4،ؿ2007داس اٌفغش،:عّبْ .انتشبٍت انبٍئٍت لشاءاث دساعبث ٔ تطبٍمبثؽغبَ ِؾّذ ِبصْ، ( 
3
( 

(
4

داس اٌخٍذؤُخ ، :اٌغضائش.حًبٌت انبٍئت يٍ انتهٕث ببنًٕاسد اإلشؼبػٍت ٔانكًٍٍبٌٔت فً انمبٌَٕ انجضائشيعٍٍ ععُذاْ، ( 

. 6 ، ؿ2008
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 أو مجموعة مف الناس يكونوا مستجيبيف أو اإلنسافمكونات كؿ المصادر و العوامؿ الخارجية التي مف أجميا 

  (.1)ذوي حساسية ليا

 و يؤثر فيو بمعنى أف اإلنساف مفيـو البيئة بأنيا كؿ ما يثير سموؾ إلى اإلجتماعيةو قد أشار معجـ العمـو 

 و يتأثر بظروفو و ينعكس ذلؾ عمى أحوالو الصحية و النفسية اإلنساف الذي يعيش عميو اإلطارالبيئة ىي ذلؾ 

 ففي المؤتمرات الدولية التي عنت بشؤوف البيئة و رد في البعض منيا لكممة البيئة بأنيا عبارة عف .و اإلجتماعية

 و التي تؤثر في ترابط وثيؽ عمى التوازف اإلنسافمجموع العوامؿ الطبيعية و العوامؿ التي أوجدتيا أنشطة 

(.2) و يتطور المجتمعاإلنساف و تحدد الظروؼ التي يعيش فييا ،البيئي  

 و وطنية الفضؿ في تنمية وعي إقميمية ستوكيولـ و ما اتخذ عمى أساسو مف مبادرات دولية و إلعبلفو كاف 

أفضؿ لطبيعة المشكبلت و  أساسيا، بما حدا بالمتابعيف لمبيئة و قضاياىا العتبار مؤتمر ستوكيولـ منعطفا 

.  التعايش مع البيئة و التوقؼ عف استغبلليا بنيب و شراىة إلىجديد يدعو « فكر بيئي » تاريخيا أرسى دعائـ   

 البيئة فقد أعطاىا مؤتمر ستوكيولـ فيما متسعا ، بحيث أصبحت تدؿ عمى أكثر مف مجرد لفظةأما بالنسبة ؿ

بؿ ىي رصيد ...... عناصر طبيعية ﴿ ماء و ىواء و تربة و معادف و مصادر لمطاقة و نباتات و حيوانات 

(.3) و تطمعاتواإلنساف حاجات إلشباعالموارد المادية و االجتماعية المتاحة في وقت ما و في مكاف ما   

ذلؾ النظاـ الفيزياوي و البايولوجي الذي يحيى فيو : كما جاء بتعريؼ آخر لؤلمـ المتحدة عف البيئة أيضا بأنيا 

  (.4) و الكائنات األخرى، وىي كؿ متكامؿ و إف كانت معقدة تشمؿ عمى عناصر متداخمة و مترابطةاإلنساف

                                                 

.12، ؿ[د ط ْ]،[د د ْ:]ِصش. ششح تششٌؼبث انبٍئتعجذ اٌفزبػ ِشاد ،  (
1
(  

(
2

 ،      2009داس اٌّعشفخ  اٌغذَذح  ، :ِصش.االسهبة اٌجُئٍ فٍ لبٔىْ اٌعمىثبد دساعخ رؾٍٍُُخ ٔمذَخ ِمبسٔخسفعذ سؽىاْ،  (

 . 19ؿ

(
3

 .      24،ؿ1990اٌّغٍظ اٌىطٍٕ ٌٍضمبفخ و اٌفٕىْ و اِداة ،:اٌىىَذ.انبٍئت ٔيشكالتٓبسؽُذ اٌؾّذ، ِؾّذ ععُذ صجبسٍٔ،  (

.94،ؿ2007داس اٌّغُشح،:، عّب1400ْ ٔ تطبٍمبث ثيتطهببإداسة انبٍئت َظى  ٔٔغُ اٌعضاوٌ، عجذ هللا إٌمبس،( 
4
(  
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 يتأثر بو و يؤثر فيو، ىذا الوسط اإلنساففالبيئة بمفيوميا العاـ ىي الوسط أو المجاؿ المكاني الذي يعيش فيو 

قد يتسع ليشمؿ منطقة كبيرة جدا، وقد تضيؽ دائرتو ليشمؿ منطقة صغيرة جدا ال تتعدى رقعة البيت الذي يسكف 

(. 1)ة، وبيئة بشريةبيئة طبيعي: ومف خبلؿ ىذا المفيوـ نستطيع أف نقسـ البيئة إلى قسميف.فيو 

.       عف طريؽ ما يعرؼ بالتوازف البيئي وىو مايحفظ النظاـ البيئيف  إذ البد مف تحقيؽ توازف بيف البيئتي   

 االىتماـ بدراسة كائف معيف أو وحدة معينة في الزماف و المكاف بكؿ ما إلىينصرؼ اصطبلح النظاـ البيئي و

 .)2(ينطوي عميو مف دورات أو حركات و ذلؾ في ظؿ كافة الظروؼ المادية و المناخية و ظروؼ التربة

 و في الدساتير،و قد اتجيت غالبية دوؿ العالـ إلى تأكيد مفيـو البيئة كقيمة في قوانينيا بؿ و في بعض 

اإلعبلنات الدولية بصورة جعمتيا حقا مف حقوؽ اإلنساف و أكدت بعض القوانيف اعتبار حماية البيئة واجبا مف 

(. 3)واجبات الدولة  

 التنمية المستدامة في الجزائر إطار المتعمؽ بحماية البيئة في 10-03 مف القانوف رقـ 04و لقد جاء في المادة 

تعريؼ البيئة بأنيا تتكوف مف الموارد الطبيعية البلحيوية و الحيوية كاليواء والجو و الماء و األرض و باطف 

األرض و النبات و الحيواف بما في ذلؾ التراث الوراثي، و أشكاؿ التفاعؿ بيف ىذه الموارد، و كذا األماكف و 

  (.4)المناظر الطبيعية

شيدت عبلقة اإلنساف بالبيئة مرحمة صراع و مواجية أفرزت العديد مف المشاكؿ البيئية الخطيرة التي باتت تيدد 

 ىذه المرحمة في أعقاب الثورة الصناعية التي أحدثت كثير مف إرىاصاتمستقبؿ مسيرة البشرية ، وقد بدأت 

المتغيرات ، كما أحدثت الثورة العممية و التقنية بدورىا مزيدا مف التغيرات، و اقترنت بطموحات بشرية في 

السيطرة عمى موارد البيئة و تكثيؼ استغبلليا، و قد أدى ىذا الطموح غير المقنف بيئيا إلى خمؽ نوع مف الصراع 

                                                 

.7، ؿ2000داس اٌجؾىس اٌعٍُّخ، :اٌىىَذ.انبٍئت ٔاإلَغبٌ ػاللبث ٔيشكالثصَٓ اٌذَٓ عجذ اٌّمصىد،  (
1
(  

.20،ؿ2009اٌذاس اٌغبِعُخ اٌغذَذح،:االصاسَطخ.حًبٌت انبٍئت يٍ يُظٕس انمبٌَٕ انذٔنً انؼبوسَبض صبٌؼ أثى اٌعطب، ( 
2
(  

133،ؿ2009ِىزجخ اٌّغزّع اٌّذٍٔ،:عّبْ.ػهى انبٍئتِؾّذ ِؾّىد دهُجخ،  (
3
(  

(
4

انجشٌذة . ، َزعٍك ثؾّبَخ اٌجُئخ فٍ إطبس اٌزُّٕخ اٌّغزذاِخ 2003 َىٌُى عٕخ 19 : اٌّؤسؿ ف10ٍ-03:أظش اٌمبٔىْ سلُ( 

  .10، ؿ2003 َىٌُى20فٍ:، اٌصبدسح 43، اٌعذدانشعًٍت
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و المواجية خاصة في النصؼ الثاني مف القرف العشريف حيث تدىورت معو العبلقة بيف اإلنساف و بيئتو و 

   (.1)ظيور الكثير مف المشاكؿ و القضايا البيئية

: و مف أىـ األسباب التي أدت إلى تفاقـ المشكبلت البيئية في العالـ ما يمي   

  .الزيادة اليائمة و المستمرة في عدد مف سكاف العالـ، و خصوصا في دوؿ العالـ النامي  - 

  .حتى اآلفو استنزاؼ مصادر الثروة الطبيعية مف قبؿ الدوؿ الصناعية مع بداية االستعمار - 

 التقدـ الصناعي و إنتاج مواد عديدة و غريبة مف البيئة ال تحمؿ بسيولة، وتراكـ العديد مف المواد في   - 

  1976السبلسؿ الغذائية، و حدوث أخطاء في تصنيع المواد الكيمياوية مثؿ كارثة مدينة سيفرينو اإليطالية 

 .  1984 و مدينة بوباؿ اليندية سنة 

 أساليب الزراعة المكثفة أو الزراعة الرأسية في مختمؼ مناطؽ العالـ و بالتالي التوسع في استعماؿ إتباع- 

  .المبيداتاألسمدة الكيميائية و 

  .المختمفةقمة أو عدـ وجود األساليب و التقنيات لمعالجة المخمفات الناتجة عف نشاطات اإلنساف - 

  .النفطحوادث نقؿ المواد السامة مثؿ تدفؽ البتروؿ في البحار و المحيطات بسبب تحطـ ناقبلت - 

  (.2)النقص في التخطيط، أو سيادة التخطيط العشوائي بشكؿ عاـ- 

و تجدر اإلشارة إلى أف مشاكؿ البيئة تتطمب حموال مميزة و أف معايير التقيد تستمـز دراسة واسعة لمخصائص 

 المالية و الفنية و البشرية لكؿ دولة عمى حده حتى يمكف سف التشريعات المناسبة و القابمة اإلمكاناتالبيئية و 

(.3)لمتنفيذ  

 و لقد كاف االىتماـ بمفيـو الحوكمة البيئية في البداية اىتماما عالميا ظيرت بوادره األولى اثر انعقاد مؤتمر 

 ستوكيولـ و ىذا نظرا لمتدىور الكبير الذي عرفتو البيئة و الذي كاف انعكاسيا ليس محميا و إنما عالميا ليذا

                                                 

.101، ؿ2012ِطجعخ صخشٌ، :اٌغضائش.يؤعغبث انشببة ٔحًبٌت انبٍئتأعّبء ِطىسٌ،  (
1
(  

.25-24،ؿ ؿ2007داس اٌؾشوق،:عّبْ.انبٍئت ٔانًجتًغأَّٓ ِضاهشح،عٍٍ اٌؾىاثىخ، ( 
2
( 

.140،ؿ2001داس اٌضمبفخ،:عّبْ.االداسة انبٍئٍت ٔ انغٍبعت انؼبيتوبًِ ِؾّذ اٌّغشثٍ، (
3
(  
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.  وجب أف يكوف االىتماـ بالحوكمة البيئية عمى مستوى كؿ الدوؿ، و تفعيؿ ما يعرؼ بالحوكمة البيئية   

(.1) البيئة و الموارد البيئيةبإدارة آليات صنع القرارات التي تعني إلىويعود مفيـو الحوكمة البيئية   

 مجموع العمميات التنظيمية و اآلليات و المنظمات التي مف خبلليا يؤثر إلىحيث تشير الحوكمة البيئية 

  .الممثموف السياسيوف في األفعاؿ و النتائج البيئية

 مبدأ شامؿ ينظـ السموؾ العاـ و الخاص نحو مزيد مف المساءلة و ״كما يمكف تعريفيا مف منطمؽ آخر بأنيا 

 المستوى إلى، فيي تعمؿ في كؿ المستويات بدءا مف المستوى الفردي وصوال ״المسؤولية مف أجؿ البيئة 

(. 2) و مسؤولية مشتركة مف أجؿ الحفاظ عمى االستدامة البيئيةتشاركيو قيادة إلىالعالمي، كما تدعو   

 :و الحوكمة البيئية ىي الترتيبات الرسمية و غير الرسمية و أكثر التي تحدد كيفية استخداـ الموارد و البيئة 

كيؼ تقدر و تحمؿ المشاكؿ، و ما السموؾ الذي يعتبر مقبوال و مرفوضا، و ما ىي القوانيف و العقوبات المطبقة 

 (.3) البيئيةالموارد وعمى المؤثر في نموذج استعماؿ 

 و ىي أيضا حوؿ أسموب الطبيعية، عممية صنع القرار المرتبطة بمراقبة و تسيير البيئة و الموارد إلىكما تشير 

أف تعكس مفيومنا لمبناء، الوظيفة، العمميات و تغيير صور األنظمة اتخذ إف الحوكمة البيئية الجيدة لقرار 

دوف ىذا الفيـ يمكف أف تتخذ قرارات غير مبلئمة مع نتائج بيئية كارثية، حتى مع أفضؿ النوايا الطبيعية 

و تسيير مستداـ لمنظاـ البيئي ، ففي بعقبلنية  فالحوكمة البيئية ىي فعالة فقط  عندما يتـ قيادتيا .المحتممة

(.4)غالب األحياف عندما تكوف الحوكمة ضعيفة تتسبب في تراجع البيئة  

 

                                                 

.140،ؿ2010ٌجٕبْ،. انٕالغ ٔ االتجبْبث:تمشٌش ٔالغ انبٍئت فً نبُبٌ، 2وشَُ اٌغغش،اٌؾىوّخ اٌجُئُخ( 
1
(  

(
2

لغُ اٌعٍىَ اٌغُبعُخ،وٍُخ ).يزكشة يبجغتٍش."ِظبهش اٌهٕذعخ اٌّؤعغبرُخ ٌٍؾىوّخ اٌجُئُخ اٌعبٌُّخ"خذَغخ ٔبصشٌ،( 

  .14-13،ؿ  ؿ (2012-2011اٌؾمىق،عبِعخ اٌؾبط ٌخضش، ثبرٕخ، اٌغضائش،
﴾

3
 ﴿ Environmental governance,artic transform,from.http://www. artic 

- transform 
.org.p1. 

  

﴾
4
(Saliem fakir,anthea stephens…and others، Environmental Governance) Background Research Paper: 

Environmental Governance South Africa Environment Outlook),national state of Environmental 

Governance.2008,p5. 
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ماىية التنمية المستدامة: المبحث الثاني   

نظرا لؤلىمية البالغة لموضوع التنمية المستدامة، و التى أصبحت متطمبا ضروريا البد منو في حياة األفراد 

.خبلؿ ىذا المبحث والمجتمعات، فإذا البد مف اإلحاطة بأىـ جوانب ىذا الموضوع، مف  

تطور مفيـو التنمية المستدامة : المطمب األوؿ   

ظير مفيـو التنمية المستدامة في إطار مفاىيـ التنمية التي عرفيا الفكر التنموي في مراحؿ زمنية سابقة و 

، حيث يعكس مفيـو التنمية المستدامة التطور الحادث في مفيـو التنمية، و ىو مفيـو شيد جدال (1)متباينة  

(.2)واسعا سواء عمى الصعيد األكاديمي أو عمى الصعيد العممي  

تعد ظاىرة التنمية مف الظواىر الحديثة نسبيا، إذ تعود عمى وجو التحديد إلى النصؼ الثاني مف القرف 

 ال يمكف اعتبار أنيا إذ فالتنمية أصبحت قضية عالمية خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية، .(3)العشريف

قضية نوعية، تتصؿ بالمجتمعات المستعمرة التي استقمت حديثا، فقد اتضح أف الببلد المتقدمة تحتاج ىي 

كذلؾ مع أوضاع النظاـ  اليائمة في مجاالت التكنولوجيا، و لتتبلءـ القفزات تطوير اقتصادىا لتواكب إلىاألخرى 

 (.4)العالمي الذي ينطوي عمى صراعات عديدة

ف االىتماـ بالتنمية اقترف بمفيـو إ ؼ) 1970 – 1960  (ففي عقد التنمية األوؿ الذي تبنتو األمـ المتحدة 

التنمية بالنمو االقتصادي و دخؿ الفرد، بحيث تركز مفيـو التنمية في زيادة دخؿ الفرد و المجتمع ممثبل في 

 (.5)التنمية

: و أىـ الركائز التي يستند إلييا التحميؿ في ىذا النموذج   

  .أف النمو يشكؿ شرطا ضروريا و كافيا لتحقيؽ النمو االقتصادي – 1

                                                 

(
1

داس اٌّعشفخ اٌغبِعُخ ، :اإلعىٕذسَخ.ػهى االجتًبع ٔانتًٍُت انًغتذايت انًمٕيبث ٔ انًؤششاثعٍٍ عجذ اٌشصاق ؽٍجٍ،  (

  .18،ؿ2013

.26،ؿ2013اٌّىزت اٌغبِعٍ اٌؾذَش،:اإلعىٕذسَخ.انتًٍُت انًغتذايت فً انًجتًغ انُبيًأؽّذ عجذ اٌفزبػ ٔبعٍ،  (
2
(  

.43،ؿ2008داس دعٍخ،:عّبْ.انؼٕنًت ٔ انتًٍُت انبششٌت انًغتذايت فً انٕطٍ انؼشبًسعذ عبٍِ عجذ اٌشصاق اٌزٍُّّ، ( 
3
(  

.14،ؿ2002داس اٌّعشفخ اٌغبِعُخ،:،اإلعىٕذسَخ1ط.انتًٍُت انغٍبعٍت دساعت فً االجتًبع انغٍبعًعجذ اٌؾٍُُ اٌضَبد، ( 
4
(  

.26، ؿيشجغ عببكأؽّذ عجذ اٌفزبػ ٔبعٍ،  (
5
(  
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  .اعتبار الدخؿ المؤشر األساسي لقياس الرفاىية – 2

  .معاممة النمو و التنمية كمفيـو واحد – 3

: لقد أظيرت االنتقادات الواسعة الموجية في ىذا النموذج غياب أبعاد حيوية في بنائو و توجيياتو  أىميا   

  .إىمالو لمجانب االجتماعي بتأكيده أولوية النمو االقتصادي – 1

  .اعتبار العامؿ البشري وسيمة فحسب في العممية اإلنتاجية – 2

  .تأكد عمى عدـ قدرتو إدامة النمو – 3

  .تدميره لمبيئة بأسموبو غير العقبلني في استخداـ موارد الطبيعة – 4

  (.1) في توزيع المنافعاإلنصاؼانحسار العدالة و  – 5

نتيجة لظيور و تنوع المشاكؿ السياسية و االجتماعية و تنوع المشاكؿ السياسية و االجتماعية التي رافقت 

التركيز عمى التنمية االقتصادية خبلؿ الخمسينيات و الستينيات، بما في ذلؾ ارتفاع نسبة الفؽ، وتزايد عدـ 

المساواة بيف الطبقات، األمر الذي أدى إلى حممة مراجعة نقدية لمفيـو التنمية، تمخضت عف إعادة تعريؼ 

مفيـو التنمية و استراتيجياتيا مف خبلؿ المؤتمرات الدولية و الجيود المبذولة عمى الصعيديف الدولي و الوطني، 

 و جاء في ديباجة ىذه 1970عاـ  « ة الدولية لمتنمياإلستراتيجية»إذ تبنت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة 

 إف التنمية يجب أف يكوف ىدفيا النيائي ىو ضماف التحسينات الثابتة لرفاه كؿ إنساف و أف تمنح ״ اإلستراتيجية

)״الجميع ثمارىا و فوائدىا 
2

.)  

﴾ اكتست التنمية بعدا حقوقيا وديمقراطيا يتمثؿ في المشاركة 1990 – 1980و في العقد الثاني مف لمتنمية ﴿  

السياسية و الشعبية في اتخاذ القرارات التنموية مف منطمؽ أف الديمقراطية ترتبط ارتباطا وثيقا بموضوع الحكـ 

  .الجيد

                                                 

(
1

ِشوض دساعبد اٌىؽذح :ٌجٕبْ.جذنٍت َٓج انتًٍُت انبششٌت انًغتذايت يُببغ انتكٌٍٕ ٔيٕاَغ انتًكٍٍثبعً اٌجغزبٍٔ،  (

 . 43-42،ؿ ؿ2009اٌعشثُخ،

.46، ؿيشجغ عببكسعذ عبٍِ عجذ اٌشصاق اٌزٍُّّ، (
2
( 
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 نقمة نوعية في مفيـو التنمية حيث تأكد مفيـو التنمية المستدامة 1990و قد شيد عقد التنمية بداية مف سنة 

(.1)1992بشكؿ واضح في وثيقة األرض التي صدرت في ريوديجانيرو عاـ   

 "فوف كغمويتزىانس كارؿ " بدأ تداوؿ مصطمح االستدامة ألوؿ مرة لدى حراس الغابات األلماف و كاف األلماني 

، ثـ استعمميا بعده العمماء البريطانيوف و الفرنسيوف في عمـ في 1712أوؿ مف استعمؿ مفيـو االستدامة عاـ 

و لقد ظير المفيـو الحديث .قطع أشجار الغابات سيؤدي في النياية إلى عدـ وجود غابات لقطع أشجارىا

في عقد الثمانينات مف القرف العشريف و ارتبط بشكؿ (2)لبلستدامة بصيغتو المعاصرة حينما ربط بمفيـو التنمية

  خاص بأذىاف الناس بدرجة وعي الناس بالمشكبلت البيئية الخطيرة التي تيدد وجود الجنس البشري نفسو

والصادر بسبعينيات القرف العشريف بداية " حدود النمو " و يمثؿ مؤلؼ ."جفاؼ، تصحر، مجاعات، تدىور بيئي"

االىتماـ بالقضايا البيئية و عمى رأسيا فكرة استدامة كفاية استخداـ الموارد الطبيعية و بخاصة غير المتجدد 

منيا، و يرى البعض أف البداية الحقة لبلىتماـ بمفيـو االستدامة يعود لتقرير لجنة برونتبلند، المشكمة مف خبلؿ 

(.3)"مستقبمنا المشترؾ "1987منظمة األمـ المتحدة سنة   

تعريؼ التنمية المستدامة و أىدافيا : المطمب الثاني   

تعريؼ التنمية المستدامة  – 1  

 و كرامتو، اإلنسافتعتبر التنمية عممية حضارية، شاممة لمختمؼ أوجو النشاط في المجتمع بما يحقؽ رفاه 

 قدراتو لمعمؿ البناء فيي تمثؿ اكتشافا لموارد المجتمع إطبلؽ بناء الفرد و تحريره و تطوير كفاءاتو و إلىوتسعى 

. ر القادرة عمى العطاء المستـاإلنتاجيةو تنميتيا و االستخداـ األمثؿ ليا مف أجؿ بناء الطاقة   

  . أخرىإلىآخر و تتبايف مراحميا مف دولة 

  التنمية مسألة نسبية، دائمة التغير حسبما تقتضيو الظروؼ البيئية المحيطة ضمف المعطيات الممكفإف

                                                 

.62، ؿيشجغ عببكأؽّذ عجذ اٌفزبػ ٔبعٍ،  (
1
( 

.102-101، ؿ ؿ2013ِطجعخ عخشٌ،:اٌغضائش.االتجبْبث انبٍئٍت دساعت فً ػهى اجتًبع انبٍئتفشَذ ثىثُؼ، (
2
(  

.290، ؿيشجغ عببكاؽّذ عجذ اٌفزبػ ٔبعٍ،  (
3
( 
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  تحقيقيا في الفترات الزمنية المتبلحقة، أنيا عممية مجتمعية متفاعمة متشعبة و تتغاير مف مجتمع إلى

و يشترط في التنمية أف تكوف قادرة عمى تمبية تطمعات و توقعات أفراد المجتمع و توفر الخيارات و الفرص لكؿ 

عضو فيو ليعبر عف آرائو بحرية و وضوح تقوده إلى تحقيؽ اإلنجازات الذاتية التي يعود نفعيا لمبنية االجتماعية 

  (.1)كاممة

فاإلستدامة تعني استجابة التنوع الحيوي بجميع عناصره ليقابؿ متطمبات السكاف كاستخداـ الموارد لتحقيؽ التنمية 

(. 2)الشاممة و إنجاز المستويات العالية مف المعيشة  

:UNDPو مف وجية نظر    

   اإلستدامة ىي مطالبة التنمية البشرية بسياسات اقتصادية و اجتماعية مناسبة تجعؿ التنمية قابمة لبلستمرار

  (.3) مع عدـ توريث األجياؿ القادمة ديوف اقتصادية و اجتماعية

بالرغـ مف انتشار مفيـو التنمية المستدامة عالميا و االتفاؽ عمى أنو يركز عمى اإلنساف و التوازف البيئي  بيف 

وقد يرجع ذلؾ إلى أنشطتو و جيوده و بالبيئة بمكوناتيا المتعددة، إال أنو ال يوجد اتفاؽ عاـ حوؿ ىذا المفيـو 

:عدة عوامؿ منيا  

. اختبلؼ أساليب تحقيؽ التوازف بيف اإلنساف و البيئة مف مجتمع آلخر و مف وقت آلخر– 1  

تبايف االستراتيجيات المتعددة و الضرورية لتحديد أىداؼ التنمية  المستدامة عمى المدى القريب و البعيد ،  – 2

. بؿ و عدـ وضوحيا أو غيابيا في بعض المجتمعات   

تبايف التخصصات التي تتناوؿ التنمية المستدامة في اىتماميا بتحديد متطمبات و كيفية تحديد أىداؼ  – 3

  (.4)التنمية المستدامة

                                                 

.20، ؿ2011داس إٌّبهظ،:اْسدْ.إداسة انتًٍُتؽٍٍّ ؽؾبدح ِؾّذ َىعف،  (
1
(  

(
2

ِشوض دساعبد اٌىؽذح اٌعشثُخ، :ٌجٕبْ.﴾ػبنًٍب ٔػبنًٍب﴿انتُٕع انحٍٕي ٔ انتًٍُت انًغتذايت ٔ انغزاء ِؾّىد اْؽشَ،  (

  .71، ؿ2010

.204، ؿ2012داس اٌؾبِذ، :عّبْ.، خشافت انتًٍُت ٔ انتًٍُت انبششٌت انًغتذايتعجذ اٌغجبس ِؾّىد اٌعجُذٌ( 
3
( 

.185ص ،2012المكتب الجامعي الحديث،:القاىرة.اإلتجاىات الحديثة في التنمية الشاممة ماىر أبو المعاطى عمي،( 4(  
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: يمكف استعراض مختمؼ التعريفات لمتنمية المستدامة كاآلتي   

:  التعريؼ اإلقتصادي -1  

ف التنمية المستدامة تعني إجراء خفض عميؽ و متواصؿ في إقتصاديا و بالنسبة لمدوؿ الصناعية في الشماؿ ؼإؼ

ستيبلؾ ىذه الدوؿ مف الطاقة و الموارد الطبيعية و إحداث تحوالت جذرية في األنماط الحياتية السائدة، أما إ

 المستدامة تعني توظيؼ الموارد مف أجؿ رفع المستوى المعيشي لمسكاف األكثر ، فالتنمية بالنسبة لمدوؿ الفقيرة

  (.1)فقرا في الجنوب

 : التعريؼ االجتماعي و اإلنساني -2

 تحقيؽ االستقرار في النمو إلىأما عمى الصعيد االجتماعي و اإلنساني فاف التنمية المستدامة تعني تمكيف 

 في  و ذلؾ مف خبلؿ تطوير مستوى الخدمات الصحية و التعميمية،السكاني و وفؽ تدفؽ األفراد إلى المدف

  .)2(األرياؼ و تحقيؽ أكبر قدر مف المشاركة الشعبية في التخطيط لمتنمية

  :السياسي التعريؼ -3

العممية التي بموجبيا يتـ توسيع فرص اإلختيار أماـ الناس لجعؿ التنمية أكثر ديمقراطية و أكثر مشاركة لؤلفراد 

 .بطريقة كاممة لمقرار المجتمعي و يتمتع بالحرية و اإلنسانية و االقتصادية و السياسية

  :البيئي التعريؼ -4

التنمية ذات القدرة عمى االستمرار و التواصؿ و التواصؿ في استخداميا و حمايتيا لمموارد الطبيعية و خاصة 

الزراعية و الحيوانية و المحافظة عمى تكامؿ اإلطار البيئي و العمؿ عمى تنميتيا في العالـ بما يؤدي الى 

(.3)مضاعفة المساحات الخضراء عمى األرض  

  
                                                 

(
1

اٌذاس اٌغبِعُخ :اإلعىٕذسَخ. انتًٍُت انًغتذًٌت فً ظم تحذٌبث انٕالغ يٍ يُظٕس إعاليًعجذ اٌعضَض لبعُ ِؾبسة،  (

  .167، ؿ2011اٌغذَذح، 

.168، ؿانًشجغ َفغّ( 
2
(  

.229ص  ،مرجع سابؽ ماىر أبو المعاطى عمي، ( 3(  
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  :التقني التعريؼ -5

 ذلؾ النمط مف التنمية الذي ينقؿ المجتمع إلى عصر مف الصناعات و التقنيات النظيفة التي تستخدـ أقؿ قدر

 ممكف مف الطاقة و الموارد و تنتج الحد األدنى مف الغازات الضارة ، حتى يتسنى الحد مف التموث و تحقيؽ 

(.1)استقرار المناخ  

  ،( 2 ) معنى مختمفا لمفيـو التنمية المستدامة38 ، عدد جاف بيسو مف البنؾ الدولي 1989في العاـ - 

 بعنواف ﴿ مستقبمنا 1998و قد عرؼ تقرير برونتبلند الذي أصدرتو المجنة الدولية لمبيئة و التنمية في عاـ - 

التنمية التي تمبي احتياجات الحاضر دوف أف يعرض لمخطر قدرة األجياؿ » المشترؾ ﴾ التنمية المستدامة بأنيا 

(.3)«التالية عمى اشباع احتياجاتيا    

يودي جانيرو عاـ  روقد عرؼ المبدأ الثالث الذي تقرر في مؤتمر األمـ المتحدة لمبيئة و التنمية الذي انعقد في

بحيث تتحقؽ عمى نحو متساو الحاجات « ضرورة انجاز الحؽ في التنمية  »  التنمية المستدامة بأنيا 1992

لكي تتحقؽ »  أنو إلىالتنموية و البيئية ألجياؿ الحاضر و المستقبؿ و أشار المبدأ الرابع الذي أقره المؤتمر 

التنمية المستدامة ينبغي أف تمثؿ الحماية البيئية جزءا ال يتجزأ مف عممية التنمية و ال يمكف التفكير فييا بمعزؿ 

 .)4)«عنيا 

فالتنمية المستدامة ىي التنمية التي تستخدـ الموارد الطبيعية بطريقة تصونيا لؤلجياؿ القادمة ، و تحافظ عمى 

  .)5(التكامؿ البيئي و ال تتسبب في تدىور عناصر و مكونات األنظمة البيئية و ال تخؿ بالتوازف بينيا

  :  أنياو عميو فاف أبرز خصائص التنمية المستدامة

                                                 

.229 ، ؿانًشجغ َفغّ(
1
(  

.60،ؿ2007اٌؾشوخ اٌعبٌُّخ ٌٍىزبة،:ٌجٕبْ.(أٌجُشخىسٌ:رش)،تحذٌبث انتًٍُتعُشط الرىػ،  (
2
(  

.67،ؿ2011داس اٌّعشفخ اٌغبِعُخ،:ِصش.انتًٍُت انًغتذايت ٔ انغٍبحٍت دساعت أَثشٔبٕنٕجٍتفبسوق اؽّذ ِصطفً ،  (
3
(  

.17،ؿ2000اٌذاس اٌذوٌُخ ٌالعزضّبساد اٌضمبفُخ،:، ِصش(ثهبء ؽبهُٓ:رش).يببدئ انتًٍُت انًغتذايتدوعالط ِىعؾُذ،  (
4
(  

(
5

ِٕؾىساد :،ٌجٕبْحًبٌت انبٍئت فً ضٕء انتششٌؼبث ٔانمبٌَٕ ٔاالداسة ٔانتشبٍت ٔ انتؼهٍىعجذ اٌمبدس اٌؾُخٍٍ،  (

 . 36 ، ؿ2009اٌؾٍجٍ،
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 الحاضر و يتـ إمكاناتتنمية يعتبر البعد الزمني فييا األساس فيي طويمة المدى تعتمد عمى تقدير – أ 

. التخطيط ليا لطوؿ فترة زمنية مستقبمية يمكف مف خبلليا تقدير المتغيرات   

  .لؤلرضتنمية تراعي حؽ األجياؿ القادمة في الموارد الطبيعية في المجاؿ الحيوي –  ب 

تنمية تيتـ بتمبية االحتياجات األساسية لمفرد مف الغذاء و المسكف و الممبس و حؽ العمؿ و التعميـ و – ج 

  .العادي و كؿ ما يتصؿ بتحسيف نوعية حياة المواطف الصحية،الخدمات 

تنمية تراعي الحفاظ عمى المحيط الحيوي لمبيئة الطبيعية سواء عناصره أو مكوناتو األساسية كاليواء و – د 

. التربة و الموارد الطبيعية   

تنمية متكاممة تقـو عمى التنسيؽ و التكامؿ بيف سياسات استخداـ الموارد و اتجاىات و استثمارات و - ىػ 

االختبار التقني و الشكؿ المؤسسي بما يجعميا جميعا تعمؿ بتناغـ و انسجاـ داخؿ المنظمات البيئية ، بحيث 

.يحافظ عمييا و يحقؽ التنمية المتواصمة  

تنمية متكاممة تعنى بالجانب البشري فييا، وتنمية أوؿ أىدافيا تراعي الحفاظ عمى القيـ االجتماعية ، كما –  و 

  (.1)تراعي النوع الوراثي لمكائنات الحية بجميع أنواعيا النباتية و الحيوانية

 التيتتجمى أىمية التنمية المستدامة مف خبلؿ األىداؼ التي تصبو إلييا و الفوائد التي تتحقؽ مف جرائيا و و

: يمكف تمخيص أىميا فيما يمي

المرتبطة أساسا بردـ اليوة التكنولوجية بيف الدوؿ  اليامة  في القضاياث، والبحإبراز أىمية الموارد البشرية-

.المتقدمة و المتخمفة، و تعزيز دور المرأة في مختمؼ القطاعات  

. أكثر الطبقات فقرااحتياجاتمف خبلؿ  وىذا العالمي، السعي لمحد مف الفقر-  

 االستفادة عمى الدوؿ،مع تبادؿ اآلراء في شأف انعكاساتياالبحث في مستجدات البيئية والنظر بشكؿ خاص في -

.مف التجارب الناجحة في مجاؿ حماية البيئة والبحث في آفاؽ جديدة لمتعاوف  

                                                 

.184، ؿ2011داس غُذاء،:اْسدْ.انتشبٍت ٔ انتًٍُت فً انٕطٍ انؼشبًعطُخ خًٍُ عطُخ، ( 
1
( 
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في  و خاصة  مف إيجابياتيااالستفادة بالتركيز عمى تأثيرات العولمة و طرؽ االقتصاديةالنظر في المستجدات -

. األمثؿ لمموارد الطبيعية والبشريةاالستغبلؿتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة قدراتو التنافسية،وتحقيؽ   

:أىداؼ التنمية المستدامة-2   

:تسعى التنمية المستدامة مف خبلؿ آلياتيا ومحتواىا،عمى تحقيؽ العديد مف األىداؼ منيا  

 الدوؿ ف في القضايا اليامة المرتبطة أساسا بردـ اليوة التكنولوجية، بيثإبراز أىمية الموارد البشرية، والبح-1

. دور المرأة في مختمؼ القطاعاتزالمتقدمة والمتخمفة، وتعزي  

.السعي لمحد مف الفقر العالمي،وىذا مف خبلؿ تمبية احتياجات أكثر الطبقات فقرا-2  

البحث في مستجدات البيئة والنظر بشكؿ خاص في انعكاساتيا عمى الدوؿ، مع تبادؿ اآلراء في شاف -3

.االستفادة مف ايجابياتيا  

النظر في المستجدات اإلقتصادية بالتركيز عمى تأثيرات العولمة و طرؽ االستفادة مف ايجابياتيا وخاصة - 4

(.1)في تعزيز دور القطاع الخاص زيادة قدراتو التنافسية،وتحقيؽ االستغبلؿ األمثؿ لمموارد الطبيعية و البشرية  

.أبعاد و مؤشرات التنمية المستدامة : المطمب الثالث   

: تنطوي التنمية المستدامة عمى عدة أبعاد يمكف إجماليا في اآلتي : أبعاد التنمية المستدامة  – 1  

  :االجتماعيالبعد – أ 

، و إلى النيوض برفاه الناس، و تحسيف سبؿ الحصوؿ عمى الخدمات رويشير إلى العبلقة بيف الطبيعة و البش

الصحية و التعميمية األساسية، و الوفاء بالحد األدنى مف األمف و احتراـ حقوؽ اإلنساف كما يشير إلى تنمية 

، تتميز التنمية (2)ارالثقافات المختمفة، و التنوع و التعددية و المشاركة الفعمية لمقواعد الشعبية في صنع القر

المستدامة بيذا البعد الذي يمثؿ البعد اإلنساني، إذ تجعؿ مف النمو وسيمة لبللتحاـ االجتماعي و ضرورة اختيار 
                                                 

نًهتمى ا."اٌؾىُ اٌشاؽذ ٌزؾمُك اٌزُّٕخ اٌّغزذاِخ فٍ إفشَمُب ِٓ ِٕظىس اٌُِخ اإلفشَمُخ ٌٍزمُُُ ِٓ لجً إٌظشاء"اٌضثُش عُبػ، (1)

 26-25، (عبِعخ لبصذٌ ِشثبػ، وسلٍخ، اٌغضائش).آٌُبد ؽىوّخ اٌّؤعغبد وِزطٍجبد رؾمُك اٌزُّٕخ اٌّغزذاِخ:انؼهًً انذٔنً

  .9، ؿ2013ٔىفّجش

.81،ؿ2010داس إٌّبهظ،:اْسدْ.يمذيت التظبدٌبث انبٍئتوآخشوْ، ...ٔىصاد عجذ اٌشؽّٓ اٌهُزٍ، ؽغٓ إثشاهُُ اٌّهٕذٌ ( 2
( 
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 يتوجب عمى األجياؿ الراىنة القياـ باختيارات النمو وفقا لرغبتيا و رغبات األجياؿ إذاإلنصاؼ بيف األجياؿ، 

:  القادمة و فيما يمي أىـ عناصر البعد االجتماعي 

.  المساواة في التوزيع -   

. المشاركة الشعبية -   

.التنوع الثقافي -   

(.  1)اإلنصاؼ و العدؿ في اختيارات النمو-  

:البعد البيئي– ب   

 نجحت قضية البيئة في أف تفرض نفسيا بشكؿ قوي منذ أوائؿ السبعينات و ذلؾ تحت تأثير التغيير الجوىري 

 نطاؽ الدوائر العممية إلىالذي حدث بظيور ما يعرؼ بالحركة البيئية، فمنذ ذلؾ الوقت تحرؾ االىتماـ بالبيئة 

 األفراد العادييف، وذلؾ بتأثير مشكبلت البيئة كالتموث و سوء إلىالمتخصصة و جماعات الحفاظ عمى البيئة 

 إلى 1966و الواقع أف ظيور العديد مف المشكبلت البيئية العالمية خبلؿ الفترة مف عاـ . استخداـ الموارد 

، حيث فرضت قضايا البيئة اىتماما خاصا عمى كؿ (2) أدى إلى زيادة االىتماـ بالقضايا البيئية1972

المستويات اإلقميمية و المحمية و العالمية، مف أجؿ أف يصبح مخططو عممية التنمية االقتصادية و االجتماعية 

ف ذلؾ يكوف إ، فإذا اقتصرت خطط التنمية عمى تحقيؽ األىداؼ االقتصادية ؼيفي اعتبارىـ قضية التوازف البيئ

عمى حساب البيئة و احتماالت تدىورىا، ولذلؾ ال بد مف وجود تكامؿ بيف التنمية االقتصادية و االجتماعية مف 

ناحية، و بيف األىداؼ البيئية مف ناحية أخرى، وىذا يقتضي وضع مؤشرات جديدة ألساليب تقييـ المشاريع، 

(.3)تؤخذ فييا النواحي البيئية في االعتبار  

                                                 

( 
1

أبحبث التظبدٌت ."2009-2001اٌزُّٕخ اٌّغزذاِخ فٍ اٌغضائش ِٓ خالي ثشٔبِظ اإلٔعبػ االلزصبدٌ"صسِبْ وشَُ، (

، 07:،اٌعذد(وٍُخ اٌعٍىَ االلزصبدَخ و اٌزغبسَخ وعٍىَ اٌزغُُش، عبِعخ ِؾّذ خُضش، ثغىشح، اٌغضائش)." ٔإداسٌت

  .198،ؿ2010

.129،ؿ2005داس اٌّعشفخ اٌغبِعُخ،:اإلعىٕذسَخ.إحغبٌ حفظً،لضبٌب انتًٍُت فً انذٔل انُبيٍتِشَُ أؽّذ ِصطفً، ( 
2
(  

(
3

 .ظً ظشوف اٌعىٌخ يُظٕيت األيٍ انشبيم كبٍئت حبضُت نهتًٍُت انًغتذايت فً -األيٍ ٔ انتًٍُتأؽّذ صبٌؼ اٌعّشاد،  (

  .61 ،ؿ2001أؽّذ صبٌؼ اٌعّشاد،:عّبْ
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: اإلقتصاديالبعد – ج   

 يركز عمى التأثيرات الحالية و المستقبمية لئلقتصاد عمى البيئة، ويطرح مسألة إختيار و تمويؿ تحسيف التقنيات

 الصناعية في مجاؿ توظيؼ الموارد الطبيعية، كما ييتـ بدراسة اإلستدامة اإلقتصادية و المالية مف ناحية التمو 

والحفاظ عمى رأس الماؿ واإلستخداـ الفعاؿ لمموارد و الحفاظ عمييا و العمؿ في حدود طاقة اإلستعاب البيئية 

وحماية التنوع البيولوجي، وتزداد أىمية البعد اإلقتصادي السيما وأف التقديرات تشير إلى تراجع اإلحتياطي 

العالمي مف الطاقة، وأف المدى الزمني إلستغبلؿ ىذه الطاقة في تناقص خاصة أماـ تزايد الطمب العالمي عمى 

(.1)الطاقة مف طرؼ الدوؿ الصناعية  

  :السياسيالبعد – د 

 سياسات التنمية المستدامة و وضع بتبنيىذا البعد يؤكد عمى أف يتعيد النظاـ السياسي في المجتمع 

استراتيجيات تحقيقيا و االلتزاـ بتنظيـ برامجيا مف خبلؿ إنجازات و إجراءات و تشريعات يتـ االلتزاـ بيا، كما 

 يتضمف ىا البعد توسيع فرص االختيار أماـ سكاف المجتمع لجعؿ التنمية أكثر ديمقراطية، مع ترشيد المنظمات 

. المجتمعية و اإلدارة و زيادة القدرات الفعمية لمنسؽ السياسي حتى يمكف أف تتحقؽ تنمية حقيقية في المجتمع  

  :التقنيالبعد التكنولوجي و - ىػ 

و يعني ىذا البعد تشجيع استخداـ التكنولوجية النظيفة التي ليا نفايات بسيطة و التي ليس ليا نفايات و استخداـ 

، أي تنقؿ المجتمع إلى عصر (2)التكنولوجيا صديقة البيئة أو االىتماـ باستخداـ مصادر الطاقة النظيفة

الصناعات و التقنيات النظيفة التي تستخدـ أقؿ قدر ممكف مف الطاقة و الموارد، و تنتج الحد األدنى مف 

(.3)الغازات  و المموثات التي تؤدي إلى رفع درجة حرارة سطح األرض و الضارة باألوزوف  

                                                 

( 
1

اٌزُّٕخ :انذٔنً انًؤتًش انؼهًً."ِزطٍجبد اٌزُّٕخ اٌّغزذَّخ فٍ اٌذوي إٌبُِخ فٍ ظً لىاعذ اٌعىٌّخ"ٌطشػ رهجُه، (

وٍُخ اٌعٍىَ اإللزصبدَخ و عٍىَ اٌزغُُش،عبِعخ فشؽبد عجبط ،  عطُف، ).اٌّغزذاِخ  و اٌىفبءح اإلعزخذاُِخ ٌٍّىاسد اٌّزبؽخ

 .     6، ؿ2008 أفشًَ 08 -07،(اٌغضائش

.236-235، ؿ ؿيشجغ عببكِبهش أثى اٌّعبطً عٍٍ،  (
2
(  

(
3

 ، 2007اٌذاس اٌغبِعُخ، :اإلعىٕذسَخ.إداسة انبٍئت ٔ انتًٍُت انًغتذايت فً ظم انؼٕنًت انًؼبطشةخبٌذ ِصطفً لبعُ، ( 

 .   158ؿ
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: مؤشرات التنمية المستدامة  – 2  

لقد ظيرت مؤشرات التنمية المستدامة تحت ضغط المنظمات الدولية عمى رأسيا األمـ المتحدة التي أتت بعدة 

 مؤشرا مصنفا إلى أربعة 130برامج لصياغتيا برامج األمـ المتحدة لجنة التنمية المستدامة الذي تضمف نحو 

جتماعية، بيئية و مؤسسية و قد تـ تصنيؼ مؤشرات التنمية المستدامة إلى ثبلثة إقتصادية ، إ: أنواع رئيسية 

: أنواع رئيسية   

.  و تصنؼ الضغوطات التي تمارسيا األنشطة و األنماط : مؤشرات القوى الدافعة       - 

.  و تقدـ لمحة عف الحالة الراىنة مثؿ نوعية اليواء و الضوء : مؤشرات الحالة      - 

 (.1)تمخيص التدابير المتخذة: مؤشرات اإلستجابة     - 

:  المؤشرات االقتصادية – أ 

  إف التحديات التي تضعيا التجارة العالمية في المجاؿ االقتصادي خاصة زيادة معدات :البنية االقتصادية - 1

 و لكنو في الواقع يخفض حقيقة التدىور البيئي و االجتماعي ،االستيبلؾ تعطي إحساس نمو اقتصادي كبير

: الذي تسببو السياسات االقتصادية و بالتالي فاف أىـ مؤشرات البنية االقتصادية ألي دولة ما ىي   

.  و يمكف قياسو مف خبلؿ معدؿ الدخؿ القومي : األداء االقتصادي *   

. تقاس بالميزاف التجاري ما بيف السمع و الخدمات : التجارة *   

الوضعية المالية و تقاس عف طريؽ قيمة الديف مقابؿ الناتج اإلجمالي و كذلؾ نسبة المساعدات الخارجية * 

  .التي يتـ الحصوؿ عمييا مقارنة بالناتج الوطني المحمي

و ىذه ىي القضية الرئيسية في التنمية المستدامة إذ أنو يجب إحداث تغيير : أنماط اإلنتاج و االستيالؾ  – 2

 و جعميا متاحة أماـ سكاف العالـ الحالييف بشكؿ ،جذري في سياسات اإلنتاج و االستيبلؾ لمحفاظ عمى الموارد

. متساو و كذلؾ تبقى متوفرة لؤلجياؿ القادمة  
                                                 

(
1

 يجهت انذساعبث ٔ انبحٕث اإلجتًبػٍت"اٌعاللبد اٌزفبعٍُخ ثُٓ اٌغُبؽخ اٌجُئُخ واٌزُّٕخ اٌّغزذاِخ "عجذ اٌغًٍُ هىَذٌ، (

 220. ،ؿ2014،دَغّجش09: اٌعذد،(عبِعخ اٌىادٌ، اٌغضائش).
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: و مف أىـ مؤشرات اإلنتاج و اإلستيبلؾ   

و تقاس عف طريؽ حساب االستيبلؾ السنوي لطاقة كؿ فرد عمى نسبة الطاقة المتجددة مف : استخداـ الطاقة * 

. االستيبلؾ السنوي لكثافة استيبلؾ الطاقة   

(.1)النقؿ و المواصبلت و تقاس بالمسافة التي يتـ قطعيا سنويا لكؿ فرد مقارنة بنوع المواصبلت*   

  :اإلجتماعيةالمؤشرات – ب 

تعتبر المساواة أىـ القضايا اإلجتماعية في التنمية المستدامة و قد تـ اختيار : جتماعية  اإلالمساواة – 1

: مؤشريف رئيسييف لقياس المساواة االجتماعية و ىما   

الفقر و يقاس عف طريؽ نسبة السكاف الذيف يعيشوف تحت خط الفقر ، و نسبة السكاف العاطميف عف العمؿ مف 

. السكاف في سف العمؿ   

ىناؾ ارتباط وثيؽ ما بيف الصحة و التنمية المستدامة ، فالحصوؿ عمى مياه شرب نظيفة : الصحة العامة  – 2

. و غذاء صحي و رعاية صحية دقيقة ىو مف أىـ مبادئ التنمية المستدامة   

  :فييأما المؤشرات الرئيسية لمصحة 

  .لؤلطفاؿ و تقاس بالحاالت الصحية :التغذيةحالة - 

.  و العمر التوقع عند الوالدة سنوات، و تقاس بمعدؿ وفيات األطفاؿ تحت خمس :الوفاة-   

. و يقاس بنسبة السكاف الذيف يحصموف عمى مياه شرب صحية و مربوطيف بمرافؽ تقنية المياه : اإلصبلح - 

(.2)صحية و تقاس بنسبة السكاف القادريف عمى الوصوؿ إلى المرافؽ اؿ:الصحيةالرعاية -   

فالتعميـ يمكف الدارسيف مف اكتساب ما يمـز مف تقنيات و ميارات و معارؼ فمضماف تنمية : التعميـ – 3  

 

                                                 

(
1

، 2011ِغذ اٌّؤعغخ اٌغبِعُخ ٌٍذساعبد،:ثُشود.لضبٌب انبٍئت ٔ انتًٍُت أصيت دٔنٍت يتفبلًتعبِش ِؾّىد طشاف، ( 

 . 26ؿ

.211، ؿ2003اْهٍُخ،:عّبْ.انؼبنى نٍظ نهبٍغ يخبطش انؼٕنًت ػهى انتًٍُت انًغتذايتثبرش ِؾّذعٍٍ وسدَ،  (
2
(  
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ـ ، و الموارد البشرية في العاؿإمكاناتيـ مستدامة ليـ شخصيا و مينيا و لمرافؽ عمميـ لتضاعؼ مياراتيـ و   

(.1) بوجو عاـ ولمكوف بصفتو مجمع الموارد  

  :فييأما مؤشرات التعميـ 

.  الصؼ الخامس مف التعميـ االبتدائي إلىويقاس بنسبة األطفاؿ الذيف يصموف : مستوى التعميـ -   

(.2) و يقاس بنسبة الكبار المتعمميف في المجتمع:األميةمحو -   

تعزيز تطوير سياسات سكانية متكاممة و االرتقاء بالخدمات الصحية األولية و تدعيـ برامج : السكف  – 4

 ىو مف أىـ احتياجات التنمية المستدامة و ، و(3)ةالتوعية لمنيوض بتنظيـ األسرة و رعاية الطفولة و األموـ

تقاس حالة السكف في مؤشرات التنمية المستدامة عادة بمؤشر واحد ىو نسبة مساحات السقوؼ في األبنية لكؿ 

. شخص  

  .ومع أف ىذا المؤشر عادة ما يرتبط مع االزدحاـ و البناء المتركز فانو لـ يتـ تطوير مؤشر آخر أفضؿ منو

يتعمؽ األمف في التنمية المستدامة باألمف االجتماعي و يتـ قياس األمف االجتماعي عادة مف : األمف  – 5

.  شخص مف سكاف الدولة 100خبلؿ عدد الجرائـ المرتكبة لكؿ   

ىناؾ عبلقة عكسية ما بيف النمو السكاني و التنمية المستدامة و قد أصبحت النسبة المئوية  :  السكاف –6

 (.4)لمنمو السكاني ىي المؤشر الرئيسي الذي يتـ استخدامو لقياس مدى التطور تجاه تخفيض النمو السكاني

:المؤشرات البيئية – ج   

: و ىناؾ ثبلث مؤشرات رئيسية تتعمؽ بالغبلؼ الجوي و ىي  : الغالؼ الجوي- 1   

. ثاني أكسيد الكربوف إنبعاثات و يتـ قياسو مف خبلؿ تحديد : التغيير المناخي -   

                                                 

.152 ، ؿ2010ِؤعغخ ؽجبة اٌغبِعخ،:اإلعىٕذسَخ.انتًٍُت انًغتذايت فً انٕطٍ انؼشبًصالػ عجبط، ( 
1
(  

.153،ؿيشجغ عببكثبرش ِؾّذ عٍٍ وسدَ،  (
2
(  

(
3

داس صهشاْ، :اْسدْ .انتًٍُت انًغتذايت ٔ األيٍ اإللتظبدي فً ظم انذًٌمشاطٍت ٔ حمٕق اإلَغبٌسواء صوٍ َىٔظ،  (

  .106 ، ؿ2010

.214-213، ؿ ؿيشجغ عببكثبرش ِؾّذ عٍٍ وسدَ،  (
4
(  
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. و يتـ قياسو مف خبلؿ استيبلؾ المواد المستنزفة لؤلوزوف : ترقؽ طبقة األوزوف -   

. و يتـ قياسيا مف خبلؿ تركيز مموثات اليواء في اليواء المحيط بالمناطؽ الحضرية : نوعية اليواء -   

: أىـ المؤشرات المتعمقة باستخدامات األراضي ىي : األراضي– 2  

و يتـ قياسيا بمساحة األراضي المزروعة مقارنة بالمساحة الكمية، و استخداـ المبيدات و : الزراعة - 

  .المخصبات الزراعية

. و يتـ قياسيا بمساحة الغابات مقارنة بالمساحة الكمية لؤلراضي، وكذلؾ معدات قطع الغابات : الغابات -   

. و يتـ قياسو مف خبلؿ حساب نسبة األرض المتأثرة بالتصحر مقارنة بمساحة األرض الكمية : التصحر -   

(.1)و مؤقتةأ بشرية دائمة ستوطناتو يتـ قياسيا بمساحة األراضي المستخدمة كـ: الحضرنة -   

: المؤشرات المستخدمة لممحيطات و المناطؽ الساحمية ىي : البحار و المحيطات و المناطؽ الساحمية  – 3  

و تقاس بتركيز الطحالب في المياه الساحمية ، و نسبة السكاف الذيف يعيشوف في : المناطؽ الساحمية - 

. المناطؽ الساحمية   

. وزف الصيد السنوي لؤلنواع التجارية الرئيسية : مصائد األسماؾ -   

 ،و تقاس نوعية المياه بتركيز األكسجيف المذاب عضويا و نسبة البكتيريا المعوية في المياه : المياه العذبة – 4

 أما كمية المياه فتقاس مف خبلؿ نسبة كمية المياه السطحية و الجوفية التي يتـ ضخيا و استنزافيا سنويا مقارنة 

. بكمية المياه الكمية   

: و يتـ قياس التنوع الحيوي مف خبلؿ مؤشريف رئيسييف ىما : التنوع الحيوي  – 5  

و التي يتـ قياسيا بحساب نسبة مساحة المناطؽ المحمية مقارنة بالمساحة الكمية و كذلؾ : األنظمة البيئية - 

.مساحة األنظمة البيئية الحساسة  

 
                                                 

(
1
 انًؤتًش انؼشبً.عجذ اٌشؽُُ عجذ اٌشؽُُ، اٌزُّٕخ اٌجؾشَخ و ِمىِبد رؾمُك اٌزُّٕخ اٌجؾشَخ اٌّغزذاِخ فٍ اٌىطٓ اٌعشثٍ( 

  .15-14 ، ؿ ؿ2007، (عّهىسَخ ِصش اٌعشثُخ).اٌزُّٕخ اٌجؾشَخ و أصشهب عًٍ اٌزُّٕخ اٌّغزذاِخ:انغبدط نإلداسة انبٍئٍت
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(.1)و يتـ قياسيا بحساب نسبة الكائنات الحية الميددة باإلنقراض: األنواع -   

:المؤشرات المؤسسية – د   

:  تظير مف خبلؿ         

.  وطنية لمتنمية المستدامة إستراتيجية-   

. تطبيؽ االتفاقيات العالمية المصادؽ عمييا -   

.  مواطف 1000عدد مستخدمي اإلنترنت لكؿ -   

. نسبة اإلنفاؽ عمى البحث العممي و التنمية مف إجمالي الناتج المحمي -   

(.2)الخسائر اإلجتماعية و اإلقتصادية بسبب الكوارث-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

.218-216، ؿ ؿيشجغ عببكثبرش ِؾّذ عٍٍ وسدَ،  (
1
(  

.175-174، ؿ ؿيشجغ عببكأؽّذ عجذ اٌفزبػ ٔبعٍ،  (
2
(  
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عالقة الحوكمة البيئية بتحقيؽ التنمية المستدامة: المبحث الثالث   

يرتبط تحقيؽ التنمية المستدامة بالعديد مف المتطمبات التى مف أىميا الحوكمة البيئية، وىذا نظرا لمجود عبلقة 

. وثيقة بيف البيئة والتنمية وىذا ماسيظير مف خبلؿ ىذا المبحث  

      لعالقة الحوكمة البيئية بالتنمية المستدامة ةالمقاربات المفسر:المطمب األوؿ 

أدى التدىور في الوضع البيئي العالمي إلى الدعوة المستمرة إلدماج البعد البيئي في التخطيط اإلنمائي عمى 

مستوى العالـ ككؿ، بحيث تواجو الدوؿ مخاطر متزايدة نتيجة لآلثار السمبية لتغير المناخ و الكوارث الطبيعية و 

تموث اليواء و المياه و التصحر و ىذا كمو فضبل عف ظروؼ الحروب و النزاعات و خاصة في الدوؿ النامية 

 إذ تعتبر إحدى (.1)لذلؾ يصعب تناوؿ قضايا و مشكبلت البيئة في الوقت الراىف بعيدا عف قضية التنمية

الوسائؿ لبلرتقاء باإلنساف، و لكف ما حدث ىو العكس تماما حيث أصبحت التنمية ىي إحدى الوسائؿ التي 

 فقد جاء في تقرير الخبير ،(2)ساىمت في استنفاذ موارد البيئة و إيقاع الضرر بيا، بؿ و إحداث التموث فييا

جوف : المستقؿ المعني بمسألة التزامات حقوؽ اإلنساف المتعمقة ببيئة آمنة و نظيفة و صحية و مستدامة السيد 

: ىػ نوكس  

           تحقيؽ التنمية االقتصادية إلى قمب الجيود البشرية الرامية إلىإف الشواغؿ البيئية انتقمت مف اليامش 

 و منذ مطمع تسعينيات القرف الماضي شددت األسرة الدولية مرارا و تكرارا عمى أف التنمية يجب ،و االجتماعية

  (.3)أف تكوف مستدامة و يجب أف تحمي البيئة التي يتوقؼ عمييا بقاء أجياؿ المستقبؿ

إف أفكار التوازف ىي التي توجد ىمـو التحسف البيئي و االيكولوجي و كذلؾ المفاىيـ العالمية و المحمية و تبرز 

 .الديمقراطيةوىذه األفكار كإطار مرجعي لبناء العبلقات حوؿ المواضيع المشتركة لمعولمة البيئية و االقتصادية 

اتخذت البيئة شكبل في العبلقات بيف العوامؿ عمى نطاؽ قاري مف خبلؿ عولمة الحكـ البيئي و مف الواضح جدا 
                                                 

. 221، ؿ2009داس اٌّعشفخ اٌغبِعُخ،:اٌمبهشح.دساعبث فً انتًٍُت ٔ انتغٍٍشفً انذٔل انُبيٍتِشَُ أؽّذ ِصطفً،  (
1
(  

.136، ؿ2009داس دعٍخ،:اْسدْ.انبٍئت ٔانًجتًغعؾش أُِٓ وبرىد،  (
2
(  

(
3

رعضَض وؽّبَخ عُّع ؽمىق اإلٔغبْ اٌّذُٔخ واٌغُبعُخ و :ِ َٕكغٍ.تمشٌش انخبٍش انًغتمم انغٍذ جٌٕاُِْ اٌّزؾذح ، (

  .2012-12-24، إٌُىسن،03 :،اٌجٕذ22 :اٌذوسح.اإللزصبدَخ و اإلعزّبعُخ واٌضمبفُخ ثّب فٍ رٌه اٌؾك فٍ اٌزُّٕخ
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      أف عبلقات الحكـ العالمي تشمؿ المعاىدات الرسمية بيف الدوؿ التي تحكـ القضايا البيئية فيما بيف القارات

  و بشكؿ عاـ تشمؿ عمى مدى واسع مف العبلقات التي تحكـ التفاعبلت ضمف الحكومة و فيما بيف الحكومات

(.1)و الشركات و المدافعيف عف البيئة حوؿ العالـ  

و يعتبر مفيـو التنمية المستدامة مف المفاىيـ المستحدثة بالنسبة إلطار العمؿ البيئي بالدوؿ المختمفة و يرجع 

:  أف االىتماـ بقضايا البيئة كاف منصبا في بادئ األمر عمى الحد مف التموث البيئي بأنواعو المختمفة إلىذلؾ 

تموث اليواء، و تموث المياه، و المخمفات الصمبة و أدى ذلؾ إلى حدوث تطور ممحوظ في أساليب رقابة 

ضرورة البحث عف األساليب التي مف شأنيا تحقيؽ التوازف األمثؿ بيف نمو كؿ و. عناصر تموث البيئة بأنواعيا

(.2)مف الموارد و نمو السكاف  

  إذ يعتبر االنفجار السكاني السبب الرئيسي و المحرؾ لكؿ مشكبلت اضمحبلؿ البيئة فبزيادة عدد السكاف عمى 

األرض نحتاج إلى إنتاج ىائؿ لمواجية حاجات اإلنساف غير المحدودة، األمر الذي يشكؿ ضغطا عمى الموارد 

الطبيعية و يؤدي إلى استنزافيا بشتى صوره كالزحؼ السكاني عمى الغابات و األراضي الزراعية، الرعي المكثؼ 

و عميو فاف ازدياد عدد السكاف عمى وجو األرض ، (3) اختبلؿ توازنياإلىو غيرىا و ىو ما ييدد البيئة و يؤدي 

يزيد مف الضغط عمى الموارد البيئية التي يعد الكثير منيا موارد غير متجددة و مف جية أخرى فاف الزيادة 

السكانية تؤثر سمبا عف طريؽ شتى أنواع التموث و األضرار بالبيئة، إال أف ىذه اآلثار السمبية لمزيادة السكانية 

يمكف إزالتيا أو عمى األقؿ الحد منيا مف خبلؿ جعؿ الزيادة السكانية عامبل ايجابيا في التنمية و بناء 

                                                 

.148، ؿ2002اٌعجُىبْ،:اٌٍّّىخ اٌعشثُخ اٌغعىدَخ.انحكى فً ػبنى ٌتجّ َحٕ انؼٕنًتدٔبهُى، .د.ٔبٌ،عىْ.ط.عىصَف ( 
1
( 

(
2

ِشوض رطىَش اٌذساعبد اٌعٍُب و :اٌمبهشح.أؽّذ فشغٍ ؽغٓ، اٌجُئخ و اٌزُّٕخ اٌّغزذاِخ اإلطبس اٌّعشفٍ و اٌزمُُُ اٌّؾبعجٍ( 

 .http:www.cascu.com :ِزؾصً عٍُه ِٓ.اٌجؾىس فٍ اٌعٍىَ اٌهٕذعُخ 

جامعة  ).مجمة شماؿ إفريقيا".دراسة الجدوى البيئية لممشاريع اإلستثمارية"وآخروف،...منور أوسرسر ، جيبللي بف حاج(3) 
 . 336، ص[د ت ف]،07:، العدد(حسيبة بت بوعمي،الشمؼ،الجزائر
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و ىذا ىو الدور الذي مف المفروض أف ( 1)ات، و ذلؾ مف خبلؿ التركيز عمى تنمية رأس الماؿ البشرياإلقتصاد

  .تمعبو الحوكمة بصفة عامة و الحوكمة البيئية بصفة خاصة

كما يشكؿ نمط اإلنتاج الصناعي المعتمد مف طرؼ البمداف الصناعية الرأسمالية منذ قرنيف مف الزماف أحد 

منظمة التعاوف و التنمية االقتصادية تستأثر أف دوؿ العوامؿ الرئيسية الميددة لمبيئة و نبلحظ في ىذا اإلطار 

بقدر ىائؿ مف الطمب عمى الموارد الطبيعية لمكرة األرضية، مثبل يصؿ معدؿ استيبلكيا مف الطاقات الحرارية 

مف مجموع االستيبلؾ العالمي مف الطاقة كما تساىـ ىذه الدوؿ بنصيب كبير جدا مف عبئ التموث  % 43إلى 

مف % 20 مميوف نسمة ال يمثؿ سوى 264 حوالي مميار و إلىالعالمي رغـ أف عدد سكاف ىذه البمداف يصؿ 

  (.2)عدد سكاف العالـ

فعندما انطمقت فكرة البيئة و الحفاظ عمييا، كانت النقطة األساسية فييا مضادة لفكرة التوسع التي تقـو بيا 

الرأسمالية االحتكارية و عدـ اكتراثيا بالنتائج الكارثية ليذا التوسع في استنزاؼ المواد الخاـ في الطبيعة و 

اإلخبلؿ الخطير بموازنتيا، و التموث المتزايد لمطبيعة عمى حساب البيئة و مكوناتيا و عمى صحة اإلنساف و 

سعادتو، نتيجة األمطار الحامضية التي تؤثر سمبا في المنتوج الزراعي مما يتسبب في ازدياد ممحوظ في أمراض 

  .السرطاف و غيرىا

كما أكدت دراسات أخرى أف اإلقحاـ المتزايد لمتكنولوجيا في الصناعة و الزراعة، أمر دفع أعداد ىائمة مف البشر 

لذا فقد اتبعت االقتصاديات ، (3)إلى البطالة و ما يترتب عف ذلؾ مف آثار اجتماعية سمبية قبؿ آثاره االقتصادية

عموما نيجا تصحيحيا شامبل، و قطعت شوطا ناجحا مكنيا مف تعزيز مسار االقتصاد و تييئتو لبلندماج في 

                                                 

دور -الشراكة و التنمية:مؤتمر".الشراكة بيف القطاعيف العاـ و الخاص كأداة لتحقيؽ التنمية المستدامة"بثينة المحتسب، (1)
 .44 ، ص2011المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية،:القاىرة-الشراكة بيف القطاعيف العاـ و الخاص في تحقيؽ التنمية المستدامة

التنمية المستدامة و الكفاءة لمموارد :المؤتمر العممي الدولي".إشكالية التنمية المستدامة و أبعادىا"عمار عماري،(2)
 . 32، ص2008 أفريؿ 08-07،(الجزائر  سطيؼ،جامعة فرحات عباس، كمية العمـو اإلقتصادية و عمـو التسيير،).المتاحة

(
3

البحوث و الدراسات :المركز العربي األلماني.ضرغاـ الدباغ،السياسة الخارجية و مستقبؿ األمف والسبلـ في عصر العولمة( 
 http: www.dazentrum.org/reports_and_research/5.pdf:متحصؿ عميو مف.
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االقتصاد العالمي الذي تسوده ظاىرة االنفتاح و العولمة و ثورة المعموماتية و االتصاؿ، و انسياب التدفقات 

المالية و استقطاب االستثمارات و إتاحة المجاؿ الواسع ليبادر القطاع الخاص، و يأخذ زماـ المبادرة عمى أساس 

  (.1)مف الشراكة الحقيقية بيف القطاعيف العاـ و الخاص عمى حد سواء

 المفيـو الجديد لمدولة بدأ يطبؽ في العديد مف الدوؿ، و ىو يقوـ عمى أف تدخؿ الدولة فقط حيث يجب أف إف

: يكوف في األمور المرتبطة بالسياسة العميا لمدولة فقط، و أف يكوف ىدؼ تدخميا   

. توجيو االقتصاد بما يخدـ المصمحة العامة و يزيد اإلنتاج العاـ -   

. تزخيـ و تنظيـ المبادرة الفردية و منع االحتكار و الفساد -   

. تأميف التوازف اإلجتماعي -   

أما سائر األمور الحياتية و بعض المرافؽ االقتصادية فإنيا يجب أف تؤمف مف طرؼ القطاع الخاص نظرا 

 و لعؿ أحد أبرز الوجوه التنفيذية ليذه .لطبيعتيا و قدرة ىذا القطاع عمى التحرؾ بمرونة أكثر و فاعمية أكثر

ألنو أصبح لعدة ( privatization )مفيـو جديد لمدولة ىو ما عرؼ بالتخصيصالتوجييات العالمية نحو 

  (.2)موجات، الركف األساسي لمسياسات اإلقتصادية لبمداف عدة

و لقد بدأت الدوؿ تسعى إلى توفير بدائؿ مختمفة لمطاقة كي ال يبقى أمنيا الوطني و مصيرىا معمؽ بمادة واحدة 

 المقبمة في كثير مف مناطؽ العالـ و تشير الدراسات السنواتو ىي النفط التي تقوؿ الدراسات أنو سينفذ خبلؿ 

 إلى عاـ و الطاقة النووية تحتاج 1000 إلى عاـ لمنفاذ، بينما الفحـ يحتاج 100 إلى أف الغاز يحتاج إلىأيضا 

 عاـ لذلؾ فيي تشكؿ أبرز البدائؿ القائمة لمبشرية التي بدأت تحتؿ مكانة كبديؿ أوؿ مف بدائؿ 1000000

تعتبر الطاقة النووية بديؿ مثالي لمنفط و ذلؾ بسبب عدـ و جود تموث لمبيئة ينتج عنيا أي أنيا صديقة النفط، و  

                                                 

مجمة إقتصاديات ".آليات جذب اإلستثمارات الخارجية إلى الدوؿ العربية في ظؿ العولمة األردف نموذجا"أحمد زكريا صياـ، (1)
  .81، ؿ[د د ْ]،03:،اٌعذد(، اٌغضائشالشمؼ جامعة حسيبة بف بوعمي ،(شماؿ إفريقيا

(
2

ِٕؾىساد :ٌجٕبْ.يفٕٓو جذٌذ نفكشة انذٔنت ٔ دٔسْب فً إطبس انًشافك انؼبيت(انتخظٍض)انخظخظتأٔطىاْ إٌبؽف،  (

  .13، ؿ2000اٌؾٍجٍ اٌؾمىلُخ،
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  (.1) لمبيئة  

 مشتركة و متكاممة لتحسيف األوضاع المعيشية و إستراتيجية تحقيؽ التنمية المستدامة يستوجب وضع إف

 و صوف البيئة تأخذ بعيف االعتبار الظروؼ التاريخية و الحاضرة ،االقتصادية و االجتماعية و الصحية لممواطف

: لممنطقة و التنبؤ بالمتغيرات المستقبمية إلنجاز األىداؼ التالية   

  .تحقيؽ السبلـ و األمف عمى أسس عادلة و إزالة بؤر التوتر و أسمحة الدمار الشامؿ – 1

  .الحد مف الفقر و البطالة – 2

  .تحقيؽ المواءمة بيف معدات النمو السكاني و الموارد الطبيعية المتاحة – 3

القضاء عمى األمية و تطوير مناىج و أساليب التربية و التعميـ و البحث العممي و التقني بما يتبلءـ مع  – 4

  .احتياجات التنمية المستدامة

  .دعـ وتطوير المؤسسات التنموية و البيئية و تعزيز بناء القدرات البشرية و إرساء مفيـو المواطنة البيئية – 5

الحد مف تدىور البيئة و الموارد الطبيعية، و العمؿ عمى إدارتيا بشكؿ مستداـ يحقؽ األمف المائي  و  – 6

  .الغذائي و المحافظة النظـ االيكولوجية و التنوع الحيوي و مكافحة التصحر

  . البيئية المتكاممةاإلدارة نظـ إتباع و تكامميا و اإلنتاجيةتطوير القطاعات  – 7

دعـ دور القطاع الخاص و مؤسسات المجتمع المدني وفئاتو و تشجيع مشاركتيـ في وضع و تنفيذ خطط  – 8

  (.2)التنمية المستدامة و تعزيز دور المرأة و مكانتيا في المجتمع

  حوكمة بيئية عمى اعتبار أف البعدإطار تكوف في إستراتيجية تحقيؽ التنمية المستدامة يستوجب وضع أف إذ

  البيئي ىو ركف أساسي في كؿ مف الحوكمة البيئية و التنمية المستدامة و ىذا ما يمكف تفسيره مف خبلؿ مقاربة

.  البعد البيئي      

                                                 

(
1

داس :عّبْ.األيٍ انٕطًُ ٔ ػُبطش لٕة انذٔنت فً ظم انُظبو انؼبنًً انجذٌذعجذ اٌّىًٌ طؾطىػ،  (

 . 123،ؿ2006اٌؾبِذ،

.516، ؿ2011ِطجعخ اٌّعبسف اٌغبِعُخ،:اٌشثبط.لبٌَٕ انبٍئت انمبٌَٕ انذٔنًِؾّذ ثُٕغٍ،  (
2
(  
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 الطبيعية الثرواتعتبار البيئة ىي مصدر مختمؼ إ البعد البيئي ىو الركيزة األساسية لتحقيؽ تنمية مستدامة بإف

و تفعيؿ الحوكمة البيئية ىو ضرورة ال بد منيا لتحقيؽ تنمية مستدامة و ىذا استنادا إلى مقاربة الدور أي الدور 

  .الذي تمعبو الحوكمة البيئية لتحقيؽ تنمية مستدامة

 مشتركة و متكاممة أي بمعنى إستراتيجيةكما أف تفعيؿ الحوكمة البيئية لتحقيؽ التنمية المستدامة يكوف في إطار 

 الحوكمة البيئية و ىذا مف إستراتيجيةأنو ال بد مف مشاركة كؿ الفواعؿ الوطنية و اإلقميمية و الدولية في وضع 

الدولة و القطاع الخاص و المجتمع المدني سواء عمى : الشراكة بيف مختمؼ الفواعؿ  )خبلؿ مقاربة التكامؿ 

.و بالتالي تحقيؽ األىداؼ المسطرة  (المستوى الوطني أو الدولي لتحقيؽ التكامؿ   

. دور الفواعؿ الوطنية في تحقيؽ التنمية المستدامة : لمطمب الثاني ا  

تطور وضع الحوكمة البيئية الوطنية بشكؿ خطي و قطاعي إلى حد بعيد لتوفير خدمات معينة عمى نطاؽ 

و مثؿ ىذه الترتيبات ال تكوف دائما مبلئمة . زمني قصير أو متوسط المدى، غالبا ترتبط بالدورات االنتخابية

لبلستجابة لمتحديات عبر القطاعات األكثر تعقيدا التي تفرضيا التنمية المستدامة التي ليا أفؽ زمني بيف 

األجياؿ أطوؿ مدى، مما يتطمب التزاما مستداما يمتد فييا وراء الدورات االنتخابية النموذجية التي تتراوح مدتيا 

(.1)بيف أربع و خمس سنوات  

: دور الدولة – 1  

فدور الدولة التنموي يتمخص في العمؿ عمى ربط العبد بترابو الوطني، ليتفاعؿ معو في ظؿ شريعة و عقيدة و 

: نظاـ، و ىذا الرابط يقتضي مف الدولة العمؿ عمى   

فمسفة رشيدة و تخطيطا حكيما يؤدي الى ترجمة التنمية الى خريطة مشروعات حقيقية يمكف القياـ بيا مف - 

. خبلؿ مؤسسات وطنية   

                                                 

(
1

 :ِزؾصً عٍُه ِٓ.377اٌجُئخ ِٓ أعً اٌزُّٕخ،ؿ :4اٌعبٌُّخ:ثشٔبِظ اُِْ اٌّزؾذح ٌٍجُئخ،رمشَش (

http:www.unep.org/geo/geo4/report/GEO4_Arabic_fullreport.pdf. 
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. الصياغة التنموية لكؿ مشروعات الدولة -   

.  لممموثات المصاحبة لئلنتاج و المحافظة عمى الموارد المتوفرة اإلنبعاثإعداد قوانيف لمحد مف -   

  . (الجباية البيئية  )اعتماد سياسات لحماية البيئة و فرض غرامات عمى مف يتسبب بالتموث - 

إعداد خطط إلعادة تدوير بعض النفايات ، و تشجيع االستثمار المحمي في القطاع العاـ البيئي و تخصيص - 

. مناطؽ صناعية متخصصة   

إنشاء المنظومة البشرية التي تخطط لمتنمية المستدامة ، و تتأكد مف اندفاع البشر الييا ثـ القياـ بقياس - 

. النتائج و تصحيح المسارات   

  .التعميـ و التكويف األساسي المرتبطيف بمشاريع التنمية األساسية- 

عمؿ اختيارات عند مباشرة تشغيؿ المصانع لتقدير حدود التموث في اليواء و الماء و يجب مطالبة الشركات - 

 الصناعية بعمؿ كافة التعديبلت اليندسية و اإلنشائية الضرورية التي تحد مف انبعاث النفايات و تجعميا في

(.1) الحدود المقبولة  

 الثراء المادي فيو بالضرورة عمى حساب إلى البحث عف نظاـ اقتصادي جديد ال يكوف الوصوؿ إطارو في 

تنامي المخاطر الضريبة و الندرة االيكولوجية، و المفارقات االجتماعية، فانو ينبغي التفكير في إعادة توجيو 

االستثمارات العامة بما ينعكس ايجابيا عمى ترقية الكفاءة اإلستخدامية لمموارد تماشيا و متطمبات االقتصاد 

  .األخضر

  يتطمب ظروفا تمكينية معينة تتشكؿ مف الموائح و السياسات و الدعـ * االقتصاد األخضرإلىغير أف االنتقاؿ 

 
                                                 

-التجربة المغربية-دور الدولة في تحقيؽ التنمية المستدامة في ظؿ اإلقتصاد اإلسبلمي"بوثمجة عبد الناصر، ميمود بورحمة، (1)
،  2012 ديسمبر04-03.(جامعة قالمة، الجزائر)مقومات التنمية المستدامة في اإلقتصاد اإلسبلمي:الممتقى الدولي". 

  .227-226ص ص
ىو اإلقتصادالذي ينتج عنو تحسف في رفاىية اإلنساف و المساواة اإلجتماعية، في حيف يقمؿ بصورة : اإلقتصاد األخضر*

 .ممحوظة مف المخاطر البيئية و ندرة الموارد اإليكولوجية
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(.1)المادي و الحوافز و اليياكؿ القانونية  

إذ ترتبط السياسة البيئية بمفيـو السياسة العامة لمدولة فيي بذلؾ عنصر مف السياسة العامة ، يتمثؿ في 

يتـ إمبلؤىا بشكؿ رسمي مف  (شركة ، مؤسسة ، جمعية أو ىيئة  )التوجييات العامة المتعمقة بالبيئة لمنظمة 

. طرؼ أعمى مستوى في اإلدارة   

:بويمكف تحديد أىـ العناصر التي يجب أف تتصؼ بيا السياسة البيئية   

. الواقعية في التعامؿ مع المشكبلت البيئية و القواعد المنظمة ليا -   

. تعكس األىداؼ البيئية المختمفة و عمى كافة المستويات الرسمية و الشعبية و المحمية و العالمية -   

صناعية ، زراعية ، إسكاف و  )التوافؽ و التكامؿ و الترابط بيف ىذه السياسات البيئية في كؿ مف المجاالت - 

  .(سياحة 

مرشدة و معدلة لمسموؾ البشري سواء كاف ذلؾ عمى المستوى الفردي أو الجماعي في القطاعات االقتصادية - 

و الخدمية أو في النواحي الحياتية االجتماعية المختمفة ، بحيث تحقؽ القناعة و العقيدة بأىمية البيئة و الحفاظ 

. عمييا بيف األفراد و مف ثمة تقؿ الحاجة الى اصدار المزيد مف القوانيف و التشريعات الرادعة   

وجود أطر تشريعية تدعـ ىذه السياسات و تعطي ليا االستمرارية و الدعـ و آليات التنفيذ و المتابعة مع - 

. وضع قواعد لمواجية عدـ االلتزاـ   

وجود التنظيمات الفعالة الكفيمة بالتنفيذ الحقيقي ليذه السياسات مع تنمية الموارد البشرية الكفيمة بتنفيذ ىذه - 

  (.2)السياسات البيئية

                                                 

آفاؽ تطبيؽ اإلستراتيجية المالية الخضراء في ظؿ الدور الجديد لمدولة مع اإلشارة الى حالة الدوؿ العربية "بوعبلـ وليي، (1)
، 2014 ،12:، العدد(الجزائر سطيؼ، جامعة فرحات عباس،)مجمة العموـ اإلقتصادية و التسيير و العموـ التجارية".النفطية

  121.ص
دساعخ ٌّصبس اٌّزىلعخ عًٍ رٕبفغُخ - اٌجُئُخ عًٍ اٌمذساد اٌزٕبفغُخ ٌصبدساد اٌذوي إٌبُِخأثر السياسات"سامية سرحاف،( 2)

وٍُخ اٌعٍىَ اإللزصبدَخ واٌزغبسَخ و عٍىَ اٌزغُُش، ِذسعخ اٌذوزىساء، عبِعخ فشؽبد ).يبجغتٍش يزكشة."-اٌصبدساد اٌغضائشَخ

  .33، ؿ(2010،2011عجبط ، عطُف، اٌغضائش،
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 اعتماد السياسة عمى أدواة مرنة و واقعية و قابمة لمتنفيذ تعتمد في األساس عمى الردع الذاتي و االلتزاـ - 

 (.1)الطوعي و ليس فقط  أدوات الردع الرسمية

:  التعميمية و التثقيفية األدوات– أ   

و . تشمؿ البرامج التمفزيونية و اإلذاعية، برامج االنترنت، المحاضرات العامة و الندوات و المعسكرات الشبابية 

تيدؼ الى توعية الجميور بضرورة االىتماـ بسبلمة و نظافة البيئة، و تغير األنماط االستيبلكية المضرة بالبيئة 

و االىتماـ بالتدوير و إعادة االستخداـ، و كذلؾ تعريؼ المستيمؾ بمصادر التموث في السمع المصنعة و المواد 

و تقع مسؤولية القياـ بيذا الدور عمى عاتؽ المؤسسات التعميمية و المنظمات . الغذائية و كيفية التعامؿ معيا

  .غير الحكومية و الجمعيات األىمية، كجمعيات حماية البيئة و الجمعيات الشبابية و جمعيات حماية المستيمؾ

: األدوات المؤسسية و التشريعية - ب  

 تشمؿ مجمؿ القوانيف و الموائح و التشريعات الخاصة بحماية البيئة و ما يتبعيا مف مؤسسات و ىياكؿ 

. تنظيمية، و يأتي في مقدمة ذلؾ و جود قانوف لحماية البيئة و ىيئة مركزية مستقمة و مؤىمة لتنفيذ القانوف   

: األدوات التنظيمية المباشرة – ج   

يتطمب استخداـ األدوات التنظيمية و جود األطر التشريعية و المؤسسية المشار إلييا سابقا ، و تشمؿ ىذه 

األدوات مجمؿ األنشطة التدخمية لييئات حكومية في آليات السوؽ بيدؼ معالجة الخمؿ السوقي المتمثؿ في 

(.2)غياب أسواؽ السمع البيئية و وجود التأثيرات الخارجية السالبة لؤلنشطة االقتصادية المرتبطة بالتموث البيئي  

: الشراكة بيف القطاعيف الخاص و العاـ  – 2  

        يدرؾ العالـ اليوـ اتساع نطاؽ األسواؽ العالمية المفتوحة في ظؿ العولمة و اتساع نطاؽ استخداـ

          تكنولوجيا المعمومات و التي تتطمب التنافسية العالية لممنتجات و الخدمات التي يؤدييا القطاع الخاص

                                                 

.33، صالمرجع نفسو ( 1(  
.4، ؿ2004، 25:، اٌعذد(اٌّعهذ اٌعشثٍ ٌٍزخطُظ ثبٌىىَذ).جغش انتًٍُت.عُغً ِؾّذ اٌغضاٌٍ، اٌغُبعبد اٌجُئُخ( 

2
(  
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   (.1) إدامتياو القطاع الحكومي عمى حد سواء، و ىذا بدوره ينعكس عمى قدرة الدولة في تحقيؽ التنمية و

فعمى مستوى االقتصاد الكمي فاف الحكومة و المؤسسات العامة يجب أف تمعب دور المراقب لمنشاط    

 التحتية ، و عمى مستوى االقتصاد البني إنشاءاالقتصادي و تترؾ لمقطاع الخاص تقديـ الخدمات مف خبلؿ 

الجزئي فاف التنظيـ المؤسسي لمقطاع الخاص في كثير مف األحياف يترؾ مجاؿ كبير مف المرونة لممسؤولية و 

 سجمت إذ، (2) تحقيؽ الحد األمثؿ مف المردود البشري و المادي إلىالمبادرة الفردية و ىذا يمثؿ حافزا قويا 

 و تؤثر قضية التضييؽ عمى طاقات و (3)سياسات الخصخصة، دوف شؾ مقدار مف النجاح في حاالت معينة

 القطاع الخاص مف عدة نواح عمى التنمية االقتصادية و بصورة خاصة عمى استثمارات القطاع الخاص إمكانات

 أف قدرة القطاع الخاص عمى توفير فرص العمؿ و توسيع نطاؽ التشغيؿ لمطاقات البشرية إذ، (4)و مدى نموىا 

تعتمد عمى توسيع نطاؽ السوؽ في المجتمع، مثمما أف تطوير السوؽ يعتمد عمى توسيع و تقوية القطاع الخاص 

مف خبلؿ توفير الحوافز و الدعـ إلجراء التخصيص لممشاريع الممموكة مف قبؿ الدولة، وتطوير المشاريع 

  .الصغيرة و متوسطة الحجـ، و لجذب و تطوير و توسيع التعاونيات غير الدولية في بعض األحياف

    يدرؾ العالـ اليوـ اتساع نطاؽ األسواؽ العالمية المفتوحة في ظؿ العولمة و اتساع نطاؽ استخداـ تكنولوجيا 

المعمومات و التي تتطمب التنافسية العالية لممنتجات و الخدمات التي يؤدييا القطاع الخاص و القطاع الحكومي 

ف قدرة القطاع الخاص إ ؼ.عمى حد سواء، و ىذا بدوره ينعكس عمى قدرة الدولة في تحقيؽ التنمية و إدامتيا

لتوفير فرص العمؿ و توسيع نطاؽ التشغيؿ لمطاقات البشرية تعتمد عمى تطوير نطاؽ السوؽ في المجتمع ، 

مثمما أف تطوير السوؽ يعتمد عمى توسيع و تقوية القطاع الخاص مف خبلؿ توفير الحوافز و الدعـ إلجراء 

                                                 

. 62-61، ؿ ؿ2003إٌّظّخ  اٌعشثُخ ٌٍزُّٕخ اإلداسَخ،:، عّبْ انحكًبٍَتصهُش عجذ اٌىشَُ اٌىبَذ ،( 
1
(  

(
2

. انششاكت بٍٍ انمطبػٍٍ انؼبو ٔانحبص اإلطبس انُظشي ٔ انتطبٍك انؼًهًٌُش عجذ هللا اٌمهُىٌ، ثالي ِؾّىد اٌىادَـٍ،  (

 . 26، ؿ2012داس اٌؾبِذ، :اْسدْ

(
3

 .انخظخظت ٔ تحذٌبث انتًٍُت انًغتذايت فً األلطبس انؼشبٍتوآخشوْ، ...أؽّذ عُذ إٌغبس،غبٌت أثى ِصٍؼ (

  .31، ؿ2010ِشوضدساعبد اٌىؽذح اٌعشثُخ،:ٌجٕبْ

(
4

اٌّشوض اٌعشثٍ :ثُشود.، انتحٕالث اإللتظبدٌت انؼشبٍت ٔ األنفٍت انثبنثتوآخشوْ...أؽّذ عُذ إٌغبس، ِؾّذ ععُذ إٌبثٍغٍ (

  .160،ؿ2004ٌٍذساعبد و إٌؾش،
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التخصيص لممشاريع الممموكة مف قبؿ الدولة، وتطوير المشاريع الصغيرة و متوسطة الحجـ، و لجذب و تطوير 

  .و توسيع التعاونيات غير الدولية في بعض األحياف

كما أف مؤسسات القطاع الخاص توفر العوائد االقتصادية الواسعة لبلقتصاد ككؿ، مثمما تحقؽ الفوائد الواسعة 

لؤلفراد المستثمريف، و بشكؿ خاص المجتمعات التي تتبنى في سياساتيا االقتصادية حرية السوؽ المتسمة 

باالنفتاح نسبيا عمى المدخبلت، و االستقبللية في االستثمار و اتخاذ القرارات العممية و بتوفير الحوافز المطبقة 

  (.1)بعدالة و ثبات لكافة المشاركيف

 بيف القطاعيف العاـ و الخاص عبلقة طوعية و تعاونية بيف ىيئات فاعمة مختمفة في القطاعيف العاـ  شراكةفاؿ

يوافؽ فييا كؿ المشاركيف عمى العمؿ جنبا إلى جنب لتحقيؽ ىدؼ ( غير الحكومي ) و الخاص  (الحكومي )

مشترؾ أو لمقياـ بمياـ معينة، و قد تخدـ الشركات غايات متنوعة، بما فييا النيوض بقضية مف القضايا أو 

  (.2(ىاتنفيذ ضوابط معيارية أو مدونات لمسموؾ أو تقاسـ المواد والخيرات و تنسيؽ

ف تحقيؽ التنمية المستدامة في المؤسسات االقتصادية تحوليا إلى مدخؿ إداري مرتبط بالوقاية مف إو عميو ؼ

التموث حيث تعمؿ عمى دراسة الوضعية البيئية المؤسسية إلى استخداـ تكنولوجيا أكفأ و أنظؼ مما يجعميا 

تستيمؾ أقؿ قدر مف الطاقة و الموارد و تنتج أدنى حد مف الغازات و المموثات كما تستخدـ معايير معينة تؤدي 

.  إلى الحد مف تدفؽ النفايات و تجعميا قابمة لمتدوير 

أصبحت اإلدارة البيئية مصدرا ىاما الىتماـ المؤسسات و خاصة الصناعية، ذلؾ أنيا صارت مصدرا أساسيا 

لتحسيف صورة الصناعة بيئيا و زيادة األرباح و القدرة عمى المنافسة، و ىذا ما دفع إلى ضرورة إطبلؽ تسمية 

. السمع الخضراء   

  الييكؿ التنظيميإطارو عميو فاف اإلدارة البيئية ىي إدارة متخصصة تتمتع بقدر مف االستقبللية و تعمؿ في 

                                                 

 .62،64، ؿ ؿيشجغ عببكصهُش عجذ اٌىشَُ اٌىبَذ،  (1)

(
2

عذوي أعّبي اٌؾشاوبد ثُٓ اٌمطبعُٓ اٌعبَ و  ) يٍ أجم إتخبر انمشاس /16B.301/TC:انٕثٍمتِىزت اٌعًّ اٌذوٌٍ،  (

 .1،ؿ2008، إٌُىسن،(واٌخبؿ
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 لممؤسسة مما يؤدي إلى زيادة التنسيؽ فيما بيف المؤسسة و الجيات الخارجية مف أجؿ دمج االعتبارات البيئية 

المبلئمة في العمميات الصناعية و معالجة مشاكؿ حماية البيئة و سبلمة العامميف عمى نحو أفضؿ لموصوؿ 

  (.1)بالمؤسسة إلى ما يعرؼ بتحقيؽ الكفاءة البيئية

 وعميو تعزز االىتماـ المتزايد بالبيئة و المحافظة عمييا بتقديـ نظاـ إدارة بيئي متكامؿ عبر صدور سمسمة

تمثؿ مواصفات ىذه السمسمة القاعدة لنظـ اإلدارة البيئية،وتعي العديد مف .(iso1400) المواصفات البيئية

المنظمات و الجيات الصناعية و اإلنتاجية أىمية توافقيا مع متطمبات ىذه المواصفات القياسية أو محاكاتيا 

حتى قبؿ إعتمادىا سنة  (iso14000)لتمؾ النظـ،ولقد بدأت منظمات عديدة في الدوؿ الصناعية بتطبيؽ 

1996. 

(ISO14000)  مف المنظمة المساىمة في الحفاظمواصفات موثقة تستدعي" بأنيا    تعرؼ سمسمة المواصفات

      (.2)عمى استخداـ الموارد األولية، و إنتاج و معالجة و تصريؼ الفضبلت الخطيرة

لقد ازداد االىتماـ بالحوكمة البيئية مؤخرا بعد زيادة الضغوطات عمى الوحدات االقتصادية، و ذلؾ لتحسيف و 

: إحكاـ الرقابة عمى أدائيا البيئي، و مف بيف دوافع االىتماـ ما يمي   

بحيث ترتب عف زيادة االىتماـ بحماية البيئة مف مختمؼ األضرار التي قد تتعرض ليا تغير في : المستيمكيف * 

أنماط الشراء لدى المستيمكيف، و زيادة إقباليـ عمى شراء المنتجات التي ال تسبب أضرار بيئية لممستيمكيف و 

المستثمريف، قد يترتب عف التأثيرات البيئية السالبة ألنشطة الوحدات االقتصادية زيادة في المخاطر و االلتزامات 

البيئية، و كذا تخفيض األرباح المحققة، و لذلؾ فاف ىناؾ ضغوط متزايدة مف جانب المساىميف و المستثمريف 

لمحصوؿ عمى معمومات عف أداء المؤسسة البيئي ، إلى جانب أدائيا المالي ، فمجموع المستثمريف و المساىميف 

                                                 

(
1

وٍُخ ).أبحبث إلتظبدٌت ٔإداسٌت.اإلداسح اٌجُئُخ وآٌُبد رفعٍُهب فٍ اٌّؤعغخ اٌصٕبعُخ"ِىعً عجذ إٌبصش، أِبي سؽّبْ، (

 .67-66ؿ ،ؿ2008، دَغّجش04:، اٌعذد (اٌعٍىَ اإللزصبدَخ و اٌزغبسَخ و عٍىَ اٌزغُُش،عبِعخ ثغىشح،اٌغضائش

(
2

 iso14001رمىَُ ِغزىي رٕفُز ِزطٍجبد ٔظبَ اإلداسح اٌجُئُخ "اَضبس عجذ اٌهبدٌ آي فٕغبي، عىصاْ عجذ اٌغٍٕ اٌجُبرٍ،(  

،  07،2007:، اٌعذديجهت اإلداسة ٔ اإللتظبد."1دساعخ ؽبٌخ فٍ اٌؾشوخ اٌعبِخ ٌصٕبعُخ اٌجطبسَبد ِعًّ ثبثً 

  .115-114ؿ ؿ
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عمى قناعة كافية بأف الممارسة البيئية السيئة ألنشطة الوحدات االقتصادية قد تؤدي إلى زيادة االلتزامات و 

. بالتالي المخاطر ، مما يؤدي إلى تخفيض األرباح و اإلضرار بمصالحيـ   

تحتاج البنوؾ و مؤسسات اإلقراض إلى معمومات بيئية توفرىا التقارير المالية ، و ذلؾ لتقييـ : المقرضيف  * 

ئتمانات ، ذلؾ ألنيا قد تتعرض لمخاطر ناتجة عف التأثيرات البيئية اإلالمخاطر البيئية التي قد تترتب عف 

السالبة ألنشطة الوحدات االقتصادية كما في حاؿ منح ائتماف بضماف عقار مموث ، مما قد يسبب مخاطر بيئية 

. جسيمة عمى مؤسسات اإلقراض و البنوؾ   

القوانيف التي تطالب بحماية البيئة مف بيف األضرار التي سببتيا التأثيرات البيئية السالبة ألنشطة الوحدات * 

االقتصادية حدوث ثقب األوزوف ، التغيرات المناخية ، و األمطار الحمضية ، مما أجبر العديد مف الدوؿ عمى 

إعداد قوانيف و سياسات بيئية تيدؼ الى تحقيؽ التنمية االقتصادية و المحافظة عمى البيئة مف األضرار 

. المختمفة   

مارست الجماعات البيئية في العديد مف الدوؿ ضغوطا متزايدة عمى الوحدات : جماعات الضغط البيئي * 

(.1)االقتصادية و الحكومات بيدؼ المحافظة عمى البيئة و حمايتيا مف األضرار التي قد تتعرض ليا  

.  و تندرج جماعات الضغط البيئي ضمف تنظيمات المجتمع المدني   

: المجتمع المدني  – 3  

أضحى ىناؾ شبو اتفاؽ عمى أف التنمية يجب أف تحقؽ مف أسفؿ ، مف األفراد أو الناس أنفسيـ و لـ تعد 

التنمية مجرد أداة تراكـ في طاحونة النمو مف قبؿ النخبة أو الحكومات بؿ أصبح لمناس العادييف دورا في تشكيؿ 

 اختياراتيـ التنموية و صياغة مفردات لغة الخطاب التنموي لدولتيـ بدال مف تفويض النخب و المسؤوليف

 

                                                 

(
1

اْداء اٌّزُّض ٌٍّٕظّبد و اٌؾىىِبد :انًهتمى انذٔنً انثبًَ."ؽىوّخ اٌّؤعغبد و ِزطٍجبد ؽّبَخ اٌجُئخ"عّعخ هىاَ، (

عبِعخ لبصذٌ ِشثبػ، وسلٍخ ، ) ّٔى اٌّؤعغبد و اإللزصبدَبد ثُٓ رؾمُك اْداء اٌّبٌٍ و رؾذَبد  اْداء اٌجُئٍ:اٌطجعخ اٌضبُٔخ

  .405-404، ؿ ؿ 2011ٔىفّجش23 -22،(اٌغضائش
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 .)1( الرسمييف عف ذلؾ

فالحقيقة أف مشكمة التنمية ال تكمف دائما في قمة الموارد المادية، و إنما في كيفية استغبلؿ تمؾ الموارد ، و ىذه 

الكيفية تتوقؼ بدورىا عمى طبيعة نوعية البشر الذيف يقوموف باستغبلليا، و لذا فاف االستثمار الحقيقي البد أف 

يتـ مف خبلؿ منظماتية تنمية و تطوير الميارات و القدرات الفردية لؤلعضاء بشكؿ يقمؿ العبء عمى الحكومة ، 

حيث يصبح لمؤسسات المجتمع المدني دور شريؾ لمدور الحكومي في تنفيذ برامج و خطط التنمية الشاممة 

بمختمؼ جوانبيا االقتصادية و االجتماعية و الثقافية و البشرية، و ىي تتمقى مف الحكومة الدعـ و المساندة 

  .لمقياـ بيذا الدور

و يبرز مجاؿ حماية البيئة بوصفو أحد أكثر المجاالت التي أولت باىتماـ و عناية المجتمعات اإلنسانية 

المعاصرة قوة الدور الميداني الذي بمغو قطاع المجتمع المدني عمى صعيد السياسات و التدابير المتعمقة بقضايا 

الصالح العاـ المشترؾ، إذ أغمب األساتذة و الميتميف بمجاؿ البيئة عمى تأكيد السبؽ الذي أحرزتو التنظيمات 

المدنية في إثارة قضايا المحيط البيئي و دفعيا لساحات النقاش اإلنساني المتعدد الجوانب و إسياميا في لفت 

نظر كؿ األطراؼ الفاعمة في المجتمع و عمى المستوييف الرسمي و الجماىيري اتجاه حدة و خطورة األوضاع 

. البيئية المعاصرة و رفع مستوى وعييـ العاـ بمدى أىمية و حيوية النظـ و العناصر الطبيعية   

 و في خضـ كؿ التحوالت التي شيدتيا أسس و ضوابط التعامؿ اإلنساني مع محيطو البيئي، و ما نجـ عنيا اإذ

مف تداعيات وخيمة عمى سبلمة و استدامة النظـ البيئية، كاف امتياز المجتمع المدني مف حيث سبقيا في إدراؾ 

(.2)رتداعيات ىذا الوضع الراىف و إثارتيا لمنقاشات حوؿ مسبباتو و دوافعو و مسؤولية اإلنساف المعاص  

و لقد أصبحت الجيود الذاتية و التطوعية ضرورة ممحة، و عميو تتضاعؼ أىمية ما يقـو بو المجتمع المدني 

في التنمية المستدامة، حيث فرض ىذا األخير نفسو كعنصر فاعؿ يتسـ بالمسؤولية و التحدي في القضايا 
                                                 

(
1

 وثؾىس اٌذوي  دِشوض اٌذساعب:اٌمبهشح.تجذد انمٍبدة ٔ انتًٍُت فً انٕطٍ انؼشبًصالػ عبٌُ صسٔىلخ، عجذ اٌعضَض ؽبدٌ، ( 

 . 20،ؿ2004ٌٕبُِخ،ا

(
2

لغُ اٌؾمىق،وٍُخ اٌؾمىق واٌعٍىَ اٌغُبعُخ، ).أطشٔحت دكتٕساء."ِغبهّخ اٌّغزّع اٌّذٍٔ فٍ ؽّبَخ اٌجُئخ"ثشوبد وشَُ، (

  .71،ؿ(2014، 2013عبِعخ ِىٌىد ِعّشٌ، رُضوصو،اٌغضائش،
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البيئية، مف خبلؿ زيادة الوعي البيئي و معالجة المشاكؿ البيئية محميا أو وطنيا أو عالميا، وذلؾ بالقياـ بمشاريع 

  (.1)و تنفيذ برامج تكوف أىدافيا فحسب، بؿ يتحداه في كثير مف الحاالت إلى المشاركة في صنع القرار

و إف إدراؾ الجميع لما تمثمو المشاكؿ البيئية و التموث البيئي مف خطر عمى الحياة البشرية و التنمية 

االقتصادية عمى المدى القصير و الطويؿ، جعؿ مف عممية الحفاظ عمى البيئة و حمايتيا بعدا استراتيجيا لئلدارة 

.الرشيدة لمموارد الطبيعية ألنيا شرط أساسي لتحقيؽ التنمية المستدامة   

ف حماية البيئة ال يمكف أف تعتبر فقط كسياسة مف سياسات الدولة يقتصر محتواىا عمى توجيات و إ و عميو ؼ

قوانيف ذات بعد قصير المدى بؿ يجب أف ترتقي إلى بعد استراتيجي تتكامؿ فيو مجيودات الدولة مف خبلؿ 

  .سياساتيا البيئية مع الثقافة البيئية و الوعد البيئي لمفرد و المؤسسة و المجتمع ككؿ

فالثقافة البيئية تيدؼ إلى تطوير الوعي البيئي و خمؽ المعرفة البيئية األساسية بغية بمورة سموؾ بيئي ايجابي و 

دائـ، و الذي ىو بمثابة الشرط األساسي كي يستطيع كؿ شخص ألف يؤدي دوره بشكؿ ىادؼ فعاؿ في حماية 

 تعد التربية البيئية مف األسس الميمة في تقويـ و.(2)البيئة و بالتالي المساىمة في الحفاظ عمى الصحة العامة

الوعي البيئي لدى المواطف إذا ما أحسف التخطيط ليا و يجب أف تعمؿ التربية البيئية عمى تطوير عرؼ محمي 

يمارس في بيئات متعددة و في غمار الحياة اليومية لتمؾ المجتمعات المحمية، فالكثير مما يسمى بالمشكبلت 

الوطنية ىي في حقيقتيا حصيمة المشكبلت المحمية و الفردية فإذا ما تـ حؿ ىذه المشكبلت فاف الحالة تعني 

قطع المحمية و الفردية فإذا ما تـ حؿ ىذه المشكبلت فاف الحالة تعني قطع الشوط نحو تحسيف البيئة لصالح 

 (.3)مجتمع أوسع كالمنطقة أو الدولة

 وعميو فاليدؼ العاـ لمتربية البيئية ىو تطوير المجتمع البشري لبيئتو و ما يكتنفيا مف مشكبلت و المزودة أفراده

  بالمعرفة ، الميارات ، االتجاىات ، و القدرة عمى القياـ بالعمؿ كفرد مستقؿ و في شكؿ جماعي لحؿ
                                                 

(
1

لغُ اٌعٍىَ اٌغُبعُخ،وٍُخ اٌؾمىق و ).يزكشة يبجغتٍش."دوس رٕظُّبد اٌّغزّع اٌّذٍٔ فٍ اٌزُّٕخ اٌّغزذاِخ"ًِٕ هشِىػ،( 

  .60،ؿ(2010-2009اٌعٍىَ اٌغُبعُخ، عبِعخ اٌؾبط ٌخضش، ثبرٕخ، اٌغضائش،

.5، ؿيشجغ عببكثشوبد وشَُ، ( 2(  
.41، ص2008اليازوري، :عماف.عمـ البيئةحسيف السعدي،  ( 3(  
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  (.1) المشكبلت المعاصرة و منع ظيور مشكبلت أخرى

 الوعي البيئي عمى أىميتو و ضرورتو ال يكفي وحده لحؿ المعضمة بؿ البد مف أف يواكبو جيد تقنيني إف

(.2)تشريعي يعمؿ عمى تأصيؿ القواعد و سف القوانيف البيئي  

كما يمعب اإلعبلـ البيئي دورا ميما في ىذا المجاؿ مف خبلؿ عممية اإلتصاؿ البيئي الذي ىو نقؿ المعمومة 

المتعمقة بالبيئة مف قبؿ الوكاالت المعنية والمنظمات غير الحكومية إلى عامة المواطنيف مف أجؿ توسيع دائرة 

ويعتبر اإلتصاؿ البيئي اإلستعماؿ اإلستراتيجي لمتقنيات اإلعبلمية مف .معارفيـ و التأثير عمى آرائيـ اتجاه البيئة

أجؿ تدعيـ السياسات و المشاريع البيئية و ترقيتيا، كما يعد نشاطا تفاعميا ييدؼ إلى إشراؾ كؿ األطراؼ 

و ىو تعديؿ وتشجيع السموكيات اإليجابية .المعنية بالعمؿ بدقة و جدية اتجاه المجموعات موضوع االستيداؼ

(.3)بيف الناس و ذلؾ بمساندة تمؾ السياسات و المشاريع و تشجيع المشاركة فييا . 

دور الفواعؿ الدولية في تحقيؽ التنمية المستدامة : المطمب الثالث   

: المنظمات الحكومية– أ   

  : األمـ المتحدة -1

تعتبر المنظومة المؤسساتية لؤلمـ المتحدة الناشطة في مجاؿ البيئة مف أىـ و أقوى المؤسسات في منظومة 

الحكـ البيئي العالمي، مف خبلؿ برنامج األمـ المتحدة لمبيئة، المؤسسة األكثر تأثيرا في مجاؿ تنسيؽ الجيود 

لحماية البيئة، مف جية أخرى، فقد رعت األمـ المتحدة مجموعة مف المؤثرات البيئية العالمية حوؿ البيئة و 

  .التنمية و لجنة التنمية المستدامة

 ففيما يتعمؽ ببرنامج األمـ المتحدة  )UNEP)   تأسيسو خبلؿ مؤتمر األمـ المتحدة حوؿ البيئة البشرية لقد تـ 

                                                 

.  29، ص2005الدار العالمية،:مصر.التربية البيئيةابراىيـ عصمت مطاوع،  ( 1(  
.8ص ،2011دار المبلؾ،:،بيروت2ط.اإلسالـ و البيئةحسيف الخشي، ( 2

(  

(
3

لغُ عٍىَ اإلعالَ و اإلرصبي ،وٍُخ عٍىَ اإلعالَ و ).يزكشة يبجغتٍش."اإلرصبي و اٌزشثُخ اٌجُئُخ اٌؾبٍِخ"إُِٔخ وغُشح، (

  .62،ؿ(2011-2010اإلرصبي، اٌغضائش،
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 ، 2997، و الوثيقة التأسيسية ليذه الييئة ىي قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ 1972عاـ ـ بستوكيوؿ

(.1)، باإلضافة إلى العديد مف اآلليات242 / 53وقرار الجمعية العامة رقـ   

   تشمؿ الوظائؼ الرئيسية لبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة، كما حددىا قرار إنشائو الصادر عف الجمعية العامة 

: فيما يمي   

. تنمية التعاوف الدولي في مجاؿ البيئة، و تقديـ التوصيات المناسبة ليذا الغرض  – 1  

. وضع النظـ اإلرشادية العامة لتوجيو البرامج البيئية و تنسيقيا في إطار منظمة األمـ المتحدة  – 2  

. متابعة تنفيذ البرامج البيئية، و جعؿ الوضع البيئي الدولي تحت البحث و المراجعة المستمرة  – 3  

. تنمية مساىمة الييئات العممية و المينية المتصمة الكتساب المعارؼ البيئية و تقويميا و تبادليا  – 4  

. جعؿ النظـ و التدابير البيئية الوطنية و الدولية في الدوؿ النامية تحت المراجعة المستمرة  – 5  

تمويؿ برامج البيئة و تقديـ المساعدة و تشجيع أية جية، سواء داخؿ األمـ المتحدة أو خارجيا، لممشاركة – 6  

   (.2) في تنفيذ مياـ البرامج، و المراجعة السنوية لما يتـ في ىذا الخصوص و إقراره

:مف ثبلث مراحؿ متعاقبة  (UNEP)و تتكوف طريقة عمؿ  

جمع المعمومات حوؿ المشاكؿ البيئية و الجيود المبذولة إليجاد حموؿ ليا، و يتـ دمجيا في : المرحمة األولى 

  .تقرير يتناوؿ حالة البيئة، و يقدـ إلى مجمس اإلدارة

. تتكوف مف تحديد األىداؼ و االستراتيجيات الواجب تحقيقيا عند القياـ ببعض األعماؿ : المرحمة الثانية   

(3)فيي عبارة عف أنشطة و فعاليات يتـ اختيارىا و تحظى بدعـ مف صندوؽ البيئة: المرحمة الثالثة   

         

                                                 

(
1

، اٌؾٍف،  عبِعخ ؽغُجخ ثٓ ثىعٍٍ)دفبتش انغٍبعت ٔانمبٌَٕ".فعبٌُخ اٌّؤعغبد اٌجُئُخ اٌذوٌُخ"ِشاد ثٓ ععُذ، صبٌؼ صَبٍٔ، (

  .215، ؿ2013، عىا09ْ:، اٌعذد(اٌغضائش

.104،ؿيشجغ عببكسَبض صبٌؼ أثىاٌعطب،  (
2
(  

(
3

 ،  2010ِٕؾىساد اٌؾٍجٍ اٌؾمىلُخ،:ثُشود .انُظبو انمبًََٕ انذٔنً نحًبٌت انبٍئتصالػ عجذ اٌشؽّٓ عجذ اٌؾذَضٍ، ( 

  .113ؿ
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  (CSD مف أجؿ متابعة التزامات و قرارات مؤتمر األمـ   )تـ تأسيس لجنة األمـ المتحدة لمتنمية المستديمة 

، و اليدؼ العاـ ليذه المجنة ىو تحسيف 1992دي جانيرو في عاـ ويرالمتحدة حوؿ البيئة و التنمية في 

  إطار المجمس اإلندماج و التكامؿ بيف األبعاد البيئية، االجتماعية و االقتصادية لمتنمية المستديمة في 

.اإلقتصادي و اإلجتماعي التابع لؤلمـ المتحدة  

دعت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة إلى تكويف لجنة لمعالجة  العالمية حوؿ البيئة و التنمية، بالنسبة لمجنة

و قد حددت وظائؼ ىذه المجنة في إقتراح إستراتيجيات  القضايا الناشئة عف التقاطع بيف قضايا البيئة و التنمية،

قتراح آليات لتشجيع الدوؿ النامية نحو التعاوف الدولي البيئي بيف الدوؿ  طويمة المدى لمتنمية المستدامة، وا 

.وفحص الطرؽ المبلئمة لمعمؿ الدولي الفعاؿ في مجاؿ البيئة المتطورة والنامية،  

فيما يتعمؽ بمؤتمرات األمـ المتحدة البيئية، فيي تعتبر مف بيف أىـ الطرائؽ التي اعتمدت عمييا األمـ المتحدة 

في تطوير المؤسسات الدولية لحماية البيئة العالمية ىي تنظيـ مؤتمرات دولية عالمية لمناقشة القضايا البيئية 

   (.1)الناشئة

: فيما يتعمؽ بالمؤتمرات العالمية الكبرى، فيمكف إدراجيا عمى أساس التطور الزمني اآلتي   

  : 1972 ػ مؤتمر ستوكيولـ عاـ 1

 يعد المبنة األولى لمحماية الدولية لمبيئة ، حيث قررت الجمعية العامة لؤلمـ 1972      مؤتمر ستوكيولـ عاـ 

دولة و العديد مف الوكاالت  ( 113) و قد حضر المؤتمر  ( 2398 )المتحدة عقد ىذا المؤتمر بموجب قرارىا 

مف المنظمات غير الحكومية، و قد أسفر المؤتمر عمى إصدار إعبلف  ( 400 )المتخصصة مع حضور 

- 13 )، حيث تناولت وضع الدوؿ الفقيرة و ضرورة تنميتيا أما المواد 1972ستوكيولـ بخصوص البيئة سنة 

، فتناولت بالتخطيط المدروس لمموارد و العمؿ عمى تحسيف البيئة، و و جوب إدخاؿ العمـ واستخداـ التقنية  (15  

  (.1)في التنمية االقتصادية و الصناعية لمحد مف التموث

                                                 

.217-216، ؿ ؿيشجغ عببكِشاد ثٓ ععُذ، صبٌؼ صَبٍٔ،  (
1
(  
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 عالـ، أكثرىـ مف مشاىير العمماء 2200 جمع قرابة 1971و قد ميد النعقاد ىذا المؤتمر اجتماع انعقد سنة 

لـ تجابو البشرية خطرا حتى اآلف بيذه : " مف بينيـ أربعة يحمموف جائزة نوبؿ لؤلمـ المتحدة و مما جاء فييا 

الضخامة ناتج عف عدة عوامؿ كؿ منيا كاف كافيا لوجود مشكبلت مستعصية الحؿ و تعمف مجتمعة أف آالـ 

اإلنسانية سوؼ تزداد إلى حد مخيؼ في المستقبؿ القريب، و إف كؿ حياة سوؼ تكوف ميددة بخطر التبلشي 

نحف عمماء الحياة الطبيعية ال نشؾ بفعالية الحموؿ الخاصة بيذه المسائؿ و لكننا نمح في القوؿ بأننا ... 

مقتنعيف بوجود ىذه المعضبلت عمى األرض و بأنيا متشابكة و مف الممكف حميا و نحف نصبوا إلى تأميف 

  ."حاجات اإلنساف إذا وضعنا جانبا مصالحنا الفردية 

و "  أرض واحدة إاللف يكوف لنا " و قد نشرت وثائؽ المؤتمر بألؼ و مئة صفحة و صدر عنو تقرير بعنواف 

وأعمف المؤتمر توصيات أكد فييا أف اإلنسانية كؿ ال يتجزأ، و شدد عمى حماية البيئة و المحافظة عمييا،   

 دعا إلى السعي لمتوصؿ إلى سياسة عالمية ووضع خطوات و معالـ لعمؿ عالمي خمؼ مؤسسات تيتـ بشؤوف

  (.2) البيئة ضمف نطاؽ األمـ المتحدة

ليذا  ( 96 )كاف لمؤتمر ستوكيولـ الدور الميـ لمتربية البيئية في حماية البيئة و صيانتيا، و قد دعت التوصية 

المؤتمر منظمات األمـ المتحدة و منظمة اليونسكو لمسعي التخاذ الخطوات الضرورية لوضع برنامج دولي 

  .متكامؿ في المدارس و خارجيا

: و لقد حدد المؤتمر ثبلث أركاف لحماية البيئة عمى المستوى الوطني و الدولي و ىي   

.  ػ البحث العممي 1          

.  ػ التشريعات البيئية 2          

  (.3) ػ التربية البيئية3        

                                                                                                                                                             

.22، ؿ2012داس اٌضمبفخ،:عّبْ.انًُٓجٍت انتششٌؼٍت فً حًبٌت انبٍئت دساعت يمبسَتعٍٍ عذٔبْ اٌفًُ ،  (
1
(  

.266-265، ؿ ؿ2008داس اٌخٍذؤُخ،:اٌغضائش.يشكالث انتًٍُت ٔ انبٍئت ٔ انؼاللبث انذٔنٍتعجذ اٌشصاق ِمشٌ،  (
2
(  

.43 ، ؿ2009داس إٌّبهظ،:اْسدْ.انبٍئت حًبٌتٓب ٔطٍبَتٓبوائً إثشاهُُ اٌفبعىٌٍ، ِؾّذ عطى اٌهشوط، (
3
(  
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  : 1992 ػ قمة األرض سنة 2

ي ودي جانيرو بالبرازيؿ قمت األرض حضرىا أكثر مف   عقدت في 1992 جواف 12 و 1ففي الفترة ما بي

مائة رئيس دولة عمى نحو يؤكد الدور الفاعؿ لؤلمـ المتحدة في إثارة الوعي بقضية البيئة عمى أجندة االىتمامات 

. و السياسات الدولية و عمى أعمى مستوى سياسي   

  1و قد أقر ىذا المؤتمر ثبلث وثائؽ ىامة تشمؿ مجموعة مف المبادئ حوؿ البيئة و التنمية المستدامة

.  ريو بشأف البيئة إعبلف -1  

  . 21جدوؿ أعماؿ القرف - 2

 البياف الرسمي غير الممـز قانونا لمبادئ مف أجؿ توافؽ عالمي في اآلراء و إدارة جميع أنواع الغابات و -3

. حفظيا و تنميتيا   

: و باإلضافة إلى ذلؾ جرى في المؤتمر فتح باب التوقيع عمى معاىدتيف ىما   

. اتفاقية التنوع الحيوي و التكنولوجي -  

  (.2) االتفاقية اإلطارية المتعمقة بتغيير المناخ-

حاوؿ التوفيؽ بيف البيئة و التنمية و اإلقرار بأنيما وجياف لعممة " قمة األرض " و تجدر اإلشارة بأف مؤتمر -

واحدة، و أف التنمية البد أف تكوف تنمية مستدامة تمبي الشروط البيئية بقدر تمبيتيا الحتياجات اإلنسانية و 

  .الحياتية مف خبلؿ االستخداـ العقبلني لمموارد الطبيعية

إف ىدؼ المؤتمر ىو وضع البيئة في " أميف عاـ المجنة اإلعدادية لممؤتمر بالبرازيؿ " موريس سترونغ " يقوؿ 

مركز السياسة االقتصادية لدى صانعي القرار و إدماج األبعاد البيئية في مركز السياسة االقتصادية لدى 

، و إدماج األبعاد البيئية في الحوار بشأف التنمية و وضع خطة عمؿ لمسنوات الباقية مف القرفرصانعي القرا  

 
                                                 

.93، ؿ2010داس اٌخٍذؤُخ،:اٌغضائش.انًغؤٔنٍت انذٔنٍت ػٍ حًبٌت انبٍئتصجبػ اٌعؾبوٌ ، ( 
1
(  

.268، ؿيشجغ عببكعجذ اٌشصاق ِمشٌ،  (
2
(  
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(.1) "21الجدوؿ " ، و ليذا أطمؽ عمى جدوؿ أعماؿ المؤتمر  "21 الحالي و لمقرف   

  : 2002مؤتمر جوىانسبورغ سنة 

 إلىػ08-26 )عقد مؤتمر القمة العالمي لمتنمية المستدامة تحت رعاية األمـ المتحدة خبلؿ الفترة الممتدة مف 

في مدينة جوىانسبورغ بجنوب إفريقيا و ذلؾ لتحسيف معيشة الناس و المحافظة الموارد  ( 2002 09 -04

الطبيعية في عالـ يشيد نما سكانيا، يصاحبو طمب متزايد عمى الغذاء و المأوى و الطاقة و الخدمات الصحية و 

  (.2)األمف اإلقتصادي

كاف انعقاد مؤتمر القمة العالمي لمتنمية المستدامة في جوىانسبورغ فرصة لمراجعة ما تـ تنفيذه في مجاؿ - 

 ، كما أف 2002 و جوىانسبورغ 1992يودي جانيرو  رتحقيؽ التنمية المستدامة خبلؿ العقد الفاصؿ ما بيف

عقد المؤتمرات التحضيرية التي سبقتو و التي ضمت كؿ النشطاء في المجاالت البيئية و التنموية في العالـ 

 في رسـ صورة واضحة عف تحديات التنمية المستدامة و مستقبؿ األرض في القرف الحادي  ساىمت

 (.3 )و العشريف

 تحتؿ مكانة الصدارة و 2000أصبحت أىداؼ التنمية لؤللفية التي أقرىا مؤتمر القمة الذي عقد في سبتمبر عاـ 

 مؤشرا باعتماد عاـ 28 غاية غاية قابمة لمقياس مف خبلؿ 18 أىداؼ رئيسية و 8اشتممت أىداؼ األلفية 

.  كسنة مرجعية لتقييـ اإلنجاز و تحقيؽ األىداؼ 1980  

و تتمخص أىـ أىداؼ األلفية في القضاء عمى الفقر ، تعزيز المساواة بيف الجنسيف و تمكيف المرأة مف ضماف 

ضماف بيئة مستدامة : بيئة مستدامة و تطوير شراكة عالمية لمتنمية و سوؼ يتـ ىنا التركيز عمى المبدأ السابع 

. سياسات البمد و برامجو ، و عكس االتجاه   في خسارة الموارد البيئية في أي دمج مبادئ التنمية المستدامة   

دخاؿ تحسيناتالعمؿ عمى تخفيض عدد األشخاص الذيف ال يحصموف عمى مياه الشرب بنسبة النصؼ   ،وا 

                                                 

.105،ؿ2013داس اٌؾبِذ،:عّبْ.حًبٌت انبٍئت ٔ يكبفحت انتهٕث َٔشش انثمبفت انبٍئٍتلشَذ عُّش، ( 
1
(  

.180، ؿيشجغ عببكصجبػ اٌعؾبوٌ،  (
2
(  

.39، ؿ2003اْهٍُخ،:اْسدْ.، انؼٕنًت ٔ يغتمبم األسعثبرش ِؾّذ عٍٍ وسدَ( 
3
( 
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(.    1)2020ىامة عمى حياة ماال يقؿ عف مئة مميوف شخص مف سكاف األحياء الفقيرة بحموؿ  

                                                     : (20+ ريو  )مؤتمر األمـ المتحدة لمتنمية المستدامة  

 في ريو و عرؼ 20012يونيو /  حزيراف 22 الى 20     عقد مؤتمر األمـ المتحدة لمتنمية المستدامة مف 

 سنة مف العمؿ البيئي، أي الفترة الفاصمة بيف عامي 20و اليدؼ مف المؤتمر ىو تقييـ . ( 20+  ريو )باسـ

 سنة ألنو ال يمكف قراءة الجيود الدولية البيئية و المعوقات 40 ، لكف الواقع ىو تقييـ الفترة 2012 و 1992

(.   2) كمحطة أساسية ليذه الجيود1972التي اعترضتيا خبلؿ ىذا المسار انطبلقا مف مؤتمر ستوكيولـ عاـ 

و تتمثؿ األىداؼ الثبلثة لممؤتمر في ضماف التزاـ سياسي جديد تجاه التنمية المستدامة ، و تقييـ نقائص التقدـ 

و التقييـ في تحقيؽ االلتزامات المتفؽ عمييا، و مجابية التحديات الصاعدة و قد اتفقت الدوؿ األعضاء في 

االقتصاد األخضر في إطار التنمية المستدامة و القضاء عمى " األمـ المتحدة حوؿ المحوريف التالييف لممؤتمر 

و إسياماتو في قمة ريو الجديدة، أصدر برنامج األمـ المتحدة " اإلطار المؤسساتي لمتنمية المستدامة " و " الفقر 

مسارات إلى التنمية المستدامة و القضاء عمى الفقر ..... نحف اقتصاد أخضر " لمبيئة تقريرا شامبل حوؿ عنواف 

و في اليدؼ العاـ لمواجية الفقر و بناء  ( 20+ ريو  )اعتبر أحد أىـ مساىمات األمـ المتحدة في عممية " 

(.3) مستداـ21قرف   

 في كيفية تحديد أجندة عمؿ لمعشريف سنة المقبمة، عمما بأف (20+ و ي ر) مؤتمربإيجاز تتمخص تحديات

عشريف سنة الماضية لـ تكف رابحة لذا فالرىاف كيؼ نعيد تشغيؿ الجياز و توفير قوة دفعو ؟ فقد استعرضت 

 معظـ األقطار العربية مثبل جيودىا مف دوف التركيز عمى أىمية تقييـ السياسات العامة البيئية في ىذا الباب

                                                 

.137، ؿيشجغ عببكخجبثخ عجذ هللا،  (
1
( 

بحوث إقتصادية ".مدخؿ إلى تقييـ السياسات البيئية العالمية:2012 لعاـ20+مف مؤتمر استكيولـ إلى ريو"الحسيف شكراني، (2)
 .160ص ،2013، 64-63:العدداف ،(لبناف مركز دراسات الوحدة العربية،).عربية

معيد )ممؼ مجمة عمـو وتكنولوجيا.الشبكة العربية لؤلمف اإلنساني،اإلقتصاد األخضر مسارات بديمة إلى التنمية المستدامة( 3)
 ...https://arabhumansecuritynetwork.files.wordpress.co :متحصؿ عميو مف ،(الكويت لؤلبحاث العممية
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  (.1) كخيار استراتيجي إلدماج األبعاد الثبلثة لمتنمية المستدامة في خياراتيا التنموية

:اإلتحاد الدولي لصوف الطبيعة و الموارد الطبيعية-2   

وترتبط بيذا  ،1948أنشئ اإلتحاد الدولي لصوف الطبيعة و الموارد الطبيعية الذي يتخذ مف سويسرا مقرا لو عاـ 

اإلتحاد حكومات و منظمات غير حكومية وعمماء وخبراء في حماية البيئة بيدؼ تنمية موارد البيئة الحية 

.واستخداميا المعزز  

:اآلتيفي وتتمثؿ أىـ مياـ اإلتحاد   

.رصد واقع األنظمة البيئية في المناطؽ المختمفة في العالـ-1  

تخطيط األنشطة الخاصة بالمحافظة عمى البيئة مف خبلؿ اإلستراتيجية العالمية لمصيانة و إستراتيجية العناية -2

. باألرض  

.تشجيع الحكومات و المنظمات الحكومية و غير الحكومية عمى ممارسة األنشطة السابقة-3  

(. 2)توفير الخبرة و المساعدة البلزمتيف لتحقيؽ تمؾ األنشطة-4  

 إستنادا إلى النتائج المتوصؿ 2016-2013و لقد تـ إعداد البرنامج العاـ لئلتحاد الدولي لصوف الطبيعة لمفترة 

، باإلضافة إلى توجيات المسارات الدولية ذات 2012-2009إلييا خبلؿ الفترة السابقة الممتدة بيف سنتي

العبلقة  و خاصة منيا الخطة اإلستراتيجية لمتنوع البيولوجي التي تـ تبنييا مف طرؼ اإلتفاقية األممية حوؿ 

و إستنادا إلى القيـ الثابتة لئلتحاد .، األىداؼ التنموية لؤللفية2015التنوع البيولوجي، باإلضافة في أفؽ سنة 

الدولي لصوف الطبيعة، مف أجؿ عالـ عادؿ يحافظ و يثمف الطبيعة فإف البرنامج العاـ يحدد مجاالت عمؿ 

 .)3) و التي تنقسـ إلى ثبلث محاور أساسية2016-2013خبلؿ الفترة . اإلتحاد

                                                 

.161-160،ص صمرجع سابؽ ،شكراني الحسيف( 1(  
.180-179، ؿ ؿ يشجغ عببكوآخشوْ، ...اثشاهُُ اٌهُزٍحسف  نوزاد عبد الرحمف الييتي، (
2
(  

(
3
-2013 ِشوض اٌزعبوْ ٌٍّزىعظ ٌإلرؾبد اٌذوٌٍ ٌصىْ اٌطجُعخ، ثشٔبِظ اإلرؾبد اٌذوٌٍ ٌصىْ اٌطجُعخ ثّٕطمخ ؽّبي إفشَمُب (

  .http:www.iucn.org/mediterranenn:ِزؾصً عٍُه ِٓ .6،8، ؿ ؿ 2016
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. يمثؿ المحاور األساسية لعمؿ اإلتحاد:و المجسـ التالي

 *محاور البرنامج العاـ لئلتحاد الدولي لصوف الطبيعة: يمثؿ (01): الشكؿ

 
  .8،صمرجع سابؽ ،ِشوض اٌزعبوْ ٌٍّزىعظ ٌإلرؾبد اٌذوٌٍ ٌصىْ اٌطجُعخ             * 

وعميو فالمجاؿ األوؿ والثاني  يمثبلف العمود الفقري لعمؿ اإلتحاد الدولي لمطبيعة، أما المجاؿ الثالث يكوف مف 

خبلؿ تطبيؽ وتثميف المعارؼ المتوفرة لدي اإلتحاد في مجاؿ التنمية المستدامة، ووضع برامج آلية لمحد مف 

(. 1)الفقر

    :(النيباد نموذجا ) المبادرات اإلقميمية-2

وبروز التكتبلت اإلقتصادية كسبيؿ إلحداث  في إطار التحوالت الجديدة لئلقتصاد العالمي في ظؿ العولمة،

" أطمؽ عميو إختصارا  حركة الوحدة اإلفريقية في شكؿ جديد مف الشراكة،إحياءالتنمية،حاولت الدوؿ اإلفريقية 

وقد تناولت .وكاف ييدؼ إلى تحقيؽ جممة مف األىداؼ اإلقتصادية والسياسية واإلجتماعية ،"*مبادرة النيباد

كما أشارت في طرحيا لمبادرة  الوثيقة األساسية لمنيباد الحكـ الراشد بإعتباره أحد شروط التنمية المستدامة،

دارية تقوـ عمى مبادئ   الديمقراطية و الحكـ الراشد إلى أف اليدؼ مف المبادرة ىو دعـ أطر سياسية وا 

 
                                                 

.8، ؿانًشجغ َفغّ(  1
 ( 
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(.1)الديمقراطية، الشفافية، المساءلة، النزاىة، إحتراـ حقوؽ اإلنساف، وحكـ القانوف في الدوؿ اإلفريقية  

إقامة شروط التنمية المستدامة،اإلستخداـ األمثؿ لمموارد،باإلضافة إلى مجموعة مف و تتمثؿ أولويات النيباد في 

(.01أنظر الممحؽ رقـ .)(2)األىداؼ و المبادئ التى تسعى لتحقيقيا  

وعميو فالنيباد تولي أىمية كبيرة لمسألة التنمية المستدامة مف خبلؿ التركيز عمى تفعيؿ مفيـو الحكـ الراشد وذلؾ 

مف خبلؿ التركيز عمى مبدأ الشراكة، اإلستغبلؿ األمثؿ لمموارد الطبيعية وحماية البيئة بغية تحقيؽ تنمية 

.مستدامة  

: ب ػ المنظمات غير الحكومية   

ف دورىا عمى المسرح إو نظرا لؤلىمية المتزايدة لممنظمات غير الحكومية و النتائج المثمرة التي حققتيا، ؼ

العالمي يزداد أىمية و أصبحت ىذه المنظمات تمعب أدوارا بارزة عمى صعيد الرأي العاـ العالمي، و تؤثر عمى 

 فقد تصدت المنظمات غير الحكومية الميتمة بالبيئة ، و مف أبرزىا السبلـ األخضر .(3)ةمنظمات رسمي

(Green Peace) عبلقاتيا بالتكنولوجيا المتطورة و الطاقات المتجددة  لمقضايا التي تيتـ البشرية جمعاء في     

، و رو ما ينتج عنيا مف الكوارث النفطية و النووية و اإلشعاعية و تموث و استغبلؿ أعالي و أعماؽ البحا

 .( 4)استنزاؼ طبقة األوزوف و غير ذلؾ

                                                 

إستراتيجية إلعادة ىيكمة إفريقيا و تخميصيا مف التخمؼ و تعزيز التنمية المستقمة و النيوض بالحكـ اإلقتصادي و :النيباد*
. اإلستثمار في الشعوب اإلفريقية و مواجية التحديات الحالية التي تواجو القارة اإلفريقية 

(
1

  يزكشة."2010-2000اٌؾىُ اٌشاؽذ وّذخً ؽذَش ٌزشؽُذ اإلٔفبق اٌعبَ و اٌؾذ ِٓ اٌفمش دساعخ ؽبٌخ اٌغضائش"ؽعجبْ فشط، (

  .197-196، ؿ ؿ(2012-2011لغُ اٌعٍىَ اإللزصبدَخ ،وٍُخ اٌعٍىَ اإللزصبدَخ و عٍىَ اٌزغُُش،عبِعخ اٌغضائش،) .دكتٕساء

(
2

، (كمية العمـو السياسية، جامعة بغداد، العراؽ).مجمة األستاذ."توجو جديد لمتنمية في إفريقيا:النيباد"فوزية خدا كـر عزيز، (
 .        429-428، ص ص 2012، 12:العدد

(
3
، 2002داس إٌهضخ اٌعشثُخ،:ثُشود.انؼٕنًت ٔ انذٔنت ٔ انٕطٍ ٔ انًجتًغ انؼبنًغغبْ ؽّضح عٕى،عٍٍ أؽّذ اٌطشاػ،  ( 

 .202 ؿ 

(
4

دوس اٌّشأح اٌعشثُخ فٍ :بحٕث ٔ أٔساق ػًم انًهتمٍبث ."ِب والع اٌّشأح اٌعشثُخ ِٓ اإلهزّبَ ثبٌجُئخ"أُٔغخ أوؾً اٌعُىد، (

  .18،ؿ[د د ْ]،(إٌّظّخ اٌعشثُخ ٌٍزُّٕخ اإلداسَخ،اٌمبهشح).اٌزُّٕخ اٌّغزذاِخ
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كما تعاظـ تأثير منظمات المجتمع المدني في صياغة السياسة العامة العالمية، و برز دوره الفاعؿ في قضايا 

حماية البيئة و خطر استخداـ األلغاـ األرضية و إلغاء الديوف، و مف األمثمة الحية عمى حيوية المجتمع المدني 

 ، و عمى سبيؿ المثاؿ فاف المنتدى 2001العالمي المنتدى االجتماعي العالمي و الذي ينعقد سنويا منذ سنة 

  منظمة مجتمع مدني لمناقشة50000 حضرتو حوالي 2007االجتماعي العالمي الذي عقد في كينيا في يناير 

 .(1) و اقتراح بدائؿ أكثر انصرافا و استدامة تكيفا مع متطمبات العولمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

(
1

اٌزؾىالد اٌغُبعُخ و إؽىبٌُخ اٌزُّٕخ :انًهتمى انٕطًُ."دوس ؽشوبد اٌّغزّع اٌّذٍٔ فٍ رعضَض اٌؾىُ اٌشاؽذ"ثىؽُٕه لىٌ، (

، 2008دَغّجش 17-16،(وٍُخ اٌعٍىَ اٌمبٔىُٔخ و اإلداسَخ،عبِعخ ؽغُجخ ثٓ ثىعٍٍ،اٌؾٍف،اٌغضائش).فٍ اٌغضائش والع ورؾذَبد

     .3ؿ
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 :خالصة الفصؿ األوؿ

مف خبلؿ ماسبؽ يتضح أف الحوكمة البيئية بإعتبارىا مبدأ شامؿ ينظـ السموؾ العاـ و الخاص نحو مزيد مف 

المساءلة و المسؤولية مف أجؿ البيئة، التى أصبحت تعاني مف العديد مف المشاكؿ عمى مختمؼ المستويات، 

و نظرا لوجود عوامؿ مؤثرة في الحوكمة البيئية والتنمية المستدامة نتيجة إلزدياد عدد . الوطنية ،اإلقميمية والدولية

السكاف وبالتالي إزدياد التأثير عمى إستنزاؼ موارد البيئة مف جية، و صعوبة تمبية اإلحتياجات السكانية مما 

يعيؽ تحقيؽ تنمية مستدامة مف جية أخرى، ىذا باإلضافة إلى التطور التكنولوجي و الصناعي بصفة خاصة 

كؿ ىذه األسباب وغيرىا دفعت بمختمؼ الفواعؿ .وما يحدثو مف تموث و استغبلؿ غير عقبلني لمموارد الطبيعية

.  الوطنية، اإلقميمية والدولية لمتدخؿ مف أجؿ إيجاد حموؿ ليذه المشكبلت كؿ حسب اختصاصو

   فدور الفواعؿ الوطنية  يتجسد مف خبلؿ الشراكة بيف الدولة بإعتبارىا مف يممؾ سمطة إتخاذ القرار عف طريؽ 

مختمؼ السياسات التى تصدرىا في مختمؼ المجاالت، منيا السياسة البيئية التي تتضح مف خبلؿ   سمسمة مف 

القوانيف، المشاريع ومختمؼ اإلجراءات التنظيمية األخرى المتعمقة بممؼ البيئة، كما يمعب القطاع الخاص في 

ىذا اإلطار دورا ميما مف خبلؿ الشراكة مع الدولة، نظرا لما يوفره مف مورد مالي و مناصب شغؿ مف جية، و 

و نظرا لكوف المجتمع المدني حمقة وصؿ بيف المجتمع والدولة، فيو . تبنيو لنظـ اإلدارة البيئة مف جية أخرى

يقـو بنشاطات متعددة في ىذا المجاؿ عف طريؽ الجمعيات البيئية، باإلضافة إلى اإلعبلـ البيئى بمختمؼ 

أما دور الفواعؿ الدولية و خاصة منظمة األمـ المتحدة فيتجسد مف خبلؿ مختمؼ المؤتمرات التى تعقدىا .أنواعو

في مجاؿ البيئة و التنمية، باإلضافة إلى  إنشائيا لبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة، إذ ساىمت بشكؿ كبير في إدراؾ 

كما يمعب البرنامج الدولي لصوف الطبيعة .خطورة الوضع البيئي وبالتالي حرصيا عمى تحقيؽ التنمية المستدامة

مف خبلؿ تبنيو لمحوكمة البيئية كأحد مجاالت عممو دورا ميما، خاصة مف خبلؿ مشروعو في شماؿ إفريقيا في 

كما تساىـ مبادر النيباد كمبادرة إقميمية في تنمية القارة اإلفريقية وتحقيؽ .( 2016-2013)الفترة الممتدة بيف

 . ىدؼ التنمية المستدامة بيا،عف طريؼ اإلىتماـ بمختمؼ المجاالت منيا  الحوكمة البيئية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: انفصم انخبَٙ 

انتجربت انجسائرٚت فٙ يجبل انحٕكًت انبٛئٛت نتحقٛق انتًُٛت انًستذايت 
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: تًٓٛذ    

 

كما أف  إف أساس الحككمة ىك الشراكة بيف مختمؼ الفكاعؿ،كىذا ما ينطبؽ عمى الحككمة البيئية،        

أك إجتماعية تعتبر مطمبا أساسيا لتفعيؿ  إقتصادية، تحسيف مؤشرات الحككمة سكاء أكانت مؤشرات، سياسية،

الجزائر بصفة خاصة مف مشاكؿ  ك كفي ظؿ المتغيرات التى يعرفيا العالـ عامة ،.الحككمة البيئية

ك االستغبلؿ غير العقبلني لممكارد  باإلضافة إلى ازدياد عدد السكاف، ،(...ندرة المياه التمكث،التصحر،)بيئية

جراءات في ىذا المجاؿ،مع األخذ بالحسباف يتكجب كعميو .الطبيعية عمى الجزائر اتخاذ ما يمـز مف سياسات كا 

ك األىداؼ المراد تحقيقيا مف جية أخرل كالتي تركز في مجمميا عمى  اإلمكانات التى تممكيا مف جية،

كىي اآلليات .كىذا لف يتأت إال عف طريؽ الشراكة بيف مختمؼ الفكاعؿ الكطنية كالدكلية.تحقيؽ تنمية مستدامة

ىذه التجربة التي  تبعتيا الجزائر مف خبلؿ تجربتيا في مجاؿ الحككمة البيئية لتحقيؽ تنمية مستدامة،االتي 

. سكؼ يتـ عرضيا مف خبلؿ ىذا الفصؿ
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ٔاقغ انحٕكًت انبٛئٛت فٙ انجسائر : انًبحج األٔل

 

كالتي تعتبر مطمبا أساسيا  ،االبد أكال مف قياس مؤشرات الحككمة بو لرصد كاقع الحككمة البيئية في الجزائر

كما أنو مف الضركرم معرفة أىـ اإلمكانات الطبيعية التى .لتحقيؽ تنمية مستدامة في ظؿ مختمؼ المتغيرات

.  تسمح ليا بتحقيؽ تنمية مستدامة عف طريؽ تفعيؿ سياسات الحككمة البيئية بيا التيتتمتع بيا الجزائر ك

مؤشرات الحوكمة في الجزائر : المطمب األول

  يمكف قياس مؤشرات الحككمة في الجزائر مف خبلؿ قياس  المؤشرات السياسية، االقتصادية، كاالجتماعية 

في الجزائر كأىـ اإلصبلحات التي قاـ بيا المشرع  الجزائرم التي قامت  بيا القيادة السياسية لمببلد  كتكجت  

. بإصدار العديد مف القكانيف كالتشريعات

:  المؤشرات السياسية -1

  قبؿ الحديث عف المؤشرات   السياسية  لمحككمة في الجزائر البد مف اإلشارة إلى التطكر الدستكرم بيا ، 

 أكؿ دستكر في الجزائر، كالذم  حدد طبيعة النظاـ  السياسي  الجزائرم 1963سبتمبر 10حيث كاف دستكر 

 الذم  ىك بدكره  كرس  1976 نكفمبر22كذلؾ مف خبلؿ تبنيو لؤلحادية الحزبية، ليأتي فيما بعد  دستكر 

.  جاء بالعديد مف التغييرات سكاء عمى النظاـ السياسي أك المجتمع1989األحادية الحزبية، إال أف  دستكر 

:   يسمح بإبداء المبلحظات التالية1989 فيفرم 23كعميو إف دستكر     

إلغاء مصطمح االشتراكية، كدكرىا الفعاؿ في تسيير الببلد، كأصبحت المادة األكلى مف الدستكر تشير إلى -

الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فقط، ك بالتالي جاء الدستكر خاؿ مف الشحنة األيديكلكجية 

(االشتراكية
1

.( 

 يصنؼ في خانة دساتير القكانيف، يقكـ عمى مبادئ الديمقراطية الميبرالية لفصؿ 1989إف دستكر   - 

 
                                                 

(
1

 مديرية النشر لكالية قالمة، :الجزائر.النظامي السياسي  الجزائري من األحادية إلى التعددية السياسيةعبد النكر ناجي، (
 .145ص  ، 2006
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 السمطات، التعددية الحزبية، الممكية الخاصة كتخمي الدكلة عف جزء كبير مف مياميا اإلقتصادية ك 

(اإلجتماعية
1

(. 

:  ىي كما قاـ المشرع الجزائرم بالعديد مف التعديبلت الدستكرية التي اقتضت الضركرة ليا ك

  مف الدساتير   فأخذ   مختمفا عما سبؽ1996جاء  دستكر  : 1996نوفمبر 28التعديل  الدستوري -   أ

بنظاـ المجمسيف،كما جمع بيف النظاـ الرئاسي كالنظاـ النيابي، كذلؾ  بتكريس  المساكاة بيف السمطتيف  

حيث  أف المتأمؿ ألحكاـ  . التنفيذية كالتشريعية  كالتعاكف بينيما  كذلؾ  بإستحداث كسائؿ  لمتأثير المتبادلة 

آ ليات  ييدؼ  مف خبلليا  إلى إيجاد تعاكف  كرقابة متبادلة  يتضح لو أنو أكجد ميكانيزمات ك1996دستكر

(بيف السمطتيف مع إحتفاظو بخصكصية إستقبلؿ  كؿ كاحدة منيا عمى األخرل
2

( .

 بادر رئيس الجميكرية بتعديؿ دستكرم تضمف تعديؿ 2002  في سنة:2002التعديل الدستوري لسنة-  ب

المادة الثالثة مف الدستكر ، كالتي كانت  تنص عمى إعتبار  المغة العربية ىي المغة الكطنية كالرسمية ، 

مكرر تمازيغت ىي كذلؾ  لغة كطنية ، تعمؿ  الدكلة  (3)بحيث  جاء  في التعديؿ  الدستكرم في المادة 

 (.3)لترقيتيا  كتطكيرىا بكؿ تنكعاتيا  السياسة المستعممة عبر التراب الكطني

،عمى ثبلث  مجاالت ، تعمؽ  2008نصب  التعديؿ الدستكرم  لسنةا: 2008التعديل الدستوري  لسنة -  ج

فعمى مستكل السمطة . األكؿ  بالسمطة التنفيذية، الثاني برمكز الدكلة،  كالثالث بترقية  الحقكؽ السياسية لممرأة

التنفيذية تـ فتح  المجاؿ أماـ  رئيس  الجميكرية المنتخب  لمترشح  ألكثر مف عيدتيف ، خبلفا لما نص 

أما فيما يتعمؽ برمكز الثكرة، فقد كاف اليدؼ مف كراء  تعديؿ المادة الخامسة مف دستكر  . 1996عميو دستكر

، ىك إضفاء طابع الديمكمة عمييا،  لضماف حفظيما عمى مر األزمنة كاألجياؿ، لذلؾ تـ إدراجيما  1996

                                                 

 .145ص ، المرجع نفسو(1)

 مخبر) .مجمة اإلجتياد  القضائي. "1996عبلقة البرلماف بالحككمة في ظؿ  التعديؿ  الدستكرم  "نصر الديف عاشكر ،  (2)
 .308،ص04، العدد(الجزائر أثر اإلجتياد  القضائي  عمى حركة التشريع، جامعة محمد خيضر، بسكرة،

.  ، المتضمف دستكر الجميكرية  الجزائرية الديمقراطية الشعبية2002أفريؿ 10:  الممضى في 03-02انظر القانكف  (3)
. 2، ص2002 أفريؿ :14، المؤرخة في 25: ، العدد الجريدة الرسمية
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 مف  الدستكر، 178ضمف المبادئ   التي  اليمكف أف يمسيا أم  تعديؿ دستكرم بإضافة بند جديد لممادة  

أما فيما يتعمؽ بترقية الحقكؽ السياسية لممرأة، كتجسيد المبدأ المساكاة بيف  المكاطنيف، فقد أكد التعديؿ 

، عمى إدارة الدكلة الجزائرية في  العمؿ عمى ترقية الحقكؽ  السياسية لممرأة، تنفيذا 2008الدستكرم لسنة

. إللتزاماتيا  الدكلية، كذلؾ  بمضاعفة حظكظيا في النيابة ضمف المجالس المنتخبة

:   كما قامت  السمطات السياسية في الجزائر بالعديد  مف اإلصبلحات أىميا

 إذ أقر البرلماف نص قانكف مرفؽ بقانكف  اإلنتخابات المعدؿ يحدد  تكزيع  :إصالح قانون اإلنتخابات- 1

 462إلى 389مف (المجمس الشعبي الكطني)الدكائر اإلنتخابية، كيرفع عدد  أعضاء الغرفة السفمى   لمبرماف 

(. 1)النسائية ، أم فرض تمثيؿ  المرأة في القكائـ  اإلنتخابية " الككتا"باإلضافة إلى فرض 

  : مادة مف أبرز ما جاء بو84 الذم إحتكل  عمى سبعة أبكاب بمجمكع :إصالح قانون األحزاب السياسية-2

. المخاطبة عمى أساس  أحزاب سياسية ال جمعيات ذات طابع سياسي -

 .إسقاط الجنسية األصمية عف الراغبيف في تأسيس أحزاب سياسية -

 .النص عمى آلية لحؿ  النزاعات  داخميا  قبؿ  المجكء إلى المحاكـ -

إف ىذا اإلصبلح لقانكف األحزاب قد  أعطى سيكالت  في تشكيؿ  األحزاب السياسية ، كبالتالي فتح المجاؿ 

. أماـ مختمؼ األطراؼ لممشاركة في الحياة السياسية

 مادة، كمف  أبرز ماجاء فيو 133 بابا  بمجمكع 12 إحتكل قانكف اإلعبلـ  عمى :إصالح قانون اإلعالم- 3

. فتح المجاؿ أماـ إنشاء قنكات سمعية كبصرية خاصة، ككذا النص عمى عدـ  تجريـ  أك سجف الصحفي 

كما قامت  الجزائر بالعديد مف اإلصبلحات مست قطاعات مختمفة مثؿ قطاع التربية كالتعميـ، العدالة، - 4

مكافحة الفساد باإلضافة إلى قانكف الجماعات المحمية الذم  صدر في صكرة قانكنيف عضكييف أكليما قانكف 

. عضكم متعمؽ بالبمدية، كالثاني متعمؽ بالكالية
                                                 

المركز  : عبد القادر عبد العالي، اإلصبلحات السياسية  كنتائجيا المحتممة بعد اإلنتخابات التشريعية في الجزائر، قطر (1)
 ./http://www.dohainstituteor/realease/get:متحصؿ عميو مف.5ص ،2012العربي لؤلبحاث كدراسة  السياسات ،
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     كفي إطار عـز الجزائر مف خبلؿ جممة اإلصبلحات التي قامت بيا إلى تعديؿ دستكرم جديد، قامت 

لجنة المشاكرات  الكطنية التي ترأسيا عبد القادر بف صالح، باإلستماع إلى مختمؼ مككنات المجتمع حيث  

 طرؼ ، بيف حزب سياسي كشخصيات كطنية كممثمي المنظمات كنقابات 250كجيت الدعكة في المجمكع  ؿ

قتراحاتيا حكؿ مراجعة  الدستكر كقبؿ   كتنظيمات طبلبية كشبانية كمديرم كسائؿ إعبلـ بغية إستقاء آرائيا كا 

ذلؾ، حكؿ جممة اإلصبلحات  التشريعية المطمكبة ، كما كسع الحكار إلى مختمؼ مككنات المجتمع  المدني، 

. كىي الميمة التي باشرىا المجمس  الكطني اإلقتصادم ك اإلجتماعي

كما تكاصمت ىذه المشاكرات بقيادة الكزير األكؿ عبد المالؾ سبلؿ، بعد  اإلنتخابات التشريعية كالمحمية 

كأصبح  مكضكعيا  مقتصرا عمى كضع تصكر لمتعديؿ  الدستكرم القادـ ، مف خبلؿ اإلستماع   لرأم 

كتحقيؽ اإلجماع كالتكافؽ  بيف المشاركيف  في ىذه  .... األحزاب كالطبقة السياسية  كتجميع أكلي لمقترحاتيا،

(. 1)الجمسات  تمييدا لئلعبلف  الرسمي  عف شركع  المجنة الكطنية لصياغة تعديؿ الدستكر في عمميا

حتراـ الحقكؽ  كعمكما يمكف القكؿ أف القفزة النكعية التي حققتيا الجزائر في مجاؿ تكريس الحكـ الديمقراطي كا 

 ،كعميو يمكف قراءة 1989كالحريات  األساسية، تجسدت بصفة خاصة مع إحبلؿ التعددية الحزبية  في عاـ

 :مؤشرات الحككمة بصفة عامة في الجزائر مف خبلؿ الجدكؿ التالي

.*  مؤشرات الحكـ في الجزائر:يمثؿ)  01(:                               الجدكؿ رقـ

                                                 
1
 .102، صمرجع  سابقعمار عباس، ((

معيار الخطأ  %النسبةمؤشر الحكـ معيار الخطأ  %النسبةالسنة مؤشرات الحكـ 
 

التمثيل السياسي  
الصوت 

 والمساءلة

2000 14.4 -1.18  
 
 

نوعية 
التنظيم  و 
 اإلجراءات

23 -0.7 

2002 18.3 -1.06 28.9 -0.6 
2003 17.8 -1.11 29.9 -0.55 

2004 26.4 -0.76 29.4 -0.54 

2005 26.4 -0.74 37.3 -0.43 

2006 21.6 -0.94 28.9 -0.58 

2007 19.2 -0.99 27.2 -0.63 

2008 20.2 -0.98 21.4 -0.8 

2009 18.5 -0.03 15.3 -1.05 

2010 18.5 -0.01 10.5 -1.15 

 1.14- 13.9  1.59- 8.2 2000اإلستقرار  
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 .204،  صمرجع سابقشعباف فرج،  *

 
كمما ىك مبلحظ مف خبلؿ ىذا الجدكؿ أنو تـ قياس مؤشرات الحكـ مف خبلؿ ستة مؤشرات رئيسية،كانت 

فمؤشر التمثيؿ السياسي الصكت ك  منخفضة عمى العمـك رغـ المجيكدات التي قامت بيا السمطات السياسية،

المساءلة مازاؿ منخفضا،ك قد يرجع سبب ىذا اإلنخفاض إلى قناعة الشعب الجزائرم ببقاء األمكر عمى حميا 

 ليعكد في 2005 ك2004حيث كصؿ ىذا المؤشر إلى أعمى نسبة لو سنتي .ك أف المشاركة لف تأتي بالجديد

كما ىك مبلحظ ارتفاع مؤشر اإلستقرار السياسي ك غياب العنؼ بشكؿ ايجابي رغـ .اإلنخفاض مجددا

كىي  أما بقية المؤشرات األخرل فيي مرتبطة ارتباط كثيؽ ببعضيا،.2010 ك 2008انخفاضو ما بيف سنت

منخفضة، خاصة مؤشر الفساد الذم الذم يعرؼ ارتفاعا بصفة سمبية إذ تعتبر الجزائر مف أكثر الدكؿ فسادا 

 .  في العالـ، رغـ الجيكد المبذكلة مف الحككمة الذم مف المبلحظ أف مؤشر فعبلليتيا في ارتفاع بصفة ايجابية

:  المؤشرات اإلقتصادية/ 2

      لقد تبنت الدكلية الجزائر برنامجا  إصبلحيا كثيفا مف أجؿ إعادة النظر كتعديؿ سياستيا اإلقتصادية 

 فقامت بترتيب  مجمكعة أكلى مف السياسات باإلتفاؽ مع صندكؽ النقد  الدكلي كمجمكعة ثانية 

 
السياسي 
وغياب  
 العنف

2002 6.3 -1.72  
حكم 
 القانون

32.5 -0.61 

2003 5.3 -1.81   
2004 8.7 -1.43 34.4 -0.59 

2005 17.8 -0.99 30.6 -0.71 

2006 15.4 -1.11 31.6 -0.63 

2007 14.9 -1.11 28.2 -0.69 

2008 11.9 1.08 25.5 -0.72 

2009 12.8 -1.23 25.6 -0.76 

2010 11.8 -1.25 27 -0.76 

فعالية  
 

  الحكومة

ضبط     0.96- 14.1 2000
 

 الفساد

-0.95 14.6 

2002 31.2 -0.61 -0.54 34.9 
2003 28.3 -0.65 -0.94 21 
2004 37.1 -0.5 -0.67 30.7 
2005 40.5 -0.42 -0.64 29.8 
2006 33.7 -0.56 -0.42 40.5 
2007 29.6 -0.64 -0.45 39 
2008 29.6 -0.65 -0.51 36.9 
2009 31.6 -0.66 -0.55 34.5 
2010 34 -0.56  -0.48 37.8 
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 .(1)تـ تبينيا باإلتفاؽ مع  البنؾ الدكلي

يف أعمنكا م منعرجا حاسما في تاريخ اإلقتصاد الجزائرم ذلؾ أف مختمؼ الفكاعؿ اإلقتصاد1988كتعتبر سنة 

(.  2)إتفاقيـ  عمى مسار كأىداؼ اإلصبلحات اإلقتصادية الكاجب إتباعيا 

ك نتيجة لمتحكالت اإلقتصادية التي عرفتيا الجزائر، باإلنتقاؿ مف نظاـ اإلقتصاد المخطط إلى نظاـ إقتصاد 

السكؽ، كفي ظؿ التكجو السائد نحك الخصخصة التي تعتبر مف أىـ مميزات إقتصاد السكؽ،  كفي ظؿ 

اإلنفتاح اإلقتصادم كالمحاكالت الرامية لتحقيؽ اإلندماج  في اإلقتصاد العالمي قامت الجزائر بإعداد النظاـ 

  نكفمبر 25:  المؤرخ  في 11-07:المحاسبي المالي المتكافؽ معيا، الذم صدر بمكجب القانكف رقـ 

(. 3 )2010ليتـ الشركع في تطبيقو مف جانفي. 2007

:   كعميو يمكف تتبع المؤشرات اإلقتصادية في الجزائر مف خبلؿ مايمي

 .2004-2001برنامج اإلنعاش  اإلقتصادي  -1

   يتمحكر حكؿ األنشطة المكجية2004 إلى غاية 2001إف برنامج اإلنعاش  اإلقتصادم الذم يمتد مف 

،النقؿ،     لدعـ المؤسسات كاألنشطة اإلنتاجية الفبلحية، كما خصص  لتعزيز المصمحة العامة في ميداف الرم

 . تحسيف المستكل المعيشي  كتنمية المكارد  البشرية  كذلؾ مف أجؿ تحقيؽ التنمية المحمية

كيعتبر ىذا  البرنامج كأداة مرافقة لئلصبلحات الييكمة التي إلتزمت بيا ببلدنا  قصد إنشاء محيط مبلئـ  

                                                 

 جامعة حسيبة بف).مجمة إقتصاديات شمال أفريقيا". سياسات التحرر كاإلصبلح اإلقتصادم في الجزائر" عمي بطاىر،  (1)
.  186ص، [د ت ف[ ،01:، العدد(الجزائر الشمؼ، بكعمي،

)2(Nacer- Eddine  Sudi،La privation des entre prises publiique en ALGERIE objectifs،  modulites et enjeux  .  

alger:   O.P.U.2005.P83. 

تطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة  ك المتكسطة كأثر ذلؾ عمى "محمد أميف بربرم، عبد القادر بكبحؿ، (3)
كاقع كآفاؽ النظاـ المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة في  : الممتقى الوطني حول " .النظاـ الجبائي

 3.ص ،2013 مام 06-05، (جامعة الكادم ، الجزائر ).الجزائر
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  مميار دينار جزائرم ، كقد كاف كراء  525خصص لو مبمغ مالي قدر ب.(1)إلندماجو في اإلقتصاد العممي

 :تطبيؽ  ىذا البرنامج  عدة أسباب  لعؿ أىميا

 . عدـ إستجابة اإلصبلحات التي تبتيا الجزائر بالتعاكف مع  صندكؽ النقد الدكلي لطمكحات الجزائرييف1-

 29إرتفاع  حدة  البطالة إذ شيدت  فترة التسعينيات إرتفاع قياسي  في معدؿ البطالة تجاكز  - 2

 .(2)2000-1999سنتي

 .2009-2005البرنامج التكميمي  لدعم النمو اإلقتصادي - 2

 مميار دينار جزائرم  مع العمـ أنو تـ تقسيـ 4202،7:إف المبمغ المخصص لمبر نامج  التكميمي يقدر  ب

 برنامج تحسيف معيشة السكاف،برنامج تطير اليياكؿ القاعدية، :ىذا البرنامج إلى خمسة برامج  فرعية ك ىي

برنامج دعـ التنمية اإلقتصادية، برنامج تطير الخدمات العمكمية،ك برنامج تطكير التكنكلكجيا الحديثة 

(.  3)لئلعبلـ ك اإلتصاؿ

. 2014-2010"البرنامج  الخماسي   -2

 مميار دينار  جزائرم  مع العمـ  أنو  تـ تقسيـ  21214إف المبمغ المخصص  لمبرنامج  الخماسي  يقدر  ب

برنامج تحسيف ظركؼ معيشة السكاف،برنامج تطكير اليياكؿ :ىذا البرنامج  إلى ثبلثة برامج فرعية ك ىي

(. 4)القاعدية، ك برنامج دعـ التنمية اإلقتصادية

:  كما يساىـ   القطاع  الخاص  بشكؿ كبير في اإلقتصاد الجزائرم ك ذلؾ  مف خبلؿ

ك يعكد مصدر إنشاء  القيمة  المضافة مف طرؼ  المؤسسات الخاصة إلى : مساىمتو في القيمة المضافة- أ

:    أربعة  نشاطات أساسية كىي

                                                 

(
1

 .200، صيرجغ سببقوزٌُ سرِبْ،  (

(
2

 .290 صيرجغ سببق،شعببْ فزج،  (

(
3

 أبحبث إقتصبدٚت ٔ."(2010-2000 )دراطت حمٍٍٍّت ٌظٍبطت اإلٔعبع اإللخصبدي اٌّطبمت فً اٌدشائزفً اٌفخزة"ٔبًٍ بٛفٍٍر ،(

،              2012 ،12:اٌعذد ،(اٌدشائز بظىزة، اٌعٍَٛ اإللخصبدٌت ٚ اٌخدبرٌت ٚعٍَٛ اٌخظٍٍز،خبِعت ِسّذ خٍضز، وٍٍت).إدارٚت

 .255-254ص ص 

(
4

 .255، صانًرجغ َفسّ (
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 .% 23.5  النشاط  التجارم  حيث  تمثؿ القيمة المضافة -

 .%21.5 النشاط  الفبلحي  -

 .% 15.6نشاط النقؿ كالمكاصبلت  -

  (.1)14.46%نشاط  البناء  كاألشغاؿ  العمكميية  -

كذلؾ عف طريؽ مايقـك بو مف مشاريع يكفر مف :كما يساىـ القطاع  الخاص  في التشغيؿ  كاإلستثمار- ب

. خبلليا مناصب عمؿ

  كعمى العمـك يمكف القكؿ بأف الكضع اإلقتصادم في الجزائر يرتبط  إرتباطا كثيقا بأسعار النفط التى أدت 

 في كثير مف األحياف إلى حدكث اضطرابات في اإلقتصاد الجزائرم نتيجة إلنخفاض سعره، بينما أدل إلى

 :آثبر اٌدببٍت ِٕٙب

 133 ما قيمتو 2008تكفر الببلد عمى كفرات  مالية كبير السيما إحتياطي الصرؼ الذم بمغ نياية جكاف-  

  مميار دينار، باإلضافة إلى المخطط الخماسي 4000مميار دكالر كصندكؽ ضبط اإليرادات الذم قارب 

 (.2) مميار دكالر حسب آخر اإلحصائيات150كالذم صرؼ منو لحد اآلف 

ك عميو  فالتأثير القكم لقطاع  المحركقات عمى اإلقتصاد في الجزائر بالنظر إلى حجـ مساىتمو في الناتج 

المحمي  اإلجمالي ك بالتالي فإف التغيرات التي يسجميا  معدؿ النمك اإلقتصادم في الجزائر تتحدد بشكؿ  

إذ أف عدـ  مركنة  العرض الداخمي الكمي  مع الزيادة المسجمة  في الطمب  . كبير بأداء قطاع المحركقات

بسبب اإلختبلالت المالية ك الييكمية التي يعاني - نتيجة تنفيذ سياسة اإلنعاش اإلقتصادم- الداخمي الكمي

منيا القطاع  الصناعي العمكمي  كالخاص مما أدل إلى تسجيؿ إرتفاعات قياسية في حجـ الكاردات لتغطية 

الزيادة المسجمة في الطمب الداخمي الكمي خبلؿ تنفيذ فترة سياسة اإلنعاش حيث إرتفعت كاردات الجزائر مف 

                                                 

(
1

 ، 2012 دار ِ٘ٛت،:اٌدشائز. اإلَذيبد فٙ اإلقتصبد انؼبنٙ ٔ إَؼكبسبتّ ػهٗ انقطبع انخبص فٙ انجسائرإوزاَ ٍِبطً،  (

 .155،158ص ص 

(
2

، 2013مكتبة حسيف العضكية، : ، لبنافالتنمية المستدامة في البمدان العربة بين النظرية والتطبيقمحمد الطاىر قادرم،  (
 .229-228 صص 
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 مايمثؿ زيادة قدرىا 2010  مميار دكالر سنة38.88إلى 2000 مميار دكالر سنة 9،17السمع مف 

 (. 1)  في نفس الفترة323،99%

:  كجاء في تدخؿ لمحافظ بنؾ الجزائر أماـ المجمس الشعبي الكطني

 يتحمؿ 2009، قد  جعؿ اإلقتصاد الكطني في 2001إف تفاقـ األزمنة الدكلية ك األزمة اإلقتصادية منذ سنة 

، 2008إلى 2001أثر الصدمة الخارجية ذات الحجـ الكبير لكف األداءات اإلقتصادية كالمالية لمسنكات مف 

خصكصا تحسف الكضعية المالية الخارجية كتراكـ مكارد إدخار الميزانية ، قد سمحت لئلقتصاد  الكطني أف 

 كدرجة 2011-2010يبرز قدرتو عمى المقاكمة، كما يشيد عمى ذلؾ تعزيز الكضعية المالية الخارجية في 

 (.2)اإلستقرار النقدم كالمالي

إال أف ما يمكف قكلو أف اإلقتصاد الجزائرم إقتصاد ىش نظرا إلعتماده عمى مكرد مالي كحيد، ىك البتركؿ -

بالتالي فإنخفاض سعره اليؤدم إلى إختبلؿ  في المؤشرات اإلقتصادية  فحسب، فيك ييدد المجاؿ  ك

 . اإلجتماعي  لؤلفراد كمف ثـ النظاـ  السياسي لمدكلة

 :المؤشرات اإلجتماعية  -3

:يمكف تحديد المؤشرات اإلجتماعية في الجزائر مف خبلؿ النقاط التالية  

:ِىبفست اٌفمز-1      

يعتبر القضاء عمى الفقر المدفع  كالجكع  أكؿ كأبرز األىداؼ اإلنمائية لؤللفية عمى إعتبار أنو شرط  

ك مف منظكر األىداؼ اإلنمائية لؤللفية، القضاء .ضركرم لتحقيؽ العدالة اإلجتماعية ك التنمية المستدامة

عبر تخفيض نسبة السكاف الذيف يعيشكف عمى أقؿ مف دكالر كاحد في اليـك كتكفير  عمى الفقر كالجكع  يمر

.   فرص العمؿ ليـ

                                                 

(
1

 .261-260، ص صيرجغ سببق ٔبًٍ بٛفٍٍر، (

(
2

 حذخً ِسبفظ :2013 ٚ عٕبصز اٌخٛخٗ ٌٍظذاطً األٚي ِٓ طٕت 2012بٕه اٌدشائز، اٌخطٛراث اإللخصبدٌت ٚ إٌمذٌت ٌظٕت  (

 :متحصؿ عميو مف   .4-2، ص ص 2013اٌدشائز، دٌظّبز .بٕه اٌدشائز أِبَ اٌّدٍض اٌشعبً اٌٛطًٕ
Algeria.dz/pdf/…/APN-2013. - http:www.bank-of 
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كلقد أثرت األزمة التي عاشتيا الجزائر خبلؿ فترة التسعينات تأثيرا سمبيا عمى مختمؼ المؤشرات اإلجتماعية، 

 دكالر عاـ 1800.6إلى  1990 دكالر سنة 2400حيث إنخفض نصيب الفرد مف الناتج  الداخمي مف 

، كاألكضاع لـ تتحسف إال بعد بداية األلفية الثالثة نتيجة إلرتفاع سعر البتركؿ، حيث إنتقؿ نصيب 2000

(. 1)2008 دكالر سنة 4921.2 إلى 2005 دكالر سنة 1499.6الفرد مف 

كسعيا لمتخفيؼ مف كطأة الفقر تـ إدراج ىذه القضية ضمف برامج التنمية التي إعتمدتيا الجزائر منذ بداية 

:  القرف الحالي  عمى جميع  مستكيات الحياة اإلجتماعية كالسياسية  كاإلقتصادية كالتي تقـك عمى مايمي

إنجاز خارطة الفقر في الجزائر مف قبؿ كزارة  كالتضامف الكطني  بالتعاكف مع برنامج األمـ المتحدة  - 

. 2001اإلنمائي   كالككالة الكطنية لمتييئة كالتعمير كىذا في شير مام

كضع المخطط الكطني   لمحاربة الفقر  كالتيميش الذم  تـ إعداده مف قبؿ كزارة التشغيؿ   كالتضامف -  

 لمحاربة الفقر كىك يعكس  إرادة الحككمة في تجسيد  جيكدىا لتحسيف ظركؼ معيشة 2001الكطني  سنة 

. المكاطنيف األكثر حرمانا

  سمحت بتقييـ  حجـ الفقر في 2000تـ تنظيـ ندكة كطنية لمقضاء عمى الفقر  كالتيميش  في أكتكبر - 

كضع  إستراتيجية  كطنية لمقضاء عمى " الجزائر كتحديد  األنشطة ذات األكلكية الممكف تنفيذىا كمف بينيا

 ندكة ثانية حكؿ الخبلص  مف الفقر مف خبلؿ العمؿ نظمتيا  2003تبعيا في أكتكبر ". الفقر   كالتيميش 

(. 2)كزارة التشغيؿ كالتضامف بالمشاركة بالتضامف مع مكتب المنظمة الدكلية

 

                                      

                                                 

دراسة مقارنة بيف الجزائر  - دكر إستراتيجية مكافحة الفساد اإلقتصادم في تحقيؽ التنمية  المستدامة"سارة بكسعيكد، (1)
الجزائر،  كمية العمـك اإلقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير ، جامعة فرحات عباس، سطيؼ ،).مذكرة ماجيستير. "-كماليزيا
. 215ص ،(2012-2013

. 161، ص01،2013:، العددمجمة الندوة لمدراسات القانونية". سياسات مكافحة الفقر دراسة حالة الجزائر" كداد عباس، (2)
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: التعميم-2

 لمبنيف  كالبنات عمى حد سكاء كال 2015يعنى اليدؼ التنمكم الثاني  بتعميـ التعميـ اإلبتدائي بحمكؿ 

يقتصر مفيـك تحقيؽ التعميـ اإلبتدائي مجرد اإللتحاؽ بالمدارس، بؿ يشمؿ الحصكؿ عمى تعميـ جيد يكتسب  

. كينيكف دكرة كاممة مف مرحمة التعميـ االبتدائي. مف خبللو الطبلب ميارات أكاديمية كغير أكاديمية

صافي معدؿ اإللتحاؽ  بالمدارس في مرحمة : كالمؤشرات التي تقيس  تقدـ الدكؿ نحك تحقيؽ ىذا  اليدؼ

التعميـ اإلبتدائي، كنسبة التبلميذ الذيف  يمتحقكف  بالدراسة في الصؼ األكؿ كيصمكف إلى الصؼ  األخير 

 15كمعدؿ اإللماـ بالقراءة كالكتابة لدل البنات كالبنيف الذيف تتركاح أعمارىـ بيف .مف التعميـ اإلبتدائي

. )2008األمـ المتحدة)سنة24ك

 :(1)كتظير ىذه  المؤشرات في الجزائر كالتالي

 .*صافي معدؿ اإللتحاؽ في التعميـ اإلبتدائي المعدؿ في المنطقة العربية:يمثؿ (02)الشكؿ

 

. 24،صالمرجع نفسو                             *

كمما ىك مبلحظ أف الجزائر مف بيف أكثر الدكؿ العربية الذم يرتفع فييا معدؿ صافي اإللتحاؽ بالتعميـ 

. اإلبتدائي، كىذا راجع إلى اإلجراءات التي تنتيجيا في ىذا المجاؿ

 

                                                 

 كآثار األزمات اإلقتصادية 2010األىداؼ التنمكية لؤللفية :التقرير العربي الثالث جامعة الدكؿ العربية، األمـ المتحدة،(1)
 . 24ص العالمية عمى تحقيقيا،
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 .*معدؿ البقاء حتى آخر صؼ دراسي في المنطقة العربية:يمثؿ (03):             الشكؿ

 

. 25،صالمرجع نفسو *                                   

أما فيما يخص معدؿ البقاء حتى آخر صؼ دراسي،فإننا نبلحظ أف ىذه النسبة منخفضة في الجزائر نظرا 

 .كالتى يمكف ارجاعيا إلى عدة أسباب أىميا الفقر.إلنتشار ظاىرة التسرب المدرسي

 .*معدؿ اإللماـ بالقراءة ك الكتابة  لدل الشباب في الدكؿ العربية:يمثؿ (04)           الشكؿ

 

. 31صالمرجع نفسو،                         *

 ما 1990أما فيـ يخص معدؿ اإللماـ بالقراءة ك الكتابة لدل الشباب،نجد أف ىذه النسبة ارتفعت بشكؿ كاضح

 . ،إال أف ىذا المؤشر يبقى منخفضا في الجزائر مقارنة بالدكؿ العربية األخرل2008 ك1990بيف سنتي 
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:  الصحـة:3

 نظرا لؤلىمية الكبيرة لمصحة تسعى الجزائر كغيرىا مف البمداف إلى تحقيؽ أىداؼ األلفية في مكعدىا  ، 

ليذا إنتيجت  سياسات مختمفة في إطار إصبلح  المنظكمة الصحية، .خاصة  تمؾ  المتعمقة بصحة السكاف

حيث عرؼ قطاع الصحة منجزات ىامة ككضع  سياسات كبرامج مناسبة، كسياسة السكاف  كبرامج   

ستراتيجية النكع اإلجتماعي، كالتي حققت نتائج  معتبرة في  الصحة اإلنجابية، كالخريطة الصحية الجديدة، كا 

مجاؿ صحة األمكمة، كفيات األميات  كاألطفاؿ كالتكفؿ باألشخاص  المسنيف  الذيف يستفدكف مف الخدمات 

ك نتيجة لمتزايد المستمر لعدد السكاف قامت الجزائر بإنشاء ىياكؿ قاعدية كمنشآت  .المجانية بما فييا الدكاء

(. 1)في إطار برامج  التنمية المختمفة

لى جانب تكفير اليياكؿ عممت الدكلة عمى تكفير المكارد البشرية مف أطباء عامكف كمتخصصكف   ،كا 

 .كجراحكا أسناف  كممرضكف كقاببلت كمساعدكف طبيكف كغيرىـ

كرغـ ىذا تبقى نسبة التغطية مف األطباء كالممرضيف  ضعيفة حسب بيانات المنظمة العالمية لمصحة كما 

  في تطبيؽ البرنامج  الكطني  المتعمؽ بتنظيـ طب ما قبؿ الكالدة  كما 2006شرعت كزارة الصحة في أفريؿ 

  بيدؼ تقميص  2009إلى 2006كطب المكاليد حديثي  الكالدة كىذا عمى مدار ثبلث  سنكات أم مف . بعدىا

، بغبلؼ  مالي يقدر 2008 سنة 30 السنة األكلى ليصؿ إلى 5نسبة كفيات األميات كالمكاليد  بنسبة 

 المتعمؽ بتنظيـ 2005 نكفمبر 10 المؤرخ في 439-05 مميار دينار تطبيقا لممرسـك التنفيذم رقـ  2.07ب

(. 2)طب فترة ما قبؿ الكالدة كما بعدىا كطب  المكاليد  حديثي  الكالدة كممارسة ذلؾ 

 

 

 

                                                 

 . 137-136، ص صمرجع سابقشعباف فرج،  (1)

 .340-338، ص صالمرجع نفسو( 2)
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:  البطالة والضمان اإلجتماعي -4

:  البطالـة  - أ

        إتخذت الجزائر العديد مف اإلجراءات فيما يخص محاربة البطالة عف طريؽ مختمؼ التدابير المتخذة 

ضمف أطر مؤسساتية تخضع ألحكاـ تشريعية بإنشاء مجمكعة مف األجيزة الخاصة بعممية التشغيؿ سكاء 

كانت تمؾ المسيرة مف قبؿ الكزارة المكمفة بالعمؿ أك األجيزة المسيرة مف قبؿ  ككالة التنمية اإلجتماعية أك 

(. 1)الصندكؽ الكطني  لمتأميف  عف البطالة  أك أجيزة الدعـ كاإلدماج الميني لمشباب

كتظير جيكد الجزائر لمحاربة البطالة  كمحاكلة التخفيؼ مف حدتيا عف طريؽ إستحداث أجيزة جديدة 

:  إلدماج الشباب مينيا كأجيزة لدعـ العماؿ المسرحيف مف عمميـ، ىذه  األجيزة مقسمة إلى

: األجيزة المسيرة مف طرؼ  الكزارة المكمفة بالتشغيؿ - أ

.  برامج تشغيؿ الشباب-

 .1990جياز اإلدماج الميني لمشباب -  

 : كتشمؿ الفركع التالية: األجيزة المسيرة مف طرؼ الككالة الكطنية لمتنمية اإلجتماعية - ب

. التعكيض مقابؿ نشاطات ذات منفعة عامة-

. األشغاؿ ذات المنفعة العامة ك الكثافة العالية في اليد العاممة-

. عقكد ماقبؿ التشغيؿ-

. القركض المصغرة-

. الصندكؽ الكطني لمتأمينات عف البطالة-ج

. الككالة الكطنية لدعـ تشغيؿ الشباب-د

                                                 

 .155، ص2008، عماف دار حامد، (التجربة الجزائرية )اإلصالح اإلقتصادي  وسياسة التشغيل مدني بف شيرة،  (1)



 ِت اٌبٍئٍت ٌخسمٍك  اٌخٍّٕت اٌّظخذاِت ن اٌخدزبت اٌدشائزٌت فً  ِدبي اٌسٛ             ًٔاٌفصً اٌثب

 

79 

 

(. 1)أجيزة صيانة ك ترقية اإلستثمار-ق

: الضمان اإلجتماعي -ب

  كما أطمؽ قطاع الضماف اإلجتماعي بالجزائر برنامجا إصبلحيا طمكحا، خبلؿ العشرية األخيرة مرتكزا في 

:  ذلؾ عمى

. تحسيف نكعية األداء  كالسيما تطكير اليياكؿ الجكارية-1

 عصرنة تسيير إدارة الضماف اإلجتماعي كتحديث البنى الييكمة كتعميـ العمؿ باإلعبلـ اآللي،كتأىيؿ-2

دراج البطالة اإللكتركنية لممؤمف اإلجتماعي   التي تـ تعميميا عمى مستكل كؿ "الشفاء" المكارد البشرية  كا 

 .التراب الكطني

 .تطكير قاعدة بيانات الضماف اإلجتماعي-3

المتعمؽ 11-83كما تمثمت اإلجراءات الجديدة التي تضمنيا مشركع القانكف المعدؿ كالمتمـ لمقانكف رقـ-4

 : بالتأمينات اإلجتماعية الذم صادؽ عميو أعضاء المجمس الشعبي الكطني في ثبلث محاكر  كالتي ىي 

. عصرنة منظكمة الضماف اإلجتماعي - أ

 .تحسيف الخدمات - ب

(. 2) الحفاظ عمى تكازناتو المالية–          ج

 

 

                                                 

(
1

الممتقى    " .سياسة التشغيؿ في الجزائر منذ بداية اإلصبلحات عرض كتحميؿ"عبد الكىاب بف بريكة، ليمى بف عيسى، ( 
قسـ العمـك السياسية، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة محمد ).سياسة التشغيؿ كدكرىا في تنمية المكارد البشرية : الوطني 

 .34-32، ص ص 2011أفريؿ14-13، (خيضر، بسكرة

الصناعة :  الممتقى الدولي السابع".الحماية اإلجتماعية بيف المفيـك  كالمخاطر كالتطكر في الجزائر" نعيمة زيرمي ، (2)
كمية العمـك اإلقتصادية كعمـك التسيير ، جامعة حسيبة بف بكعمي، )- . تجارب الدكؿ–التأمينية الكاقع العممي كآفاؽ التطكير 

 .17، ص2012 ديسمبر 04-03، (الشمؼ، الجزائر
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مؤشرات التنمية المستدامة :  المطمب الثاني

: مؤشرات في مجال البيئة الطبيعية-1

 2 كـ2.640.550    تعد الجزائر أكبر بمد في شماؿ إفريقيا كعاشر بمد في العالـ، تبمغ  مساحتيا 

يفصميا البحر األبيض المتكسط عف أكركبا، في حيف تصميا الصحراء الكبرل (  ميؿ مربع780.617 )

كتحد الصحراء  مف الشماؿ جباؿ أطمس الصحراء  التي . بأفريقيا، كىي تشغؿ تسعة أعشار  مساحة الببلد

كتقع مدينة الجزائر في سيؿ .ـ، كتقع جباؿ أطمس  التؿ بيف الشطكط  كالساحؿ2330تصؿ إلى إرتفاع 

. متيجة أكفر السيكؿ غنى

   فبالنسبة لؤلمطار ترتفع نسبتيا كمما إتجينا مف الغرب إلى الشرؽ، كتقؿ كمما إتجينا مف الشماؿ إلى 

مف التراب  %95شبو جاؼ، كجد متبايف ، بحيث  كتتميز الجزائر بإقميـ جاؼ ك. (1)الجنكب، حتى تختفي

  فقط مف مساحة اإلقميـ  %4الكطني يخضع  لظركؼ غير مكاتية لتساقط األمطار، أما المنطقة التمية تمثؿ 

 مف التراب لككنيا قميمة الخطكة مف حيث المياه، أما عف التييئة %09بينما اليضاب العميا تمتد  عمى نحك 

 لميضاب العميا  %25 في التؿ،%65كشغؿ أراضي اإلقميـ، فتشير البحكث أف تمكقع السكاف بكؿ جية يمثؿ 

  مف كحدات الصناعة تقع في المنطقة التمية  زيادة 2/3 لمجنكب، أما مف الناحية  اإلقتصادية فإف%10ك

 مف مياه الينابيع تحكؿ لنفس الجية، ناىيؾ عف شبكة الطرؽ السريعة  كالسكؾ الحديدية %95عمى 

(.  2)  كأغمب شبكات اإلتصاالت البلسمكية

: كعميو فالجزائر ككغيرىا مف الدكؿ تعاني مف العديد مف المشاكؿ البيئية أىميا

 

                                                 

 . 127 ، ص2010دار العرب كدار النكر،: ، سكرياالموسوعة الجغرافية السياسية المختصرةنذير جزماتي، ( 1)

إشكالية مساىمة اإلقتصاد األخضر في تحقيؽ التنمية المستدامة كمحاربة الفقر "شريؼ إسماعيؿ، عبد الكىاب عبدات ،  (2)
، 10:، المجمد (كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية،جامعة محمد خيض، بسكرة، الجزائر).مجمة اإلجتياد القضائي. "في الجزائر

 .225، ص2015، 12:العدد



 ِت اٌبٍئٍت ٌخسمٍك  اٌخٍّٕت اٌّظخذاِت ن اٌخدزبت اٌدشائزٌت فً  ِدبي اٌسٛ             ًٔاٌفصً اٌثب

 

81 

 

: إستنزاف األراضي وتدىورىا1-

 منذ اإلستقبلؿ أراد مقرركا السياسة الزراعية في الجزائر تحديث القطاع الزراعي ككضع خطط زراعية، 

، 1962سياسية األسمدة كسياسة البذار، باإلضافة إلى سياسات اإلصبلح الزراعي التي إتبعتيا الجزائر منذ 

كالتي مكنت المزارع مف اإلستفادة مف برامجيا الزراعية السنكية كحقو مف اإلنفاؽ، إال أف ىذا اإلنفاؽ لـ يعد  

كافيا لمكاجية التدىكر البيئي الذم تعاني منو األراضي الزراعية في الجزائر كسكء إدارتيا مما تسبب في 

كؿ ىذا أصبح ييدد الخصكصية المناخية .تعريتيا كبالتالي خسائر في التربة كالممكحة كالتحكؿ الحضرم

(. 1)(المناطؽ التمية، السيبية كالصحراكية)كالجيكلكجية كالتضاريسية لممجمكعات الجغرافية الكبرل الثبلث 

  :  التصحر-2

لتيديده لمجمكع المجاؿ السيبي الكاسع، كىك المنطقة    أصبح التصحر قضية إستعجالية في الجزائ، نظرا

الرعكية العالية  الجكدة لمببلد، حيث أظيرت الصكر الممتقطة باألقمار الصناعية أىمية المساحة الميددة 

الجفاؼ ك األنشطة   : ، كىذا يرجع إلى عدة أسباب منيا( مف مساحة السيكب%69)بظاىرة التصحر 

(. 2)البشرية 

:  تدىور النظام اإليكولوجي لممياه العذبة-3

 مف اإلقميـ خاضع لمناخ جاؼ، %95   تبقى مسألة المكارد المائية تشكؿ إنشغاال عظيما في الجزائر ألف 

كلككف  المكارد الكامنة المتكلدة عف الحجـ السنكم لمياه األمطار التي تستقبميا األحكاض المنحدرة التعبأ إال 

، كما أدل النمك السكاني السريع إلى تفاقـ ندرة المياه التي تكاجييا الجزائر ، في حيف أف (3)جزئيا كبصعكبة

حتياطات المياه العذبة المحدكدة، يمكف أف تسبب في   العكامؿ الطبيعية، مثؿ حاالت الجفاؼ المتقطعة كا 

                                                 

 .5، صمرجع سابق شراؼ براىيمي، (1)

 .132، صمرجع  سابق أسماء مطكرم، (2)

(
3

 .5، صيرجغ،سببقشزاف بزاًٍّ٘،  (
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(. 1)الندرة، كما أف النمك السكاني المرتفع يفرض ظركفا إضافية

:  التموث-4

.   تعاني الجزائر مف مشكؿ التمكث بشكؿ كبير كعمى مختمؼ مستكياتو، سكاء تمكث الماء، اليكاء ، أك التربة

كمف أجؿ التخفيؼ مف حدة ىذه المشاكؿ، ك باعتبار الجزائر دكلة ريعية تعتمد عمى مصادر الطاقة      

إقتصاد أخضر مف خبلؿ بنائيا  ، حاكلت أف تعتمد عمى مصادر الطاقة المتجددة كزمف بتركؿ كغاالتقميدية 

 جديدة في مجاؿ الطاقة المتجددة كالصديقة لمبيئة بغية تحقيؽ تنمية مستدامة مف خبلؿ الحككمة إلستراتيجية

 البد مف التطرؽ إلى اعتماد الجزائر عمى الطاقة التقميدية مف اإلستراتيجيةكقبؿ التطرؽ إلى ىذه  البيئية،

. بتركؿ كغاز

 :مؤشرات في مجال الموارد الطاقوية-2

:      مصادر الطاقة التقميدية في الجزائر

: البتــرول  - أ

 34.6 مف إيرادات الصادرات الجزائرية، ، إف مداخيؿ البتركؿ كالغاز تشكؿ %95   يساىـ النفط بأكثر مف

.  مف القكة العاممة%3 مف مداخيؿ الدكلة، كتشغؿ حكالي %65مف الناتج المحمي اإلجمالي ،  ك

ف اإلستشمار في النفط الكطني يحقؽ فكائد  جمة منيا :  كا 

.  تأميف فرص عمؿ أليدم كطنية ، كخمؽ كتككيف كادر فني كعممي مؤىبل تأىيبل عالي  اإلختصاص-

تكسيع قاعدة التشابؾ  القطاعي بيف قطاعات اإلقتصاد الكطني، مف خبلؿ إقامة ترابطات أمامية مع العديد -

 .(تكرير النفط، األسمدة، الكيرباء، تكفير الكقكد)مف المشركعات 

 .تأميف إرادات مف القطاع األجنبي-

 (. 1)تأميف الطاقة البلزمة لتشغيؿ اآلالت-

                                                 

. 235، صمرجع سابقمحمد الطاىر قادرم،  (1)
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تشكؿ الزيكت النفطية أفضؿ أنكاع الزيكت المستخدمة في عممية التشحيـ أك التزييت نظرا لنكعيتيا السميمة -

ف الصفة العازلة لزيكت البتركؿ تجعؿ منيا أحد أىـ اإلستخدامات في عالـ المحكالت ،  كأسعارىا المشجعة ،كا 

 (.2)كالكاببلت ، كعممية كصؿ األسبلؾ  تحت األرض

أكؿ بئر بتركلية ىامة في الصحراء  ) 1956  كيعكد إكتشاؼ  البتركؿ بصفة رسمية في الجزائر إلى سنة 

 . (حقؿ عجيمة  ، كحقؿ حاسي مسعكد: الجزائرية

   كيعتبر البتركؿ المكرد الطاقكم األكثر كفاءة مقارنة بمصادر الطاقة األخرل كذلؾ مقارنة بفعالية 

نخفاض تكاليفيا اإلقتصادية ، فضبل عمى أنو مصدر مالي إستراتيجي تساىـ مداخيمو في تعزيز  اإلستخداـ كا 

جتماعية جراء اإلنتاج  كاإلستيبلؾ  كقبؿ التعرض ليذه  البنية التحتية لئلقتصاد، إال أنو يخمؼ آثار بيئية كا 

ستيبلؾ البتركؿ في الجزائر كالتالي  اآلثار البد مف معرفة  :تطكر إنتاج كا 

:  اإلنتاج-1

 تعتبر الجزائر أحد أىـ الدكؿ التي تمكؿ السكؽ األكركبية خصكصا كالسكؽ  العالمية بيذه المادة 

: اإلستراتيجية ، التي تتكزع عمى جممة مف المناطؽ اليامة

. منطقة حاسي مسعكد الشمالية -

 .منطقة حاسي مسعكد الجنكبية -

 .حقؿ زرارزتيف -

 

 

                                                                                                                                                             

التنمية المستدامة كالكفاءة : المؤتمر العممي الدولي ." التحديات التي تكاجو مستقبؿ النفط  في الجزائر"مصطفى بكدرامة، (1)
 08-07، (الجزائر، كمية العمـك اإلقتصادية كعمـك التسيير ، جامعة فرحات عباس سطيؼ). اإلستخدامية  لممكارد المتاحة

 .10-9، ص ص 2008أفريؿ 

(
2

 .10، صالمرجع نفسو (
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-2000) تطكر إنتاج البتركؿ في الجزائر مقارنة بدكؿ العالـ في الفترة مف :يمثؿ (02)الجدكؿ رقـ

2010  .*)

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 1809 1818 1993 2016 2003 2015 1946 1852 1680  1562 1578الجزائر  

. (ألؼ مميكف برميؿ: الكحدة ). 124،صمرجع سابقصباح براجي،            *

كمما يمكف مبلحظتو مف خبلؿ ىذا الجدكؿ أف نسبة إنتاج البتركؿ في الجزائر كانت في تزايد مستمرما بيف 

، إال أنيا عادت لبلنخفاض  2007، لتبمغ أقصاىا سنة 2006 ،إال أنيا انخفضت في 2005 ك 2000سنتي 

(. 2010-2008مف)بعد ذلؾ

:  اإلستيالك-2

  حيث 2010إف كتيرة إستيبلؾ البتركؿ في الجزائر كتيرة  متزايدة ماعدا اإلنخفاض  الطفيؼ  المسجؿ سنة

، كيمكف تكضيح تزايد  إستيبلؾ البتركؿ في الجزائر كالتي تعد أحد 2009تراجع اإلستيبلؾ مقارنة بسنة 

 .(1)الدكؿ التي تكاكب  فترة إنتقالية لدفع كتيرة التنمية اإلقتصادية المستدامة

 : مف خبلؿ الجدكؿ التالي

.*  استيبلؾ البتركؿ في الجزائر:يمثؿ (03:)جدكؿ رقـ

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 14.9 14.0 12.9 11.5 11.0 10.6 10.1 9.7 8.8 8.5الجزائر  

. 125،صمرجع سابقصباح براجي،*                                 

ك ىذا .(2009-2000مف )الجزائر في تزايد مستمر استيبلؾ البتركؿ في يظير مف خبلؿ الجدكؿ أف نسبة

. نظرا إلستعماالتو العديدة مف جية، كمداخيمو اليائمة التي تعتبر مكردا أساسيا لمخزينة

                                                 

(
1

 مذكرة.  دكر حككمة المكارد الطاقكية  في إعادة ىيكمة اإلقتصاد الجزائرم في ظؿ ضكابط اإلستدامة"صباح براجي،( 
،  (2013 -2012كمية العمـك اإلقتصادية كالعمـك التجارية كعمـك التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيؼ، الجزائر،).ماجستير
 .124-123ص ص
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  إف نشاطات الصناعة النفطية في جميع مراحميا مف اإلنتاج، التخزيف، الصناعة البترككيائية ، التكزيع  

كاإلستيبلؾ اليمكف أف يتـ دكف أف يحدث  تأثيرات عمى البيئة الطبيعية تتفاكت في جسامتيا مف مرحمة إلى 

 : أخرل  كمف مشكبلت التمكث الناجمة عف الصناعة النفطية

إف كحؿ الحفر ىك المصدر الرئيسي لمتمكث خبلؿ عمميات التنقيب، كعند اإلنتياء  مف أعماؿ الحفر -

سنة مف ىذا النكع مف الكحؿ مف منطقة الحفر / طف 400المستمر فإف الحاجة تدعكا إلى التخمص مف 

 أما خبلؿ عمميات اإلنتاج فإف المصدر الرئيسي لمتمكث ىك المياه المنتجة التي يجب إزالتيا قبؿ .الكاحدة

نقؿ النفط عمى خطكط األنابيب، كأغمبيا يحقف داخؿ آبار لمطرح أك يعاد إستعمالو لتنشيط إستعادة النفط، 

. كلكنو أيضا يصرؼ في المياه السطحية كالمحيطات كحفر التخزيف

أثناء عمميات نقؿ النفط الخاـ مف مناطؽ اإلنتاج  إلى حظائر التخزيف كمصافي التكرير بكاسطة خطكط -

األنابيب فإف الترسبات تحصؿ أحيانا في األنابيب نتيجة عدة أسباب قد تككف بسبب الفصؿ الميكانيكي، 

 (.1)الخطأ التشغيمي، العكامؿ الطبيعية، التآكؿ أك أفعاؿ الغير، ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمنقؿ بكاسطة الصياريج

:  كعميو فالمشاكؿ البيئية لنقؿ النفط ىي

 عمى الرغـ مف أف زيت النفط ال يقبؿ الذكباف في الماء إال أف جزء صغيرا مف طبقة الزيت :تموث المياه-

التي تغطي سطح البحر يختمط بالماء ليككف معو مستحمبا تعمؽ بو دقائؽ الزيت المتناىية في الصغر في 

ماء البحر كبمركر الكقت يختمط ىذا المستحمب بالمياه تحت السطحية كيمتزج  بيا، كينتج عف ذلؾ تمكث 

. طبقات المياه العميقة في البحر

  لنقؿ النفط مف مراكز اإلنتاج إلى مكانئ خبلؿ مراحؿ النقؿ  يتـ إستعماؿ خطكط أنابيب: تموث اليواء-

الشحف  كالتصدير أك إلى مصافي  التكرير لتحكيمو عمى مقربة مف خطكط األنابيب كعمى مسافات مختمفة 

يتـ إنشاء محطات لدفع ككذلؾ لتعكيض إنخفاض الضغط داخؿ األنبكب كلضماف تدفؽ ثابت لمنفط ،  
                                                 

(
1

دارية. "النفط  كالتنمية المستدامة"أماؿ رحماف،(  كمية العمـك اإلقتصادية كالتسيير، جامعة محمد ).أبحاث إقتصادية وا 
 .182،ص2008، 04:، العدد(خيضر، بسكرة، الجزائر
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ىذه المحطات يتـ تزكيدىا بمضخات تعمؿ بمحركات الديزؿ أك مكلدات كيربائية أك تكربينات الغاز، ىذه 

ف كانت الخطكرة تككف أكبر عند نقؿ الغاز الطبيعي  األخيرة تتسبب في إنبعاث بعض الغازات في اليكاء كا 

 (.1)الذم قد يتسرب ىك اآلخر مسببا مشاكؿ يصعب التحكـ  فييا

قد تتمكث  التربة  أيضا نتيجة عمميات نقؿ النفط كخصكصا بالطرؽ البرية، حيث يؤدم  :   تموث التربة-

كما .تشقؽ األنابيب أك إنكسارىا إلى حدكث تسربات تمتصيا التربة كقد تمتد إلى المياه  الجكفية ممكثة إياىا

يؤثر عمى تركيب التربة نفسو ، كمف ثـ عمى الكائنات الدقيقة بالتربة مثؿ البكتيرياء  كالفطريات  ككذلؾ  

جذكر النباتات ذلؾ أف حبيبات التربة عندما  تتشبع بالنفط الخاـ فإنيا تككف طبقة تمنع التبادؿ الغازم بيف 

الكائنات  كالجذكر التي تكجد تحت التربة مف جية كأككسجيف اليكاء  الجكم  مف جية أخرل لذا فإنو ليس 

( 2)أماـ الكائنات إال المكت بسبب تركيز ثاني أكسيد الكربكف أسفؿ الطبقات النفطية

المكاد الصمبة التي تقـك كحدات التكرير المختمفة بإنتاجيا مثؿ فحـ الككؾ كالترسبات الصمبة مف كحدات - 

. معالجة المياه  باإلضافة كميات المياه   كاألطياف  التي تتجمع بسبب عمميات الغسيؿ كالتنظيؼ

اإلنبعاثات الغازية  كالتي تتضمف بصكرة رئيسية أكاسيد  النيتركجيف ، أكاسيد الكبريت، ثاني أكسيد - 

الكربكف، المركبات العضكية المتطايرة، الييدرككربكنات  المحترقة جزئيا ألكؿ أكسيد الكربكف ، كالتي تككف 

. ناتجة باألساس عف الصناعة النفطية التحكيمية أما خبلؿ مراحؿ اإلستخراج فإف ىذه الممكثات ضعيفة

التمكث الناتج عف إستخداـ المنتجات النفطية كالبنزيف حيث يعتبر أىـ المنتجات النفطية نظرا إلستخدامو -

في ماكنات اإلحتراؽ الداخمي المستخدـ في كسائؿ النقؿ، كيتكلد عف عممية اإلحتراؽ أكؿ أكسيد الكربكف، 

. أكاسيد النيتركجيف كمكاد دقيقة أىميا مف مركبات الرصاص

                                                 

(
1

 .182، صانًرجغ َفسّ (

(
2

معة جا.) مجمة الباحث."- حالة الجزائر-  تأثير النفط عمى البيئة خبلؿ مرحمة النقؿ"أماؿ رحماف ، محمد التيامي بطاىر، (
 .23-22ص ص ،  [د ث ْ]،2013، 12:، العدد(قاصدم مرباح، كرقمة، الجزائر
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كفي الجزائر نتيجة المشاكؿ البيئية المرتبطة  بالصناعة النفطية كاف البد مف إصدار مجمكعة مف القكانيف 

: الرامية لحماية  البيئة  كمف بيف ىذه القكانيف نذكر 

.  كالمتعمؽ  بالتحكـ في الطاقة1999جكيمية 28المؤرخ  في 09-99القانكف  رقـ  -

زالتيا2001 ديسمبر 12 المؤرخ في 19- 01القانكف رقـ -  . يتعمؽ بتسيير النفايات  كمراقبتيا كا 

 المتضمف الظركؼ  الخاصة  المتعمقة 2003 ديسمبر 01  المؤرخ في 152-03: المرسـك التنفيذم رقـ -

 .بالنقؿ البرم  لممكاد الخطيرة

  المتعمؽ بالمحركقات  كالذم خصص جانبا منو  لقضايا 2005 أفريؿ  28  المؤرخ في 05/07القانكف رقـ-

 (.1)األمف،الصحة،كحماية البيئة

:  الغاز الطبيعي.ب

  لقد تزايد اإلىتماـ بالغاز الطبيعي  كمصدر  لمطاقة رغـ تكمفتو، بصفة عامة بعد األزمة البتركلية لسنة  

،  ككمصدر لمطاقة  النفطية في السنكات األخيرة، بؿ  ذىب البعض إلعتباره طاقة المستقبؿ رغـ 1973

مايتطمبو مف إستثمارات كبيرة الحجـ  كيعبر عف ىذا اإلىتماـ زيادة حصة الغاز الطبيعي في سكؽ 

: الطاقة العالمي، كيعكد ىذا أساسا إلى الخصائص التقنية التي تميزه

نبعاث الغازات الدفيئة - . فيما يتعمؽ بعدـ تمكيث البيئة كا 

التسخيف )في الكفاءة ك المردكدية التي تميزه مقارنة ببقية مصادر الطاقة أثناء تكليد الكيرباء  كالحرارة  -

كىك ما مف المفركض أف يستيمؾ نصؼ الطمب العالمي عمى الغاز الطبيعي ، مع ذلؾ  (كالصناعة الكيميائية

 : يبقى ىذا األخير يعاني مف الكثير مف المشاكؿ أىميا

  مف سعر البيع،  كيمثؿ %20حيث تكمؼ عممية البحث  كالتنقيب حكالي)النقؿ مف المنتج إلى المستيمؾ -

. (  مف نفس السعر%50اإلنتاج كالنقؿ حكالي 

                                                 

(
1

 .184-183، ص صيرجغ سببقأِبي رزّبْ،  (
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تكليد الطاقة الكيربائية، شكؿ مف أشكاؿ الطاقة، التسخيف، اإلستعماؿ : كيستخدـ الغاز الطبيعي في -

، مصدر طاقة لكسائؿ النقؿ ، كما (الصناعة الكيميائية  كالبر ككيميائية)المنزلي، اإلستعماؿ الصناعي

 (.1)يستخدـ في الزراعة

  كلقد عرفت الجزائر تاريخا حافبل في المجاؿ الغازم فميا ماتزخر بو في ىذا الميداف إلحتكائيا عمى 

إحتياطات ىائمة مف الغاز الطبيعي، فيي تحتؿ المرتبة الرابعة مف بيف أكبر دكؿ العالـ المصدرة لمغاز 

الطبيعي بعد ركسيا، كندا كالنركيج، كتحتؿ المرتبة األكلى بيف دكؿ  الشرؽ األكسط  كشماؿ أفريقيا، كيعتبر 

. حقؿ حاسي الرمؿ الحقؿ األكثر أىمية في الجزائر كما يعتبر مف أكبر حقكؿ الغاز الطبيعي  في الجزائر

.   كتظير مؤىبلت الجزائر في مجاؿ الغاز الطبيعي مف خبلؿ إحتياطات الغاز الطبيعي المؤكدة بيا

، 2010 إلى 1970إتسـ إنتاج الغاز الطبيعي المسكؽ  في الجزائر باإلرتفاع المستمر في الفترة الممتدة 

تماشيا كطمبات المستيمكيف بحيث أف اإلنتاج يتغير كمستكل اإلستيبلؾ، كما أف سكؽ الغاز الطبيعي ال 

سكؽ امريكا : يتميز بالعالمية عمى غرار السكؽ البتركلية ، فيك ينقسـ إلى ثبلث أسكاؽ  جيكية ىي 

الشمالية، السكؽ األكركبي كسكؽ الشرؽ األقصى ألف تبادؿ الغاز يتـ بيف دكؿ متجاكرة نسبيا، كبخصكص 

. سنة30إلى 20األسعار فإنيا تحدد عادة عف طريؽ عقكد  طكيمة األجؿ مف 

يشر التقرير السنكم لشركة  : إستيبلؾ الغاز الطبيعي كمساىمتو في إنتاج الطاقة الكيربائية في الجزائر- 

  قد 2006 عمى أف كميات الغاز الطبيعي التي تـ تسكيقيا خبلؿ سنة 2007سكنطراؾ المنشكر في عاـ 

ستخداـ ما نسبتو  %44صدر منيا  نسبة    مف الغاز الطبيعي  المسكؽ مف خبلؿ انابيب نقؿ الغاز، كا 

حتياجات قطاع البتركؿ، أما  النسبة المتبقية فكجيت لئلستيبلؾ 35%  ألغراض نشاط تسييؿ الغاز  كا 

المحمي لجميع القطاعات اإلجتماعية  كالطيي  كالتدفئة  أك اإلستعماالت اإلقتصادية كإنتاج الطاقة  

                                                 

(
1

التنمية : المؤتمر العممي  الدولي، "دراسة مكانة  كمستقبؿ الجزائر في سكؽ الغاز الطبيعي المتكسطي"عمي سدل ، (
كمية العمـك اإلقتصادية كعمـك التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيؼ،   ).المستدامة كالكفاءة اإلستخدامية لممكارد المتاحة

 .3-1، ص ص 2008 أفريؿ 08 -07،(الجزائر
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 (.1)الكيربائية  أك اإلستخدامات الكيميائية

كبإعتبار أف اإلقتصاد الجزائرم ىك إقتصاد ريعي  يعتمد عمى البتركؿ كمكرد مالي أساسي، فإف ليذا األخير 

آثارا سمبية مف عدة نكاحي،  فمف الناحية اإلقتصادية إنخفاض سعره يؤدم إلى حدكث  خمؿ كبير في 

في مرحمة  أزمة كما حدث ذلؾ  اإلقتصاد  الذم بدكره يؤثر عمى الحياة اإلجتماعية كبالتالي دخكؿ الجزائر

كليذا تسعى . ، أما مف الناحية البيئية فممبتركؿ أثار كأخطار ميددة لمبيئة كبالتالي الحياة البشرية1986في 

. الجزائر ككغيرىا مف الدكؿ جاىدة إلى البحث عف مكارد طاقكية جديدة ك متجددة  صديقة لمبيئة

 :مصادر الطاقة المتجددة-2

 :أسببة إْتًبو انجسائر بًصبدر انطبقت انًتجذدة-أ

 يمكف تمخيص أسباب سعي الجزائر إلى اإلىتماـ بمصادر الطاقة المتجددة مع أنيا تممؾ الكقكد األحفكرم 

:  إلى

. كقابة اإلقتصاد  الكطني مف األزمات التي تحدثيا التقمبات في أسعار الكقكد التقميدية-1

تتمتع الجزائر،بمميزات جغرافية ك مناخية مبلئمة،فيي تتمتع بقدر كبير مف إنتاج الطاقة الشمسية،  -2

فالجزائر ليا أكبر نسبة تشميس سنكية في العالـ بأكبر مف ثبلثة آالؼ ساعة، باإلضافة إلى احتماؿ نفاذ 

.  الطاقة التقميدية، ككؿ ذلؾ في ظؿ النمك الديمغرافي المتسارع

 إف حجـ الطاقة المكلدة في الكقت الراىف ال يكفي لتمبية الطمب المستقبمي، كىنا يمكف لمطاقة المتجددة - 3

 أف تؤدم دكر أساسي في تمبية اإلحتياجات المتزايدة، باإلشارة إلى إنقطاع الكيرباء المتكرر في الصيؼ 

 .جراء اإلرتفاع الكبير لمطمب عمى الكيرباء

تساىـ الطاقة المتجددة في خفض  غازات اإلحتباس الحرارم كمكاجية التغير المناخي، كتساعد في حؿ -4

.  المشاكؿ البيئية األخرل كالتمكث كتدىكر نكعية الحياة

                                                 

مجمة التنظيم و ."آفاؽ كاعدة كتحديات:الغاز الطبيعي في الجزائر"ك آخركف،...مصطفى بممقدـ، محمد رشيد بكمديف، (1)
 .5-4، ص ص  04،2013:، العدد(كمية العمـك اإلقتصادية ك التجارية ك عمـك التسيير، جامعة معسكر، الجزائر). العمل
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يمكف لمشاريع الطاقة المتجددة في الجزائر أف تحرر كمية أكبر مف النفط كالغاز  لمتصدير كبالتالي يثبت  -5

(. 1)مركز الجزائر كجية مصدرة لمطاقة

يمكف لمجاؿ الطاقة المتجددة أف يساىـ في التنكيع اإلقتصادم ك تكفير فرص عمؿ جديدة ،نظيفة ك -6

 .متطكرة تكنكلكجيا

أىمية السكؽ الجزائرية في ىذا الميداف  جعؿ بمداف أكركبية عديدة تتسابؽ لنيؿ فرص شراكة مع الجزائر -7

ستثمار الطاقات المتجددة (. 2) في مجاؿ تطكير كا 

 :مخطط تطوير الطاقات المتجددة-ب

أطمقت الجزائر برنامج طمكح لتطكير الطاقات المتجددة كالفعالية الطاقكية كتستند رؤية الحككمة الجزائرية 

عمى إستراتيجية تتمحكر حكؿ تثميف المكارد التي ال تنضب مثؿ المكارد الشمسية ، ك إستعماليا لتنكيع 

كبفضؿ اإلدماج  بيف المبدرات كالميارات تعتـز  الجزائر الدخكؿ في . مصادر الطاقة كىذا إلعداد جزائر الغد

  22.000عصر الطاقة الجديد، إف البرنامج يتمحكر عمى تأسيس قدرة ذات أصكؿ متجددة مقدرة بحكالي 

 ميغاكات مكجية لتغطية الطمب 12000 منيا 2030 ك2011ميغاكات كىذا خبلؿ الفترة الممتدة مابيف 

 .الكطني عمى الكيرباء الطكيؿ، كجكد المعامميف النجعاء ككجكد التمكيبلت الخارجية  ألفضمية ىذا البرنامج 

لى غاية .              2030  فإف الطاقات المتجدد تتكاجد في صميـ السياسات الطاقكية ك اإلقتصادية  مف اآلف كا 

 مف إنتاج الكيرباء مكجو لئلستيبلؾ الكطني مف أصكؿ متجددة  كبالفعؿ تصبكا %40ك سيككف حكالي 

الجزائر إلى أف تككف فاعبل أساسيا في إنتاج الكيرباء إنطبلقا مف الطاقة الشمسية الكيركضكئية كالحرارية 

(. 1)  كالتيف سكؼ تككناف محرؾ لتطكير إقتصادم مستداـ مف شأنو التحفيز عمى نمكذج  جديد لمنمك

                                                 

(
1

: الممتقى العممي الدولي. "عرض تجربة الجزائر في مجاؿ الطاقة المتجددة"سارة بف الشيخ، نرماف  بف عبد الرحماف ، ( 
كمية العمـك اإلقتصادية كالتجارية كعمـك  ).سمكؾ المؤسسة  اإلقتصادية في ظؿ رىانات التنمية المستدامة كالعدالة اإلجتماعية

 .1، ص2012 نكفمبر 21 -20، (التسيير، جامعة قاصدم مرباح، كرقمة، الجزائر

(
2

 .1، صالمرجع نفسو( 
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قانكف كفاءات   ):تـ تأطير السياسة الكطنية لمطاقات المتجددة  في الجزائر بمجمكعة  مف القكانيف مثؿ  

. (الطاقة،  قانكف تعزيز  الطاقة المتجددة في إطار التنمية المستدامة، قانكف الكيرباء كتكزيع الغاز

المركز :  كيتـ تنفيذ  ىذه السياسة عبر مجمكعة  مف المنظمات كالمؤسسات اإلقتصادية  كمراكز البحث مثؿ

كحدة البحث  في UDES ، كحدة تطكير المعدات الشمسيةC DERالكطني  لتطكير الطاقات المتجددة 

، URER MS، كحدة البحث  في الطاقات المتجددة بالمنطقة الصحراكية URAERالطاقات المتجددة 

(. 2)، ك كحدة  تكنكلكجيا السمسيكـURM ERكحدة البحث في معدات الطاقة المتجددة  بجامعة تممساف  

: كعميو يمكف  رصد البرنامج الكطني لقطاع الطاقات المتجددة مف خبلؿ

: الطاقة الشمسية -1

نفتاح سكؽ الكيرباء ككذا اإلطار القانكني المبلئـ جعمت      إف القدرة الشمسية المكجكدة في الجزائر كا 

. السكؽ الكيركضكئية  الجزائرية مف أىـ  األسكاؽ في المنطقة

. في الجزائر مف بيف أكبر كأىـ الكدائع الشمسية في العالـ إذ أف قدرات الطاقة الشمسية 

. سنة في اليضاب العميا  كالصحراء/سا3900سنة، تصؿ /سا2000+مدة إشعاع الشمس -

عاـ في الشماؿ  /كيمكاط ساعي1700اليـك أم مايقارب /  كيمك ساعي  5 =2ـ1الطاقة المستقبمة عف  -

 .عاـ في جنكب الكطف /  كيمككاط ساعي 2263ك

: كسيتـ إنتاج الطاقة الشمسية في الجزائر بطريقتيف مختمفتيف

 في عاـ %37 إف كمية اإلنتاج المتكقعة ليذه الطاقة كالتي ستصؿ إلى أكثر مف:الطاقة الكيركضكئية-1

:   مف مجمكع الغنتاج الكطني لمكيرباء كالذم سيتـ عمى فترتيف2030

. 2020ذركة إلى غاية /  ميغا كاط 800إنتاج إجمالي مقدر بحكالي -

                                                                                                                                                             

(
1

، (مجمة دكرية متخصصة صادرة عف األمانة العامة لئلتحاد  العربي لمكيرباء ).كيرباء العرباإلتحاد العربي لمكيرباء ، ( 
 .64-63، ص ص 10،2012:العدد

 .1،ص مرجع سابقسارة بف الشيخ، نرماف بف عبد الرحمف، ( 2)
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 .2030-2021 ميغا  كاط  ذركة    خبلؿ الفترة الممتدة مابيف 200إنتاج يقدر ب-

:  فيما يخص تكقعات اإلنتاج ليذه الطاقة ، تـ كضع  خطة عمى ثبلث  مراحؿ: الطاقة الشمسية الحرارية -2

إنطبلؽ إنجاز مشركعيف نمكذجيف لمحطتيف  حراريتيف  ذكاتي تركيز مع التخزيف  بقدرة إجمالية تقدر بحكالي 

. 2013 ك2011 ميغاكاط  لكؿ كاحدة في الفترة الممتدة  مابيف 150

، سيتـ  إنشاء  كتشغيؿ أربع محطات شمسية حرارية مع التخزيف  2020ك2016خبلؿ الفترة الممتدة مف 

 . ميغا كاط1200بقدرة  إجمالية تبمغ حكالي 

 ميغاكاط في السنة، 500ـ إنتاج  قدرة  تبمغ حكالي 2030 ـ  2021يتكقع في برنامج الفترة الممتدة مابيف 

 (.1)2030 ميغاكاط في السنة عمى غاية 600، ثـ 2023كىذا إلى غاية 

 : طاقة الرياح-2

 تعد طاقة الرياح األقؿ تكمفة بيف أنكاع الطاقة المتجددة ، إذ أنيا األفضؿ مف ناحية الجدكل اإلقتصادية 

 كعميو  أصبحت الخيار األكؿ لمعظـ  البمداف المتقدمة ، كما تعمؿ الدكؿ النامية عمى تطكير  كسائؿ 

إستغبلؿ الرياح إلنتاج الطاقة، كالجزائر ىي أحد الميتميف باإلرتقاء  بيذه الطاقة النظيؼ، حيث تمتاز  

مصادرىا مف طاقة الرياح بأنيا شديدة التفاكت مف منطقة إلى أخرل كىذا اإلختبلؼ راجع إلى التنكع  

إذ تمتاز  بيبكب  رياح تحمؿ معيا كثيرا مف اليكاء البحرم  .الطبكغرافي  كالتنكع المناخي  في الجزائر

 أمتار في الثانية ، 7الرطب ككميات كبيرة مف اليكاء القارم كالصحراكم، بمتكسط  سرعة سنكية تفكؽ 

خاصة في المناطؽ الشاطئية كتعتبر أدرار مف أىـ المناطؽ ذات اليبكب المرتفع في الجنكب الغربي، كعيف  

 (.2)أمناس في الجنكب الشرقي

:  كلقد تـ إعداد  برنامج  طمكح مف قبؿ السمطات إلستغبلؿ ىذا المصدر مف الطاقة الذم التنفذ

                                                 

: متحصؿ عميو مف.  الككالة الكطنية لتطكير اإلستثمار ، قطاع  الطاقات المتجددة (1
) 

http:www.OAPEC.OrG/media/9526daoo.../الجزائر.pdf. 

. 132، ص مرجع سابقصباح براجي،(  2( 
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ـ ، إنشاء أكؿ مزرعة ىكائية بقدرة تبمغ 2013 ك2011في المرحمة األكلى، مف خبلؿ الفترة الممتدة مابيف-

. ميغا  كاط  بأدرار10ب

 . ميغا كاط20ـ، إنجاز مزرعتيف ىكائيتيف تقدر طاقة كؿ كاحدة منيا ب2015ـ ك2014مابيف الفترة -

          1700ـ بقدرة إنتاجية ستبمغ حكالي 2030ـ ك2016مشاريع  أخرل طكر الدراسة لمفترة مابيف -

 (.1)ميغاكاط

    تعتبر الطاقة الشمسية كطاقة الرياح مف أىـ مصادر الطاقة المتجددة في الجزائر ، نظرا لمساىمتيا 

بشكؿ كبير في مجاؿ الطاقة المتجددة، كىذا نظرا لما تممكو  الجزائر مف خصائص  طبيعية في ىذا 

المجاؿ،كلكف ىذا ال ينؼ كجكد مصادر أخرل مثؿ الطاقة الكيركمائية، الطاقة الحيكية  كالطاقة الجيك  

 (02أنظر الممحؽ ).حرارية

. سياسات الحوكمة البيئية في الجزائر: المطمب الثالث

    إف الحديث عف سياسات الحككمة البيئية في الجزائر يظير مف خبلؿ تتبع مسار التشريعات البيئية فيما 

 يخص تشكيؿ كزارة بالبيئة ، باإلضافة إلى الكقكؼ أماـ أىـ القكانيف كالتشريعات ، الييئات ، كالمشاريع 

. كالمخططات المتعمقة بحماية كتنمية البيئة في الجزائر

 : تشكيل وزارة خاصة بالبيئة -1

 عرؼ قطاع البيئة في الجزائر تشكيبلت متعددة أخذت تارة ىيكبل ممحقا لدكائر كزارية، كتارة أخرل ىيكبل  

. تقنيا كعمميا

 ، إلى 1974لذلؾ يمكف القكؿ أف ىذا القطاع لـ يعرؼ اإلستقرا،كذلؾ منذ نشأة أكؿ ىيئة تتكفؿ بالبيئة سنة

(. 2)، كيمثؿ في كتابة الدكلة لمبيئة1996أف تـ إحداث  أكؿ ىيكؿ حككمي في عاـ 

:  يمكف تتبع مسار تشكيؿ كزارة خاصة بالبيئة مف خبلؿ المراحؿ التالية
                                                 

. 4، صمرجع سابقالككالة الكطنية لتطكير اإلستثمار، ( 1)
(

2
 .36،صمرجع سابقعمي سعيداف، ( 
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:   10-83قبل صدور القانون  رقم: أوال

 كؿ مف المجنة الكطنية  لمبيئة ككزارة الرم 10-83 لقد تكلت مسألة حماية البيئة قبؿ صدكر القانكف رقـ

ستصبلح األراضي كالبيئة . كا 

 : المجنة الوطنية لمبيئة-أ

ىذا تماشيا مع اإلعبلف الختامي (1 )156-74 لقد أحدثت ىذه المجنة لدل  كزارة الدكلة بمكجب المرسكـ  رقـ

.  1972لندكة األمـ المتحدة حكؿ البيئة المنعقد بستككيكلـ

. ككانت أكؿ جياز مركزم متخصص في حماية البيئة

  كلـ يصدر المرسـك المنظـ  لصبلحيتيا إال بعد سنة كاحدة مف إنشائيا كلقد تـ حؿ ىذه المجنة بمكجب 

(. 2)1977/ 15/08 المؤرخ في 77/119المرسكـ

ستصالح األراضي-ب  :وزارة الري  وا 

ستصبلح األراضي بميمة حماية البيئة كلـ يتبع مرسكـ   إضطمعت بدؿ المجنة الكطنية لمبيئة كزارة الرم  كا 

(. 3)إنشاء ىذه الكزارة أم يكضح  صبلحيتيا كاختصاصاتيا مما أضفى عمييا طابعا شكميا محضا

 03-83بعد صدور القانون رقم:    ثانيا

 الضرر الذم قد أك بيدؼ حماية البيئة كالمكارد الطبيعية مف كؿ أشكاؿ التمكث 03-83 صدر القانكف رقـ 

 .يمحؽ بيا، كىذا عف طريؽ كضع إطار قانكني لمسياسة الكطنية لحماية البيئة

:   كلقد ألحقت ميمة حماية البيئة كصيانتيا  إلى كؿ مف

:  وزارة الري والبيئة والغابات - أ
                                                 

. الجريدة الرسمية، يتضمف  إحداث المجنة الكطنية لمبيئة، 1974جكاف12 ، المؤرخ في 156-74 :المرسـك رقـأنظر  (1)
. 23/07/1974: ، المؤرخة في59:العدد

، 64:العدد. الجريدة الرسمية، ينيي مياـ المجنة الكطنية لمبيئة، 1977 أكت 15 :، المؤرخ في199-17:المرسـك رقـ أنظر (2)
 .1977أكت16 :المؤرخة في

(
3

خبِعت أبٛ بىز بٍمبٌذ ، حٍّظبْ، اٌدشائز، ) .رسبنت دكتٕراِ. "اٌٍَبث اٌمبٍٔٛٔت  ٌسّبٌت اٌبٍئت فً اٌدشائز" ٚٔبص  ٌسً ، (

. 20، ص(2007خٌٍٍٛت 
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  1984  لقد تـ إستناد مياـ حماية البيئة إلى كزارة الرم كالبيئة  كالغابات بمكجب التعديؿ الحككمي لعاـ

كتـ . (1) الذم يحدد مياـ كصبلحيات كزير الرم  كالبيئة  كالغابات126-84  كذلؾ بمكجب المرسـك رقـ 

(. 2)131-85النص عمى تنظيـ اإلدارة المركزية لمكزارة بمكجب المرسـك رقـ 

:  وزارة البحث والتكنولوجية - ب

(. 3)392-90تـ تكميؼ ىذه الكزارة بحماية البيئة بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ

:  وزارة التربية الوطنية-ج

 تـ نقؿ مياـ حماية البيئة إلى كزارة التربية الكطنية كىذا كفقا لما نصت عميو المادة األكلى مف المرسـك رقـ 

92-488(4 .)

:  وزارة الجامعات والبحث العممي وحماية البيئة-  د

  نقؿ ممؼ حماية البيئة إلى الكزير المنتدب لمجامعات كالبحث العممي بعد أف كاف مف إختصاص كزير 

(. 5)201-93 التربية الكطنية بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ 

 : وزارة الداخمية والجماعات  المحمية والبيئة واإلصالح اإلداري-ق

تـ إلحاؽ مياـ حماية البيئة إلى كزارة الداخمية كالجماعات المحمية كالبيئة كاإلصبلح اإلدارم ، كذلؾ بمكجب  

                                                 

، يحدد صبلحيات كزير الرم كالبيئة كالغابات  1984 مام 19:  المؤرخ في84/126: المرسـك التنفيذم رقـ أنظر (1)
 .1984مام  2: ، المؤرخة في21: العدد. الجريدة الرسميةكصبلحيات نائب الكزير المكمؼ بالبيئة  كالغابات، 

، يتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية في كزارة الرم  كالبيئة 1985 مام 21 المؤرخ في 131-85:المرسـك التنفيذم رقـأنظر  (2)
 .1985مام  22، المؤرخة في 22:العدد.الجريدة الرسمية ،كالغابات

، يحدد صبلحيات الكزير المنتدب لمبحث   1990 ديسمبر 01 المؤرخ في 392-90 :المرسـك التنفيذم رقـ أنظر (3)
. 1990 ديسمبر 12: المؤرخة في:54العدد . الجريدة الرسميةكالتكنكلكجيا،

الجريدة  ، يحدد صبلحيات كزير التربية الكطنية ، 1992 ديسمبر 28: ، المؤرخ في488-92 :المرسـك التنفيذم رقـ أنظر (4)
 .1992ديسمبر 30:، المؤرخة في93: العدد.الرسمية

الجريدة ، يتضمف تعييف أعضاء الحككمة ، 1993 سبتمبر :04، المؤرخ في 201-93 :المرسـك الرئاسي رقـ أنظر (5)
 .1993سبتمبر5:، المؤرخة في57:العدد. الرسمية
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(. 1)274-94المرسـك التنفيذم رقـ 

 : كتابة الدولة المكمفة بالبيئة-   و

 (.2)01-96 كالتي تـ إنشاؤىا بمكجب المرسـك التنظيمي رقـ 

:  وزارة األشغال  العمومية وتييئة الإلقميم  والبيئة والعمران-  ي

، أصبح  ممؼ حماية البيئة مف صبلحية كزارة األشغاؿ العمكمية  300-99  فبمكجب المرسـك الرئاسي رقـ

 (.3)كتييئة اإلقميـ كالعمراف

:  وزارة تييئة اإلقميم والبيئة-   ر

(. 4) تـ الحاؽ ممؼ البيئة إلى كزارة تييئة اإلقميـ كالبيئة08-01فبمكجب المرسـك رقـ 

:  03/10القانون رقم :    ثالثا

 أعطى بعدا جديد الحماية البيئة في الجزائر ، كذلؾ بأخذه في الحسباف لبعد 03/10إف صدكر القانكف 

. التنمية المستدامة الذم أضحى ضركرة البد منيا

كلقد  تـ إلحاؽ  ممؼ حماية البيئة إلى كزارة خاصة كىي كزارة تيئية اإلقميـ كالبيئة كما سبؽ اإلشارة إلييا ، 

 : إال أنو حدث تغير في تسميتيا، فانتقمت مف 

:  وزارة التييئة العمرانية والبيئة والسياحة-أ

 :إلى(1)350-07كذلؾ بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ

                                                 

ات المحمية  ع، يحدد صبلحيات كزير الداخمية كالجما1994أكت  10: ، المؤرخ في247-94:المرسـك التنفيذم رقـ  أنظر (1)
 .1994 أكت 21 :، المؤرخة في53:العدد.الجريدة الرسمية،كالبيئة كاإلصبلح اإلدارم

 العدد  الجريدة الرسمية ، المتعمؽ بكتابة الدكلة لمبيئة ، 1996 جانفي 05، المؤرخ في 01-96المرسـك الرئاسي رقـ أنظر  (2)
 .1996جانفي:  المؤرخ في 01
، الجريدة ، يتضمف تعييف أعضاء الحككمة 1999 ديسمبر24:المؤرخ في ، 300-99: المرسـك الرئاسي رقـأنظر  (3)

 .1999ر ديسمب26:، المؤرخة في93: العدد.الرسمية
الجريدة ، يحدد صبلحيات كزير تييئة اإلقميـ كالبيئة ، 2001 جانفي14: المؤرخ في، 08-01:المرسـك التنفيذم رقـأنظر ( 4)

 .2001جانفي17:، المؤرخة في04 : العدد.الرسمية 
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:  وزارة التييئة العمرانية والبيئة-ب

تـ إلغاء كزارة التييئة العمرانية كالبيئية كالسياحة، : 258-10 مف المرسـك التنفيذم رقـ 11   فبمكجب المادة 

(. 2)  كأصبحت تسمى كزارة التييئة العمرانية  كالبيئية

 :القوانين والتشريعات المتعمقة بسياسة الحوكمة البيئية في الجزائر -2   

 لقد أصدر المشرع الجزائرم جممة مف القكانيف بيدؼ حماية البيئة  كتنميتيا مف جية ، كحماية الحؽ في 

 المتعمؽ بحماية 10-03الحياة لمختمؼ األجياؿ سكاء الحالية أك المستقبمية ، كىذا مايظير مف خبلؿ القاكف 

البيئة في إطار التنمية المستدامة ، كالذم عالج  فيو المشرع بمختمؼ الجكانب المتعمقة بالبيئة كالخطر الذم 

. قد يصيبيا كىذا مايظير مف خبلؿ قراءة كتحميؿ ماجاء في ىذا القانكف

يحدد ىذا القانكف قكاعد حماية البيئة في إطار التنمية  :   حيث جاء في المادة األكلى مف الحكـ التمييدم 

كىذا مايدؿ عمى حرص  المشرع الجزائرم عمى حؽ األجياؿ البلحقة ككجكب المحافظة عمييا،  . المستدامة

  :قسم إلى مجموعة من الفصولأدكات تسيير البيئة ، : كما تناكؿ الباب األكؿ أحكاـ عامة، الباب الثاني

 اإلعبلـ البيئي :الفصل األول  -

 . تحديد المقاييس البيئية :الفصل الثاني -

 .تخطيط  األنشطة البيئية: الفصل الثالث -

 . نظاـ تقييـ اآلثار البيئية لمشاريع التنمية دراسات التأثير:الفصل الرابع -

 .األنظمة القانكنية الخاصة: الفصل الخامس -

 . تدخؿ األشخاص كالجمعيات في مجاؿ حماية البيئة:الفصل السادس -

                                                                                                                                                             

،يحدد صبلحيات كزير التييئة العمرانية كالبيئة 2007نكفمبر18:، المؤرخ في 350-07:المرسـك التنفيذم رقـأنظر  (1)
 .2007سبتمبر21:، المؤرخة في73 العدد.الجريدة الرسمية ،كالسياحة

  ، يحدد صبلحيات كزير التييئة العمرانية  كالبيئة2010أكتكبر21:، المؤرخ في258-10:  المرسـك التنفذم رقـأنظر (2)
. 2010أكتكبر28:، المؤرخة في 64 العدد.الجريدة الرسميةكالسياحة، 
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: مقتضيات حماية البيئة: الباب الثالث

. التنكع الحيكم -

 .اليكاء كالجك -

 .الماء كاألكساط المائية -

 .األرض كباطف األ رض -

 .األكساط الصحراكية -

 .اإلطار المعيشي -

. بحيث تناكؿ ىذا الباب كؿ عنصر مف ىذه العناصر في فصؿ

 الحماية مف األضرار كالذم قسـ إلى فصميف ، فصؿ أكؿ تـ التطرؽ فيو إلى مقتضيات الحماية :الباب الرابع

. مف المكارد الكيمياكية، كفصؿ ثاني يتناكؿ مقتضيات الحماية مف األضرار السمعية

(. 76-76) عبارة عف أحكاـ خاصة كىي المكاد مف :الباب الخامس

:   عبارة عف أحكاـ جزائرية قسمت إلى سبعة فصكؿ:الباب السادس

.  العقكبات المتعمقة بحماية التنكع  البيكلكجي:الفصل األول -

 .العقكبات المتعمقة بالمجاالت المحمية: الفصل الثاني -

العقكبات المتعمقة بحماية اليكاء كالجك، العقكبات المتعمقة بحماية الماء كاألكساط  : الفصل الثالث -

المائية، العقكبات المتعمقة بالمؤسسات المصنفة، العقكبات المتعمقة بالحماية مف األضرارا، العقكبات 

 .المتعمقة بحماية اإلطار المعيشي

 (.111إلى 109المادة ) البحث كمعاينة المخالفات مف خبلؿ :الباب السابع -

 (.1()114-112) أحكاـ ختماية كىذا ماتضمنو المكاد مف :الباب الثامن   -

                                                 

(
1

 .26-13، صمرجع سابق ،03-10 : رقـر القانكفظأف (
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 يمكف القكؿ أف المشرع الجزائرم حاكؿ مف خبلؿ ىذا  10-03 كمف خبلؿ ىذه القراءة لما يحتكيو  القانكف 

القانكف أف يشمؿ مختمؼ الفكاعؿ التي قد تساىـ في حماية البيئة حيث خص فصؿ كامؿ لئلعبلـ البيئي ، 

. باإلضافة إلى إعتماده عمى المخططات كاألدكات الكقائية  كالتنظيمية باإلضافة إلى الكسائؿ التحفيزية

 : باإلضافة إلى ىذا القانكف أصدر المشرع الجزائرم جممة مف القكانيف في مجاؿ البيئة مف أىميا

كقد نص .(1) المتعمؽ بتسيير النفايات ك مراقبتو ك إزالتيا2001-12-12: المؤرخ في19 -01: القانكف رقـ-

ىذا القانكف عمى كيفية تصنيؼ النفايات ك تثمينيا،أم إعادة استخداميا عمى شكؿ طاقة أك مكاد ال تشكؿ 

. خطرا عمى البيئة ك صحة اإلنساف

يتضمف ىذا .(2) المتعمؽ بتييئة اإلقميـ كتنميتو المستدامة2001-12-12: المؤرخ في20-01:القانكف رقـ-

القانكف تكزيع األنشطة عمى مستكل اإلقميـ مف خبلؿ عقمنة اإلعمار،باإلضافة إلى الربط بيف حماية المكارد، 

. التنمية اإلقتصادية ك التطكر البشرم

 يتعمؽ بتسيير المساحات الخضراء ك حمايتيا ك 2007-05-13: المؤرخ في06-07:القانكف رقـ-

ييدؼ ىذا القانكف إلى تحديد قكاعد تسيير المساحات الخضراء،حمايتيا ك تنميتيا في إطار التنمية .(3)تنميتيا

. المستدامة

(. 1) يتعمؽ بالمجاالت المحمية في إطار التنمية المستدامة2001-02-17: المؤرخ في11-02:القانكف رقـ-

ييدؼ إلى حماية التنكع البيكلكجي مف خبلؿ تصنيؼ المجاالت المحمية ك تحديد كيفيات تسييرىا ك حمايتيا 

. في إطار التنمية المستدامة

                                                 

زالتيارؽ بتسيير النفايات ـكؿ المتع2001 ديسمبر12 المؤرخ في 19-01:القانكف رقـ أنظر (1)  .الجريدة الرسمية،اقبتيا كا 
 . 2001 ديسمبر15:، الصادرة في77:العدد

 . المرجع نفسو ،02 -01: أنظر القانكف رقـ(2)
 المتعمؽ بتسيير المساحات الخضراء ك حمايتيا كتنميتيا في إطار 2005 مام 15: المؤرخ في06-07:القانكف رقـ أنظر (3)

 .2007 مام 13:الصادرة في ،31:العدد.الجريدة الرسمية ،التنمية المستدامة
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فمف خبلؿ الرجكع عمى اإلطار التشريعي كالقانكف في الجزائر ، يمكف القكؿ بأف المشرع الجزائرم كحرصا 

: منو عمى حماية البيئة، كضع مجمكعة مف األساليب كاألدكات  لئلدارة البيئية عف طريؽ

:  األساليب الوقائية لحماية البيئة - أ

:  الترخيص- 1   

  تعتبر كسيمة الترخيص مف أىـ الكسائؿ ككنيا الكسيمة األكثر تحكما  كنجاعة لما تحققو مف حماية مسبقة 

عمى كقكع اإلعتداء ، كما أنو يرتبط بالمشاريع ذات األىمية  كالخطكرة عمى البيئة سيما المشاريع الصناعية 

كأشغاؿ النشاط العمراني ، كالتي تؤدم في الغالب إلى إستنزاؼ المكارد الطبيعية كالمساس بالتنكع 

 .)2(البيكلكجي

:  الحظر  واإللزام-2

 : كالذم يصنؼ إلى : الحظر-أ

كيتمثؿ الحظر المطمؽ في منع اإلتياف بأفعاؿ معينة لما ليا مف آثار ضارة  بالبيئة منعا : الحظر المطمق- 1أ

 (.3)باتا ال إستثناء فيو ك ال ترخيص بشأنو

. 51 مف خبلؿ ماكرد في المادة03/10 كنممس ىذا النكع مف الخطر في القانكف 

 يشترط في عمميات شحف أك تحميؿ كؿ المكاد أك النفايات المكجية لمغمر في البحر ، الحصكؿ :51المادة 

(. 4)عمى ترخيص يسممو الكزير المكمؼ بالبيئة

                                                                                                                                                             

الجريدة ، المتعمؽ بالمجاالت المحمية في إطار التنمية المستدامة2011 فبراير17: المؤرخ في11-02: أنظر القانكف رقـ (1)
 .2011 نكفمبر 28:، الصادرة في13:العدد.الرسمية

 .11، صمرجع سابقكامؿ محمد المغربي،  ((2

 .135، ص2002منشأة المعارؼ، :  ، القاىرةقانون حماية البيئة في ضوء الشريعةماجد راغب الحمك،  (3)
 .مرجع سابق، 10-03مف القانكف 51المادة  (4)
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 يتجسد الخطر النسبي في منع القياـ بأعماؿ معينة يمكف أف تمحؽ آثار ضارة بالبيئة في :الحظر النسبي- 2أ

أم عنصر مف عناصرىا ، إال بعد الحصكؿ عمى ترخيص بذلؾ مف السمطات المختصة، ككفقا لمشركط  

 (.1)كالضكابط التي تحددىا القكانيف  كالمكائح لحماية البيئة

:  اإللزام-ب

دارم يتـ مف خبللو منع إتياف النشاط فيك بذلؾ   اإللزاـ ىك عكس الحطر ألف ىذا األخير إجراء   قانكني كا 

، كمف األمثمة (2)يعتبر إجراء سمبي، في حيف أف اإللزاـ ىك ضركة القياـ بتصرؼ معيف، فيك إجراء إيجابي

. 10-03 مف قانكف 46التي  تجسد  أسمكب اإللزاـ  ما نصت عميو  المادة 

 عندما تككف اإلنبعاثات الممكثة لمجك تشكؿ تيديدا لؤلشخاص  كالبيئة كاألمبلؾ يتعيف عمى :46المادة

. المتسببيف فييا إتخاذ التدابير الضركرية إلزالتيا أك تقميصيا

:  التقارير-3

أما نظاـ التقارير فيك أسمكب جديد فرضو المشرع بيدؼ فرض رقابة الحقة  كمستمرة ليذا فيك يعتبر أسمكبا 

مكمبل ألسمكب الترخيص ، كما أنو يقترب مف اإللزاـ ككنو يفرض عمى صاحبو تقديـ تقارير دكرية عف 

نشاطاتو ، كيترتب عف عدـ القياـ بيذا اإللزاـ  جزاءات مختمفة ، كمف أمثمة أسمكب التقرير نجد قانكف 

المناجـ الذم ألـز أصحاب السندات  المنجمية،أك الرخص أف يقدمكا تقريرا سنكيا متعمقا بنشاطيـ،إلى الككالة 

الكطنية لمجيكلكجيا ك المراقبة المنجمية، كما يتعيف عمى صاحب رخصة التنقيب تقديـ تقرير مفصؿ عف 

. أشير إلى الككالة الكطنية  لممتمكات المنجمية (06)األشغاؿ المنجزة كؿ ستة

:  مدى التأثير -4

  أما بالنسبة لنظاـ دراسة مدل التأثير،  فقد ىأخذ المشرع الجزائرم بو ىدؼ معرفة  كتقدير اإلنعكاسات

                                                 

 . 136صمرجع سابق،ماجد راغب الحمك،  (1)
قسـ الحقكؽ، كمية الحقكؽ ، ) .أطروحة دكتوراه". الكسائؿ القانكنية اإلدارية لحماية البيئة في الجزائر"بف أحمد عبد المنعـ،  (2)

 .104، ص(2009-2008بف عكنكف، الجامعة الجزائر، 
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 (.1) المباشر ة أك غير المباشرة عمى التكازف البيئي ككذا عمى إطار كنكعية السكاف

: نظاـ تقييـ  اآلثار لمشاريع التنمية:  مف الفصؿ الرابع15ىذا النظاـ في المادة 10-03 كقد عرؼ القانكف 

 تخضع مسبقا  كحسب الحالة، لدراسة التأثير عمى البيئة ، مشاريع التنمية  كاليياكؿ  كالمنشآت  :15المادة 

كالمصانع  كاألعماؿ  كبرامج البناء  كالتييئة ، التي تؤثر بصفة مباشرة أك غير مباشرة فكر أك الحقا، عمى 

البيئة السيما عمى األنكاع كالمكارد  كاألكساط  كالفضاءات الطبيعية  كالتكازنات اإل يككلكجية  ككذلؾ عمى 

(. 2)إطار كنكعية المعيشة

 : الجباية البيئية-ب

 نجد أنيا تظير إىتماما بيئيا كاضحا تجسد 192 إف الكقكؼ عند قكانيف المالية الجزائرية  السيما بعد سنة 

مف خبلؿ فرض تدريجي  لمجباية  عمى األنشطة الممكثة لمبيئة في الجزا ئر ، ككضع حد لمتدىكر البيئي، 

نتشار الكعي البيئي  دكليا كداخميا ، كليذا بدأ التكفؿ بيذه الحما ية المادية      تأثرا باإلىتماـ الدكرم كا 

(. 3)مف خبلؿ كضع مجمكعة مف الرسكـ  األثر منيا مزدكج مادم كردعي

كتبعا لمسار اإلصبلح الجبائي  األخضر الذم إعتمدتو الجزائر،فقد تـ إقرار مجمكعة مف الضرائب كالرسـك 

. البيئية لمحاكلة  لكضع حد لمختمؼ أنكاع التمكث

:   كفيما يمي أىـ أنكاع ىذه الرسكـ

كتتمثؿ في فرض  رسـ إلخبلء  النفايات العائمية  كالذم تتراكح قيمتو :  الرسكـ الخاصة  بالنفايات  الصمبة-

. لمعائمة/ دج سنكيا1000 دج ك640بيف 

                                                 
- اإلقتصادية دكر الدكلة في دعـ تطبيؽ نظـ إدارة البيئة لتحسيف أداء المؤسسات"عمر صخرم، عبادم فاطمة الصحراء، ((1

. 160،ص11،2012:، العدد(الجزائر جامعة قاصدم مرباح، كرقمة،).مجمة الباحث.–دراسة حالة الجزائر 
 .10، صمرجع سابق، 10-03 مف القانكف 15المادة (2)
 .106 صمرجع سابق،بف أحمد عبد المنعـ،  (3)
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رسـك تحفيزية عمى عدـ تخزيف النفايات المتعمقة بالنشاطات الطبية ككذا النفايات  الصناعية الخاصة، يقدر -

طف  بالنسبة لمنفايات المتعمقة بالنشاطات / دج 24000 ب2002مبمغ ىذه الرسـك حسب قانكف المالية لسنة

طف بالنسبة  لمنفايات الصناعية الخاصة، مع منح  المستغؿ ميمة بثبلث سنكات / دج10500الطبية، ك

 .إلنجاز التجييزات الكفيمة بالتخمص مف النفايات 

، يشمؿ  كعا ؤه  ىجميع األكياس   2004إدخاؿ رسـ عمى األكياس  الببلستيكية بمكجب قانكف المالية  لسنة-

 (.1)كغ/ دج 10.5الببلستيكية سكاء المنتجة محميا أك المسكردة  ، كيقدر الرسـ ب

  مف 76،77كما إعتمد المشرع الجزائرم عمى نظاـ الحكافز الجبائية في المجاؿ البيئي مف خبلؿ المادتيف

. 10-03القانكف

 تستفيد  مف حكافز مالية كجمركية تحدد بمكجب قانكف لمالية، المؤسسات الصناعية التس :76المادة - 

تستكرد التجييزات التي تسمح   في سياؽ  صناعتيا أك منتكجاتيا بإزالة  أك تخفيؼ ظاىرة اإلحتباس  

. الحرارم،  كالتقميص  مف التمكث في كؿ أشكالو

 يستفيد كؿ شخص  طبيعي  أك معنكم يقـك بأنشطة ترقية البيئة  مف تخفيض  في الربح :77المادة - 

(. 2)الخاضع  لمضريبة

:  أدوات اإلدارة البيئية-  ج

    كما قامت الجزائر في ىذا اإلطار بكضع أدكات لئلدارة البيئية  كىذا إلدماج البيئة ضمف إنشغاالت 

:  التسير عمى المستكل اإلقتصادم كتشمؿ األدكات مايمي

دراسة مف خبلليا تـ تحميؿ األثر البيئي  لمنشاطات  الممارسة مف طرؼ المؤسسات 100القياـ بحكالي -

. اإلقتصادية

 .مؤسسات إقتصادية10القياـ بعممية التدقيؽ البيئي  لحكالي -

                                                 

(
1

 .161، صمرجع سابقعمر صخرم، عبادم فاطمة الزىراء،  (

. 22، صمرجع سابق، 10-03مف القانكف  (76،77)المادتيف  (2)
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 .14001مراقبة المؤسسات اإلقتصادية في كضع أنظمة لئلدارة البيئية المطابقة  لممكاصفات  القياسية ايزك-

 . مؤسسة  إقتصادية عامة  كخاصة50إبراـ عقكد لمفعالية البيئية بيف المؤسسات اإلقتصادية  كحكالي -

 . مؤسسة صناعية عامة كخاصة300صياغة لميثاؽ المؤسسة الصناعية مف طمرؼ حكالي -

 .  مؤسسة إقتصادية عامة كخاصة100إنشاء منصب مندكب  البيئة عمى مستكل -

براـ إتفاقيات مع مؤسسات دكلية متخصصة- (. 1)المساعدات التقنية كا 

  :الييئات الخاصة بحماية البيئة / 3

كما قاـ المشرع الجزائرم بإنشاء مجمكعة مف الييئات التي أككمت ليا ميمة حماية البيئة كؿ حسب 

:  تخصصيا كدكرىا مف أىميا

 نظرا لما يشكمو مكضكع النفايات مف قمؽ كبير عمى البيئة، كبالتالي لـ يعد :الوكالة الوطنية لمنفايات -1

التفكير في كيفية التخمص منيا فحسب ، بؿ أصبح التفكير في كيفية إعادة إستعماؿ ىذه المخمفات كمكاد 

كالذم إستحدثت بمكجبو الككالة الكطنية  . 02/175أكلية في الصناعة كذلؾ حسب المرسـك التنفيذم 

لمنفايات كىي مؤسسة عمكمية ذات طابع صناعي كتجارم تتمتع بالشخصية المعنكية كاإلستقبلؿ  المالي 

 (.2)تخضع لمقكاعد المطبقة عمى اإلدارة في عبلقاتيا مع الدكلة، تكضع تحت كصاية الكزير المكمؼ بالبيئة

:  الوكالة الوطنية لمتغيرات المناخية -2

  كىي مؤسسة ذات طابع إدارم تيدؼ إلى إدماج  375-05كالتي إستحدثت بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ

                                                 

(
1

 التنمية المستدامة  كالتحديات الجديدة المطركحة أماـ المؤسسات اإلقتصادية مع اإلشارة" العايب عبد الرحماف، بقة الشريؼ، (
كمية العمـك  ).التنمية المستدامة  كالكفاءة اإلستخدامية لممكارد المتاحة: المؤتمر العممي الدولي ."لمكضع الراىف في الجزائر

 .18، ص2008 أفريؿ 08،(اإلقتصادية  كعمـك التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيؼ، الجزائر

الجريدة يتضمف إنشاء الككالة الكطنية لمنفايات تنظيميا،  ،2002 مايك20المؤرخ في 175-02 :المرسـك التنفيذم رقـ أنظر (2)
. 2002 مام26 :، المؤرخة في37العدد.الرسمية
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 (.1)إشكالية تغيرات المناخية في كؿ مخططات التنمية ك المساىمة في حماية البيئة

:   الوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة–3

   كىي إعادة لتنظيـ المتحؼ الكطني لمطبيعة كالذم بدكره إمتداد لمككالة الكطنية لحماية البيئة كالتي  

المعدؿ كالمتمـ بالمرسـك  . 1991 فيفرم 09 المؤرخ في 91:  أنشأت بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ 

(. 2)35-58 :التنفيذم رقـ

:   المرصد الوطني لمبيئة والتنمية المستدامة–4

 أككمت لو ميمة كضع شبكات الرصد كقياس التمكث كجمع 02/115:أنشأ بمكجب القرار التنفيذم رقـ 

عدادىا كتكزيعيا (. 3)المعمكمات البيئة عمى الصعيد العممي كالتقني كاإلحصائي كمعالجتيا كا 

:  المصدر الكطني لمتكنكلكجيا إنتاج أكثر نقاء

(. 4)262-02: أنشئ المركز الكطني لمتكنكلكجيا إنتاج أكثر نقاء بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ

. بحيث ييدؼ ىذا المركز إلى التكعية بأىمية تكنكلكجيا اإلنتاج األكثر نقاء

 :  المحافظة الوطنية لمساحل– 5 

كتعتبر ىذه المحا فظ ىيئة . كالمتعمؽ بحماية الساحؿ كتثمينو02-02:أنشئت ىذه الييأة بمكجب القانكف

عمكمية تكمؼ بالسير عمى تنفيذ السياسة الكطنية لحماية الساحؿ كتثمينو عمى العمـك كالمنطقة الشاطئية 

عمى الخصكص، كالمعركؼ أف الساحؿ البحرم لمجزائر تتركز فيو  كثافة سكانية عالية كما أف جؿ 
                                                 

يتضمف إنشاء الككالة الكطنية لمتغيرات المناخية كتحديد ،2005سبتمبر: المؤرخ في 375 -05:المرسـك التنفيذم رقـأنظر  (1)
. 2005أكتكبر05:المؤرخة في ،67العدد.الجريدة الرسمية، مياميا كضبط كيفيات تنظيميا كسيرىا

    الجريدة ،33-91، يعدؿ كيتمـ المرسـك التنفيذم رقـ1998نكفمبر 10المؤرخ في 352-98المرسـك التنفيذم رقـ( 2)
 .1991 رنكفمب 11: المؤرخة في.84:العدد. الرسمية

 ،كمية الحقكؽ العمـك السياسية ، جامعة محمد خيضر).رمجمة المفك ."آليات حماية البيئة في الجزائر"مسعكد عمارنة،( 3)
 .391 ص،[د ت ف]،09:د  الجزائر ، العد،بسكرة

، يتضمف إنشاء المركز الكطني لتكنكلكجيا إنتاج أكثر 2002 أكت 17:المؤرخ في262-02:المرسـك التنفيذم رقـأنظر  (4)
 .2002 أكت 18:، المؤرخة في56:العدد .الجريدة الرسمية ،نقاء
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المؤسسات تتركز في المناطؽ الشمالية المحاذية لمساحؿ مما أدل إلى تمكيث الشكاطئ مف خبلؿ تصريؼ 

عنابة، سكيكدة، بجاية، : المياه القذرة ككذا تدىكر المكاقع ذات القيمة اإليككلكجية خاصة الكاقعة في مناطؽ 

 .(1)كؿ ذلؾ أدل إلى إنشاء ىذه الييأة اإلدارية المركزية التي تسعى إلى حماية البيئة كتثميف الساحؿ

  :المعيد الوطني لمتكوينات  البيئة- 6

كحددت ميامو األساسية في إطار تككيف متخصص .(2)263-02كالذم أنشأ بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ 

إلى كؿ المتدخميف العمكميف أك الخكاص، مع تنمية األنشطة المتخصصة لتككيف المككنيف باإلضافة إلى 

تقديـ األساليب التربكية في مجاؿ البيئة ك التحسيس بضركرة ذلؾ ألف اإلعتناء بجانب المتككنيف المتخصص 

(. 3)لممتدخميف في مجاؿ البيئة كفيؿ بأف يعطي لنشاطيا نكعا مف الفعالية كالنكعية

:  المخططات البيئية -4 

(:  SNAT):المخطط الوطني لتييئة اإلقميم : أوال

تـ إعداد المخطط الكطني لتييئة اإلقميـ كالبيئة مف طرؼ كزارة البيئة بالتنسيؽ كالتعاكف مع مختمؼ الدكائر 

، يتضمف 2010 جكاف 29:   المكافؽ ؿ1431 رجب عاـ 16 المؤرخ في 10/02 الكزارية كفؽ قانكف رقـ 

. المصادقة عمى المخطط الكطني لتييئة اإلقميـ 

، كفي مادتو الثانية (20)حيث تضمف ىذا القانكف في مادتو األكلى المصادقة عمى المخطط لمدة عشريف سنة

إلتزاـ كؿ القطاعات الكزارية ككذا الجماعات اإلقميمية ، كالمؤسسات  الكطنية كالمحمية بإحتراـ ضكابط كقكاعد 

أما المادة الثالثة ، فتنص . المخطط الكطني لتييئة اإلقميـ كالعمؿ بيا في إعداد كؿ مشاريعيا كمخططاتيا

. عمى نشر ىذا القانكف في الجريدة الرسمية لمجميكرية

                                                 

(
1

 .228ص ،مرجع سابق عمي سعيداف، (
، يتضمف إنشاء المعيد الكطني لمتككينات البيئية، 2002أكت :17المؤرخ في 263-02رقـ: المرسـك التنفيذمأنظر  (2)

 .2002أكت18:المؤرخة في ، 56العدد .الجريدة الرسمية
 .229ص ،مرجع سابقعمي سعيداف، ( 3)



 ِت اٌبٍئٍت ٌخسمٍك  اٌخٍّٕت اٌّظخذاِت ن اٌخدزبت اٌدشائزٌت فً  ِدبي اٌسٛ             ًٔاٌفصً اٌثب

 

107 

 

يشكؿ المخطط الكطني لتييئة اإلقميـ طمكحا في مستكل الرىانات الماثمة أماـ الدكلة الجزائرية، كيرتكز 

:  المخطط الكطني لتييئة اإلقميـ عمى ثبلثة أسس كثبلثة إستحقاقات أساسية ىي

.  الرىاف الديمغرافي كىك إستحقاؽ مبرمج بدقة مع كصكؿ المكجة الكبيرة مف طالبي العمؿ-

الرىاف اإلقتصادم بمضمكنو المرتبط بالتنافسية كتأىيؿ اإلقميـ، كيتزامف مع إنشاء منطقة التبادؿ الحر،         -

. كيتزامف ىذا الرىاف مع إنشاء منطقة التبادؿ الحر ك الدخكؿ إلى المنظمة العالمية لمتجارة

(. 1)الرىاف اإليككلكجي الذم يتطمب الحفاظ عمى رأس الماؿ -

 : المخطط الوطني لألعمال من أجل البيئة والتنمية المستدامة:ثانيا

إف تحميؿ الخطكات المعدة  في إطار المخطط الكطني لؤلفعاؿ البيئية كالتنمية المستدامة ، أظيرت أف 

 قررت الجزائر أف تستثمر مالمشاكؿ اإليككلكجية كانت مرتبطة بالتنيمة اإلقتصادية كاإلجتماعية لمبمد ك بالتاؿ

(. 2)في التنمية

كيمكف عرض أىـ اإلجراءات المتخذة مف طرؼ الدكلة الجزائرية كالخاصة بحماية البيئة في إطار التخطيط 

: لئلستراتيجية كخبلؿ  تطبيقيا في الجدكؿ التالي 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .10، ص2010، الجزائر،المخطط الوطني لتييئة اإلقميمكزارة تييئة اإلقميـ كالبيئة ، ( 1)
 .102، صمرجع سابق، مشراؼ براىيـ( 2)
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اإلخزاءاث اٌّخخذة ِٓ طزف اٌذٌٚت اٌدشائزٌت فً إطبر اإلطخزاحٍدٍت :يمثؿ ( 04) :الجدكؿ رقـ

 .*اٌّخبعت

انًجبل  
اإلجراء 

 
في مجال التصحر 

 .مميكف دكالر سنكيا لتنفيذ ىذا المشركع800تخصيص -

 .1996مبلييف ىكتار ميددة منذ7مبلييف ىكتار ضمف 3إسترجاع مايقارب  -

نظرا لممقترحات التي 2006تعييف كزير البيئة الجزائرم سفير لمنظمة صحارم العالـ سنة -
 .قدمتيا الجزائر في مجاؿ التصحر كحماية البيئة

 
 
 

في مجال التموث 
الجوي 

تمكيؿ عدة مشاريع لمتزكيد بمحطات مراقبة نكعية اليكاء عمى مستكل العديد مف نقاط  -
 .القطر الجزائرم

 .إختيار أنكاع مف الكقكد خالية مف الممكثات -

 (الكيرباء، الطاقة الشمسية)التحكؿ إلى مصادر الطاقة النظيفة  -

سياسة غمؽ المصانع المسببة لمتمكث كالضارة بصحة اإلنساف كغمؽ كحدة زىانة  -
. 2008بمعسكر في أكت

في مجال تموث المياه 
والبحر والمناطق 

الشاطئية  

 .إعداد خطة لمتييئة الشاطئية  -

 .الشراكة مع الدكؿ االكركبية لتحسيف تسيير المكارد المائية  -

. تأسيس ضرائب خاصة بنكعية اليكاء -
 

في مجال النفايات 
الحضرية والصناعية 

بيف كزارة البيئة كالمشاريع 2005عقدا خاصا بالبيئة كاألداء اإلقتصادم سنة60إبراـ حكالي -
. العامة في مجاؿ الغذاء كالصناعة

فيما يخص التقميؿ مف اضرار النفايات الحضرية تـ منح قرض مف طرؼ البنؾ اإلسبلمي 
. مميكف دكالر أمريكي لكالية الجزائر26بقيمة 

 
 

في مجال التنوع 
البيئي 

كضع مخطط لتسيير منطقة سيؿ قرباس بسكيكدة كىذا في إطار برنامج األمـ المتحدة  -
لمتنمية الذم إستفادت الجزائر مف الدعـ التقني كالمالي مف طرؼ الصندكؽ العالمي 

 .لمبيئة

تكقيع إتفاقية لمتحسيس التنكع البيئي كقد أكد كزير البيئة كتييئة اإلقميـ أف األمر يتعمؽ  -
ببرنامج كطني مكجو إلى جميع السمطات الكطنية ذات الطابع الكطني كالجيكم كالمحمي 

دراج ثقافة التنكع البيئي داخؿ المشاريع كالمجتمع ككؿ . بيدؼ التحسيس كا 
في مجال التربية 

البيئية 
 .تـ ربط النظاـ اإليككلكجي بالنظاـ التعميمي -

تأسيس برامج إذاعية كتمفزيكنية حكؿ البيئة تشاركيا الصحافة  -
 .103، 102، ص صمرجع سابقشراؼ براىيمي، : مف إعداد الطالبة باإلستعانة ب*

حيث يظير مف خبلؿ الجدكؿ أف اإلستراتيجية المطبقة شممت أىـ المجاالت المرتبطة بالبيئة، ك إتخاذ 

.  اإلجراءات الضركرية لكؿ مجاؿ بغية تحقيؽ األىذاؼ الشاممة لئلستراتيجية
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. آليات الحوكمة البيئية لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر: المبحث الثاني 

إف تنفيد سياسات الحككمة البيئية الحككمة البيئية في الجزائر يتطمب مجمكعة مف اآلليات،التي تتجسد 

.  كىذا ماسيتـ تكضيحو مف خبلؿ ىذا المبحث.مف خبلؿ دكر الفكاعؿ الكطنية كالدكلية

. دور الفواعل الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر: المطمب األول 

 تمعب الفكاعؿ الكطنية دكرا ميما في تحقيؽ التنمية في إطار الحككمة البيئية عف طريؽ ماتصدره الدكلة مف 

سياسات في إطار الحككمة البيئية كما ذكر سابقا، ك يبرز الدكر الفاعؿ لمدكلة بإعتبارىا مف تممؾ السمطة 

القانكنية كىذا عف طريؽ تكميؼ ىيئة متخصصة في حماية  البيئة تجسدىا كزارة البيئة التي تساعدىا كزارات 

. أخرل، كىذا نظرا لمترابط  كالتداخؿ بيف مختمؼ المجاالت 

كعمى إعتبار أف الحككمة ىي عممية تشاركيو بيف الييئات الرسمية كالغير الرسمية ،المركزية كالبلمركزية مف 

بمدية ككالية سكاء مف حيث التخطيط أك التنفيذ ،باإلضافة إلى الدكر الميـ الذم تمعبو المؤسسات اإلقتصادية 

بإعتبارىا مف أكثر األطراؼ الميددة لمتمكث كاإلخبلؿ في التكازف البيئي إذا كانت ذا مستكل كعي بيئي لمدل 

. أىمية إحتراميا لمختمؼ التدابير البيئية 

كما تمعب الجمعيات البيئية كاإلعبلـ دكرا ميما في الجزائر في حماية البيئة في الجزائر كعميو يمكف دراسة 

:  ىذا المطمب مف خبلؿ 

 : الشراكة بين مختمف الوزارات لحماية البيئة:أوال

 .القرار الكزارم المشترؾ بيف كزير الصناعة كالمناجـ ، ككزير التجارة ، ككزير التييئة العمرانية كالبيئية-1

:          تـ تحديد الممحؽ  

.  البلئحة الفنية التي تحدد الـ كاصفات التقنية لؤلكياس الببلستيكية بحماالت

. كزارة التييئة العمرانية كالبيئة:  الدائرة الكزارية المبادرة 

 :  األىداؼ الشرعية المنتظر تحققييا عمى المستكل البيئي
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 .تجنب تدىكر األكساط الطبيعية كالمناظر كالمناطؽ الحضارية كالريفية   -

نشار الكيس الببلستيكي المستعمؿ في الطبيعة -  .مكافحة التمكث البصرم الناتج عف تطاير كا 

 .الحد مف إنبعاثات الغازات ذات اإلحتباس الحرارم الناتجة عف اإلحتراؽ -

 (.1)ة عمى األنظمة البيئية البحرية كالبيئيةظالمحاؼ -

: وزارة الفالحة والتنمية الريفية -2

 تتكلى ىذه الكزارة تقميدية مرتبطة بتسيير إدارة األمبلؾ الغابية كالثركة الحيكانية كالنباتية ،كحماية السيكؿ  

كمكافحة االنجراؼ كالتصحر،باإلضافة إلى أعماؿ إعادة التشجير المكثؼ ،صيانة كتكسيع  األحزمة 

الخضراء حكؿ مرتفعات األطمس الصحراكم كمحاربة التصحر، ككذلؾ أقممة اليياكؿ الفبلحية كالمتعامميف  

الفبلحيف مع المتغيرات المناخية مع  كضع رزنامة تقميدية ليا، كتطكير ممارسات فبلحية عممية جديدة، فمف 

. خبلؿ ىذه المياـ يتضح أف  تدخؿ كزارة الفبلحة كالتنمية الريفية في مجاؿ البيئة مرتبطة بحماية الطبيعة

: وزارة الصناعة - 3

نظر لؤلثار السمبية التي تشكميا حركة التصنيع عمى البيئة ،فقد حددت التنظيمات كالتشريعات القانكنية 

المنظمة لمياـ كزارة الصناعة ،عمى انو تتكلى في المجاؿ البيئي سف القكاعد العامة لؤلمف الصناعي كتطبيؽ 

التنظيـ الخاص باألمف الصناعي كحماية البيئة ،كتدعييا ليذه المياـ فقد أحدث مكتب رئيس دراسات مكمؼ 

. بحماية البيئة كاألمف الصناعي ،ضمف مديرية المقاييس كالجكدة كالحماية الصناعية 

  :وزارة الطاقة والمناجم- 4

باإلضافة إلى مياميا الخاصة بالمشاركة في الدراسات المتعمقة بالتييئة العمرانية كحماية البيئة، كرغـ الطابع 

 الحيكم الذم تكتسبو الطاقة في المجاؿ االقتصادم ،فإنيا تؤدم إلى إحداث انعكاس سمبية مباشرة عمى  

                                                 

، يتضمف المصادقة عمى البلئحة الفنية التي تحدد المكاصفات 2014يكنيك سنة 10 :قرار كزارم مشترؾ مؤرخ فيأنظر  (1)
 .29، ص2014نكفمبر12:في الصادرة ، 67:العدد .الجريدة الرسمية،التقنية لؤلكياس الببلستيكية بحمبلت 
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البيئة الطبيعية في الجزائر خاصة كاف الجزائر تعتبر مف اكبر الدكؿ  المنتجة لمبتركؿ ،مف  أجؿ ذلؾ تـ 

(. 1)إنشاء أكؿ ككالة كطنية لتطكير الطاقة كترشيدىا

 : وزارة الصحة  والسكان-5

تقـك كزارة الصحة بدكر فعاؿ  في حماية البيئة  مف خبلؿ حماية المكاطف  مف األمراض كاألكبئة التي تككف 

 التي تعصؼ مف العناصر البيئة كيتجسد دكرىا في ىذا المجاؿ مف خبلؿ االىتماـ تنتيجة أك أكثر لممتمكثا

، الذم يحدد صبلحيات كزير 66-96فبمكجب المرسـك التنفيذم رقـ  (2)ببيئة صحية كنظيفة لممكاطف

كما كرد في النص المنظـ لئلدارة المركزية في كزارة الصحة كالسكاف،انو مف . (3)الصحة كالسكاف كيطبقيا

بيف المياـ المككمة لمستشارم الكزير المكمفيف بالدراسة ك التمخيص ،دراسة التدابير اليادؼ إلى التقميص مف 

 المتضمف 150ػ200 :آثار التمكث عمى الصحة كالسكاف كاقتراح متابعتيا بمكجب المرسـك  التنفيذم رقـ

 (.4)تنظيـ اإلدارة المركزية في كزارة الصحة كالسكاف

 : وزارة التعميم العالي والبحث العممي-6

 ال شؾ أف ة ىذه الكزارة تشرؼ عمى العديد مف المؤسسات كالمراكز كالمباحث كالمعاىد التي تظـ مؤىبلت 

الباحثيف، المتخصصيف في كثير مف المجاالت ذات الصمة بالبيئة، كفي ىذا اإلطار : عممية ىامة مف بينيا

يسجؿ أف تمؾ المؤسسات أنجزت ك ال تزاؿ تنجز كفقا لمبرامج التي أقرىا القانكف التكجييي لمبحث العممي 

:  حكؿ البحث العممي كالتطكر التكنكلكجي بحكثا كدراسات متخصصة في مسائؿ البيئة منيا

. البحكث  المتعمقة بالمناطؽ السيبية  -

                                                 

 .193،201، ص ص 2012منشكرات الحمبي الحقكقية،: ، بيركتالقانون اإلداري البيئيكنو، زفإسماعيؿ نجـ الديف ( 1)
(

2
 .227، ص2009 ، القاىرة، دار النيضة ، الحماية اإلدارية لمبيئةعبيد محمد العازمي،  (

الجريدة  ، يحدد صبلحيات  كزير الصحة كالسكاف، 1996 جانفي 27 :، المؤرخ في66-96:  رقـ:المرسـك التنفيذم:أنظر (3)
 .1993 جانفي 31، المؤرخة في 08: العدد .الرسمية

، يتضمف تنظيـ اإلدارة  المركزية في كزارة الصحة  2000 جكاف 28:، المؤرخ في150-2000 :المرسـك التنفيذم رقـ أنظر (4)
. 2000 جكيمية 04، المؤرخة في 39:العدد. الجريدة الرسميةكالسكاف، 
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 .حماية الكسط البحرم مف التمكث  -

 .حماية المناطؽ الساحمية -

 .حماية المكارد المحصمة مف صيد األسماؾ  -

 .إستعماؿ المكاد المشعة أك المفرزة لئلشعاعات األيكنية -

(. 1)بحكث حكؿ الطاقة المتجددة -

:  وزارة التربية الوطنية -7

إنطمؽ " التربية في الكسط المدرسي" حيث قامت كزارة تييئة اإلقميـ  كالبيئة  ككزارة التربية الكطنية بمشركع  

، كقد تـ التكقيع  عمى البركتكككؿ الخاص بيف  كزارة تييئة اإلقميـ  ككزارة التربية 2002  ىذا المشركع سنة 

الكطنية،  كىذا مف أجؿ  تككيف ثقافة بيئية في المجتمع الجزائرم،   ككيرتبط  ىذا المشركع بجميع 

. إبتدائي، متكسط، ثانكم: المستكيات الدراسية 

كما تعتبر حقيبة التربية البيئية مف أجؿ التنمية المستدامة تحديا مف أجؿ إنطبلؽ عممية عمى نطاؽ كاسع في 

كأف المحتكيات .بيف كزارة تييئة اإلقميـ ك كزارة التربية الكطنية2002 أفريؿ 02إطار اإلتفاقية المبرمة يـك 

قابمة دكما لمتطكر كتستجيب لئلقتراحات المقدمة مف طرؼ العناصر الناشطة في الميداف التربكم كالبيئي 

(. 2)عمى حد سكاء

كبغية إضفاء ركح جديدة لقضايا البيئة في مختمؼ األطكار سعى المشرع  المدرسي الجزائرم جاىدا إلى 

إدراج البعد البيئي في المنظكمة  التعميمية التربكية  كتطكير أدائيا لمسايرة المستجدات كمكاكبة المتغيرات 

التي يشيدىا  العالـ  كتجسد  ىذا االىتماـ في  قياـ الجزائر بالعديد مف اإلصبلحات عمى المنظكمة التربكية  

(. 3)كضمف ىذا البعد في المناىج الجديدة

                                                 

(
1

 .230، صمرجع سابقعمي سعيداف ،  (
 .208ص ،مرجع سابقعز الديف،    شادم(2)

 .108 صمرجع سابق،منى ىرمكش، (3)
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 : وزارة التكوين الميني -8

 كما تـ إدراج البيئة ضمف التككيف الميني، فباإلضافة إلى العقد المبـر مع كزارة التربية قامت  كزارة تييئة

 بإبراـ عقد مماثؿ مع كزارة التككيف الميني، كذلؾ بغرض إدخاؿ مفيـك البيئة 2003اإلقميـ كالبيئة في جانفي

(. 1)مف جية  كفتح فركع جديدة لمتككيف الميني متخصصة في مجاؿ حماية البيئة مف جية أخرل

:  وزارة الثقافة-9  

 تعمؿ ىذه الكزارة عمى حماية البيئة  كتقكيميا، كتتكلى حماية التراث الثقافي الكطني كمعالمو ، كتشتمؿ 

 الكزارة عمى عدة مديريات مف بينيا مديرية التراث الثقافي التي تتككف بدكرىا مف المديرية الفرعية  لممعالـ 

 . (حظيرة اليقار كالتاسيمي )  كاآلثار التاريخية، كالمديرية الفرعية  لممتاحؼ  كالحظائر الكطنية 

 كنظرا ألىمية  اآلثار دعمت الكزارة بالككالة الكطنية لآلثار كحماية المعالـ كالنصب التاريخية، كما أنشئت

 ىيئة متخصصة في تصنيؼ اآلثار  كالمكاقع التاريخية كالتي تتكلى إحصاء  كتصنيؼ قائمة مف اآلثار 

(. 2)  كالمكاقع التاريخية عبر مختمؼ كاليات الكطف

:  دور الجماعات المحمية في حماية البيئة:ثانيا

كما أف الحديث عف تحقيؽ التنمية المستدامة في إطار الحككمة البيئية يستكجب ميثاؽ يقر بمشاركة جميع  

الجيات  ذات العبلقة في إتخاذ  قرارات جماعية مف خبلؿ الحكار ، خصكصا في مجاؿ تخطيط التنمية 

المستدامة ككضع سياسات كتنفيذىا ، فالتنمية المستدامة تبدأ مف مستكل مكاني محمي، كىذا يعني انيا تنمية 

مف أسفؿ يتطمب تحقيقيا بشكؿ فاعؿ  تكفير شكؿ مناسب مف أشكاؿ البلمركزية التي تمكف الييئات الرسمية  

ىذا ما يتيح لكؿ . (3)كاألىمية كالسكاف بشكؿ عاـ مف المشاركة في خطكات  إعداد كتنفيذ كمتابعة خططيا

                                                 

(
1

 يجهت انذراسبث  ٔانبحٕث. "ٚالع لضبٌب اٌبٍئت فً ِٕب٘ح اٌخزبٍت اٌّذٍٔت ٌٍطٛر اإلبخذائً  فً اٌدشائز" بالي بٛحزعت، (

 .12، ص2014، دٌظّبز09: ، اٌعذد (خبِعت اٌٛادي ،اٌدشائز).اإلجتًبػٛت

(
2

 .201 ، صيرجغ سببق إطّبعًٍ ٔدُ اٌذٌٓ  سٔىٕٗ ، (

(
3

دار صفراء، :عماف.التنمية المستديمة فمسفتيا و أساليب تخطيطيا وأدوات قياسياعثماف محمد غنيـ،ماجدة أبكزنط، (  
. 31، ص 2007
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مف البمدية  كالكالية بإعتبارىما ىيئتاف المركزيتاف في الجزائر بالقياـ بدكرىـ مف أجؿ تحقيؽ التنمية المستدامة 

. في إطار الحككمة البيئية كفؽ ماتنص  عميو التشريعات المنظمة لكؿ مف صبلحيتيما

:  البمدية-1    

:   المنظـ  لصبلحيات البمدية ك في مادتو األكلى فإف10-11فحسب القانكف 

البمدية ىي الجماعة اإلقميمية القاعدية لمدكلة كتتمتع بالشخصية المعنكية كالذمة المالية المستقمة  تحدث  

البمدية ىي القاعدة اإلقميمية  البلمركزية، كمكاف لممارسة : تنص المادة الثانية عمى أف.بمكجب القانكف

.  المكاطنة، كتشكؿ إطار  مشاركة المكاطف في تسيير الشؤكف العمكمية

:   فإف البمدية تتكفر عمى 10-11 مف القانكف 15 ك حسب المادة 

. ىيئة مداكلة، المجمس الشعبي البمدم

 .ىيئة تنفيذية يرأسيا رئيس المجمس الشعبي البمدم

 (.1)إدارة ينشطيا األميف العاـ لمبمدية تحت سمطة رئيس المجمس الشعبي البمدم

  كعميو فإف الحديث الدكر الذم تمعبو البمد ية في تحقيؽ التنمية المستدامة في إطار الحككمة البيئية يبرز 

:  مف خبلؿ 

: دور رئيس المجمس الشعبي البمدي-أ

 : فإف مف بيف مياـ رئيس المجمس الشعبي البمدم10-11 مف القانكف 94فحسب المادة 

. السير عمى إحتراـ المقاييس  كالتعميمات في مجاؿ العقار كالسكف  كالتعمير كحماية  التراث المعمارم

 .السير عمى نظافة العمارات كضماف سيكلة السير في الشكارع  كالساحات كالطرؽ العمكمية

 .السير عمى إحتراـ نظافة المحيط  كحماية البيئة

                                                 

(
1

 20:، الصادرة في36:العدد.الجريدة الرسمية المتعمؽ بالبمدية، 2011 يكنيك 22: المؤرخ في10-11:أنظر القانكف رقـ (
 .6-5، ص ص 2011جكاف 
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:  المجمس الشعبي البمدي-ب

 يعد المجمس الشعبي البمدم  برامجة السنكية  كالمتعددة السنكات المكافقة لمدة عيدتو كيصادؽ :107المادة 

عمييا  كيسير عمى تنفيذىا ، تماشيا مع الصبلحيات المخكلة لو قانكنا ، كفي إطار المخطط الكطني  لمتييئة  

. كالتنمية المستدامة لئلقميـ ككذا المخططات التكجيية القطاعية

يشارؾ المجمس الشعبي البمدم  في إجراءات إعداد عمميات تييئة اإلقميـ  كالتنمية المستدامة  : 108:المادة

. كتنفيذىا طبقا لمتشريع كالتنظيـ المعمكؿ بيما

 تخضع إقامة أم مشركع غستثمار أك تجييز عمى إقميـ البمدية كأم مشركع يندرج في إطار :109المادة 

البرامج   القطاعية  لمتنمية  إلى الرأم المسبؽ لممجمس الشعبي البمدم كالسيما في مجاؿ حماية  األراضي 

. الفبلحية  كالتأثير في البيئة

 يسير المجمس الشعبي البمدم  عمى حماية األراضي الفبلحية  كالمساحات الخضراء كالسيما  :110المادة 

(. 1)عند إقامة مختمؼ المشاريع عمى إقميـ البمدية

فالبمدية بإعتبارىا الييئة  القاعدية في الجزائر، فيي المبنة األساسية لتحقيؽ التنمية المستدامة في إطار 

الحككمة البيئية مف خبلؿ الدكر الفاعؿ الذم  يقكـ بو رئيس المجمس الشعبي البمدم بالتشاكر مع المجمس 

الشعبي البمدم خاصة في إعداد المخطط البمدم  لتييئة اإلقميـ كتنمية المستدامة كىذا في إطار مايسمح بو 

. القانكف

 : الوالية-2    

الكالية ىي الجماعة اإلقميمية لمدكلة كتتمتع بالشخصية :  ك في مادتو األكلى فإف07-12فحسب القانكف رقـ 

.  المعنكية  كالذمة  المالية

كىي أيضا الدائرة اإلدارية غير الممركزة لمدكلة  كتشكؿ بيذه الصفة فضاء لتنفيذ السياسات .  المستقمة

                                                 

 .18-17، ص ص المرجع نفسو (1)
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.   العمكمية  التضامنية  ك التشاكرية بيف الجماعات اإلقميمية  كالدكلة

كتساىـ مع الدكلة في إدارة كتييئة اإلقميـ ك التنمية اإلقتصادية ك اإلجتماعية ك الثقافية كحماية البيئة ، ككذا 

: ك تنص المادة الثانية عمى أف لمكالية ىيئتاف ىما.حماية كترقية كتحسيف اإلطار المعيشي  لممكاطنيف

(. 1)المجمس الشعبي الكالئي ك الكالي

: كيبرز دكر الكالية في تحقيؽ التنمية المستدامة  مف خبلؿ الحككمة البيئية كما يمي

 التي تحدد ىإختصاصات المجمس الشعبي الكالئي  في إطار الصبلحيات المخكلة  لمكالية بمكج :77المادة  

:  القانكف التي منيا

. السكف كالتعمير كتييئة إقميـ الكالية

 .الفبلحة كالرم كالغابات

. حماية البيئة

 يساىـ المجمس الشعبي الكالئي في إعداد مخطط تييئة إقميـ الكالية كيراقب تطبيقو :78المادةكما جاء في 

كيعممو الكالي  بالنشاطات المحمية  أك الجيكية أك الكطنية الخاصة . طبقا لمقكانيف كالتنظيمات المعمكؿ بيا

بتييئة اإلقميـ كيتداكؿ قبؿ المصادقة عمى كؿ  أداة مقررة في ىذا المجاؿ ليا إنعكاسات عمى مخطط  تييئة 

(. 2)الكالية

إف دكر الكالية في تحقيؽ التنمية المستدامة في إطار الحككمة البيئة، يبرز مف خبلؿ الدكر الفاعؿ الذم 

يمعبو المجمس الشعبي الكالئي كالرجكع  إلى الكالي بصفتو الممثؿ الرسمي لمدكلة في الكالية  كمف يممؾ 

  في مجاؿ حماية مالسمطة القانكنية لممكافقة كالمصادقة  عمى مختمؼ المشاريع  ، أما عف صبلحيات الكاؿ

                                                 

(
1

 مام 20:،الصادرة في17:العدد.الجريدة الرسمية المتعمؽ بالكالية،2012 جكاف21: المؤرخ في07-12:أنظر القانكف رقـ (
 .5، ص2012

 .45-14، ص ص المرجع نفسو، (78-77) المكاد (2)
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البيئة فيي غر كاضحة في ىذا القانكف ، كيبقى دكره في إعطاء  المكافقة كالمصادقة  عمى مختمؼ 

.  المشاريع

   لقد حاكؿ المشرع اإلعتماد عمى آليات حديثة لحماية البيئة، بحيث يككف لمجماعات المحمية دكر جكىرم  

:  كأساسي في ىذا المجاؿ مف خبلؿ

. التخطيط البيئي  المحمي

 .التخطيط الجيكم

 .الطابع التشاكرم اإلتفاقي  لمجماعات المحمية

:   حيث  ظير نكعاف مف التخطيط المحمي ىما: التخطيط البيئي المحمي كأسموب حيث لحماية البيئة-أ

. الميثاؽ البمدم لمبيئة كالتنمية المستدامة

 (.21أجندة)المخطط البمدم لحماية البيئة

 تـ إستحداث المخطط الجيكم الذم يشمؿ مجمكعة مف الجماعات المحمية المتجانسة :التخطيط الجيوي -ب

: مف أجؿ

. تكحيد  التدخؿ لمكاجية إنتشار  التمكث

إعداد برامج  متكاممة في كسط   طبيعي  معيف   كبرامج  السيكب كمناطؽ الساحؿ  كحماية 

 (.1)إلخ...التصحر

تعتبر بمثابة تحكؿ جذرم في مجاؿ التسيير المحمي  بعدما كاف :الندوة الجيوية لتييئة اإلقميم وتنميتو-ج

ركيزة  لحماية البيئة، تحكلت الجماعات المحمية إلى إطار تشاكرم فقط كمنفذ لمسياسات المركزية في مجاؿ 

 . تنمية  اإلقميـ كحماية  البيئة

                                                 

(
1

 قسـ الحقكؽ، جامعة محمد خيضر .)مجمة اإلجتياد القضائي." دكر الجماعات المحمية في حماية البيئة"محمد لمكسخ،   (
. 157-152  ص ص ،2010، 09، العدد(الجزائر، بسكرة
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 المتعمؽ بتييئة اإلقميـ كتنميتو  20-01 : مف القانكف رقـ51كقد استحدثيا المشرع الجزائرم بمكجب المادة

 إطار لمتشاكر كالتنسيؽ  بيف 47المستدامة كترؾ ميماىا كتنظيميا  كسير عمميا لمتنظيـ كاعتبرتو المادة 

. الجيات المحمية مف أجؿ إعداد المخطط الجيكم  لتييئة اإلقميـ  كتنفيذه  كمتابعتو

كما يعمؿ التخطيط الجيكم عمى مراجعة التخطيط المحمي كتفعيؿ مبدأ  التخطيط بيف المجمكعات البمدية  

(. 1)49كتنمية كىذا ماجاء في المادة

: دور المؤسسات اإلقتصادية :ثالثا

رغـ  الجيكد التي قامت بيا الجزائر في مجاؿ حماية البيئة، كعمى إعتبار أف المؤسسات اإلقتصادية  

كالصناعية منيا ىي أكثر  طرؼ مستيمؾ  لممكارد البيئية  مكجية، كممكث   لمبيئة  مف جية أخرل،  فيمكف 

القكؿ بأف الجزائر تعتبر  مف أقؿ الدكؿ في العالـ كمنطقة شماؿ أفريقيا التي تيتـ مؤسساتيا بتكظيؼ  اإلدارة 

لـ تكف أم مؤسسة جزائرية 2000، إذ أنو حتى سنة 14001البيئية مف أجؿ الحصكؿ عمى شيادة اإليزك

  حصمت ثبلث مؤسسات جزائرية 2003 كفي سنة 1996إلصدار سنة14001حاصمة عمى اإلشياد اإليزك

كمف ىنا نبلحظ  التقصير الكاضح في لممؤسسات الجزائرية إتجاه البيئة التي تعمؿ .فقط  عمى ىذه الشيادة

فييا خاصة المؤسسات التي تعمؿ في القطاعات  كالفركع اإلقتصادية المعركفة بالحجـ  الكبير لمخمفاتيا  

كانبعاعاثاتيا  كنفاياتيا لمصانع  اإلسمنت ك الزنؾ، النحاس، البترككيمياء، الحديد كالصمب، األسمدة    

 الصادرة عف 2006كالمخصبات الزراعية، الصناعات الغذائية، الجير ك الجبس، كتشير إحصاءات سنة 

 9001كزارة الصناعة عف إىتماـ المؤسسات اإلقتصادية الجزائرية بالمكاصفة القياسية الخاصة بالجكدة اإليزك

ىماؿ المكاصفة القياسية  الخاصة بالبيئة اإليزك (. 2)14000كا 

 

                                                 

 .157، صالمرجع نفسو(1)
 .مجمة الواحات لمبحوث والدراسات."في تسيير المؤسسات الجزائرية14000اإليزك ك مكانة نظاـ اإلدارة البيئية "،شتكح كليد( 2)
 .12ص ،2014، 2، العدد7:، المجمد (، الجزائر عنابة،كمية العمـك اإلقتصادية كعمـك التسيير، جامعة باجي مختار)
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:  دور وسائل اإلعالم والجمعيات البيئية:ثالثا

كما تساىـ الجمعيات البيئية ك كسائؿ اإلعبلـ في الجزائر في مجاؿ حماية البيئة  كىذا في إطار التنظيـ 

 كالذم خص الثاني منو الفصؿ األكؿ 10-03:القانكني ك الذم فتح المجاؿ ليـ مف خبلؿ القانكف  رقـ

 :ينشأ نظاـ شامؿ لئلعبلـ البيئي كيتضمف ما يأتي :   منو6باإلعبلـ البيئي، إذ جاء في المادة 

. شبكات جمع المعمكمات  البيئية التابعة لمييئات  أك األشخاص الخاضعيف لمقانكف العاـ  أك القانكف الخاص

 .كيفيات تنظيـ ىذه الشبكات  ككذلؾ شركط جمع المعمكمات البيئية

ثبات صحة المعطيات البيئية  .إجراءات جمع ككيفيات معالجة  كا 

قكاعد المعطيات حكؿ المعمكمات البيئية العامة، العممية  كالتقنية  كاإلحصائية  كالمالية  كاإلقتصادية 

 .المتضمنة  لممعمكمات البيئية الصحيحة

 .كؿ عناصر المعمكمات حكؿ مختمؼ الجكانب البيئية عمى الصعيديف الكطني كالدكلي

. 07إجراء التكفؿ بطمب الحصكؿ عمى المعمكمات كفؽ أحكاـ المادة

 كؿ شخص طبيعي أك معنكم يطمب مف الييئات المعنية معممات :الحق في اإلعالم لبيئي  :07المادة 

. متعمقة بحماية البيئة ، الحؽ في الحصكؿ عمييا

يمكف أف تتعمؽ ىذه المعمكمات بكؿ المعطيات المتكفرة  في رأم شكؿ مرتبط بحالة البيئة  كالتنظيمات  

. كالتدابير كاإلجراءات المكجية لضماف حماية  البيئة  كتنظيميا

: تدخؿ األشخاص  كالجمعيات في مجاؿ  حماية البيئة:   منو35في المادة  كما تضمف الفصؿ السادس  

تساىـ الجمعيات  المعتمدة قانكنا كالتي تمارس أنشطتيا في مجاؿ حماية البيئة  كتحسيف اإلطار  المعيشي ، 

بداء  الرأم  كالمشاركة كفؽ التشريع  في عمؿ الييئات العمكمية  بخصكص  البيئة، كذلؾ   بالمساعدة كا 

حيث أف البيئة مف المكضكعات المطركحة في الصحافة الجزائرية عمى مستكل الصفحات .(1)المعمكؿ بو

                                                 

( 
1

. 14،17، ص ص يرجغ سببق ، 10 -03ِٓ اٌمبْٔٛ  (6،7،35)اٌّٛاد ( 
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كيأتي التمكث الصناعي،تمكث  المنكعات ك التحقيقات عمى الرغـ مف عدـ تخصيص صفحات ليا، المحمية،

 التصحر، الككارث، يمي ذلؾ مشكؿ النفايات الصمبة، الشكاطئ في طميعة اىتماـ الصحافة الكطنية، ك البحر

: في مجاؿ الكتابة البيئيةتنشط   التيك مف بيف الصحؼ الكطنية  ك الصحة البيئية،

صدرت عنيا الصفحة البيئية األسبكعية التي ظيرت لثبلث سنكات في جيدة الشركؽ فقد :*جريدة الشركؽ-

 بدأت بالنفايات المنزلية، تكقفت عمى الرغـ مف أنيا تطرقت خبلؿ صدكرىا إلى مكاضيع حساسة ك ىامة،

. اإلعتداء عمى المساحات الخضراء ك كصمت إلى الكشؼ عمى بعض المخالفات البيئية الكثيرة المياه القذرة،

أما حاليا فنجد أف ىذه الجريدة تنشر اغمب المكاضيع المتعمقة بالبيئة في صفحة المحميات ك في العمـك ىي 

(. 1)تتحدث عف المشاكؿ البيئية التي يعاني منيا السكاف المحميكف

فإف دكر كسائؿ اإلعبلـ لـ يعد يقتصر عمى كسائؿ اإلعبلـ  كنظرا لمتطكر التكنكلكجي الذم يعرفو العالـ،

الذم يسيؿ عممية التكاصؿ  بؿ تعداه إلى كسائؿ اإلعبلـ الجديد، كجرائد، تمفزيكف، التقميدية مف إذاعة،

ك خاصة البيئية  الجماعات ك المجتمعات لمناقشة مختمؼ المكضكعات،  بيف مختمؼ األفراد،اإلجتماعي

 .كىذا ما أدل إلى ظيكر الجمعيات البيئية اإللكتركنية منيا،

 دور الفواعل الدولية في تحقيق التنمية المستدامة:المطمب الثاني

 :يمكف التطرؽ ألدكار الفكاعؿ التالية

: المنظمات الدولية-1

 ىذا ما ظير مف، تعمب المنظمات الدكلية دكرا بارزا في مجاؿ الحككمة البيئية بغية تحقيؽ تنمية مستدامة

  خبلؿ ما سبؽ، حيث تـ التعرض إلى دكر كؿ مف برنامج األمـ المتحدة لمبيئة تحت مظمة األمـ المتحدة،

 . إال أف الحديث عف دكرىما سيككف في ىذه الحالة في الجزائر.ك البرنامج  التحاد الدكلي لصكف الطبيعة

 
                                                 

( 
1

. 225، صيرجغ سببقإٍِٔت وظٍزة، (

، ٚوبٔج حظّى آٔذان ببٌشزٚق اٌعزبً، 1990ً٘ صسٍفت ٚطٍٕت خبصت ٔبطمت ببٌٍغت اٌعزبٍت، حأطظج  فً طٕت :اٌشزٚق*

 . حصذرٌٙب ٔظخت إٌىخزٍٚٔت ببٌٍغخٍٓ اٌعزبٍت ٚ اٌفزٔظٍت
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: األمم المتحدة-أ 

: في مجاؿ الممكثات العضكية الثابتة-1

 إلى المدير 1997فبراير 7:جيـ المؤرخ في19/13حيث طمب مجمس إدارة األمـ المتحدة لمبيئة في مقرره 

التنفيذم لبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة أف يعد ك يدعك ىك ك المنظمات الدكلية المختصة لعقد لجنة تفاكض 

،تككؿ إلييا ميمة إعداد صؾ دكلي ممزما قانكنا لتطبيؽ التدابير الدكلية عمى 1998حككمية في أكائؿ 

كبناء عمى دعكة مف مممكة . ممكثا عضكيا ثابتا محددا12ممكثات عضكية ثابتة معينة،عمى أف يبدأ ذلؾ ب

السكيد، نظـ المدير التنفيذم لبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة مؤتمر المفكضيف المعني بإتفاقية ستككيكلـ بشأف 

،حيث شارؾ في المؤتمر ممثمك الدكؿ كالمنظمات 2001 مايك3-2الممكثات العضكية خبلؿ الفترة مف 

(. 1) الجزائراالتى كاف مف بينو اإلقميمية لمتكامؿ اإلقتصادم ك

(. 2)كما كقعت الجزائر عمى الكثيقة الختامية  لممؤتمر

: في مجاؿ مكافحة التصحر-2

: (3)ك الذم يظير مف خبلؿ الجدكؿ التالي:برامج التدريب المكجو ك الدعـ التكنكلكجي-أ

.* برامج التدريب المكجو ك الدعـ التكنكلكجي في الجزائر:يمثؿ( 05 )الجدكؿ رقـ
سبؿ ككسائؿ التعزيز 

أمثمة لنقؿ التكنكلكجيا 

التغطية الشركاء 

تيسير الحصكؿ 

تنفيذ نقؿ التكنكلكجيا في إستخداـ الماء الممحي -المشركع الرائد

. 2003األخضـ في شماؿ إفريقيا 

المركز العربي لدراسات المناطؽ القاحمة ك األراضي 

الدائرة الكطنية .الصندكؽ الدكلي لمتنمية الزراعية.الجافة

. لمبحكث الزراعية

. كالية كرقمة،الجزائر

. 23،صمرجع سابقاألمـ المتحدة،إتفاقية مكافحة التصحر،                      *

                                                 

(
1

 :اٌظٌٛذ. يؤتًر انًفٕضٍٛ انًؼُٙ بئتفبقٛت ستٕكٕٓنى بشأٌ انًهٕحبث انؼضٕٚت انخببتتبزٔبِح األُِ اٌّخسذة ٌٍبٍئت،( 

 .2-1، ص ص2001ِب23ٌٛ-22.اطخٛوٌُٙٛ

(
2

 .7، صانًرجغ َفسّ( 

(
3

 .2005ِب11ٌٛ-2بْٛ،:أٌّبٍٔب.إتفبقٛت يكبفحت انتصحراألُِ اٌّخسذة، ( 



 ِت اٌبٍئٍت ٌخسمٍك  اٌخٍّٕت اٌّظخذاِت ن اٌخدزبت اٌدشائزٌت فً  ِدبي اٌسٛ             ًٔاٌفصً اٌثب

 

122 

 

إذ يمثؿ ىذا الجدكؿ أىمية  نقؿ التكنكلكجيا لمحصكؿ عمى مياه صالحة لمشرب في منطقة شماؿ إفريقيا 

كرقمة كالجزائر،ىذا المشركع بالتعاكف بيف مجمكعة :كبالتحديد مف خبلؿ مشركعيف في الجزائر يغطياف كاليتي 

. مف الشركاء

: تدابير السياسات التمكينية-ب

 .* حذابٍز اٌظٍبطبث اٌخّىٍٍٕت ببٌدشائز:ٌّثً (06) :خذٚي رلُ

سبؿ ككسائؿ التعزيز 

أمثمة نقؿ التكنكلكجيا 

 التغطية الشركاء 

نشرالمعمكمات  

كضع قكاعد ك أنظمة إلستحداـ مكارد المياه –حمقة العمؿ بشأف السياسات 

  .2000العربية ك تنميتيا 

تكنس،الجزائر،السكداف،الجماىيرية  .المنظمة العربية لمتنمية الزراعية

. العربية الميبية،مصر،مكريتانيا

نشر المعمكمات 

حمقة المعمكمات بشأف تنسيؽ كتطكير السياسات ك األنظمة الخاصة 

. 2002بحماية كتنمية مكارد المراعي ك األحراج في المنطقة العربية

 .الجزائر،المغرب المنظمة العربية لمتنمية الزراعية

. 24،صانًرجغ َفسّ              *

يمس ىذا الجدكؿ جانبيف أكليما المكارد المائية العربية ك سبؿ اإلستخداـ العقبلني ليا عف طريؽ كضع قكاعد 

. كأنظمة تنظـ ذلؾ،برعاية المنظمة العربية لمتنمية الزراعية،كتغطية العديد مف الدكؿ التى مف بينيا الجزائر

أما الجانب الثاني فيك يركز عمى حماية  كتنمية المراعي مف خبلؿ جيكد المنظمة العربية لمتنمية الزاعية في 

.  كؿ مف الجزائر ك المغرب

كالذم يمكف مبلحظتيا مف :التكعية كالتعميـ كبناء القدرات مف أجؿ استنباط التكنكلكجيا ك نقميا ك استعابيا-ج

 :خبلؿ الجدكؿ التالي

. التكعية كالتعميـ كبناء القدرات مف أجؿ استنباط التكنكلكجيا ك نقميا ك استعابيا: يمثؿ (07 ):جدكؿ رقـ

سبؿ ككسائؿ التعزيز 
أمثمة لنقؿ التكنكنكلكجيا 

التغطية  الشركاء  

نشر المعمكمات 
الدكرة األكلى المؤتمر الدكلي بشأف الزراعة 

الجزائر،تكنس،المغرب،مصر،الجماىيرية العربية . المنظمة العربية لمتنمية الزراعية
. جيبكتي،كالسكداف.الميبية
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المستدامة ك البيئة في المنطقة العربية 
(2002 .)
نشر المعمكمات  

 لمنطقة أفريقيا 3شبكة البرامج المكاضيعية 
بشأف اإلستخداـ الرشيد لممراعي ك تعزيز تنمية 

. المحاصيؿ العمفية

مكتب البمداف اإلفريقية .منظمة الكحدة اإلفريقية
. لممكارد الحيكانية،نيركبي،كينيا

. عمـك إفريقيا

 .25،صالمرجع نفسو*                   

كمما ىك مبلحظ مف خبلؿ ىذا الجدكؿ أف الدكرة األكلى لممؤتمر الدكلي بشأف الزاعة المستدامة ك البيئة في 

، كشممت 2002المنطقة العربية اىتمت بنشر المعمكمات برعاية المنظمة العربية لمتنمية الزراعية لسنة 

 لمنطقة إفريقيا، 3كما اىتـ كذلؾ ب شبكة البرامج المكاضيعية .مجمكعة مف الدكؿ العربية مف بينيا الجزائر

 .بالشراكة مع مجمكعة مف المنظمات، حيث شممت عمـك إفريقيا

: في مجاؿ التنكع البيكلكجي-3

 عقدت الدكرة األكلى لئلجتماع العاـ لممنبر الحككمي لمعمـك ك السياسات في مجاؿ التنكع الحيكم البيكلكجي ك 

 ك أبمغت األمانة اإلجتماع العاـ بأف .2013يناير26-21خدمات النظـ اإليككلكجية في بكف،في الفترة مف 

(. 1)التى كاف مف بينيا الجزائر ك  دكؿ،105،قد بمغ 2013يناير12عدد الدكؿ األعضاء في المنبر حتى 

: في مجاؿ الشراكة-4

،باإلشتراؾ مع مركز البحر المتكسط لخطط العمؿ ك النشاط 2012بدأ برنامج األمـ المتحدة في أكاخر عاـ

الذم يركز عمى عدة دكؿ مف بينيا   البحر المتكسط،switchفي تنفيذ برنامج   األنظؼ،لئلنتاجاإلقميمي 

(. 2)الجزائر

: اإلتحاد الدولي لصون الطبيعة بمنطقة شمال إفريقيا-ب

 ليبيا، مصر، الجزائر،:يشمؿ برنامج المنظمة الدكلية لصكف الطبيعة بمنطقة شماؿ إفريقيا الدكؿ التالية

. المغرب ك تكنس
                                                 

(
1

اإلجتًبع انؼبو نهًُبر انحكٕيٙ انذٔنٙ نهؼهٕو ٔ انسٛبسبث فٙ يجبل انتُٕع انبٕٛنٕجٙ ٔ  بزٔبِح األُِ اٌّخسذة ٌٍبٍئت،( 

 .1،3، ص ص2013ٌٕبٌز26-21بْٛ، :اٌذٚرةاألٌٚى، أٌّبٍٔب. خذيبث انُظى اإلٚكٕنٕجٛت

(
2

 .8، ص2013 دٌظّبز22 – 18،ٍٔزٚبً،27:اٌذٚرة.انًُتذٖ انٕزار٘ انبٛئٙ انؼبنًٙبزٔبِح األُِ اٌّخسذة ٌٍبٍئت،  (
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ك اعتمادا عمى التكصيات الخاصة مف أعضائو بمنطقة شماؿ إفريقيا،تكلى اإلتحاد الدكلي لصكف الطبيعة 

مع األخذ  تيدؼ إلى تحقيؽ األىداؼ المضمنة بالبرنامج العاـ،  إعداد خطة خاصة بالمنطقة،2008سنة 

الجمعية :ككاف إطار عمميا في الجزائر مع كؿ مف.الحاجات الخصكصية لمنطقة شماؿ إفريقيا بعيف اإلعتبار

. ك الحركة اإليككلكجية الجزائرية كزارة التييئة اإلقميمية كالبيئة كالمدينة، اإليككلكجية بكمرداس،

ك لقد صادقت الدكؿ الخمس بشماؿ إفريقيا عمى أىـ اإلتفاقيات الدكلية في مجاؿ المحافظة عمى التنكع 

تعتبر الدكؿ الخمس أعضاء ضمف المجنة  أما عمى المستكل اإلقميمي،.البيكلكجي ك اإلستخداـ المستداـ ليا

 (.cgpm()1)العالمية لمصيد البحرم بالمتكسط

: اإلتفاقيات ك المبادرات الدكلية ك اإلقميمية-2

: مبادرة النيباد-أ

كما أنيا مسؤكلة عف  تعد الجزائر إحدل الدكؿ الخمسة المؤسسة لمبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا النيباد،

ك قد استضافت الجزائر القمة الثانية عشر لمجنة التنفيذية لرؤساء دكؿ كحككمات .لجنة المكارد البشرية بيا

كما احتضنت الجزائر أشغاؿ القمة اإلستثنائية لمجنة رؤساء الدكؿ ك الحككمات .2004المبادرة في نكفمبر

، 2009 مارس 18،كما استضافت الجزائر في 2007لتنفيذ الشراكة الجديدة مف أجؿ تنمية إفريقيا في مارس 

ك ذلؾ بحضكر  ،(النيباد)أشغاؿ إجتماع خبراء البمداف المؤسسة لمبادرة الشراكة الجديدة مف أجؿ تنمية إفريقيا

الممثميف الشخصييف لرؤساء الدكؿ المؤسسة لمنيباد ك األمانة العامة ليذه اآللية عبلكة ممثؿ رئيس اإلتحاد 

(. 2)اإلفريقي

   كؿ ىذه النشاطات ك المبادرات تيدؼ إلى تحقيؽ تنمية مستدامة في دكؿ القارة اإلفريقية ك ىذا في إطار 

سكاء أكانت  التي تيتـ بمختمؼ المجاالت كىذا نظرا لكجكد ترابط كتكامؿ بينيا، الشراكة ضمف مبادرة النيباد،

: سياسية ك خاصة البيئية بإعتبارىا ىي مصدر مختمؼ المكارد الطبيعية ك عميو إجتماعية، إقتصادية،

                                                 

(
1

 .23،صيرجغ سببقاإلحسبد اٌذًٌٚ ٌصْٛ اٌطبٍعت بّٕطمت شّبي إفزٌمٍب،  (

(
2

 .203، صيرجغ سببقشعببْ فزج،  (
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كفي إطار مبادرة النيباد استضافت الجزائر قمة البيئة التي تمخض عنيا إعبلف الجزائر حكؿ البيئة في 

بحيث عقد مؤتمر الشركاء المعني بتنفيذ خطة العمؿ مف أجؿ المبادرة  البيئية .(1)2003في ديسمبرا إفريقي

ك عمؿ المؤتمر عمى تمكيف الحككمات  ،2003ديسمبر 16-15الجديدة لمشراكة الجديدة في الجزائر في 

بما في ذلؾ مبادرة البيئة   دعميـ بشأف األكلكيات الرئيسية إلفريقيا،كالتماساإلفريقية،مف إببلغ شركاء التنمية 

 (. 2)التي تشكؿ خطط العمؿ عنصرا ىاما مف عناصرىا

: الشراكة الجزائرية األكربية-ب

حيث جاء في  محاكر تمثمت في مجمكعة مف الجكانب، (8)احتكل اإلتفاؽ الجزائرم األكربي عمى ثمانية

الذم يخدـ المصمحة ; الطرفاف عمى تقكية التعاكف اإلقتصادم إلزاـ االقتصادمالجانب الخامس كىك الجانب 

مف (53-50)ك قد تـ التركيز في المكاد المشتركة ك ىذا في إطار الشراكة المنصكص عمييا في اإلتفاقية،

: اإلتفاقية عمى التعاكف الجيكم كما يمي

. دعـ التكامؿ كاإلندماج اإلقتصادم-

. تطكير اليياكؿ اإلقتصادية األساسيية-

. التعاكف في مجاؿ حماية البيئة كالتمكث-

 كفي ىذا المجاؿ تعمؿ الجزائر حاليا في إطار شراكة.(3)التعاكف في مجاؿ البحث العممي ك التكنكلكجي-

  عممية مع ألمانيا ،مف خبلؿ عممية إنجاز أكبر برج لمطاقة الشمسية بالمدينة الجديدة سيدم عبد اهلل غرب

كقد تـ التكقيع في ىذا الشأف عمى عقد تعاكف كشراكة مف قبؿ . كيمكمترا35 العاصمة الجزائرية بحكالي 

 مع الشريؾ األلماني إلعداد الدراسة كالتصميـ  المديرية العامة لمبحث العممي ك التطكير التكنكلكجي بالجزائر

(. 1)الذم سيسمح بإنتاج ما يسمى بكيرباء الطاقة الشمسية المتعمقيف بيذا الصرح العممي الكبير
                                                 

(
1

 .203، صانًرجغ َفسّ( 

(
2

-29خّٙٛرٌت وٛرٌب،.اٌذٚرة اإلطخثٕبئٍت اٌثبٍٔت ٌّدٍض اإلدارة.انًُتذٖ انبٛئٙ انٕزار٘ انؼبنًٙبزٔبِح األُِ اٌّخسذة ٌٍبٍئت، ( 

 .13، ص2004ِبرص31

(
3

خبِعت لبصذي ).يجهت انببحج."اٌشزاوت األٚرخشائزٌت بٍٓ ِخطٍببث اإلٔفخبذ اإللخصبدي ٚ اٌخٍّٕت اٌّظخمٍت"طٍّزة عشٌشٖ، (

 .152، ص2011، 09:، اٌعذد(ِزببذ، ٚرلٍت، اٌدشائز
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ء الجزائرية ىي أكبر خزاف راأف الصح كلقد أعمنت الككالة الفضائية األلمانية في دراسة حديثة قامت بيا،

كىك ما دفع بالككالة إلى تقديـ إقتراح لمحككمة األلمانية حكؿ إقامة مشاريع  لمطاقة الشمسية في العالـ،

 إلنتاج حكالي 2007ك بناء عميو تـ تقديـ اإلتفاؽ بيف الحككمتيف في ديسمبر استثمار في الجنكب الجزائرم،

(. 2) مف الكيرباء بفضؿ الطاقة الشمسية ك نقميا إلى ألمانيا مف خبلؿ ناقؿ كيربائي بحرم عبر اسبانيا%5

  كعميو يمكف القكؿ أف الجزائر كمف خبلؿ فتح مجاؿ الشراكة خاصة في مجاؿ إستغبلؿ مكارد الطاقة 

المتجددة،تستطيع كسب مكرد مالي جديد مف جية،باإلضافة إلى أف ىذا المكرد ىك مكرد دائـ،يعتمد عمى 

الحككمة مف خبلؿ سيفتح المجاؿ أماـ الجزائر لتحقيؽ تنمية مستدامة   نظيؼ كصديؽ لمبيئة،كىذا ماإنتاج

 .البيئية

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                             

(
1

 .1، صِزخع طببكطبرة بٓ اٌشٍخ ،ٔبرٌّبْ بٓ عبذ اٌززّٓ،  (

(
2

اٌطبلبث اٌّخدذدة وّذخً ٌخسمٍك اٌخٍّٕت اٌّظخذاِت فً اٌدشائز دراطت ٌٛالع ِشزٚع حطبٍك اٌطبلت اٌشّظٍت "فزٚزبث ،زذة (

 . 153، ص2012، 11:، اٌعذد(خبِعت لبصذي ِزببذ، ٚرلٍت، اٌدشائز).يجهت انببحج."فً اٌدٕٛة اٌىبٍز ببٌدشائز
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 :    خالصة الفصل الثاني

      يعتبر تحقيؽ التنمية المستدامة ىدفا ك غاية تصبك كؿ دكلة إلى بمكغو، كالجزائر كغيرىا مف الدكؿ 

تسعى جاىدة إلى بمكغ ىذه الغاية، مف خبلؿ جممة مف اإلجراءات ك اإلصبلحات التي قامت بيا بغية 

فالجزائر دكلة غنية . تحسيف مؤشرات الحككمة ك التي تعتبر المبنة األساسية لتحقيؽ التنمية المستدامة

بمختمؼ المكارد الطبيعية، ك تعتمد باألساس عمى مداخيؿ البتركؿ كمكرد مالي أساسي، ك بالتالي يعتبر عثرة 

كبيرة أماـ تحقيؽ التنمية المستدامة، كىذا نظرا لككف ىذا المكرد غير دائـ مف جية، كلو آثار سمبية عمى 

ىذه العكامؿ كغيرىا .البيئة مف جية أخرل، إذ أشارت التقارير البيئية أف الكضع البيئي متدىكر في الجزائر

كبالتالي .دفعت الجزائر لمبحث عف مكارد جديدة تحقؽ ليا تنمية مستدامة، دكف ترؾ آثار سمبية عمى البيئة

كاف البد مف كضع  إستراتيجية في مجاؿ اإلستثمار في مكارد الطاقة المتجددة خاصة كأنيا تممؾ قدرات 

. ىائمة في مجاؿ الطاقة الشمسية باعتبارىا أكبر بمد لئلشعاع الشمسي في العالـ، باإلضافة إلى طاقة الرياح

ك لتستطيع الجزائر المضي في ىذا المجاؿ كاف البد ليا مف كضع سياسات لمحككمة البيئية ك ىذا عف 

طريؽ تشكيؿ كزارة خاصة بالبيئة، إصدار مجمكعة مف التشريعات ك القكانيف في ىذا اإلطار، إنشاء جممة 

ك لتجسيد ىذه السياسات عمى .مف الييئات المختصة بحماية البيئة ، ك كضع مجمكعة مف األدكات البيئية

أرض الكاقع كاف البد لمجزائر مف كضع آليات لتفعيؿ الحككمة البيئية ك ىذا ىك الدكر الذم تقكـ بو الفكاعؿ 

كؿ مف الفكاعؿ الكطنية مف دكلة، مؤسسات إقتصادية سكاء أكانت عامة أكخاصة، باإلضافة إلى دكر 

ك الفكاعؿ الدكلية خاصة برنامج األمـ المتحدة لمبيئة الذم كاف السباؽ .المجتمع المدني ك ك سائؿ اإلعبلـ

لبلىتماـ بالمشاكؿ البيئية العالمية، البرنامج الدكلي لصكف الطبيعة مف خبلؿ برنامجو في شماؿ إفريقيا، 

نشاطات مبادرة النيباد،الشراكة األكربية كخاصة مع الشريؾ األلماني الرائد في مجاؿ اإلستثمار في مجاؿ 

الطاقة المتجددة، مما أدل إلى بالجزائر إلى التكقيع عمى مختمؼ المعاىدات كاإلتفاقيات اإلقميمية كالدكلية في 

.   مجاؿ حماية البيئة
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و الدولية أدى إلى تكاثف الجيود   اإلقميمية، إن تفاقم المشاكل البيئية عمى مختمف المستويات الوطنية،

  بيدف حماية البيئة و ضمان استمرارىا عن طريق الحفاظ عمى التوازن البيئي والتنوع البيولوجي من جية، 

وعميو لتحقيق اليدف األول كان البد . و تحسين المستوى المعيشي لمسكان دون إغفال حقوق األجيال القادمة

من تفعيل ما يعرف بالحوكمة البيئية والتي ىي عبارة عن مبد أشامل ينظم السموك العام و الخاص نحو مزيد 

من المساءلة و المسؤولية من أجل التنمية، ىذه التنمية يجب أن تستخدم الموارد الطبيعية بطريقة تصونيا 

لألجيال القادمة، تحافظ عمى التكامل البيئي، ال تتسبب في تدىور عناصر النظام البيئي وال تخل بتوازنيا، 

وىذا ما يطمق عميو بالتنمية المستدامة، والتى تقوم عمى أساس التكامل بين البعد السياسي، اإلقتصادي، 

اإلجتماعي و البعد البيئي الذي يعتبر عنصرا مشتركا بين المفيومين،ومن ىذا المنطمق يمكن استنتاج 

فالبيئة ىي مصدر مختمف .المقاربات المفسرة لمعالقة بين الحوكمة البيئية ودورىا في تحقيق التنمية المستدامة

وىي كذلك بعد أساسي من أبعاد التنمية المستدامة وىذا ما يمكن تفسيره من خالل مقاربة  الموارد الطبيعية،

البعد البيئي، أما المقاربة الثانية فيي مقاربة الدور والتي يرتكز عمييا ىذا الموضوع نظرا ألن تفاقم المشاكل 

البيئية يكون نتيجة لعدة أسباب أىميا اإلنفجار السكاني، نمط اإلنتاج الصناعي المعتمد من طرف الدول 

الصناعية، اإلقحام المتزايد لمتكنولوجيا في الزراعة و الصناعة وغيرىا من األسباب أدت إلى تدىور البيئة من 

جية، واإلستغالل غير العقالني لمموارد و بالتالي تيديد حقوق األجيال القادمة، مما أدى إلى تفعيل الحوكمة 

البيئية لتحقيق التنمية المستدامة، وتقوم المقاربة الثالثة عمى أساس التكامل، بمعنى أنو ال يمكن الحديث عن 

كل  حوكمة بيئية دون الشراكة والتكامل بين كل من الفواعل الوطنية من دولة،قطاع خاص ومجتمع مدني،

 .حسب مجال اختصاصو وصالحياتو

       فدور الدولة يكمن باألساس في صياغة السياسة العامة بما فييا السياسة البيئية، و التي تضم 

كما يمعب القطاع الخاص دورا ميما في ىذا المجال من . مجموعة من القوانين، المشاريع والمخططات البيئية

خالل ما يوفره من مناصب شغل، موارد مالية من جية، و تقميمو من اآلثار السمبية عمى البيئة بالتزامو 
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أما فيم يخص دور المجتمع المدني الذي يعتبر حمقة الوصل بين الدولة .بمبادئ اإلدارة البيئية من جية أخرى

عن طريق  والمجتمع  وىو أقرب طرف لممواطن وبالتالي فدوره حساس وميم إذا كان في المستوى المطموب،

إنشاء الجمعيات البيئية التي من مياميا غرس التربية البيئية لدى فئة األطفال وىذا بالشراكة مع الدولة عن 

طريق المدارس، نشر الثقافة البيئية و القيام بمختمف النشاطات والحمالت التوعوية، كما أنو ال يمكن تجاىل 

الدور الذي يمعبو اإلعالم البيئي خاصة ونحن في عصر التطور التكنولوجي، إذ لم يعد اإلعالم مقتصرا عمى 

التمفاز،الراديو و الجرائد، بل ظير ما يعرف باإلعالم الجديد وبالتالي سيل من عممية التواصل اإلجتماعي و 

أما فيما يخص دور الفواعل الدولية والتي من أبرزىا .مناقشة مختمف القضايا والتي من بينيا قضية البيئة

والذي بدوره قام بالعديد من اإلجراءات في  األمم المتحدة من خالل ما يعرف برنامج األمم المتحدة لمبيئة،

مجال تفعيل الحوكمة البيئية كما حث عمى تحقيق التنمية المستدامة من خالل عقده لمعديد من المؤتمرات 

بيدف إدراك العالم لخطورة التيديدات البيئية و من ثم ووضع مجموعة من اإلتفاقيات والمعاىدات لحماية 

كما يساىم البرنامج الدولي لصون الطبيعة في حماية البيئة من خالل تبنيو لمفيوم الحوكمة البيئية .البيئة

كمجال من مجاالت عممو، كما يجدر بالذكر التطرق لممبادرات اإلقميمية والتى من بينيا مبادرة النبباد التي 

تسعى إلى تنمية القارة اإلفريقية و تحقيق التنمية المستدامة بيا عن طريق اإلىتمام بمختمف المجاالت والتي 

 .من بينيا البيئة

    وبالحديث عن التجربة الجزائرية في مجال الحوكمة البيئية لتحقيق التنمية المستدامة  يمكن القول أن 

الجزائر تسعى جاىدة إلى تحسين مؤشرات الحوكمة بيا عن طريق جممة من اإلصالحات والتعديالت شممت 

مختمف المجاالت السياسية، اإلقتصادية و اإلجتماعية، ونظرا لما تممكو الجزائر من إمكانيات طبيعية تسمح 

ليا بتحقيق تنمية مستدامة، فالتنوع اإلقميمي بيا أدى إلى التنوع البيولوجي مما يؤىميا ألن تصبح قطبا سياحيا 

كما أن الموارد الطاقوية التقميدية التي تممكيا الجزائر خاصة من بترول .جذابا إذا استثمرت في ىذا المجال

و يرجع السبب .وغاز واعتمادىا عمى مداخيل تصدير ىذه المواد يعتبر عثرة أمام تحقيق التنمية المستدامة بيا
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في ذلك أن انخفاض أسعار البترول يؤثر عمى اإلقتصاد الوطني والذي بدوره يؤثر عمى األوضاع 

اإلجتماعية و يؤدي إلى تدىورىا مما ييدد اإلستقرار السياسي، و من ناحية أخرى فإن اآلثار السمبية لمبترول 

وعميو البد لمجزائر من البحث عن بدائل جديدة خاصة بالنظر لما تممكو من موارد في .عمى البيئة عديدة

اإلستثمار في ىذا المجال الذي سيمنحيا مورد  و (الطاقة الشمسية و طاقة الرياح)مجال الطاقة المتجددة

لتستطيع الجزائر المضي في ىذا  و.مالي ىام ومستمر، كما أن إستغالل ىذا المورد ال يؤثر سمبا عمى البيئة

المجال كان البد ليا من تبني مجموعة من السياسات في مجال الحوكمة البيئية عن طريق إنشاء وزارة 

 المتعمق 10-03: خاصة بالبيئة، إصدار جممة من القوانين لحماية البيئة و التي كان من أبرزىا القانون رقم

كما أنشئت  وضع مجموعة من األساليب و األدوات لإلدارة البيئية، بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،

 و .مجموعة من الييئات التي أوكمت ليا ميمة حماية البيئة كل حسب تخصصيا و الميام الموكمة إلييا

لتجسيد ىذه السياسات عمى أرض الواقع كان البد من وضع مجموعة من اآلليات التي تجسدت من خالل 

 :دور الفواعل الوطنية عن طريق

 .الشراكة بين وزراة البيئة ومختمف الوزارات األخرى-

 .دور الجماعات المحمية واإلقميمية في حماية البيئة-

 .دور المؤسسات اإلقتصادية سواء العامة أو الخاصة من خالل تبنييا لمبادئ اإلدارة البيئية-

دور المجتمع المدني من خالل الجمعيات بيئية و وسائل اإلعالم سواء التقميدي أو اإلعالم الجديد في نشر -

 . الثقافة البيئية

     دور الفواعل الدولية  عن طريق مشاركة الجزائر  في مختمف المؤتمرات الدولية الخاصة بالبيئة 

اإلتفاقيات في ىذا المجال خاصة اإلتفاقيات  المبرمة في إطار  و التوقيع عمى مختمف المعاىات و والتنمية،

كما يساىم البرنامج الدولي لصون الطبيعة من خالل مشروعو في شمال إفريقيا والذي شمل .األمم المتحدة
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الجزائر في تفعيل الحوكمة البيئية عن طريق شراكتو مع وزارة البيئة،الجمعية اإليكولوجية بومرداس،الحركة 

و في إطار مبادرة النيباد استضافت الجزائر قمة البيئة والتي تمخض عنيا إعالن .اإليكولوجية الجزائرية

كما ساىمت .والذي كان لو آثار ايجابية عمى المستوى الداخمي و الخارجي. 2003الجزائر حول البيئة في 

في تبني الجزائر لمبادئ .الشراكة الجزائرية األوربية ومن خالل عدة محاور كان موضوع البيئة حاضرا فييا

اإلدارة البيئية في مؤسساتيا، كما أن لمشروع الشراكة بين الجزائر وألمانيا دور ميم في تحقيق التنمية 

 .المستدامة من خالل اإلستثمار في مجال الطاقة المتجددة نظرا لكون الشريك األلماني رائد في ىذا المجال

وعميو ما يمكن قولو عمى التجربة الجزائرية أنيا مازالت بعيدة كل البعد عن تحقيق تنمية مستدامة رغم الجيود 

المبذولة من أجل تفعيل الحوكمة البيئية وىذا نظرا لحداثة التجربة الجزائرية و تدني مؤشرات الحوكمة بيا، 

بمعنى أنيا تممك مجموعة من اإلمكانيات الطبيعية و ترسانة ال بأس بيا من القوانين إال أنيا تواجو مجموعة 

 :من التحديات أىميا

 .عدم مواءمة النصوص التشريعية لخصوصية البيئة الجزائرية-

غياب الرقابة و المتابعة عمى تنفيذ مختمف التشريعات القانونية البيئية، باإلضافة إلى غياب الشفافية، -

 .المساءلة و عدم تحمل المسؤولية

 .الضرر الكبير الذي تحدثو المؤسسات الصناعية بالبيئة، نظرا لعدم تقيدىا بالشروط الالزمة لحماية البيئة-

غياب الثقافة البيئية في المجتمع الجزائري، وىذا راجع إلى غياب المؤسسات المنوطة بالقيام بيذا الدور     -

 .وحتى و إن وجدت فإن دورىا في الغالب غير فعال

 :   و ما يمكن إستنتاجو أن تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر من خالل الحوكمة البيئية يتوقف عمى

 .وضع إطار تشريعي و قانوني في مجال حماية البيئة بمعنى احترام الخصوصية الجزائرية-
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إنضمام الجزائر لمختمف المنظمات الدولية واإلقميمية المتعمقة بالحوكمة البيئية، باإلضافة إلى التوقيع   -

 .عمى مختمف اإلتفاقيات الصادرة في ىذا المجال

 .وضع ىيئة خاصة بمراقبة تنفيذ التشريعات البيئة في الجزائر، و بالتالي غرس روح تحمل المسؤولية-

اعتماد الجزائر عمى موارد جديدة بعيدا عن عوائد البترول، عن طريق استغالليا لطاقة اإلشعاع الشمسي -

نظرا لما تممكو الجزائر في ىذا المجال باعتباره موردا مستداما، و استغاللو يكون بتقنية نظيفة و صديقة 

ىذا باإلضافة إلى االستثمار في موارد الطاقة المتجددة األخرى نظرا لما تممكو الجزائر من إمكانيات  لمبيئة،

 .في ىذا المجال

الشراكة في مجال استغالل الطاقة المتجددة من خالل تأىيل العنصر البشري الجزائري ليصبح قادرا عمى -

البحث في ىذا المجال، باإلضافة إلى تزويده بمختمف المعدات ذات التكنولوجيا المتطورة وتدرببو عمى 

 .استعماليا

اإلىتمام بالبحث العممي وتشجيع مختمف األفكار والمشاريع الخاصة باإلستثمار في مختمف المجاالت مع -

 .تحفيز اإللتزام باإلدارة البيئية

التركيز عمى دور المجتمع المدني باعتباره حمقة الوصل بين الدولة والمجتمع من خالل تفعيل دور -

الجمعيات البيئية وتدعيميا من طرف الدولة، باإلضافة إلى تخصيص مساحة أوسع لممف البيئة في اإلعالم 

 .الجزائري وتوجيو الخطاب إلى األطفال بصفتيم رجال المستقبل لغرس روح حماية البيئة وصيانتيا بداخميم
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 :بالمغة العربية: أوال 

 :المصادر-1  

 : المراسيم القوانين و-

،يتعمؽ 2003 يوليو سنة 19:  المؤرخ في10-03:القانوف رقـالجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  (1)

. 2003يوليو 20 :الصادرة في ،43، العددالجريدة الرسميةبحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، 

 المتعمؽ 2005 ماي 15: المؤرخ في06-07:القانوف رقـالجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ( 2)

، 31:العدد.الجريدة الرسميةبتسيير المساحات الخضراء و حمايتيا وتنميتيا في إطار التنمية المستدامة،

. 2007 ماي 13:الصادرة في

 المتعمؽ .2001 ديسمبر12 المؤرخ في 19-01:القانوف رقـالجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  (3)

زالتيا،  .2001 ديسمبر15:، الصادرة في77:العدد. الجريدة الرسميةبتسيير النفايات ومراقبتيا وا 

 المتعمؽ 2011 فبراير17: المؤرخ في11-02: القانوف رقـالجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  (3)

 2011 نوفمبر 28:، الصادرة في13:العدد.الجريدة الرسمية بالمجاالت المحمية في إطار التنمية المستدامة،

، 2002أفريؿ 10: الممضى في 03-02 : رقـالقانوفالجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  (4)

: 14، المؤرخة في 25:، العدد الجريدة الرسمية ،المتضمف دستور الجميورية  الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 .2002أفريؿ 

 المتعمؽ 2011 يونيو 22: المؤرخ في10-11: القانوف رقـ الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،(4)

 2011جواف 20:،الصادرة في36:العدد.الجريدة الرسميةبالبمدية، 

المتعمؽ  2012 جواف 21: المؤرخ في07-12:القانوف رقـالجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  (5)

 .2012 ماي 20:الصادرة في ،17:العدد.الجريدة الرسمية بالوالية،
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، عمى 2014يونيو سنة 10:  قرار وزاري مشترؾ مؤرخ فيالجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، (6)

 2014نوفمبر 12 :، الصادرة في 67:العدد .الجريدة الرسمية البلئحة الفنية التي تحدد ،

 ،2002 مايو20المؤرخ في 175-02: المرسـو التنفيذي رقـالجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  (7)

 2002 ماي 26: المؤرخة في ،37العدد.الجريدة الرسميةيتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لمنفايات تنظيميا، 

، 2002 أوت 17:المؤرخ في262-02: المرسـو التنفيذي رقـالجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، (8)

 18:، المؤرخة في56:العدد .الجريدة الرسميةيتضمف إنشاء المركز الوطني لتكنولوجيا إنتاج أكثر نقاء، 

 .2002أوت 

، 2002أوت :17المؤرخ في 263-02رقـ:  المرسـو التنفيذيالجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، (9)

           .2002 أوت18:، المؤرخة في 56العدد .الجريدة الرسميةيتضمف إنشاء المعيد الوطني لمتكوينات البيئية، 

 جانفي 05، المؤرخ في 01-96المرسـو الرئاسي رقـ الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  (10)

 .1996جانفي:  المؤرخ في 01 : العدد الجريدة الرسمية  المتعمؽ بكتابة الدولة لمبيئة، 1996

 24: ،المؤرخ في 300-99: المرسـو الرئاسي رقـالجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، (11)

 26:، المؤرخة في93:العدد. ، الجريدة الرسميةيتضمف تعييف أعضاء الحكومة  ، 1999ديسمبر

 .1999ديسمبر

 14:  ،المؤرخ في08-01:المرسـو التنفيذي رقـالجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، (12)

، المؤرخة 04:  العدد.الجريدة الرسمية، يحدد صبلحيات وزير تييئة اإلقميـ والبيئة، 2001جانفي

 . 2001جانفي17:في

 18:، المؤرخ في 350-07:المرسـو التنفيذي رقـ،الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (13)

،  73:العدد. الجريدة الرسميةيحدد صبلحيات وزير التييئة العمرانية والبيئة والسياحة،  ،2007نوفمبر

 .2007سبتمبر 21:المؤرخة في
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 ، المؤرخ في 156-74:  رقـ التنفيذي المرسوـالجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، (14)

: ، المؤرخة في59:العدد. الجريدة الرسمية، يتضمف  إحداث المجنة الوطنية لمبيئة، 1974جواف12

23/07/1974 .

، ينيي 1977 أوت 15: ، المؤرخ في199-17:المرسـو رقـالجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  (15)

  .1977أوت16: ، المؤرخة في64:العدد. الجريدة الرسميةمياـ المجنة الوطنية لمبيئة، 

 جانفي 27: ، المؤرخ في66-96: رقـ:  المرسـو التنفيذيالجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،( 16)

 جانفي 31، المؤرخة في 08: العدد .الجريدة الرسمية ، يحدد صبلحيات  وزير الصحة والسكاف، 1996

1996. 

 جواف 28:، المؤرخ في150-2000: المرسـو التنفيذي رقـالجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  (16)

، المؤرخة 39:العدد. الجريدة الرسمية، يتضمف تنظيـ اإلدارة  المركزية في وزارة الصحة  والسكاف، 2000

. 2000 جويمية 04في 

 سبتمبر: المؤرخ في 375- 05:المرسـو التنفيذي رقـالجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  (17)

 يتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لمتغيرات المناخية وتحديد مياميا وضبط كيفيات تنظيميا وسيرىا، ،2005

. 2005أكتوبر05:،المؤرخة في 67العدد.الجريدة الرسمية

، 1998نوفمبر 10المؤرخ في 352-98المرسـو التنفيذي رقـالجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  (18)

 .1991 نوفمبر 11: المؤرخة في.84:العدد .الرسمية الجريدة ،33-91يعدؿ ويتمـ المرسـو التنفيذي رقـ

 ماي 19:  المؤرخ في84/126: المرسـو التنفيذي رقـالجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  (19)

، يحدد صبلحيات وزير الري والبيئة والغابات  وصبلحيات نائب الوزير المكمؼ بالبيئة  والغابات، 1984

 .1984ماي 2: ، المؤرخة في21:العدد . الجريدة الرسمية
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 ماي 21 المؤرخ في 131-85:المرسـو التنفيذي رقـالجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  (20)

، 22:العدد.الجريدة الرسمية، يتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية في وزارة الري  والبيئة والغابات، 1985

. 1985ماي :22المؤرخة في 

 ديسمبر 01 المؤرخ في 392-90: المرسـو التنفيذي رقـالجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  (21)

المؤرخة : 54العدد . الجريدة الرسميةالتكنولوجيا، ، يحدد صبلحيات الوزير المنتدب لمبحث  و1990

 .1990بر  ديسـ12:في

 12 ، المؤرخ في 156-74:  رقـ التنفيذيالمرسوـالجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  (22)

: ، المؤرخة في59:العدد. الجريدة الرسمية، يتضمف  إحداث المجنة الوطنية لمبيئة، 1974جواف

23/07/1974 .

 أوت 15: ، المؤرخ في199-17: رقـ التنفيذيالمرسوـالجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  (23)

 .1977أوت16: ، المؤرخة في64:العدد. الجريدة الرسمية، ينيي مياـ المجنة الوطنية لمبيئة، 1977

 ماي 19:  المؤرخ في84/126: المرسـو التنفيذي رقـالجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  ( 24)

، يحدد صبلحيات وزير الري والبيئة والغابات  وصبلحيات نائب الوزير المكمؼ بالبيئة  والغابات، 1984

 .1984ماي 2: ، المؤرخة في21:العدد. الجريدة الرسمية

 ماي 21 المؤرخ في 131-85:المرسـو التنفيذي رقـالجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  (25)

، 22:العدد.الجريدة الرسمية، يتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية في وزارة الري  والبيئة والغابات، 1985

. 1985ماي :22المؤرخة في 

 ديسمبر 01 المؤرخ في 392-90: المرسـو التنفيذي رقـالجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  (26)

المؤرخة : 54العدد . الجريدة الرسميةالتكنولوجيا، و ، يحدد صبلحيات الوزير المنتدب لمبحث1990

 .1990 ديسمبر12:في
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 ، المؤرخ في 156-74: رقـ التنفيذي المرسـو الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  (27)

: ، المؤرخة في59:العدد. الجريدة الرسمية، يتضمف  إحداث المجنة الوطنية لمبيئة، 1974جواف12

23/07/1974 .

 أوت 15: ، المؤرخ في199-17:رقـالتنفيذي المرسـو الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  (28)

 .1977أوت16: ، المؤرخة في64:العدد. الجريدة الرسمية، ينيي مياـ المجنة الوطنية لمبيئة، 1977

 ماي 19:  المؤرخ في84/126: المرسـو التنفيذي رقـ الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، (29)

، يحدد صبلحيات وزير الري والبيئة والغابات  وصبلحيات نائب الوزير المكمؼ بالبيئة  والغابات، 1984

 .1984ماي 2: ، المؤرخة في21:العدد . الجريدة الرسمية

 ماي 21 المؤرخ في 131-85:المرسـو التنفيذي رقـ الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، (30)

، 22:العدد.الجريدة الرسمية، يتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية في وزارة الري  والبيئة والغابات، 1985

. 1985ماي :22المؤرخة في 

 ديسمبر 01 المؤرخ في 392-90:  المرسـو التنفيذي رقـالجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، (31)

المؤرخة : 54العدد . الجريدة الرسمية التكنولوجيا، ، يحدد صبلحيات الوزير المنتدب لمبحث  و1990

 .1990 ديسمبر12:في

ر أكتوب21:، المؤرخ في258-10: المرسـو التنفذي رقـ الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، (32)

 ، المؤرخة 64العدد. الجريدة الرسميةوالسياحة،   ، يحدد صبلحيات وزير التييئة العمرانية  والبيئة2010

 .2010أكتوبر 28:في 

 :الكتب- 2

الدار الجامعية :االزاريطة.حماية البيئة من منظور القانون الدولي العام ،(رياض صالح )أبو العطا (1)

 .2000الجديدة،
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مركز دراسات :لبناف.﴾التنوع الحيوي و التنمية المستدامة و الغذاء ﴿عالميا وعالميا ،(محمود)األشـر( 2)

  .2010الوحدة العربية،

دار المعرفة :اإلسكندرية.قضايا التنمية في الدول النامية ،(إحساف)، حفظي( مريـ)أحمد مصطفى( 3)

. 2005الجامعية،

 دار المعرفة الجامعية،:القاىرة.دراسات في التنمية و التغييرفي الدول النامية، (مريـ)أحمد مصطفى ( 4)

2009. 

.2009دار دجمة،:األردف.البيئة والمجتمع، (سحر)أميف كاتوت   (5)  

 .2013مطبعة سخري،:الجزائر.االتجاىات البيئية دراسة في عمم اجتماع البيئة ،(فريد)بوبيش ( 6)

مركز :لبناف.جدلية نيج التنمية البشرية المستدامة منابع التكوين وموانع التمكين ،(باسؿ)البستاني ( 7)

 .2009دراسات الوحدة العربية،

 .2011مطبعة المعارؼ الجامعية،:الرباط.قانون البيئة القانون الدولي، (محمد)بنيجي ( 8)

دار :عماف.و التنمية البشرية المستدامة في الوطن العربي العولمة ،(الرزاؽ عبد رعد سامي)التميمي( 9)

 .2008دجمة،

 .2006منشورات الحمبي الحقوقية،:لبناف.التنظيم القانوني لمبيئة في العالم ،(محمد خالد) جماؿ رستـ( 10)

  .2010دار العرب ودار النور،: ، سورياالموسوعة الجغرافية السياسية المختصرة، (نذير)جزماتي ( 11)

دار :اإلسكُذرَت.علم االجتماع والتنميت المستدامت المقوماث و المؤشراث، (ػهٍ ػبذ انزساق)دهبٍ  (12)

 .2013انًؼزفت انجبيؼُت،

المجمس الوطني لمثقافة و الفنوف و :الكويت.البيئة ومشكالتيا  ،(محمد سعيد)، صبارني(رشيد)الحمد( 13)

 .     1990اآلداب،

 .2002منشأة المعارؼ، :  ، القاىرةقانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، (ماجد راغب)لحموا (14)
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دار :اإلسكندرية.عمم االجتماع والتنمية المستدامة المقومات و المؤشرات،(عمي عبد الرزاؽ)حمبي ( 15)

  .2013ية،المعرفة الجامع

 . 2011دار المناىج،:األردف.إدارة التنمية ،( محمد يوسؼ)حممي شحادة( 16)

  .2009مكتبة المجتمع المدني،:عماف.عمم البيئة ،( محمد محمود)دىيبة( 17)

المممكة العربية .الحكم في عالم يتجو نحو العولمة ، (جوف)دناىيو. ،د(جوزيؼ)ناي. س( 18)

2002العبيكاف،:السعودية  

الخصخصة و تحديات التنمية المستدامة في  وآخروف، ..،(غالب )، أبو مصمح( أحمد)رسيد النجا( 19)

.2010دراسات الوحدة العربية، مركز: لبناف.األقطار العربية  

 .،التحوالت اإلقتصادية العربية و األلفية الثالثةوآخروف...( محمد سعيد)، النابمسي(أحمد)رسيد النجا( 20)

.2004المركز العربي لمدراسات و النشر،:بيروت  

دار :بيروت.العولمة و الدولة و الوطن و المجتمع العاليعمي أحمد الطراح، ، (غساف حمزة)وسف( 21)

.2002النيضة العربية،  

دار المعرفة  :مصر. البيئي في قانون العقوبات دراسة تحميمية نقدية مقارنةاإلرىاب ،(رفعت)رشواف ( 22)

 .2009الجديدة، 

دار المعرفة :اإلسكندرية ،1ج.التنمية السياسية دراسة في االجتماع السياسي  ،(عبد الحميـ)الزيات( 23)

.2002الجامعية،  

مركز :القاىرة.تجدد القيادة و التنمية في الوطن العربي، (عبد العزيز)شادي ،(صبلح سالـ)زرنوقة( 24)

 2004.لنامية،االدراسات وبحوث الدوؿ  

 2012منشورات الحمبي الحقوقية،: ، بيروتالقانون اإلداري البيئي، (إسماعيؿ نجـ الديف)زنكنو ( 24)

.2009 ، القاىرة، دار النيضة ، الحماية اإلدارية لمبيئة، (عبيد محمد)العازمي ( 26)  
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 ،التربية و التعميم  و إلدارةحماية البيئة في ضوء التشريعات والقانون وا ،(عبد القادر)الشيخمي( 27)

األمن الوطني و عناصر قوة الدولة في ظل النظام  ،(عبد المولى)طشطوش . 2009منشورات الحمبي،:لبناف

 .2006دار الحامد،:عماف.العالمي الجديد

مجد المؤسسة الجامعية :بيروت.قضايا البيئة و التنمية أزمة دولية متفاقمة ،(عامر محمود)طراؼ( 28)

 .2011لمدراسات،

الحوكمة المؤسسية و األداء المالي االستراتيجي ، إيماف شيحاف المشيداوي ، (عبلء فرحاف)طالب ( 29)

 .  2011دار صفاء ، :  عماف.لممصارف

. اإلصالح السياسي والحكم الرشيد إطار نظري ،(المعتصـ باهلل) عموي ، داود( أميف)المشاقبة عواد( 30)

 .2012الحامد،دار:عماف

 دار المسيرة،:عماف ،1400متطمبات و تطبيقات إدارة البيئة نظم  و ،(عبد اهلل)ر، النقا(نجـ)العزاوي( 31)

2007. 

 .2011دار غيداء،:األردف.التربية و التنمية في الوطن العربي ،(خميؿ عطية)يةعط( 32)

دار :األردف.مقدمة اقتصاديات البيئة وآخروف،...(حسف إبراىيـ)الميندي  ،(نوزاد)عبد الرحمف الييتي( 33)

 .2010المناىج،

 .2000دار البحوث العممية،:الكويت.البيئة واإلنسان عالقات ومشكالت ،(زيف الديف)عبد المقصود ( 34)

 .2012دار الحامد،:عماف.خرافة التنمية و التنمية البشرية المستدامة ،(عبد الجبار محمود)العبيدي( 35)

منظومة األمن الشامل كبيئة حاضنة لمتنمية المستدامة في -األمن و التنمية ،(أحمد صالح )العمرات( 36)

 .2001أحمد صالح العمرات،: عماف .ظل ظروف العولة

منشورات الحمبي :بيروت .النظام القانوني الدولي لحماية البيئة ،( صبلح عبد الرحمف)عبد الحديثي( 37)

  .2010، الحقوقية
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 .2010دار الخمدونية،:الجزائر.المسؤولية الدولية عن حماية البيئة ،(صباح)العشاوي( 38)

 .حماية البيئة من التموث بالموارد اإلشعاعية والكيمياوية في القانون الجزائري عمي سعيداف،( 39)

 .دار الخمدونية:الجزائر

 .[د س ف]،[د د ف]:مصر .شرح تشريعات البيئة ،(مراد)عبد الفتاح ( 40)

التنمية المستديمة فمسفتيا و أساليب تخطيطيا وأدوات ، (ماجدة) أبوزنط ،(عثماف محمد)غنيـ( 41)

 .2007دار صفراء،:عماف.قياسيا

 ابف نديـ،:بيروت ،التكامل العربي بين دوافع التنمية  المستدامة  وضغوط العولمة، (محمد )غربي( 42)

2014.  

ابف نديـ، :بيروت.التحوالت السياسية و إشكالية التنميةوآخوروف، ...،( سفياف)، فوكو (محمد)غربي  (43)

2014 .   

 . 2012 دار الثقافة،:عماف.المنيجية التشريعية في حماية البيئة دراسة مقارنة ،(عمي عدناف)الفيؿ ( 44)

 دار المناىج،:األردف.البيئة حمايتيا وصيانتيا ،(محمد)، عطو اليروط (وائؿ إبراىيـ)وليالفاع (45)

2009 . 

دار المعرفة :مصر.التنمية المستدامة و السياحية دراسة أنثروبولوجية ،(فىاحمد مصط)فاروؽ ( 46)

. 2011الجامعية،

مكتبة :  ، لبنافالتنمية المستدامة في البمدان العربة بين النظرية والتطبيق ،(محمد الطاىر )قادري( 47)

 .2013حسيف العضوية، 

الدار :اإلسكندرية.إدارة البيئة و التنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة ،(خالد مصطفى)قاسـ ( 48)

 .2007الجامعية،
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الشراكة بين القطاعين العام والحاص اإلطار النظري و ، (ببلؿ محمود)، الواديػي(ليث عبد اهلل)القييوي( 49)

  .2012دار الحامد، :األردف. التطبيق العممي

 .2008دار الخمدونية،:الجزائر.مشكالت التنمية و البيئة و العالقات الدولية ،(عبد الرزاؽ )مقري( 50)

  .2003المنظمة  العربية لمتنمية اإلدارية،:، عماف الحكمانية ،(زىير عبد الكريـ)الكايد( 51)

         2007الشركة العالمية لمكتاب،:لبناف.((ألبير)خوري: تر)،تحديات التنمية ،(سيرج)توشال (52)

 .2007دار الشروؽ،:عماف.البيئة والمجتمع ،(عمي)، الشوابكة(أيمف )مزاىرة( 53)

 .2001دار الثقافة،:عماف.االدارة البيئية و السياسة العامة  ،(كامؿ محمد)المغربي( 54)

: الجزائر. اإلندماج في اإلقتصاد العالي و إنعكاساتو عمى القطاع الخاص في الجزائر ، (إكراـ)مياسي( 55)

.2012دار ىومة،  

. التنمية المستديمة في ظل تحديات الواقع من منظور إسالمي ،(عبد العزيز قاسـ)محارب( 56)

  .2011الدار الجامعية الجديدة، :اإلسكندرية

 .2007دار الفجر،:عماف .التربية البيئية قراءات دراسات و تطبيقات ،(حساـ محمد)مازف ( 57)

 .2013دار الحامد،:عماف.حماية البيئة و مكافحة التموث ونشر الثقافة البيئية، (سمير)قريد( 58)

الدار الدولية لبلستثمارات :،مصر((بياء)فشاىي: تر).مبادئ التنمية المستدامة ،(دوجبلس)موسشيت( 59)

.2000الثقافية،   

 .2012مطبعة صخري،:الجزائر.مؤسسات الشباب وحماية البيئة ،(أسماء)مطوري( 60)

مفيوم جديد لفكرة الدولة و دورىا في إطار المرافق (التخصيص)الخصخصة  ،)أنطواف(ؼالناش( 61)

  .2000منشورات الحمبي الحقوقية،:لبناف .العامة

: الجزائر.النظامي السياسي  الجزائري من األحادية إلى التعددية السياسية ، (عبد النور)ناجي ( 62)

 .2006مديرية النشر لوالية قالمة، 
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 المكتب الجامعي:اإلسكندرية.التنمية المستدامة في المجتمع النامي  ،(أحمد عبد الفتاح)ناجي( 63)

 .2013الحديث، 

. العالم ليس لمبيع مخاطر العولمة عمى التنمية المستدامة ،(عمي باتر محمد)وردـ ( 64)

  .2003األىمية،:عماف

 :المجالت-3

مجمة شمال ".دراسة الجدوى البيئية لممشاريع اإلستثمارية"وآخروف،...(جيبللي)، بف حاج (منور)أوسرسر (1)

 .[د ت ف]،07:، العدد(الجزائر الشمؼ،  بوعمي،فجامعة حسيبة ب ).إفريقيا

مجمة دورية متخصصة صادرة عف األمانة العامة لئلتحاد   ).كيرباء العرباإلتحاد العربي لمكيرباء ،  (2)

 .2012، 18:، العدد(العربي لمكيرباء

حمىَى يسخىي حُفُذ يخطهببث َظبو اإلدارة "، سىساٌ ػبذ انغٍُ انبُبحٍ،(اَثبر ػبذ انهبدٌ)آل فُجبل  (3)

مجلت اإلدارة و ."1دراست دبنت فٍ انشزكت انؼبيت نصُبػُت انبطبرَبث يؼًم بببم  iso14001انبُئُت 

 .2007، 07:، انؼذداإلقتصاد

األكاديميت للدراساث ."-انًًهكت انؼزبت انسؼىدَت دبنت دراسُت–انذىكًت انزشُذة "،(بسبو ػبذ هللا )انبسبو  (4)

،  (لسى انؼهىو اإللخصبدَت واإلَسبَُت ،يؼهذ اإلدارة انؼبيت،انًًهكت انؼزبُت انسؼىدَت).واإلنسانيت اإلجتماعيت

  .2011، 11:انؼذد

 انذكى انزاشذ فٍ يكبفذت انفسبد اإلدارٌ وحذمُك يخطهببث انخزشُذ ردو"، (خُزة)بٍ ػبذ انؼشَشة( 5)

د ]،08:،انؼذد(كهُت انذمىق وانؼهىو انسُبسُت،جبيؼت يذًذ خُضز، بسكزة، انجشائز).رمجلت المفك."اإلدارٌ

 ،[ث ٌ
-2000 )دراست حمًُُُت نسُبست اإلَؼبش اإللخصبدٌ انًطبمت فٍ انجشائزفٍ انفخزة"،(َبُم) بىفهُخ (6)

 انؼهىو اإللخصبدَت و انخجبرَت وػهىو انخسُُز،جبيؼت يذًذ خُضز، كهُت).إداريت أبحاث إقتصاديت و."(2010

 ،(انجشائز بسكزة،

آفاؽ واعدة :الغاز الطبيعي في الجزائر"و آخروف،(...محمد رشيد)، بومديف ( مصطفى)بممقدـ  (7)

كمية العمـو اإلقتصادية و التجارية و عمـو التسيير، جامعة معسكر، ). مجمة التنظيم و العمل."وتحديات

 .2013، 04:، العدد(الجزائر
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مجلت . "والغ لضبَب انبُئت فٍ يُبهج انخزبُت انًذَُت نهطىر اإلبخذائٍ  فٍ انجشائز"، (بالل)بىحزػت  (8)

 2014، دَسًبز09: ، انؼذد (جبيؼت انىادٌ ،انجشائز).اإلجتماعيت الدراساث  والبحوث

انخذىالث االَطىنىجُت فٍ حذهُم انذىكًت : إنً انذىكًت انؼبنًُتانذونُت يٍ انذىكًت "، (يزاد )بٍ سؼُذ ( 9)

 .2013، 411:انؼذد ،(يزكش دراسبث انىدذة انؼزبُت).مجلت  المستقبل العربي " . انبُئُت انؼبنًُت
جبيؼت )دفاتر السياست والقانون".فؼبنُت انًؤسسبث انبُئُت انذونُت"،( صبنخ)، سَبٍَ ( يزاد)بٍ سؼُذ  (10)

 .2013، جىا09ٌ:، انؼذد(، انشهف، انجشائز دسُبت بٍ بىػهٍ

كمية العمـو ).مجمة األستاذ."توجو جديد لمتنمية في إفريقيا:النيباد"،(فوزية )خدا كـر عزيز  (11)

 .12،2012:، العدد(السياسية،جامعة بغداد، العراؽ

دارية. "النفط  والتنمية المستدامة"، (أماؿ)رحماف( 12) كمية العمـو اإلقتصادية ).أبحاث إقتصادية وا 

 ،2008، 04:، العدد(والتسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر

- حالة الجزائر-  تأثير النفط عمى البيئة خبلؿ مرحمة النقؿ"،(محمد التيامي) ، بطاىر(أماؿ)رحماف (13)

 [ د ث ٌ]،2013، 12:، العدد(معة قاصدي مرباح، ورقمة، الجزائرجا.) مجمة الباحث."

-2001انخًُُت انًسخذايت فٍ انجشائز يٍ خالل بزَبيج اإلَؼبش االلخصبدٌ"،(كزَى)سريبٌ  (14)

كهُت انؼهىو االلخصبدَت و انخجبرَت وػهىو انخسُُز،جبيؼت يذًذ ) أبحاث اقتصاديت وإداريت."2009

 .2010، 07:،انؼذد(خُضز،بسكزة،انجشائز

مدخؿ إلى تقييـ السياسات البيئية :2012 لعاـ20+مف مؤتمر استكيولـ إلى ريو"،(الحسيف)شكراني( 15)

  .2013، 64-63:العدداف ،(لبناف مركز دراسات الوحدة العربية،).بحوث إقتصادية عربية".العالمية

مجمة ."في تسيير المؤسسات الجزائرية14000اإليزو و مكانة نظاـ اإلدارة البيئية "،(وليد)شتوح ( 16)

، (، الجزائر عنابة،كمية العمـو اإلقتصادية وعمـو التسيير، جامعة باجي مختار) .الواحات لمبحوث والدراسات

 .2،2014، العدد7:المجمد 

إشكالية مساىمة اإلقتصاد األخضر في تحقيؽ التنمية "، (عبد الوىاب)، عبدات(إسماعيؿ) شريؼ (17)

كمية الحوؽ والعمـو السياسية،جامعة محمد ).مجمة اإلجتياد القضائي. "المستدامة ومحاربة الفقر في الجزائر

 .12،20015:، العدد10:، المجمد (خيضر، بسكرة، الجزائر
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دور الدولة في دعـ تطبيؽ نظـ إدارة البيئة لتحسيف أداء "،)(ءرازهفاطمة اؿ)، عبادي (عمر)صخري( 18)

، (الجزائر جامعة قاصدي مرباح، ورقمة،).مجمة الباحث.–دراسة حالة الجزائر - اإلقتصادية المؤسسات

 .11،2012:العدد

آليات جذب اإلستثمارات الخارجية إلى الدوؿ العربية في ظؿ العولمة األردف "،(أحمد زكريا)صياـ ( 19)

 .[د ث ٌ]،03:، انؼذد(، انجشائزالشمؼ جامعة حسيبة بف بوعمي ،(.مجمة إقتصاديات شمال إفريقيا".نموذجا

  .مجلت التواصل". انذكى انزاشذ و يشكهت بُبء لذراث االدارة انًذهُت فٍ انجشائز" ،  (بىيذٍَ)طبشًت ( 20)

 .2010، جىا26ٌ، انؼذد(كهُت انذمىق ، جبيؼت أبى بكز بهمبَذ، حهًسبٌ، انجشائز )

، مجمة الندوة لمدراسات القانونية". سياسات مكافحة الفقر دراسة حالة الجزائر"، (وداد)عباس  (21)

 ،01،2013:العدد

مجمة . "1996عبلقة البرلماف بالحكومة في ظؿ  التعديؿ  الدستوري  "، ( نصر الديف)عاشور  (22)

 أثر اإلجتياد  القضائي  عمى حركة التشريع، جامعة محمد خيضر، بسكرة، مخبر) .اإلجتياد  القضائي

 .[د ث ٌ]،04، العدد(الجزائر

كمية الحقوؽ العمـو السياسية ، ).رمجمة المفك ."آليات حماية البيئة في الجزائر" ،(سعودـ)عمارنة( 23)

 .[د ت ف]،09:د، العد(  الجزائر، بسكرة،جامعة محمد خيضر

مجلت ."انشزاكت األورجشائزَت بٍُ يخطهببث اإلَفخبح اإللخصبدٌ و انخًُُت انًسخمهت"،(سًُزة )ػشَشِ ( 24)

 .2011، 09:، انؼذد(جبيؼت لبصذٌ يزببح، ورلهت، انجشائز).الباحج

أبحاث .اإلدارة انبُئُت وآنُبث حفؼُههب فٍ انًؤسست انصُبػُت"،(أيبل)، ردًبٌ ( يىسً)ػبذ انُبصز  (25)

، 04:، انؼذد (كهُت انؼهىو اإللخصبدَت و انخجبرَت و ػهىو انخسُُز،جبيؼت بسكزة،انجشائز).إقتصاديت وإداريت

 .2008دَسًبز

 دفاتر ."انذًَمزاطُت وانذكى انزاشذ رهبَبث انًشبركت انسُبسُت و حذمُك انخًُُت"،( يذًذ)غزبٍ  (26)

 .2011ػذدخبص،(جبيؼت دسُبت بٍ  بىػهٍ، انشهف، انجشائز)السياست والقانون

، 25:، انؼذد(انًؼهذ انؼزبٍ نهخخطُظ ببنكىَج).جسر التنميت.،انسُبسبث انبُئُت( ػُسً يذًذ)انغشانٍ  (27)

2004  . 
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انطبلبث انًخجذدة كًذخم نخذمُك انخًُُت انًسخذايت فٍ انجشائز دراست نىالغ يشزوع " ،(دذة)فزودبث  (28)

، (جبيؼت لبصذٌ يزببح، ورلهت، انجشائز).مجلت الباحج."حطبُك انطبلت انشًسُت فٍ انجُىة انكبُز ببنجشائز

 .11،2012:انؼذد
 قسـ الحقوؽ، .)مجمة اإلجتياد القضائي." دور الجماعات المحمية في حماية البيئة"، (حمدـ)لموسخ( 29)

 .09،2010، العدد(الجزائر، جامعة محمد خيضر بسكرة

دراست دبنت - دور يُظًبث انًجخًغ انًذٍَ فٍ حذمُك انذكى انزشُذ فٍ انجشائز"،(ػبذ انُىر)َبجٍ  (30)

، 03:،انؼذد(كهُت انذمىق وانؼهىو انسُبسُت،جبيؼت يذًذ خُضز،بسكزة،انجشائز).مجلت المفكر."-انجشائز

2008. 

مجلت الدراساث و "انؼاللبث انخفبػهُت بٍُ انسُبدت انبُئُت وانخًُُت انًسخذايت "، (ػبذ انجهُم)هىَذٌ ( 31)

 .2014، دَسًبز09: انؼذد،(جبيؼت انىادٌ،انجشائز).البحوث اإلجتماعيت

آفاؽ تطبيؽ اإلستراتيجية المالية الخضراء في ظؿ الدور الجديد لمدولة مع اإلشارة " ،( بوعبلـ)وليي( 32)

 جامعة فرحات عباس،)مجمة العموم اإلقتصادية و التسيير و العموم التجارية". حالة الدوؿ العربية النفطيةإلى

 .2014، 12:، العدد(الجزائر سطيؼ،

: المذكرات-4

دراسة مقارنة - دور إستراتيجية مكافحة الفساد اإلقتصادي في تحقيؽ التنمية  المستدامة" ،(سارة) بوسعيود(1)

كمية العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير ، جامعة فرحات ).مذكرة ماجيستير-". بيف الجزائر  وماليزيا

(.2013-2012 ، الجزائر،عباس، سطيؼ   

دور حوكمة الموارد الطاقوية  في إعادة ىيكمة اإلقتصاد الجزائري في ظؿ ضوابط " ،( صباح)براجي( 2)

كمية العمـو اإلقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير، جامعة فرحات عباس، ).ماجستير مذكرة. "اإلستدامة

.(2013 -2012سطيؼ، الجزائر،  

قسـ الحقوؽ،كمية الحقوؽ )أطروحة دكتوراء".مساىمة المجتمع المدني في حماية البيئة"،(كريـ)بركات( 3)

(. 2014 -2013والعمـو السياسية، جامعة مولود معمري،تيزوزو،الجزائر،
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قسـ ) .أطروحة دكتوراه". الوسائؿ القانونية اإلدارية لحماية البيئة في الجزائر"، (عبد المنعـ)بف أحمد ( 4)

  (.2009-2008الحقوؽ، كمية الحقوؽ ، بف عكنوف، الجامعة الجزائر، 

شكالية التنمية المحمية"،(عبد القادر)حسيف( 5) قسـ العمـو السياسية،كمية ).مذكرة ماجستيير".الحكـ الراشد وا 

(.2012-20011اسية، جامعة أبي بكربمقايد، الجزائر، الحقوؽ والعمـو الس  

قسـ العمـو ). مذكرة ماجستير". دور المؤسسات الدولية في ترشيد الحكـ المحمي "  ،(وليد)خبلؼ( 6)

(. 2010-2009 الجزائر،السياسية و العبلقات الدولية، كمية الحقوؽ، جامعة منتوري، قسنطينة،  

دراسة لآلثار -أثر السياسات البيئية عمى القدرات التنافسية لصادرات الدوؿ النامية" ،(سامية )سرحاف( 7)

كمية العمـو اإلقتصادية والتجارية و عمـو ).مذكرة ماجستير-".المتوقعة عمى تنافسية الصادرات الجزائرية

(.2011-2010الجزائر، سطيؼ، جامعة فرحات عباس، مدرسة الدكتوراء، التسيير،  

الحكـ الراشد كمدخؿ حديث لترشيد اإلنفاؽ العاـ و الحد مف الفقر دراسة حالة "،( فرج)شعباف (8)
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.(2011-2010عمـو اإلعبلـ و اإلتصاؿ، الجزائر،  
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                                                                              :ملخص الداسة

من خالل . يعالج موضوع الدراسة الحوكمة البيئية و دورها في تحقيق التنمية المستدامة دراسة حالة الجزائر

استنتاج أهم العوامل المؤثرة و النظريات المفسرة لمعالقة بينهما، وذلك بعد دراسة كل مفهوم عمى حدى و من 

و . ثم تفعيل آليات الحوكمة البيئية و التي تتجسد من خالل دور الفواعل الوطنية ، اإلقميمية و الدولية

بإسقاط اإلطار النظري عمى حالة الجزائر و دراسة واقع الحوكمة بها أنها تممك مختمف اإلمكانات التي 

تؤهمها لتحقيق تنمية مستدامة، رغم أن المؤشرات في هذا المجال مازالت ضعيفة، و بالتالي البد من تكثيف 

الجهود عمى مختمف المستويات و المجاالت من أجل مواجهة مختمف التحديات و بموغ هدف تحقيق التنمية 

 . المستدامة

Abstract:  

It addresses the subject of the study of environmental governance and its role in 

achieving sustainable development Algeria case study. During the conclusion of 

the most important factors affecting the explanatory theories and the relationship 

between them, and after studying each concept separately and then activating the 

mechanisms of environmental governance and that is reflected through the role of 

national actors, however, regional and international. And dropping the theoretical 

framework on the case of Algeria and study the reality of governance them they 

have different capabilities that qualifies them to achieve sustainable development, 

even though the indicators in this area is still weak, and therefore has to be to 

intensify efforts at various levels and fields in order to meet the various challenges 

and achieve the goal of achieving sustainable development. 

 


