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ملخص :
تعترب البيئة أحد أهم األبعاد اليت تؤسس ملقاربة التنمية املستدامة ،وتبعا لذلك حاول املشرع اجلزائري من خالل
قانون  03-30تبين فكرة محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة ،ذلك أن هذين املدارين متالزمني يف منو واستقرار وتقدم
أي جمتمع ،ومن ثم يت عني على الدولة اليت تستهدف التنمية املستدامة إعداد اخلطط واالسرتاجتيات اليت تؤسس لتبين هذه
املقاربة يف ظل النظرة االستشرافية املبنية على خطة وطنية متكاملة ومتوازنة.
وحىت نكون بصدد نظام بيئي متوازن يف خدمة التنمية املستدامة ينبغي أن تتضافر مجيع اجلهود سواء مؤسسات
رمسية أو مؤسسات اجملتمع املدين وحىت املواطن يف شكل منظومة بشرية ووفق منظومة قانونية واضحة املعامل ،ومن خالل
إسرتاتيجية وطنية تراعى فيها اخلربات الدولية الداعمة لذلك ،وكذا املخرجات الوطنية اليت من شأهنا التأسيس ملقربة
التنمية املستدامة يف ظل نظام بيئي متوازن.
كلمات مفتاحية :النظام البيئي ،محاية ،البيئة ،التنمية ،املستدامة.
Abstract:
The environment is one of the most important dimensions that establish the
approach to sustainable development. Accordingly, the Algerian legislator, through
law 03-10, tried to adopt the idea of protecting the environment within the framework
of sustainable development, as these two orbits are linked in the growth, stability and
progress of any society. Sustainable Development Preparation of plans and strategies
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that establish the adoption of this approach in light of the outlook based on an
integrated
and
balanced
national
plan.
In order to be a balanced ecosystem in the service of sustainable
development, all efforts, whether formal institutions, civil society organizations and
even citizens, should be combined in the form of a human system and according to a
well-defined legal system, and through a national strategy that takes into account the
international expertise supporting it, as well as national outputs from To establish a
sustainable
development
approach
in
a
balanced
ecosystem.
Keywords :environmental system, Protection, environment, development, sustainable
.

مقدمة:

ال خيفى على أحد أن هناك تزايد دويل كبري يف االهتمام بالبيئة ،ذلك ملا تشكله من أساسات جد هامة يف أي
عملية تنموية ،وخصوصا إذا كان املستهدف هو تطوير التنمية املستدامة مبا يكفل حق األجيال احلالية يف العيش بأمان،
دون استنزاف حق األجيال القادمة من نفس هذا احلق ،وتبعا لذلك فلقد توالت التشريعات الوطنية الداعمة هلذا املسعى

حتقيقا هلذا اهلدف ،ومن أبرز ذالك ما جاء يف القانون رقم  03-30املؤرخ يف  01مجادى األوىل عام  0141املوافق ل
 01يونيو سنة  4330املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة.
حيث عمل هذا الصك القانوين للتأسيس لعديد املبادئ واألركان اليت من شأهنا تبيان مدى القيمة القانونية للبعد
البيئي يف أي عملية تنموية ،وخصوصا عند ربط هذا األخري مبا يسمى بالتنمية املستدامة ،ذلك أن هذا الربط يعمل على
ضبط معادلة التوازن بني هذين املدارين اهلامني.
املعمقة،
وتأسيسا على ذلك فلقد أصبحت مسألة محاية البيئة من املوضوعات اليت تناولتها األحباث والدراسات م
سواء على املستوى الوطين للدول أو على املستوى العاملي ،كما هو احلال مع بداية السبعينيات ،وحتديدا سنة 0194
حيث ناقش مؤمتر األمم املتحدة للبيئة البشرية املنعقدة مبدينة ستوكهومل بالسويد مسألة القضايا البيئية وعالقتها بواقع
الفقر وغياب التنمية يف العامل.
وعلى غرار ذلك فقد تدخل املشرع اجلزائري من خالل منظومة قانونية هتدف إىل محاية البيئة ،ومن ثم مواجهة

املشاكل اليت ميكن أن تعرتض هذه احلماية ،واليت حتما يكون هلا تأثري سليب على التنمية املستدامة ،واليت ال ميكن هلا أن
تنجح إالم من خالل هتيئة بيئية سليمة ،وفق نظرة استشرافية عميقة وضمن خطط إسرتاتيجية متوازنة ،إضافة إىل بعض
اإلجراءات املتخذة على املستوى احمللي واليت حاول املشرع من خالهلا إىل التأسيس ملقاربة التنمية املستدامة وفق أطر
ناظمة حلماية البيئة بكافة أنواعها وعلى مجيع مستوياهتا،
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وتبعا لذلك فإن هذه الدراسة هتدف تبيان الدور الذي يلعبه النظام البيئي املتوازن يف حتقيق التنمية املستدامة ،إضافة
إىل حتديد أهم الفاعلني يف جمال محاية البيئة ،ومن ث استنتاج أبرز املستهدفات البيئية اليت ينبغي االشتغال عليها لتحقيق
التنمية املستدامة.
كن بصدد استهداف محاية حقوق
وعلى اعتبارات أن البيئة عنصر حيوي ومساحة الزمة ألي تنمية وخصوصا إذا م
األجيال القادمة من االستنزاف أو االستهالك غري املرشد ،فإن ذلك يدعونا إىل البحث يف اإلشكالية التالية :إلى أي

مدى استطاعت المنظومة القانونية الجزائرية توفير حماية للبيئة استهدافا لتحقيق التنمية المستدامة؟ وهل ما تم
التأسيس له كفيل بإحداث موازنة بين أطراف هذه المقاربة اإلنمائية؟

ولإلجابة على هذه اإلشكالية ارتأينا إتباع املنهج التحليلي ،وذلك للوقوف بالشيء من التفصيل والدراسة

لبعض النصوص القانونية ذات الصلة وخصوص وحنن جنمع يف حبثنا هذا بني مدارين :األول نتحدث من خالله عن أمهية
النظام البيئي املتوازن ،أما الثاين نضبط من خالله مستهدف التنمية املستدامة بناء على املدار األول ،وتبعا لذلك فإننا
نتطرق إىل ذلك وفق املباحث التالية:
المبحث األول :األطر الناظمة لحماية البيئة في التشريع الجزائري

لقد حاول املشرع اجلزائري منذ البدايات األوىل لالهتمام بالبيئة بقصد التأسيس لعدة هياكل ناظمة حلماية البيئة

سواء على املستوى املركزي ،أو على املستوى احمللي ،وذلك من خالل العديد من القوانني اليت أفردها هلذا الشأن من
ذلك قانون  1 30/30وما تبعه من تشريع يف هذا اجملال بغرض توفري محاية أكرب للبيئة.
ولعل أبرز تشريع حاول املشرع من خالله دمج احلماية البيئة والتنمية املستدامة ما كان من خالل القانون -30
 ،2 03إضافة إىل بعض اإلجراءات الالزمة واليت من شأهنا جعل البيئة يف خانة املراقبة من طرف السلطات واهليئات
املختصة ،وعليه سوف ن تطرق إىل األطر املكلفة حبماية البيئة يف املطلب األول ث نتناول أهم التدابري املتخذة لتوفري محاية
أكرب للبيئة يف املطلب الثاين.
المطلب األول :األطر المكلفة بحماية البيئة في التشريع الجزائري.

للحفاظ على بيئة سليمة البد من حتسني اإلطار القانوين واملؤسسايت املعين بذلك ،وخصوصا اهلياكل اليت من
خالهلا نصهر على هذه احلماية ،وهذا ما متم من خالل األجهزة املركزية واحمللية املختصة بذلك ،بل نستطيع القول أنه ال
ميكن لنا احلديث عن محاية حقيقية للبيئة الطبيعية إال وفق األطر املكلفة بذلك ،وحىت نبني أهم األطر املكلفة حبماية
البيئة فإننا نتطرق إىل ذلك وفق النقطتني التاليتني:

الفرع األول :الهيئات المركزية

من املسلم به أن اجلزائر حاولت مسايرة مسألة محاية البيئة من خالل عدة هيئات وأجهزة مركزية ،سواء متثلت يف

الوزارات اليت أسندت هلا هذه املهمة أو يف هيئات أخرى مركزية ،وإمجاال فإن أهم األجهزة املركزية تتمثل يف ما يلي:
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أوال :الوزارة الوصية بحماية وترقية النظام البيئي
شهدت اجلزائر منذ استحداث اللجنة الوطنية للبيئة يف عام  0191عدة حماوالت للتأسيس لوزارة مركزية هتتم
حبماية البيئة على املستوى الوطين ،حيث تعاقبت على هذا اجلهاز عديد التسميات ،3ترمي كلها يف خانة ضرورة احلفاظ
على النظام البيئي ،على اعتبار أنه الركيزة األساس يف التنمية املستدامة.
لعل من أهم املهام املسندة إىل هذه الوزارة نذكر:
حيث كان آخر هذه التسميات وزارة البيئة والطاقات املتجددة و م
 إرساء ثقافة بيئية مستدامة من خالل القيام بأعمال حتسيسية وتربوية واستهدافية. -احملافظة على األوساط الطبيعية والتنوع البيولوجي واحلد من أشكال التلوث.

4

 العمل على محاية األنظمة البيئية للساحل واملناطق الرطبة واحملميات الطبيعية. احلرص على إشراك اجلمعيات واملؤسسات بشكل وثيق يف التكفل باألعمال الرامية إىل حتسني إطار معيشةاملواطنني.
 حتسني ظروف معيشة املواطنني وضمان مسامهة اجلزائر يف تنويع اجملهود العاملي للمحافظة على البيئة من خاللبرنامج الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقوية.
 تنويع اجلهود يف جمال الطاقة ،من خالل تطوير الطاقات املتجددة ذات األثر البالغ على التنمية املستدامة ومحايةالبيئة.
ثانيا :الوكالة الوطنية للنفايات

لقد مت استحداث هذه الوكالة من خالل املرسوم  091/34والذي جاء مبينا طبيعة هذه املؤسسة الوطنية،
حيث ركز على أهنا "مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وجتاري تتمتع بالشخصية املعنوية واالستغالل املايل ،وهي ختضع
5
لعل من أهم الوظائف املسندة هلذه الوكالة حسب املرسوم املنشئ هلا نذكر:
و
للقانون اإلداري يف عالقتها مع الدولة،
م
تقدمي كل ما تراه مناسبا فيما يتعلق بتسيري النفايات للهيئات احمللية املعنية بذلك. تكوين بنك و طين يسهر على حتسني املعطيات املتعلقة بالنفايات وذلك من خالل معاجلة املعطيات املعلوماتاخلاصة بالنفايات.
املبادرة بإجناز الدراسات واألحباث واملشاريع التجريبية واملشاركة يف إجنازها ونشر املعلومات العلمية والتقنية وتوزيعها.وبالرغم من هذه التدابري املتخذة من طرف هذه اهليئة إال أن واقع احلال يقول أن هناك ضعف كبري وتقصري يف
تسيري محاية البيئة ،حيث أثبتت املعامالت والتصرفات أن هناك العديد من الثغرات اليت استغلت بطريق أو بأخر لإلضرار
بالبيئة.
ثالثا :المحافظة الوطنية للساحل
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تبعا للمخطط الوطين القاضي بتنمية األعمال اليت تدخل يف إطار الساحل جاء القانون  34/34والذي ركز على أنه
من الضروري تنسيق األعمال بني اجلماعات اإلقليمية واملنظمات واجلمعيات والدولة ،حبيث ينبغي الرتكيز على مبادئ
6

التنمية املستدامة والوقاية واحليطة.
وبناءا على هذه اإلسرتاجتية جاءت املادة  41من القانون  34/34حتث عل إنشاء هيئة عمومية تسمى احملافظة
لعل من صميم أعمال هذه اهليئة
الوطنية للساحل ،تكلف بالسهر على تنفيذ السياسة الوطنية حلماية الساحل وتنميته ،و م
هو إعداد جرد واف للمناطق الشاطئية ،سواء تعلق األمر باملستوطنات البشرية أم بالفضاءات الطبيعية.
8
لعل من أهم االختصاصات املسندة هلذه اهليئة نذكر:
و م
 تصنيف األجزاء الشاطئية للوقوف على جودة الرتبة من حيث الصالبة أو اهلشاشة. -إحصاء املستنقعات واملناطق الرطبة ،اليت ينبغي أن تفعل مبا خيدم البيئة.

7

 تصنيف الكثبان الرملية كمناطق خطرة ،ومع اختاذ كافة اإلجراءات حيال التعامل معها. ضرورة إجراء مراقبة منتظمة جلميع النفايات احلضرية والصناعية والزراعية و من شأهنا أن تؤدي إىل التدهور البيئي.رابعا :الوكالة الوطنية للجيولوجية والمراقبة المنجمية
ولعل من أهم
مت استحداث هذه اهليئة اليت تعتين حبماية البيئة مبوجب القانون  03-30املتعلق باملناجم ،م
املهام املسندة إليها هو التسيري اجليد للموارد اجليولوجية واملنجمية ،وكذلك محاية البيئة من ما ميكن أن يسببه
استغالل هذه املوارد ،كما تكلف هذه اهليئة االختصاصات التالية:9
 املراقبة الدائمة واملستمرة لألنشطة املنجمية يف احلدود اليت تسمح باحلفاظ على احمليط البيئي. مراقبة مدى االستخراج األمثل والصحيح للمواد املعدنية من قبل املؤسسات املكلفة بذلك . مراقبة مدى احرتام الشروط واملقاييس الالزمة اليت حترتم فيها القواعد الفنية املنجمية ،ومن ثم محاية املوارد املائيةوالنباتات السطحية ومحاية البيئة.
الفرع الثاني :الهيئات المحلية المعنية بحماية البيئة

ال خيفى على أحد ما للجماعات احمللية من دور مفصلي وهام يف احملافظة على النظام البيئي خدمة للتنمية

املستدامة ،بل نستطيع القول أن أساس التنمية املستدامة يؤسس له ابتداء من خالل النظرة االستشرافية للجماعات
فعاال إالم من خالل احملافظة على البيئة ،وفق خمطط بيئي حملي متكامل ،يؤسس حلماية
اإلقليمية ،وال يكون ذلك م
البيئة مبنظور اسرتاتيجي ذو أبعاد متوازنة واخلطط املركزية للوصايا.
وتبعا لذلك جاء جمهود املشرع اجلزائري للتأسيس هلذه املقاربة الوطنية ،ولعل من أهم هذه اهليئات نذكر:
أوال :الوالية كهيئة إقليمية للمحافظة على البيئة
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لقد توالت القوانني اليت حتيل مسألة محاية البيئة إىل أجهزة غري مركزية وخصوصا بعد صدور قانون الوالية
والبلدية سنة  ، 0111واللذان نصا على القواعد األساسية اليت تنظم مهام وسلطات كل من الوالية والبلدية يف جمال
10

محاية البيئة.
وتبعا للقانون  31/13فقد أسندت مهام كثرية سواء للوايل بصفته ممثال للوالية ،أو للمجلس الشعيب الوالئي
بصفته ممثال للشعب ،ولعل من أبرز ذلك هو دور اجمللس الشعيب الوالئي يف اختاذ ما يراه مناسبا حلماية وتوسيع
األراضي الفالحية والتجهيز القروي ،وترقية األراضي الفالحية.
كما هلذا اجمللس الدور الفعال يف العمل على تشجيع كل التدابري اليت من شأهنا الوقاية من الكوارث واآلفات
الطبيعية ،مبا يف ذلك اختاذ كافة اإلجراءات اليت حتول دون وقوع أخطار الفيضانات واجلفاف ،كما له أيضا إجناز
11
أشغال التهيئة والتطهري وتنقية جماري املياه يف حدود إقليم الوالية .
وبغرض توطني دور الوالية يف محاية النظام البيئي فقد مت إنشاء مفتشيه البيئة يف الوالية مبوجب املرسوم التنفيذي
12
 13/11واليت هلا مهمة مراقبة القوانني والتنظيمات املتعلقة بالبيئة على مستوى الوالية.
ويف نفس الصدد مت استحداث جلنة تدعى يف صلب املوضوع بلجنة تل البحر ،وذلك مبوجب القرار املؤرخ يف
 4334/04/31وهلا صالحيات فيما يتعلق حبماية النظام البيئي وحتديدا باألعمال اليت من شأهنا تثمني اآلراء
العلمية والدراسات املتعلقة حبماية وترقية البيئة.
بغرض احملافظة على البيئة البحرية من أي اعتداء ممكن الوقوع عليها وذلك من خالل خمططات تعىن بتل البحر
الوالئي ،حبيث تتم عملية وضع منظومة للوقاية واملراقبة من كل أعمال التلوث البحري .مع إعداد مدونة تبني فيها
13

املناطق اهلشة واملعرضة لألخطار ،بقصد اختاذ كافة التدابري اليت من شأهنا حتسني وتعزيز حماربة التلوث.
ولقد جاء القانون رقم  14 39-04يف نفس السياق حيث نصت املادة األوىل منه على أن الوالية إىل جانب
الدولة تسهر على إدارة وهتيئة اإلقليم والتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومحاية البيئة ،وكذا محاية وترقية
وحتسني اإلطار املعيشي للمواطن.

ثانيا :دور البلدية في حماية البيئة

على غرار ما جاء يف القانون  1533-31املتعلق بالبلدية جاء القانون رقم  03-00يؤسس لنفس املزايا
اليت خصت هبا البلدية ،إذ نصت املادة الثالثة منه على أنه " :متارس البلدية صالحيتها يف كل جماالت االختصاص
املخولة هلا مبوجب القانون ،وتساهم مع الدولة بصفة خاصة يف إدارة وهتيئة اإلقليم والتنمية االقتصادية واالجتماعية

والثقافية ،وكذا احلفاظ على اإلطار املعيشي للمواطنني وحتسنه.
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كما نصت املادة  00منه على ضرورة تشكيل جلان ختتص بالبيئة على غرار جلنيت :هتيئة اإلقليم والتعمري
والسياحة والصناعات التقليدية ،وجلنة الري والفالحة والصيد البحري ،كما لرئيس اجمللس الشعيب البلدي اختاذ كافة
17

التدابري اليت من شأهنا احليلولة دون وقوع كوارث طبيعية.
أما أكثر املواد وضوحا يف محاية البيئة ما ذهبت إليه املادة  11من القانون  03-00واليت تبني يف فقرهتا
 00أن من مهام رئيس البلدية السهر على احرتام تعليمات نظافة احمليط ومحاية البيئة.
كما يشكل قانون تسيري النفايات ومراقبتها وإزالتها أحد أهم اإلجنازات اليت يتم اإلعداد هلا والعمل مبقتضياهتا
على مستوى البلدية ،حيث مت إقرار هذا القانون بغرض حتسني اإلطار املعيشي للمدن ومحاية املوارد واحملافظة على
18
الصحة العمومية.
إىل جانب هذه الرتسانة القانونية صدر سنة  190130قانون املياه الذي حيث على ضرورة محاية الثروة املائية،
مع مراقبة املوجه منها لالستهالك ،وذلك باالستعمال العقالين واملرشد هلذا العنصر احليوي ،مع حتديد مسؤولية
اجمللس الشعيب البلدي فيما يتعلق باختاذ اإلجراءات الالزمة لألمراض الوبائية املعدية.
المطلب الثاني :التدابير اإلدارية المتعلقة بحماية البيئة

بغرض محاية البيئة الستهداف حتقيق التنمية املستدامة فقد حرص املشرع اجلزائري من خالل العديد من
القواعد اإلجرائية لتبيان احلدود اليت ال ميكن جتاوزها حفاظا على البيئة ،وتوفري احلماية هلا من جهة ثانية.
ومهما تكن الرتسانة القانونية الناظمة للشأن لبيئي فإن فاعليتها تكمن يف مدى إفراد حيدد اجلزاءات والعقوبات
لعل من أبرز هذه اإلجراءات
اليت يتم رصدها للمخالفني ،بغري هذا فأي تنظيم لن يؤتى نتائجه يف أرض الواقع ،و م
نذكر:
الفرع األول :نظام التراخيص
بقصد جعل النشاطات املتعلقة بالبيئة ،واليت ميكن أن تسبب إخالال هبا ،أو حتدث عدم توازن يف عناصر فقد
اشرتط املشرع اجلزائري على احلصول على إذن من اإلدارة املعنية مبمارسة ذلك النشاط ،ومن ثم ال ميكن أن نقدم
20
على ممارسة هذا النشاط إالم باحلصول على إذن مسبق من اهليئة املختصة.
ولعل من أبرز مستهدفات املشرع من فرض هذا النظام هو جعل كل التحركات اليت متس بالبيئة حتت مراقبة
السلطات املختصة مسبقا ،ومن ث إمكانية التدخل إلزالة كل ما من شأنه املساس بالبيئة أو إحداث أثر عليها،
وعليه فلنظام الرتاخيص دور يف إزالة املوانع اليت حتول دون ممارسة النشاط الذي يعد خطرا على البيئة.
وعليه فالرخصة اإلدارية من حيث طبيعتها تعد قرارا إداريا صادر عن اجلهات اإلدارية املختصة ،واليت تعمل

الدولة من خالهلا على ضمان رقابة فعالية البيئة ،ولعل من الوسائل املستخدمة يف ذلك "احلضر املهين ،االلتزام،
الرتخيص املسبق ،اإلبالغ ،دراسة مدى التأثري 21،ومن أهم خمرجات هذا النظام:
أوال :رخصة البناء
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لقد ألزم املشرع اجلزائري على من يريد تشيد بناية احلصول على رخصة البناء مهما كان استغالل هذه البناية،
وحتضر رخصة البناء و تسلم يف األشكال اليت حيددها التنظيم 22.ولقد جاء قانون  41/13مبينا اهلدف منه واملتمثل
يف ...'':حتديد القواعد العامة الرامية إىل تنظيم إنتاج األراضي القابلة للتعمري وتكوين وحتويل املبىن يف إطار التسيري
االقتصادي لألراضي واملوازنة بني وظيفة السكن والفالحة والصناعة ،وأيضا وقاية احمليط واألوساط الطبيعية واملناظر
23
والرتاث الثقايف والتارخيي على أساس احرتام مبادئ وأهداف السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية".
ثانيا :رخصة الصب

تلعب رخصة الصب دورا فعاال يف محاية البيئة ،حيث يعد اإلنسان املسؤول األول عن تلويث األوساط املائية املعرضة
ملختلف مصادر التلوث جراء عملية الصب العشوائي ،وتبعا لذلك جاء القانون  04/31لينظم عملية تعريف أو قذف
أو صب أية مادة يف عقارات امللكية العامة للمياه .وخاصة إفرازات املدن واملصانع واليت حتتوي مواد متس يف جمملها
24
بالصحة العمومية والثروة احليوانية والنباتية أو تضر بالتنمية االقتصادية.
ولقد جاء القانون  04/31يهدف إىل استعمال املوارد املائية وتسيريها وتنميتها تنمية مستدامة بالشكل الذي حيفظ
للمواطن صحته وللبيئة محايتها وحتسني خمرجاهتا ،حيث حث على ضرورة محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة ،اليت من
شأهنا أن متس بنوعية املياه وتضر مبختلف استعماالهتا ،ومن ث خيضع رمي اإلفرازات أو تفريغ أو إيداع كل أنواع املواد
25
اليت تشكل خطر تسمم أو ضررا باألمالك العمومية للماء إىل ترخيص.
الفرع الثاني :نظام اإللزام
ويتمثل هذا النظام يف إلزام كل الفاعلني الذين هلم عالقة بالبيئة سواء أشخاص طبيعية أو معنوية مؤسسات خاصة
26
أو مؤسسات عامة بالقيام بعمل معني ملنع التلوث ،أو إلزام من يتسبب يف تلويث البيئة بإزالة أثار التلوث إن أمكن،
وخيضع نظام اإللزام إىل بعض الشروط اليت تربز أنه مثة حاجة ضرورية وواقعية للقيام بالتصرف املنصوص عليه حبيث ال
27
يكون هناك نص تشريعي مينع اإلدارة من إصدار األوامر اليت تأيت على شكل قرارات فردية.
الفرع الثالث :نظام الحظر و المنع

لغرض احلفاظ على النظام واحمليط البيئي قد يلجأ املشرع إىل حضر بعض األعمال اليت متس بالبيئة ،أو تسبب
إخالال بتوازهنا ،وهذا املنع قد يكون يف زمن معني ،أو يف مكان معني ،وتبعا لذلك فأي جتاوز هلذه األوامر يعد خمالفا
للتشريع يوجب العقاب .فاحلظر إذا هو أسلوب تلجأ إليه اهليئة املختصة هتدف من خالله إىل منع بعض األعمال اليت
من شأهنا اإلضرار بالبيئة ،من ذلك منع وقوف السيارات يف أماكن معينة مثال 28،وقد يكون احلظر لفرتة زمنية كما هو
احلال بالنسبة إىل منع الصيد يف فرتة معينة حفاظا على الثروة احليوانية .أو حظر قطع نوع معني من األشجار حفاظا على
الثروة النباتية وغريها من أنواع احلظر.
الفرع الرابع :نظام التقارير
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يعترب نظام التقارير أسلوب من أسا ليب املراقبة ،إذ تلتزم بعض اهليئات اليت تتعامل مع أحد عناصر البيئة وحىت
أشخاص طبيعية بتقدمي تقارير دورية تبني من خالهلا كيفية التعامل مع البيئة ،أو اآلثار اليت ختلف التصرفات املعنية.
و مثال ذلك ما نصت عليه املادة 21من القانون رقم  19/01املتعلق بتسيري النفايات على أنه" :يلتزم منتجو أو
حائزو النفايات اخلاصة اخلطرة بالتصريح للوزير األول املكلف بالبيئة باملعلومات املتعلقة بطبيعة و كمية وخصائص
29
النفايات''
والغرض من فرض هذا اإلجراء هو اإلبقاء على البيئة أو أحد العناصر املكونة هلا حتت املراقبة ،حبيث يسهل على
اهليئات املختصة التدخل بيسر يف الوقت املناسب دون تأخري.
الفرع الخامس :نظام الجباية
فاجلباية هو نظام تفرضه الدولة على املتعاملني مع العناصر البيئية والذين حيدثون ضررا فيها أو إخالال هبا ،وذلك
بقصد التعويض أو دفع رسوم بدال من الضرر الذي أحدثه املتعامل ،ومن ثم فاجلباية البيئية هي إحدى االسرتاتيجيات
30
الوطنية اليت هتدف إىل تصحيح النقائص احملدثة يف البيئة عن طريق وضع تسعرية أو رسم أو ضريبة للتلوث.
ولقد أثبت هذا النظام فعاليته يف أرض الواقع ،إذ يعترب األداة اليت من خالهلا نضمن للبيئة مكانتها ودورها الفعال يف
أي عملية تنموية ،واألفضل من هذا كله هو رجوع عائدات هذا النظام على البيئة يف حد ذاهتا ،ذلك من شأنه العمل
على توفري املزيد من املوارد املالية.
ث إن محاية البيئة من األخطار احملدقة هبا حيتاج أظرفه مالية ضخمة ،وخصوصا إذا أدرجنا يف احلسبان حجم األضرار
اليت ميكن أن تتعرض هلا البيئة جراء الكوارث الطبيعية ،أو حىت بدافع عمل اإلنسان نفسه ،ومن ث فمن األفضل أخذ
هذا اإلقرتاح بعني االعتبار عند أي تغري يف املنظومة القانية البيئية.

المبحث الثاني :المستهدفات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة.

إن ما جتدر اإلشارة إىل ذكره بداية هو أن هناك ترابط قوي بني التنمية املستدامة والبيئية ،بل األكثر من ذلك ال
ميكن لنا أن حندث عن تنمية متوازنة ومتكاملة إالم من خالل إعداد بيئي حقيقي ،يأخذ يف احلسبان التخطيط

االسرتاتيجي املسبق املبين على النظرة استشرافية ووفق مبدأ إشراك اجلميع من :منظمات ،جمتمع مدين ،مواطن يف حتقيق
هذه املقاربة.
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كما أنه ال ينبغي إمهال اجلانب املايل واإلعالمي الذي يلعبان دوران مفصليان يف إحداث تنمية مستدامة ،وعليه
سنحاول تبيان أهم املستهدفات املتعلقة بالبيئة ابتداء ،ث نتناول أهم املستهدفات املتعلقة باجلانب البشري واملايل واليت هلا
صلة بتهيئة البيئة لتحقيق التنمية.
المطلب األول :المستهدفات المتعلقة بالتهيئة البيئية
إن اإلعداد البيئي اجليد يستلزم منما االخنراط يف عدة مساحات هتدف أساسا إىل كيفية إدارة النظام البيئي متهيدا
الس تهداف التنمية كاالستفادة من جتارب الدول الناجحة يف هذا اجملال ،إضافة إىل التخطيط املسبق املبين على النظرة
االستشرافية ،كل ذلك ينبغي األخذ به ،وللوقوف بشيء من التفصيل لذلك فإننا نتناول الفروع التالية:
الفرع األول :تبني مقاربة اإلدماج البيئي والتنمية المستدامة
إن تبين هذه املقاربة من شأنه جعل التخطيط يف اخلانة الصحيحة ،ذلك أنه يوفر على اهليئات املختصة اجلهد
والوقت وحىت اجلانب املايل يكون بالشكل املتوازن ،إذا يتم اإلعداد بنظرة توافقية بني محاية البيئة وإحداث تنمية
مستدامة ،وهذا ما ذهب إليه املشرع اجلزائري من خالل قانون  3103-30الذي يؤسس إىل فكرة محاية البيئة يف إطار
التنمية املستدامة ،وذلك بتحسني شروط املعيشة ،والعمل على ضمان إطار معيشي سليم.
كما أنه ميكن لنا من خالل تبين هذه املقاربة من ترقية االستعمال االيكولوجي العقالين للموارد الطبيعية ،وذلك
باستعمال التكنولوجيات األكثر نقاء ،ثم إن تبين هذه املقاربة من شأنه جتنب إحلاق الضرر باملوارد الطبيعية ،كاملاء واهلواء
32

واألرض واليت تعترب هذه العناصر يف جمموعها أساسات التنمية حبيث جيب أالم تؤخذ مبعزل يف حتقيق التنمية املستدامة.
ولقد حاول املشرع اجلزائري من خالل قانون  03-30التأسيس ملا يسمى باإلدماج البيئي والتنمية املستدامة وذلك
من خالل إبراز أهم األسس واملبادئ اليت تبىن عليها هذه املقاربة ،مربزا يف ذات الوقت أن النظام البيئي املتوازن أساس
انطالق أي عملية تنويه ،وخصوصا إذا ما كنا بصدد التنمية املستدامة ،فإ من ذلك يعطي هلذه املقاربة قيمتها ومكانتها يف

أي ختطيط اسرتاتيجي.

الفرع الثاني :االنخراط في أي مسعى دولي يتبنى مقاربة حماية البيئة أساس التنمية المستدامة

ال خيفى علينا أن هناك مساعي دولية كثرية اهتمت بالتنمية املستدامة يف ظل محاية البيئة ،ولعل أول البوادر يف

ذلك ما كان سنة  0194من خالل مؤمتر ستوكهومل حيث يعترب هذا جتمع عاملي حول محاية البيئة 33،مرورا مبؤمتر ريودي
جانريو بعام  0114واملعروف باسم "قمة األرض".
حيث عمل هذا املؤمتر على توفري محاي أكرب للبيئة والتنمية ،وذلك بقرار من اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،والذي
يعترب جتمع دويل كبري نظرا حلساسية املوضوع ،إذ كانت البيئة هي احملور األساس يف هذا املؤمتر 34،كما ال ننسى يف ذلك
مؤمتر جوهانسبورغ لعام  4334حتت عنوان مؤمتر األمم املتحدة حول التنمية املستدامة ،حني جعل هناك توافق دويل
35
حول مسألة محاية البيئة.
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وبغرض محاية البيئة فقد عقدت العديد من االتفاقيات الدولية اليت كانت حتث على ضرورة محاية البيئة ألهنا تعترب
أهم أبعاد التنمية املستدامة ،من ذلك نذكر :اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون لعام  ،0131واالتفاقية اإلطارية لتغريات
املناخية لعام  0114وكذلك اتفاقية التنوع البيولوجي لعام  0111واليت حتث على ضرورة احلفاظ على العناصر
البيولوجية بشكل مستدام ،حبيث متكن من دميومة هذه العناصر لصاحل األجيال احلاضرة واملقبلة ،األمر الذي نتج عنه
36
قبول واسع هلذه االتفاقية لدى الدول.
إن هذه ا جلهود الدولية اليت من شأهنا تسهم يف تبادل اخلريات بني الدول وكذا التجارب الناجحة من أجل محاية
البيئة بغرض التأمني ملقاربة التنمية املستدامة يف ظل أطر دولية فاعلة ويف ظل توازنات إقليمية وأخرى وطنية ناجحة.
الفرع الثالث :التخطيط البيئي المتوازن في ظل استهداف تنمية مستدامة
إن استهداف التنمية املستدامة يتطلب إعداد حقيقي هلا ،وأول ذلك إجياد خمطط دقيق يعتين ابتداء حبماية البيئة
على اعتبار أهنا املساحة األوسع اليت تتحلل فيها مفاهيم التنمية وأطرها ،ومن ثم تساهم إىل حد كبري يف إدارة نظم
37
البيئية يف حتقيق التنمية املستدامة.
فالتخطيط يقوم أساسا على تعديالت وافرتاضات يتوقع حصوهلا مستقبال ،لذا يقوم املعنيون بإعداد خطط
38
لذلك.
وتبعا لذلك فالتخطيط البيئي هو ذلك النهج الذي يع مدل خطط التنمية من منظور بيئي أي يف إطار البعد البيئي،
مبا يف ذلك اآلثار البيئية املتوقفة خلطط التنمية على املدى املتطور وغري املنظور39،وتبعا لذلك فأمهية التخطيط البيئي
تكمن يف أنه ميكن العمل على تفادي األضرار احملتملة ،وذلك باختاذ كافة اإلجراءات والتدابري القائمة على تطور املعرفة
40
واملعلوماتية ،مع األخذ بعني االعتبار اجلوانب الفنية والتقنية.
إن استهداف التنمية املستدامة ال يتم اعتباطا وال من خالل رؤى سطحية ،بل ينبغي اإلعداد له مسبقا ،وفق نظرة
مشولية ،ودراسة واقعية ،وإسرتاجتية استشرافية تأخذ يف احلساب البعد البيئي الذي بدونه ال ميكن لنا احلديث عن أي
تنمية ،لذلك ينبغي عند استهداف مقاربة التنمية املستدامة العمل علي أجياد خمطط بيئي واعد حيفظ للبيئة مكانتها
وللتنمية قيمتها.
وال يكون ذلك فعاال إالم إذا كان شامال لكافة مناحي اجملاالت املتاحة ،سواء تعلق األمر باملخططات األساسية لتهيئة
األراضي ،أو ضبط مناحي التعمري أو تعلق األمر برتشيد املال العام ،أو التوازنات االقتصادية والفالحية ،وكل ما من شأنه
اإلسهام يف رفاهية اجليل احلاضر دون املساس حبق األجيال املقبلة .
الفرع الرابع :إدارة البيئة في ظل موازنات التنمية المستدامة
إن إدارة البيئةةة يقتض ةةي تب ةةين ع ةةدد مةةن املمارس ةةات الس ةةتدامة البيئ ةةة ،وذل ةةك مةةن خ ةةالل وض ةةع اخلط ةةط والسياس ةةات
الالزمة ،وذلك للتصدي بعلم للمشروع الصناعي ،ويف ذات الوقت مواجهةة كةل اآلثةار احملتملةة يف ظةل أرشةيف اسةرتاتيجي
41
دويل.
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ث إن إدارة البيئة بغرض التمكني للتنمية املسةتدامة ال يعةين فقةط هةو إعةداد اخلطةط واالسةرتاجتيات ،وإمنةا يعةين كةذلك
كيفيةةة التعامةةل مةةع اآلثةةار الةةيت حتةةدث يف البيئةةة سةةلبا أو إجيابةةا ،ولةةذلك جنةةد أن املشةةرع اجلزائةةري عمةةد إىل إصةةدار املرسةةوم
التنفيةةذي رقةةم  011-31والةةذي بة مةني مةةن خاللةةه الكيفيةةات الةةيت تةةتم هبةةا املصةةادقة علةةى دراسةةة ومةةوجز التةةأثري علةةى البيئةةة،
حيث أحلق هذا املرسوم مبلحق بني تصنيفات للمشاريع اليت حتتاج إجراء تقييم األثةر البيئةي ،واملقصةود مةن ذلةك هةو معرفةة
م ةةدى خط ةةورة املش ةةروع املة ةراد تنفي ةةذه عل ةةى البيئ ةةة الطبيعي ةةة واالجتماعي ةةة والص ةةحية ،وم ةةن ث ف ةةإن املش ةةاريع الك ةةربى الب ةةد
إخضاعها للدراسات اليت تتناول فيها التأثري على البيئة.

42

المطلب الثاني :االستهداف المتعلقة باإلطار البشري و المالي الداعم للبيئة
تحقيقا للتنمية المستدامة
ممةةا ال خيفةةى علينةةا أنةةه بقصةةد حتقيةةق تنميةةة مسةةتدامة اسةةتنادا إىل اسةةتهداف نظةةام بيئةةي البةةد مةةن االسةةتعانة باإلطةةار
البشةري والةدعم املةايل الةذي لةه عالقةة بالبيئةة ،ذلةك أنةه مةن شةأن هةذا تةوفري اجلهةد والوقةت حلمايةة البيئةة بكافةة مكوناهتةا،
ومن ثم إجياد فضاء متكامل حول إحداث تنمية مستدامة يف ظل مقومات متوازنة.

بةةل األكثةةر مةةن ذلةةك هنةةاك العديةةد مةةن األنظمةةة عةةرب العةةامل تةةويل االهتمةةام األكةةرب يف هةةذا اجملةةال ،علةةى اعتبةةار مقاربةةة
بسةةيطة تكمةةن يف :كلم ةةا اسةةتطعنا تك ةةوين إطةةار بش ةةري مةةتمكن مةةن األدوات والوس ةةائل املتاحةةة يف محاي ةةة البيئةةة معن ةةاه مت
التحكم يف البيئة نفسها.
ث أنةةه ال خيفةةى علةةى أحةةد مةةا للغةةالف املةةايل مةةن إحةةداث العديةةد مةةن التوازنةةات الةةيت مةةن شةةأهنا العمةةل علةةى احلمايةةة
البيئية ،ذلك أنه حديثنا عةن النظةام البيئةي التةوازن معنةاه ،العمةل علةى ضةمان محايةة البيئةة الطبيعيةة مةن األخطةار احملدقةة هبةا
من كل جانب ،وللوقوف على هذا اجلانب اهلام فإننا نتطرق إىل ذلك من خالل النقاط التالية:
الفرع األول :التركيز على مبدأ المشاركة في التأسيس لحماية البيئة
إن محايةةة البيئةةة بقصةةد بعةةث تنميةةة مسةةتدامة ليسةةت قضةةية هيئةةة معينةةة ،وال مجعيةةة بةةذاهتا وال حةةىت هةةي مةةن اختصةةاص
الدولة نفسها ،بل البد من تعاون اجلميع ،وتبعا لذلك فقد أدرك املشةرع اجلزائةري هةذه احلقيقةة مةن خةالل قةانون 03/30
حيث جاء النص على أنه" ...لكل شخص احلق يف أن يكون على علم حبالة البيئة ،واملشاركة يف اإلجةراءات املسةبقة عنةد
43

اختاذ القرارات اليت قد تضر بالبيئة"
إن اسةةتهداف التنميةةة املسةةتدامة يتطلةةب اش ةرتاك مجيةةع اجلمعيةةات ذات العالقةةة يف اختةةاذ الق ةرار ،ومةةن ثم التخطةةيط،
ووضع االسرتاجتيات وتنفيذها ،ولتحقيق ذلك يتطلب األمر االعتماد على أسلوب الالمركزيةة ،والةيت متكةن اهليئةات الرمسيةة
44

والشعبية من املشاركة يف كل املراحل املتعلقة بالتنمية ،ختطيطا وإعدادا ،وتنفيذا.
وتأسيسا على ذلك فإن إعالم املةواطنني وإشةراكهم يف مةا يتعلةق حبمايةة البيئةة تعةد اخلطةوة األوىل يف اختةاذ أي قةرار،
ذل ةةك أن مس ةةألة املش ةةاركة م ةةن ش ةةأهنا حتم ةةل الوك ةةاالء االقتص ةةاديني واملة ةواطنني مس ةةؤولية آث ةةار تص ةةرفاهتم ،وم ةةن ثم إعالمه ةةم
باملخاطر اليت ميكن أن يتعرضوا هلا .كما ميكن للجمهور أن يشارك يف حتقيق املشاريع اليت هلا تأثري مهم على البيئة.
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الفرع الثاني :إقحام المؤسسات المجتمع المدني في تبني مقاربة التنمية المستدامة.
علةى اعتبةار أن اجلمعيةات هةةي فضةاء جيتمةع فيةةه أشةخاص طبيعيةون أو معنيةةون علةى أسةاس حتقيةةق هةدف غةري مةربح،
وذلةةك مةةن خةةالل تسةةخري جهةةودهم ومعةةارفهم مةةن أجةةل حتقيةةق ذلةةك اهلةةدف س ةواء كةةان ذا طةةابع مهةةين أو اجتمةةاعي أو
45
علمي ديين أو تربوي أو ثقايف ،إىل غري ذلك من األنشطة ذات الصلة.
وبنةةاء علةةى ذلةةك فةةإن هةةذه اجلمعيةةات تعمةةل علةةى التحسةةني البيئةةي مةةن خةةالل جتميةةع البيانةةات اخلاصةةة بالبيئةةة و كةةذا
إنشةةاء بنةةوك معلوماتيةةة جتمةةع مةةن خالهلةةا كةةل مةةا يتعلةةق بالبيئةةة .ولقةةد أشةةار املشةةرع اجلزائةةري إىل هةةذه املهةةام مةةن خةةال املةةادة
 01حي ةث ج ةةاء فيه ةةا" :تس ةةاهم اجلمعي ةةات املعتم ةةدة قانون ةةا وال ةةيت مت ةةارس أنش ةةطتها يف جم ةةال محاي ةةة البيئ ةةة وحتس ةةني اإلط ةةار
46

املعيشي يف عمل اهليئات العمومية وخبصوص البيئة ،وذلك باملساعدة وإبداء الرأي واملشاركة وفق التشريع املعمول به".
وتبعةا لةذلك فهةذه اجلمعيةات تقةوم بةةدور هةام جةدا يف توعيةة املةواطن وذلةك بنشةةر ثقافةة الرتبيةة البيئيةة مةن أجةةل إدراك
املواطن مباهية الضرر البيئي املتوقع ،بغرض أخذ االحتياطات الالزمة واليت من شأهنا محاية البيئة من التدهور.
فعال يف تبين مقاربةة التنميةة املسةتدامة وفةق
وحىت نستطيع إرساء تقاليد مبنية على نظم بيئية صحيحة تسهم بشكل م

أطةةر احلمايةةة البيئيةةة البةةد مةةن تزويةةد اجلمعيةةات بكةةل املعطيةةات الضةةرورية واملتعلقةةة بالنظةةام البيئةةي ،وباملقابةةل علةةى اجلمعيةةات
املختصةةة االسةةتماع إىل هةةذه املنظمةةات وعةةرض مةةا متلكةةه مةةن معلومةةات ،خصوصةةا تلةةك الةةيت يكةةون فيهةةا امل ةواطن ش ةريك
47
حقيقي.
ولقد جاء يف إحدى توصيات اجلامعة العربية علةى أنةه مةن أجةل حتقيةق تنميةة مسةتدامة البةد مةن إعةادة النظةر يف دور
اجملتمع املدين على املستوى اإلقليمي ،وذلك من خالل إحداث بيئة سليمة تؤمن جمموعة من الشةروط القانونيةة والتنظيميةة
والسياسية اليت تؤثر على قدرة اجملتمع املدين يف االخنراط يف أساسيات التنمية املستقبلية وإلجناح ذلك ينبغةي إشةراك اجملتمةع
48
املدين يف كل مراحل تصميم وتنفيذ السياسات والربامج واملتابعة واملراجعة.

الفرع الثالث :التركيز على التدابير المالية الداعمة لحماية البيئة تحقيقا للتنمية المستدامة

لقةةد بةات مةةن الضةةرورة تةةدعيم محايةةة النظةةام البيئةةي بتةةدابري ماليةةة معتةةربة حتقيقةةا إلرسةةاء الةةدعائم األوىل ملقاربةةة التنميةةة
املستدامة ،وخصوصةا مةع املشةاكل الةيت تعةرتض هلةا البيئةة ،األمةر الةذي يتطلةب تشةجيع املشةاريع االسةتثمارية البيئيةة والعمةل
فعالة إلجناح هذه املشاريع الداعمة للتنمية.
على إجياد مساحات واسعة وفضاءات م
ومن أجل ذلك فقد خصصت اجلزائر عدة أظرفة ماليةة مةن خةالل جممةوع الصةناديق املتعلقةة حبمايةة البيئةة والةيت نةذكر
منهةا :صةةندوق البيئةة ومكافحةةة التلةوث ) ،(FEDEPالصةةندوق الةوطين للتهيئةةة والتنميةة املسةةتدامة لإلقلةةيم)،(FNAT
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صة ة ة ة ة ةةندوق التجهي ة ة ة ة ة ةز والبيئة ة ة ة ة ةةة واإلقلة ة ة ة ة ةةيم) ،(CEATوصة ة ة ة ة ةةندوق مكافحة ة ة ة ة ةةة التصة ة ة ة ة ةةحر وتنمية ة ة ة ة ةةة املنة ة ة ة ة ةةاطق الرعوية ة ة ة ة ةةة
والسهبية) ،(FLDDPSوغريها من املؤسسات اليت تدعم محاية النظام البيئي حتقيقا ملقاربة التنمية املستدامة.
ويف املقاب ةةل هن ةةاك م ةةا يس ةةمى باجلباي ةةة البيئي ةةة وه ةةي تل ةةك اآللي ةةة القانوني ةةة ال ةةيت تف ةةرض اقتط ةةاع م ةةايل عل ةةى األع ة ةوان
واملؤسسةات االقتصةةادية بغةةرض متويةةل التكةةاليف البيئيةة ،فهةةي إذا هتةةدف ابتةةداء إىل حتسةةني ظةروف املعيشةةة مةةن خةةالل صةةد
األض ةرار الالحق ةةة بالبيئ ةةة ،وم ةةن ث احملافظ ةةة عل ةةى مكوناهت ةةا ،مب ةةا يف ذل ةةك ترقي ةةة االس ةةتعمال االيكول ةةوجي العق ةةالين للمة ةوارد
الطبيعيةةة ،األمةةر الةةذي جيعةةل م ةةن اجلبايةةة البيئيةةة وسةةيلة م ةةن الوسةةائل الةةيت هتةةدف إىل احملافظ ةةة عل ةةى البيئةةة وحتقيةةق التنمي ةةة
49
املستدامة.
الفرع الرابع :استهداف اإلعالم البيئي للتأسيس لمقاربة التنمية المستدامة
إن اسةتهداف التنميةة املسةتدامة يتطلةب منمةا إعةداد جةدي مسةبق ،وخصوصةا إذا كنمةا نعتمةد ابتةداء علةى اجملةال البيئةي.
فعال يف إحداث توازن بني محاية البيئة والتنمية املستدامة .
وتبعا لذلك يتعني االهتمام باإلعالم البيئي ملا له من دور م
فمن خالل اإلعةالم البيئةي نسةتطيع حتسةني شةبكات مجيةع املعلومةات املتعلقةة بالبيئةة التابعةة لألشةخاص واهليئةات سةواء
اخلاضعني للقانون العةام أو القةانون اخلةاص .ومةن ثم يكةون لةدينا بنةك معلومةات بيئةي يتضةمن كةل مةا يتعلةق بالنظةام البيئةي
كاملعلومةات العامةة أو اخلاصةة ،أو املعلومةات املتعلقةة باجلانةب العلمةةي والتقةين ،وكةذا اإلحصةائي واملةايل واالقتصةادي ،ومةةن
50
املتضمنة خمتلف جوانب البيئة على الصعيدين الوطين والدويل.
ثم كل املعلومات
م
ولقةةد اعتةةرب اإلعةةالم أحةةد أهةةم املبةةادئ املؤسسةةة ملقاربةةة البيئةةة والتنميةةة املسةةتدامة ،وذلةةك للةنمص علةةى أنةةه" :مبةةدأ اإلعةةالم
51
واملشاركة ،والذي يكون على علم حبالة البيئة واملشاركة يف اإلجراءات املسبقة عند اختاذ القرارات اليت قد تضر بالبيئة''.
خاتمة:
إن استهداف تنمية مستدامة يتطلب منما إعداد فضةاءات مسةبقة لةذلك ،ولع مةل أهةم مسةاحة جيةب هتيئتهةا هةو محايةة
البيئةةة ،ملةةا تشةةكله هةةذه األخةةرية مةةن بعةةد اسةرتاجتي يؤسةةس بشةةكل مباشةةر إلحةةداث أي تنميةةة ،وتبعةةا لةةذلك هنةةاك انسةةجام
كلي بني محاية العناصر البيئية من خالل التأسيس لنظام بيئي متوازن وبني تبين مقاربة التنمية املستدامة.
وتأسيسةةا علةةى ذلةةك فلقةةد حةةاول املشةةرع اجلزائةةري إعطةةاء بعةةد هةةام وذلةةك بةربط البيئةةة بالتنميةةة املسةةتدامة ،مةةن خةةالل
قانون .03-30
ولقد خلصت في هذه الورقة البحثية إلى النتائج التالية:
 ال ميك ةةن لن ةةا احل ةةديث ع ةةن أي تنمي ةةة يف غي ةةاب خط ةةة واض ةةحة املع ةةامل تأخ ةةذ يف احلس ةةبان اس ةةتهداف النظ ةةام البيئ ةةياملتوازن.
 إن تبةةين مقاربةةة اإلدمةةاج البيئةةي والتنميةةة املسةةتدامة يف أي خطةةة إس ةرتاتيجية تنمويةةة مةةن شةةأنه تةةوفري اجلهةةد والوقةةتألحداث تنمية متكاملة.
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 إن اسةةتهداف التنميةةة املسةةتدامة يتطلةةب منمةا حتيةةني املنظومةةة القانونيةةة الناظمةةة للشةةأن البيئةةي ،مبةةا يف ذلةةك تلةةك الةةيتتؤسس لتبين مقاربة التنمية.
ومن أهم االقتراحات التي يكن تسجيلها من خالل هذه الدراسة نذكر:

 العمل على االستفادة مةن كةل البحةوث والدراسةات العلميةة واألكادمييةة الةيت مةن شةأهنا حتديةد متطلبةات تبةين مقاربةةالبيئة يف خدمة التنمية املستدامة.
 االعتماد على اإلعةداد اإلستشةرايف املبةين علةى اخلطةط واملنةاهج واالسةرتاجتيات الدقيقةة الةيت مةن شةأهنا حتديةد العوائةقاحملتملة والفرص املتاحة.
 جعل مقاربة البيئة والتنمية املستدامة من أوىل األوليات يف أي ختطيط تنموي ،ويف مقدمة أي خطة وطنية تنموية. استحداث مراكز ومؤسسات متخصصة يف اجلانب البيئي التنموي مع توفري كل املسةتلزمات الضةرورية لةذلك ،سةواءمادية كانت أو معنوية ،بقصد التأسيس ملقاربة البيئة يف خدمة التنمية املستدامة.

قائمة المصادر المراجع:
المؤلفات:
 - 0إبراهيم عبد العزيز شيعا ،مبادئ وأحكام القانون اإلداري .الدار اجلامعية للطباعة والنشر.0119 ،
 – 4إمساعيل جنم الدين زنكة ،القانون اإلداري البيئي .الطبعة األوىل ،منشورات احلليب احلقوقية ،بريوت.4304 ،
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 -0عبد اهلل حكمة النقار ،إدارة البيئة نظم ومتطلبات إيزو  ،01333الطبعة األوىل ،دار املسرية للنشر والتوزيع عمان
األردن.4339 ،
 -1عثمان حممد وماجدة أمحد أبو زيط ،التنمية املستدامة ،الطبعة األوىل ،دار الصفاء للنشر والتوزيع عمان. 4339 ،
 -1عمار عوابدي ،القانون اإلداري ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر.0113 ،
 – 1الغاين بسيوين ،عبد اهلل ،القانون اإلداري ،دراسة مقارنة ألسس ومبادئ القانون اإلداري وتطبيقاهتا يف مصر.
اإلسكندرية ،منشأة املعارف.0110 ،
 - 9حممد العبودي ،التخطيط العمراين بني النظرية والتطبيق .دار النهضة العربية ،القاهرة .0111
 - 3منور أو سرير و حممد محو ،االقتصاد البيئي ،الطبعة األوىل .دار اخللدونية للنشر والتوزيع ،اجلزائر.4300 ،
 - 1نعيم حممد علي األنصاري ،التلوث البيئي (خماطر عصرية و استجابة علمية) .دجلة ،األردن.4331 ،
المقاالت:

 -0كمال رزيق ،دور الدولة يف محاية البيئة ،جملة الباحث ،العدد  1سنة .4339
 - 4د /بوقريط ربيعة ،فاعلية الضبط اإلداري يف حتقيق األمن البيئي يف التشريع اجلزائري ،األكادميية للدراسات
االجتماعية واإلنسانية ،جامعة الشلف ،العدد  43جوان . 4303
 - 0صونيا نيزات ،إشكالية حتقيق التنمية املستدامة يف ظل متطلبات البيئة ،اجلانب القانوين ،جملة العلوم االجتماعية،
العدد  40ديسمرب.4301 ،
رسائل الدكتوراه:
 -1الوناس حيىي ،اآلليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر ،رسالة دكتوراه ،جامعة تلمسان ،اجلزائر ،4331 ،ص 41
.
 - 4حسونة عبد الغاين ،احلماية القانونية للبيئة يف إطار التنمية املستدامة ،رسالة دكتوراه ،قسم احلقوق جامعة حممد
خيضر ،بسكرة.4300 ،4301 ،
مذكرات ماحستير

-0العايب حممد ،التنوع البيولوجي كبعد يف القانون الدويل واجلهود الدولية واجلزائرية حلمايته .مذكرة ماجستري ،كلية
احلقوق ،جامعة يوسف بن خدة ،اجلزائر. 4331 ،
 - 4عجالن العياشي ،ترشيد النظام اجلباين يف جمال الوعاء والتحصيل .مذكرة ماجستري ،جامعة اجلزائر4331. ،
 -0رزنوح يامسينة ،إشكالية التنمية املستدامة يف اجلزائر ،مذكرة ماجستري ،جامعة اجلزائر.4331 ،
 - 1بن عياش مسري ،السياسة العامة البيئية يف اجلزائر ،وحتقيق التنمية املستدامة على املستوى احمللي ،حالة والية اجلزائر،
مذكرة ماجستري ،جامعة اجلزائر. 4300،/4303 ،
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 - 1خنتاش عبد احلق ،جمال تدخل اهليئات الالمركزية يف محاية البيئة يف اجلزائر .مذكرة ماجستري ،جامعة قسنطينة،
اجلزائر.4300 ،
ملتقيات

 - 1عماري عمار ،إشكالية التنمية املستدامة وأبعادها .مداخلة ألقيت يومي  33-39أفريل ،مؤمتر دويل جامعة
فرحات عباس ،سطيف.4333 .30،

القوانين

-1قانون رقم  30-30مؤرخ يف  44ربيع الثاين عام  0130املوافق ل  1فرباير سنة  0130يتعلق حبماية البيئة .
 - 4القانون رقم  09/30املؤرخ يف  01يوليو سنة  0130املتضمن قانون املياه.
 - 0القانون  33-13املؤرخ يف  04رمضان  0103املوافق ل  9أبريل  0113املتعلق بالبلدية .
 -1القانون  31/13املؤرخ يف  04رمضان  0103املوافق ل  9أبريل سنة  0113يتعلق بالوالية ،اجلريدة الرمسية،
العدد  01 ،01رمضان . 0103
 -1القانون رقم  41-13مؤرخ يف  01مجادى األوىل عام  0100املوافق ل أول ديسمرب  0113يتعلق بالتهيئة
والتعمري.
 - 1قانون رقم  01-30مؤرخ يف  49رمضان عام  0144املوافق  04ديسمرب سنة  4330يتعلق بتسيري النفايات
ومراقبتها وإزالتها،ج،ر العدد  01 ،99ديسمرب .4330
 - 9القانون رقم  01-30املتعلق بتسيري النفايات و مراقبتها و إزالتها ،ج.ر ،رقم  93الصادرة . 4330/04/01
 - 3القانون  03-30املؤرخ يف  00ربيع الثاين عام  0141املوافق ل  4يوليو  4330املتضمن قانون املناجم .
 - 1حممد صاحل الشيخ ،اآلثار االقتصادية و املالية لتلوث البيئة و وسائل احلماية منها ،الطبعة األوىل ،دار اإلشعاع
القانوين ،عام . 4334
 - 03القانون  34/34مؤرخ يف  44ذي القعدة عام  0144املوافق ل 1فرباير سنة  4334يتعلق حبماية الساحل و
تنميته ،اجلريدة الرمسية ،العدد 4334/ ،03
- 00قانون رقم 03 -30مؤرخ يف  01مجادى األوىل عام  0141املوافق ل  01يونيو سنة  4330يتعلق حبماية
البيئة يف إطار التنمية املستدامة.
 - 04قانون  04-31املؤرخ يف  43مجادى الثانية عام  0143املوافق ل  1غشت سنة  4331يتعلق باملياه ج.ر
العدد  13بتاريخ  31سبتمرب . 4331
 -00القانون رقم  03-00مؤرخ يف  43رجب عام  0104املوافق  44يونيو سنة  4300يتعلق بالبلدية.
 - 01قانون رقم  39-04مؤرخ يف  43ربيع األول عام  0100املوافق ل  40فرباير سنة  4304يتعلق بالوالية.
المراسيم والقرارات:
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 -1املرسوم التنفذي  091/34املؤرخ يف 39ربيع األول عام  0140املوافق ل  43ماي  4334يتضمن إنشاء
الوكالة الوطنية للنفايات و تنظيمها و عملها.
 -4املرسوم التنفيذي رقم  13/11املؤرخ يف  0111/30/49املتضمن استحداث مفتشية للبيئة على مستوى الوالية،
ج .ر ،عدد  39املؤرخة يف  /43جانفي0111/
 - 0القرار املؤرخ يف  4334/34/31املتعلق بلجنة تل البحر ،اجلريدة الرمسية العدد .4334 ،09
مواقع األنترنت:

 -0وزارة البيئة والطاقات املتجددة ،مهام قطاع البيئة والطاقات
 neer.gow.dz/z/2page-id=2133تاريخ الزيارة 4301/33/09

املتجددة،

موقع

الوزارة،

 -4جامعة الدول العربية ،دور منظمات اجملتمع املدين يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة  ،4303التقرير اخلتامي و
التوصيات (  0و  1متوز /يوليو  ،)4309ص ،31املوقع على األنرتنت 2030-lat-2017
onnd.org/data/fileتاريخ الزيارة .4301/33/41
-1قانون رقم  30-30مؤرخ يف  44ربيع الثاين عام  0130املوافق ل  1فرباير سنة  0130يتعلق حبماية البيئة.
-2قانون رقم 03 -30مؤرخ يف  01مجادى األوىل عام  0141املوافق ل  01يونيو سنة  4330يتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة.
-3لقد تناول التمثيل اإلداري لقطاع البيئة يف اجلزائر عدة تسميات نذكر:
 سنة  0130كتابة الدولة لدى الغابات و إصالح األراضي. سنة  0199وزارة الري. سنة  0133وزارة الداخلية و البيئة . سنة  0131وزارة الري . سنة  0113وزارة منتدبة للبحث و التكنولوجيا و البيئة. سنة  0110وزارة الداخلية و اجلماعات احمللية و البيئية . سنة  0111وزارة األشغال العمومية و التهيئة العمرانية و البيئة و التعمري. سنة  4333وزارة التهيئة العمرانية و البيئة . سنة  4309وزارة البيئة و الطاقات املتجددة. -4وزارة البيئة والطاقات املتجددة ،مهام قطاع البيئة والطاقات املتجددة ،موقع الوزارة neer.gow.dz/z/2page-id=2133 ،تاريخ الزيارة
.4301/33/09
 -5املرسوم التنفذي  091/34املؤرخ يف 39ربيع األول عام  0140املوافق ل  43ماي  4334يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للنفايات و تنظيمها و عملها.
 -6املادة  34/34مؤرخ يف  44ذي القعدة عام  0144املوافق ل 1فرباير سنة  4334يتعلق حبماية الساحل و تنميته ،اجلريدة الرمسية ،العدد 4334/ ،03
 -7املادة  41من القانون  34/34املرجع السابق.
 -8قانون  34/34املرجع السابق.
 -9القانون  03-30املؤرخ يف  00ربيع الثاين عام  0141املوافق ل  4يوليو  4330املتضمن قانون املناجم .
 -10الوناس حيىي ،اآلليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر .رسالة دكتوراه ،جامعة تلمسان ،اجلزائر ،4331 ،ص. 41 .
 -11املادة  11من القانون  31/13املؤرخ يف  04رمضان  0103املوافق ل  9أبريل سنة  0113يتعلق بالوالية ،اجلريدة الرمسية ،العدد  01 ،01رمضان
. 0103
 -12املرسوم التنفيذي رقم  13/11املؤرخ يف  0111/30/49املتضمن استحداث مفتشية للبيئة على مستوى الوالية ،ج .ر ،عدد  39املؤرخة يف /43
جانفي.0111/
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 -13القرار املؤرخ يف  4334/34/31املتعلق بلجنة تل البحر ،اجلريدة الرمسية العدد ،09سنة .4334
 -14قانون رقم  39-04مؤرخ يف  43ربيع األول عام  0100املوافق ل  40فرباير سنة  4304يتعلق بالوالية.
 -15القانون  33-13املؤرخ يف  04رمضان  0103املوافق ل  9أبريل  0113املتعلق بالبلدية .
 -16املادة  0من القانون رقم  03-00مؤرخ يف  43رجب عام  0104املوافق  44يونيو سنة  4300يتعلق بالبلدية.
 -17املادة  31من القانون  ،03-00املرجع نفسه.
 -18القانون رقم  01-30املتعلق بتسيري النفايات و مراقبتها و إزالتها ،ج.ر ،رقم  93الصادرة . 4330/04/01
 -19القانون رقم  09/30املؤرخ يف  01يوليو سنة  0130املتضمن قانون املياه.
 -20الغاين بسيوين ،عبد اهلل ،القانون اإلداري ،دراسة مقارنة ألسس ومبادئ القانون اإلداري وتطبيقاهتا يف مصر ،اإلسكندرية ،منشأة املعارف 0110 ،ص.
031
 -40كمال رزيق ،دور الدولة يف محاية البيئة ،جملة الباحث ،العدد  ،1سنة  ،4339ص.99.
-44املادة  14من القانون رقم  41-13مؤرخ يف  01مجادى األوىل عام  0100املوافق ل أول ديسمرب  0113يتعلق بالتهيئة و التعمري.
 -23املادة األوىل من القانون  ،41-13املرجع السابق.
 -24د /بوقريط ربيعة ،فاعلية الضبط اإلداري يف حتقيق األمن البيئي يف التشريع اجلزائري .األكادميية للدراسات االجتماعية ص  419و اإلنسانية ،جامعة
شلف ،العدد ، 43جوان ، 4303ص.419 .
 -25املواد  11 ،10 ،0من قانون  04-31املؤرخ يف  43مجادى الثانية عام  0143املوافق ل  1غشت سنة  4331يتعلق باملياه ج.ر العدد  13بتاريخ
 31سبتمرب . 4331
 -26نواف كنعان ،املرجع السابق ،ص. 14 .
 -27إبراهيم عبد العزيز شيعا ،مبادئ و أحكام القانون اإلداري .الدار اجلامعية للطباعة و النشر  ،0119ص.33 .
 -28عمار عوابدي ،القانون اإلداري ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،0113 ،ص.139 .
 -29قانون رقم  01-30مؤرخ يف  49رمضان عام  0144املوافق  04ديسمرب سنة  4330يتعلق بتسيري النفايات ومراقبتها وإزالتها،ج،ر العدد 01 ،99
ديسمرب .4330
 -30حممد صاحل الشيخ ،اآلثار االقتصادية و املالية لتلوث البيئة ووسائل احلماية منها .الطبعة األوىل ،دار اإلشعاع القانوين ،عام  ،4334ص.000.
 -31املادة  0و  4من قانون  03-30مؤرخ يف  01مجادى األوىل عام  0141املوافق ل  01يوليو سنة  ،4330يتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية
املستدامة.
 -32املادة  0من قانون .03-30
 -33نعيم حممد علي األنصاري ،التلوث البيئي (خماطر عصرية و استجابة علمية) .دجلة األردن ،4331 ،ص.419.
 - 01رزنوح يامسينة ،إشكالية التنمية املستدامة يف اجلزائر .مذكرة ماجستري ،جامعة اجلزائر ،4331 ،ص.049 .
 - 35عماري عمار ،إشكالية التنمية املستدامة و أبعادها .مداخلة ألقيت يومي  33-39أفريل  ،4333مؤمتر دويل جامعة فرحات عباس ،سطيف ،ص.
.30
 -36العايب حممد ،التنوع البيولوجي كبعد يف القانون الدويل و اجلهود الدولية و اجلزائرية حلمايته .مذكرة ماجستري ،كلية احلقوق ،جامعة يوسف بن خدة،
اجلزائر ،4331 ،ص.03 .
 -37عبد اهلل حكمة النقار ،إدارة البيئة نظم و متطلبات إيزو  .01333الطبعة األوىل ،دار املسرية للنشر و التوزيع عمان األردن ،4339 ،ص .03.
 -38حممد العبودي ،التخطيط العمراين بني النظرية والتطبيق ،دار النهضة العربية ،القاهرة  ،0111ص.03 .
 -39منور أو سرير و حممد محو ،االقتصاد البيئي .الطبعة األوىل ،دار اخللدونية للنشر و التوزيع ،اجلزائر 4300 ،ص. 13.
 -40إمساعيل جنم الدين زنكة ،القانون اإلداري البيئي .الطبعة األوىل ،مستورات احلليب احلقوقية ،بريوت ،4304 ،ص.019.
 -41صونيا نيزات ،إشكالية حتقيق التنمية املستدامة يف ظل متطلبات البيئة .اجلانب القانوين ،جملة العلوم االجتماعية ،العدد  40ديسمرب .4301
 -42حسونة عبد الغاين ،احلماية القانونية للبيئة يف إطار التنمية املستدامة ،رسالة دكتوراه ،قسم احلقوق جامعة حممد خيضر بسكرة  ،4300 ،4301ص-
ص. 013 ،019 .
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 -43الفقرة  3من املادة  30من القانون  03-30املرجع السابق .
 -44عثمان حممد وماجدة أمحد أبو زيط ،التنمية املستدامة .الطبعة األوىل ،دار الصفاء للنشر والتوزيع عمان ،4339 ،ص.00.
 -45بن عياش مسري ،السياسة العامة البيئية يف اجلزائر ،وحتقيق التنمية املستدامة على املستوى احمللي .حالة والية اجلزائر ،مذكرة ماجستري ،جامعة اجلزائر،
 ،4300،/4303ص.09.
 -46املادة  01من القانون رقم  ، 03-30املرجع السابق.
 -47خنتاش عبد احلق ،جمال تدخل اهليئات الالمركزية يف محاية البيئة يف اجلزائر .مذكرة ماجستري ،جامعة قسنطينة ،اجلزائر ،سنة.4300
 -48جامعة الدول العربية ،دور منظمات اجملتمع املدين يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة  ،4303التقرير اخلتامي و التوصيات (  0و  1متوز /يوليو
 ،)4309ص ،31املوقع على األنرتنت  2030-lat-2017 onnd.org/data/fileتاريخ الزيارة .4301/33/41
 -49عجالن العياشي ،ترشيد النظام اجلباين يف جمال الوعاء والتحصيل ،مذكرة ماجستري ،جامعة اجلزائر ،4331 ،ص .01.
 -50املادة  41من قانون  03-30املرجع السابق.
 -51الفقرة  3من نص املادة  0من قانون .03-30
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