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اآلليات القانونية للمحافظة على البيئة في ظل األنشطة
الصناعية -دراسة مقارنة-
Legal Mechanisms for Preserving the
Environment under Industrial Activities
a comparative study
الدكتور ولـ ــد عــمر ط ـ ـ ـ ـ ــيب ؛أستاذ محاضر"أ"
كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة ابن خلدون تيارت .
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لقد احتل موضوع البيئة والتنمية االقتصادية عموما موقعـا متقـدما ـل القـانون الـدولل

والق ـوانين الوطنيــة ــل الســنوات امخي ـرل ،كمــا تــم للــت انتبــاا الــدول لرس ـراع ــل اتخــاذ تــدابير

اسـتعجالية قصــد الحلــا علــة البيئــة ــل ــل ا ديــاد االالتمــام بامنخــطة االقتصــادية المختللــة

،وال س ــيم ا ذات الط ــابل الص ــناعل ،وبالت ــالل الن ــاي ع ق ــة ج ــد وليق ــة ب ــين المص ــال البيئي ــة
وامالداف التنموية ولها ابعاد مختللة اجتماعية واقتصادية وانسانية.

الكلمات مفتاحية  :امنخطة الصناعية – البيئة – التنمية االقتصادية
Abstract:
The subject of environment and economic development in
general has taken an advanced position in international law and
national laws in recent years. The attention of States has also been
drawn to accelerate the adoption of expedient measures to preserve the
environment in light of the increasing interest in various economic
activities, A document between the environmental interests and the
development goals and have different dimensions of social, economic
and humanitarian.
Key words: Industrial activities - Environment - Economic
development
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مقدمـــــــــة:
لقد اتجهت غالبية الدول وامن مة القانونيـة المختللـة ىلـة اعتمـاد اسـلوبين رئيسـيين
لحماي ــة البيئ ــة ،يق ــوم أح ــدالما عل ــة انتق ــام وق ــوع التل ــو ويق ــوم الل ــانل عل ــة اصـ ـ
امض ـرار البيئيــة ،ولمواكبــة الــذا التطــور ســارعت الــدول العربيــة ىلــة تطــوير ا ليــات
القانونية والتدخليـة لحمايـة البيئـة ،غيـر أن تجسـيد الطـابل الوقـائل للبيئـة تـ لر بضـعف

وعدم استقرار اإلدارل البيئية.
و ــل جان ــب تط ــوير وتح ــدي

الط ــابل التخـ ـريعل ركـ ـ ت االصـ ـ حات عل ــة تلعي ــل

الطابل التقنل والعلمل للقواعد البيئية المتعلقة بم االر التلو والتدالور البيئـل ،اممـر
ال ــذل تطل ــب تطبي ــق السياس ــة البيئي ــة الوقائي ــة تق ــوم عل ــة تجس ــيد االبح ــا

والنت ــائ

والتدابير العلمية معبر عنها ـل قواعـد قانونيـة ،وترتيبـا لـذلي تطلـب اممـر اخـراي كـل
أخخاص المجتمل الدولل ل اعتماد حلول اقتصادية ل االرل التدالور البيئل ل ىطار
الع قات االقتصادية خـمال جنـوب ،ىال ان ىدراا االنخـتاالت البيئيـة ضـمن التخطـيط
االقتصـادل ـل الـدول العربيـة عــرف تطـو ار بطيئـا ن ـ ار لعــدم نضـ

كـرل الموا نـة بــين

البيئ ــة والتنمي ــة االقتص ــادية ،باعتبـ ــار أن التنمي ــة االقتص ــادية تقـــوم عل ــة مبـ ــدأ عـ ــدم

التعــار  ،ومبــدأ تحقيــق التـوا ن بــين القــيم االيكولوجيــة والمصــال االقتصــادية ،والتــل
تعمل علة تدعيم وتع ي الجودل البيئية.
ومــن الــذا المنطلــق كــان علــة الــدول العربيــة اعطــام أولويــة لحمايــة البيئــة ــل ــل

مختل ـ ــف امنخ ـ ــطة االقتص ـ ــادية والص ـ ــناعية واعط ـ ــام البيئ ـ ــة امولوي ـ ــة ـ ــل امنخ ـ ــطة
الصــناعية ،وبالتــالل التســاحل المطــرو ا مــا الــل التــدابير المتخــذل مــن طــرف الــدول
العربيــة قصــد الحلــا علــة البيئــة مــن التــدالور ــل ــل مختلــف امنخــطة االقتصــادية
والصناعية؟ لرجابة عن الذا االخكالية ارت ينا وضل الخطة التاليةا
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اإلطار الملااليمل للع قة ما بين االنخطة الصناعية والبيئـة ـل ا المبحـ

امول ،

ا ليــات القانونيــة للمحا ــة علــة البيئــة ــل ــل النخــاطات الصــناعية ــل ا المبحـ
اللانل .
المبحث األول :اإلطار المفاهيمي للعالقة بين األنشطة الصناعية والبيئية.
ىن الحدي

عن الع قة ما بين امنخطة الصناعية والبيئية يقود ىلـة ضـرورل ىدراا

البعــد البيئــل ــل مختلــف امنخــطة الصــناعية ،وعلــة الــذا امســا

التلو الصناعية وأخكاله ومصادرا ودراسة بع

البــد مــن معر ــة

الحاالت بالدول العربية.

المطلب األول :تحديد مفهوم التلوث الصناعي.

ن ـ ار الرتبــاط الصــناعة باالقتصــاد ،هــذا يعنــل أن التــدالور البيئــل أنــه مــا الــو ىال

وجــه ســلبل ل قتصــاد واللــورل الصــناعية والتكنولوجيــة ،والــذا التــدالور نــاجم عــن ت ايــد
المكتخ ــلات التقني ــة ،دون م ــا أل د ارس ــة ملارال ــا عل ــة ال ــن م البيئي ــة وب ــامحر عل ــة
اإلنسان ،وتعانل الدول العربية من مخك ت بيئية نتيجة التخطيط للتنميـة االقتصـادية

واالجتماعيـ ــة وذلـ ــي بعـ ــدم م ارعـ ــال القضـ ــايا البيئيـ ــة 1وضـ ــرورل االالتمـ ــام باإليكولوجيـ ــا
الصــناعية أو الن ــام البيئــل الصــناعل الــذل يعتبــر من ومــة صــناعية تعمــل بالن ــام
البيئل الطبيعل وانما المحصلة النهائية للتلاع ت بين مبـدأ دورل حيـال المنـت والتلـو
الصلرل ،والمجتمعات الصناعية البيئية من أجل الوصول ىلة الن ام البيئل الطبيعـل
وتعتب ــر اإليكولوجي ــة الص ــناعية أس ــا

استخدام العق نل للموارد الطبيعية.2

عل ــم التنمي ــة المس ــتدامة الـ ــذل تحس ــن كل ــامل

المطلـب الاــاني  :ميــتويات التلــوث :يمكــن تقيــيم التلــوث الصــناعي إلــم ميــتويات

معينة.

 تلو غير خطيرا والو التلو الذل يستطيل االنسان التعايش معه دون أن
يتعر

لألضرار والمخاطر كما أنه اال يخل بالتوا ن البيئل.3

 تل ــو خطي ــرا وال ــو التل ــو ال ــذل يح ــد
والبيئة.
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انهي ــار كبيــر بالبيئــة ويقضــل علــة اخــكال
الذا الضرر سنوات كبيرل ونلقات باالضه.

ومن بين ىلار التلو الصناعلا ىجماال تتملل امضرار العامة للتلو الصناعل
ل هور المخاكل البيئية المختللة علة االنسان والحيوان والنبات ومن ضمنهاا
-

اخـ ــت ل التنـ ــوع البيول ـ ــوجل وانق ـ ـ ار

بع ـ ـ

م ـ ــاالر الحيـ ــال النباتي ـ ــة

والحيوانية.
-

تآكل طبقة امو ون.
االرل االحتبا

الحرارل وعدم استقرار المناخ.

-

حدو الحرائق الناتجة عن االختعال الذاتل للتا ات السامة.

-

ترسب المكونات الصناعية بالتربة ال راعية.

-

يادل اإلصابة بامم ار
4

كالسرطان واللخل الكلول والكبدل ،التخوالات

الجينية .
المطلب الاالث :دراية بعض حاالت التلوث الصناعي بالجزائر ومصر:

ىن مع م الدول العربية ،تعـانل مـن ـاالرل التلـو الصـناعل النـات مـن المخللـات

الص ــناعية وعل ــة أر

ال ــذا ال ــدول مص ــر والج ائ ــر ،دول ــة مص ــر الخ ــقيقة والمخ ــكلة

امساسية يها ،بعيدا عن كل المخاكل الكونية الخطيرل التل تهدد العالم كله ومن بنيه
مصر ،الل أن غالبية ا الت التل تحـرف الوقـود ال تحرقـه بكلـامل ،كمـا يبـدو واضـحا
ــل ســحابات الــدخان الكليــف امســود وام رق الــذل ينبع ـ
ا لية أو من مداخن بع

مــن الســيارات والــدرجات

الوحدات االنتاجيـة الصـتيرل ،والضـرر النـا ضـرر مـ دوا،

ال يقتص ــر ق ــط عل ــة ا ل ــار والخطيـ ـرل عل ــة الص ــحة والناجم ــة ع ــن ال ــذا الملول ــات
السامة ،ولكن أيضا الكلامل المتدنية لعملية االحتراق نلسها ،ومـا يترتـب عـن ذلـي مـن
الــدر ــل اســتخدام الوقــود وتلــف ــل أجه ـ ل االحت ـراق ،ويكــاد الــت م مــا بــين الضــرر

البيئــل واللقــد االقتصــادل يكــون ســمة لم ــاالر التلــف البيئــل ،وان الوضــل نلســه عنــد
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الن ر ل مخللات الصرف الصحل أو القمامـة ،امسـاليب التكنولوجيـة لمعالجـة الـذا
المخللات بما يحا

علة البيئة ويقلل الضرر الواقل عليها معرو ة جدا.5

و ل الج ائر الصناعة الل المسحولة بقدر كبير ـل مجمـوع التلـو الحاصـل علـة
المس ـ ــتو ال ـ ــوطنل ،وال ـ ــذل تس ـ ــبب ي ـ ــه بص ـ ــلة خاص ـ ــة الص ـ ــناعات البتروكيمياوي ـ ــة

والكيميائي ــة وتحوي ــل المع ــادن والص ــناعات الحديدي ــة ومع ــم الص ــناعات الملول ــة تق ــل
حــول الم ارك ـ الحض ـرية الكبــر ملــل الج ائــر ووال ـران وقســنطينة وعنابــة ،ومــن ناحيــة
أخ ــر  ،ـ ـإن الجـ ـ م امكب ــر م ــن النم ــو الص ــناعل ق ــد تط ــور ــل غض ــون الس ــتينيات
والســبعينيات لــذلي أصــب باليــا ،وبالتــالل ملولــا ومع ــم الــذا الصــناعات غيــر م ـ ودل
بتكنولوجيا مراقبة التلو  ،وأالم م االر التلو الصـناعل الـل تلـي التـل تتعلـق بالميـاا

والتل تتسبب يها مصارف مياا المصانل وتلو الجو الناجم عن مللو ات مـادل ديـو
كسيد الكبريت ا SO2وأنـواع التبـار واكسـيدات امو ون ا ، NOXتبـين ن ـرل خـاملة
لألوضــاع ــل مجــال التلــو الصــناعل قامــت بــه الحكومــة بمعيــة البنــي العــالمل ومــن

تقيــيم للنلايــات الخط ـرل أجرتــه الحكومــة كــذلي بالتعــاون مــل برنــام المســاعدل التقنيــة
لحمايـ ــة البيئ ـ ــة المتوسـ ــطية ا METAPأن التل ـ ــو ال ـ ــذل أحدلت ـ ــه مصـ ــانل القط ـ ــاع
العمومل الموجـودل علـة طـول الخـريط السـاحلل ،وال سـيما الواقعـة منهـا حـول الم اركـ
الحض ـرية ملــل عنابــة الــذل يبلــه عــدد ســكانها  465ألــف نســمة وســكيكدل  167ألــف
نسمة ،يملل خط ار حقيقيا يجب االلتلات ىليه بسرعة ل مجـال المحا ـة علـة صـحة

العمومية.6

المبحث الااني :اآلليات القانونية للمحافظة علم البيئة في ظل األنشطة الصناعية.

ىن الــدول العربيــة وعلــة أرســها مصــر والج ائــر اتخــذت جملــة مــن الجهــود لمواجهــة

التــدالور البيئــل والمحا ــة علــة البيئــة ســليمة وصــحية ،وأصــب الحــق ــل البيئــة مــن
الحقــوق الدســتورية حاليــا ،وأصــب مــدمجا ــل دســاتير مع ــم الــدول العربيــة ،والمخــرع
الج ائ ــرل ــل ا ون ــة امخيـ ـرل أول ــة أالمي ــة بالت ــة للبيئ ــة م ــن خـ ـ ل دس ــترل الح ــق ــل

البيئة ،7أما مصـر قـد حـدد دسـتور 1971م الجهـة التـل تتـولة سـلطة ىصـدار أن مـة
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الضــبط بخــكل ص ـري ب ـ ن أعطــة ل ـرئي
أنــها ايصــدر رئــي

8

الجمهوريــة ل ـوائ الضــبط والــذا اللـوائ تصــدر دون حاجــة ىلــة

قــانون ،كمــا يمكــن ل ـرئي
الحق ل تلوي

الجمهوريــة ص ـ حية ىصــدارالا بنصــه علــة

الجمهوريــة ىصــدار الل ـوائ التنليذيــة للق ـوانين الضــبطية ولــه

غيرا وللمخرع تحديد جهة أخر لذلي.

المطلب األول :الضبط والتخطيط البيئي.

ولهـ ــذا يعتبـ ــر الضـ ــبط اإلدارل أحـ ــد أسـ ــاليب الوقائيـ ــة لحمايـ ــة البيئـ ــة مـ ــن التلـ ــو

الصــناعل ،وذلــي بإصــدار أن مــة ولـوائ وقـ اررات ىداريــة والتنليــذ الجبــرل ،ضـ عــن
اتخــاذ بع ـ

اإلج ـرامات الوقائيــة التــل تــنص عليهــا التخ ـريعات البيئيــة وكــذلي يلعــب

التخط ــيط البيئ ــل دور كبي ــر ــل المخ ــروعات االقتص ــادية لت ــوخل امضـ ـرار المحيط ــة
بالبيئة ،وان كان التخطيط البيئل هر حديلا كطريقة جديدل لتسيير البيئة ،ولـم يتبلـور

ضــمن مخطــط النخــاط االقتصــادل والصــناعل ،وباعتبــار التخطــيط االقتصــادل الــو

مجهود واع تقوم أحد امجه ل المرك ية للت لير والتوجيه ورقابة تقدير المبادئ السوسـيو
اقتص ــادية المتتيـ ـرل ب ــالن ر ىل ــة مجموع ــة م ــن امال ــداف المح ــددل مس ــبقا ،وباعتبـــارا

أسلوب تصورل مستقبلل تحقيق تدخل وقـائل مسـبق لحمايـة البيئـة ،9ود ارسـة مـا مـد

ت لير المخاريل االقتصادية والصناعية علة البيئة.

ولقد اتجهت غالبية امن مة القانونية الدولية لحماية البيئة ىلة اعتماد أسلوبين ـل
مجــال حمايــة البيئــة مــن التلــو  ،يقــوم أحــدالما علــة اتقــام وقــوع التلــو ويقــوم اللــانل
علـة اصـ

امضـرار البيئيـة ،ومواكبـة لهـذا التطـور سـعة كـل مـن المخـرع المصـرل

والج ائــرل ىلــة تطــوير ا ليــات الوقائيــة والتدخليــة لحمايــة البيئــة ىال أن تجســيد الطــابل

الوقــائل للسياســية البيئيــة ت ـ لر بضــعف وعــدم اســتقرار اإلدارل البيئيــة بخــقيها المرك ـ ل
والمحل ــل ،يــادل علــة كــون أن السياســة البيئيــة الوقائيــة تق ــوم علــة تجســيد امبحــا
والتـ ــدابير العلميـ ــة المب ـ ـرالن عنهـ ــا ـ ــل قواعـ ــد قانونيـ ــة ،غيـ ــر أن تضـ ــارب المصـ ــال

االقتصادية واالجتماعية حال دون تطبيق القواعد التقنية.10

48

مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية
المجلد 06 :العدد01 :السنة 2019

ISSN: 2170-1849
EISSN: 2602-7178

المطلــب الاــاني  :حمايــة البيئــة مــن التلــوث الصــناعي فــي اطــار تقويــة التشــري

البيئي.

يســاالم التخ ـريل البيئــل ــل حمايــة م ـوارد الدولــة بكا ــة أنواعهــا وتعــد البيئــة محـ ـ

للتن يم ،ولكن الم ح علة القوانين المتعلقة بالبيئة ل كل من مصـر والج ائـر انهـا
حبيسة القانون االدارل يما يخص المنل والترخيص لألنخطة االقتصـادية وغيـر قـادرل

علة مواجهة التحديات البيئية الحالية.11

ولهذا يستل م التن يم القانونل الذل يهـدف ىلـة حمايـة البيئـة مـن التلـو الصـناعل
أن يتناسب مل كل أنواع المخاللات البيئية المرتكبة ـل كـل مـان لتتماخـة مـل التقـدم

الصناعل وااللمام بمختلف منخطة المسببة للتدالور البيئل ،وذلي حتة يتسـنة للـدول
العربيــة أن تضــل مــا يناســبها مــن معــايير لتجبــر المنخــآت وســائر الوحــدات االنتاجيــة
علة اتباع تلي المعـايير ان ـام الـرخص ،وسـحب الرخصـة ،الت ارمـات الماليـة ،تطبيـق
العقوبات امخر .

ولقد صدرت ل مصر والج ائـر العديـد مـن النصـوص القانونيـة لوضـل اسـتراتيجية

وطمـ ــو لحمايـ ــة البيئ ـ ــة يعـ ــد ق ـ ــانون البيئ ـ ــة رق ـ ــم  04لع ـ ــام  1994الـ ــذل تض ـ ــمن
اســتراتيجية تخ ـريعية تهــدف ــل مجملهــا الــة تحقيــق الحمايــة اللعالــة للبيئــة ،ولقــد الــر
القانون بتقديم حوا

للهيئات وام راد والمنخآت ل اطار القيـام بمخـروعات صـناعية

من خ نها حماية البيئة.12

كم ــا ألـ ـ م الق ــانون جه ــا خ ــحون البيئ ــة بض ــرورل وض ــل خط ــة للطـ ـوارئ لمواجه ــة

الكوار البيئية ،ويعد ذلي تطو ار كبي ار ل التخريل الرامل لحماية البيئة ،13كما أوجـب
المخرع المصرل ل قانون البيئة ح ر تـداول المـواد والنلايـات الخطـرل بتيـر تـرخيص

وح ر اقامة منخآت لمعالجة النلايات الخطرل ىال بترخيص.14

كمــا أن قــانون البيئــة الج ائــرل  10-03كــر توجــه الج ائــر الحــدي

مــن خ ـ ل

محاولتــه ت ــدعيم الع قــة التكاملي ــة ب ــين البيئــة والتنمي ــة المس ــتدامة ،وال ــذا نتيج ــة ي ــادل
المخ ــاطر الت ــل اص ــبحت تهـ ــدد البيئ ــة ،ودع ــم االع ـ ـ م البيئ ــل وتجس ــيد المخططـــات
49

مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية
المجلد 06 :العدد01 :السنة 2019

ISSN: 2170-1849
EISSN: 2602-7178

التنمويــة والحــد مــن المخــاطر البيئيــة واعطــة دور للجمعيــات والتن يمــات قصــد تلعيــل
حمايــة البيئــة ،كمــا كــر القــانون االحك ــام الخاصــة بالمنخ ــآت المصــنلة واخضــاعها

للترخيص المسبق.15

كما كر القانون الج ائرل المبادئ امساسية ـل مجـال حمايـة البيئـة وعلـة أرسـها

مبدأ الحيطة ومبدأ اإلدماا ومبدأ المخاركة والل كلها مبـادئ تهـدف ىلـة حمايـة البيئـة
من التلو

يادل ىلة مبدأ الملو الدا ل.16

المطلب الاالث :اليياية الجبائية كألية لحماية البيئة من التلوث الصناعي.
سارعت الدول العربية وعلة رأسها مصر والج ائر ىلة التوجه ىلة تطبيـق السياسـة
الجبائيــة كـ ـ دال للح ــد م ــن التلــو الص ــناعل ،وذل ــي ع ــن طري ــق االعتم ــاد عل ــة مب ــدأ

المل ــو ال ــدا ل والضـ ـرائب اإليكولوجي ــة والرس ــوم البيئي ــة ،ونتط ــرق ىل ــة ال ــذا ا لي ــات
اتباعاا
 -1مبدأ الملوث الداف  :يقصد بمبدأ الملو الدا ل ادراا كللة الموارد البيئية ضمن لمن
السـلل أو الخـدمات المعروضـة ـل السـوق ،ذلــي أن القـام نلايـات ملولـة ـل الهـوام أو
المياا أو التربة الو من استعمال الذا الموارد ضمن عوامل االنتاا ولقد اعتمد المخرع
ـار مبســطا ــل تحديــد الملــو مــن خ ـ ل قــانون الماليــة لســنة  2002ىذ
الج ائــرل معيـ ا

ربطه بالنخاط الـذل يقـوم بـه العـون االقتصـادل الـذل يخضـل حسـب مرسـوم المنخـآت
المصــنلة ىلــة التص ـري مــن قبــل رئــي

المجل ـ

الخــعبل البلــدل او ال ـوالل أو الــو ير

بحسب طبيعة وخطورل النخاط ،17وعر ته من مـة التعـاون واممـن اموربيـة اOCDE
الملــو ب نــه مــن يتســبب بصــورل مباخـرل أو غيــر مباخـرل ــل ىحــدا

ضــرر بالبيئــة أو

أل تخلق رو ا تحدل ىلة الذا الضرر وأن يطبق ل تطبيق المسحولية عن امضرار
البيئيـة دون وقــوع خطـ  ،بحيـ

الــذا المبــدأ يطبـق بصــورل ىليــة ويخلــق عبئــا ماليــا علــة

م ــن يل ــو البيئ ــة ،وال ــذا المب ــدأ مك ــر

الج ائية والمالية علة الملو .

ــل الق ــانون المص ــرل قص ــد تطبي ــق عقوب ــات
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 -2الضــرائب اإليكولوجيـــة :ال يــتم اللجــوم ىلــة الــذا الطريقــة مــن أجــل حمايــة البيئــة ىال
ح ــديلا ،ىذ طب ــق ال ــذا المب ــدأ ــل الوالي ــات المتح ــدل اممريكي ــة س ــنة "1967

Tax

 " expenditureويهدف ىلة ىعلام ج ئـل أو كلـل مـن د ـل الرسـوم اإليكولوجيـة ىذا
امتللــت المنخ ـ ل ىلــة التــدابير المتعلقــة بمكا حــة التلــو  ،ولقــد طبــق ال ــذا الن ــام ــل
الج ائر والـذا الرسـوم التـر

منهـا وقـائل وردعـل ،وتملـل الو يلـة الوقائيـة للرسـم ـل

تخــجيل الملــولين المتلــال محكــام الصــب وتخلــي

التلــو مــن خ ـ ل تطبيــق القيمــة

القاعديــة للرســم وكــون أمــام الو يلــة الردعيــة للرســم بتطبيــق المعامــل المضــاعف ــل

حالة اللخل وعدم االمتلال و خل الن ام التحلي ل.18

 -3الريوم البيئية :بعد االقتناع مـن الـدول العربيـة بضـرورل اللجـوم للوسـائل االقتصـادية
لحماية البيئة ،حدد المخرع الج ائرل معدالت الرسوم المطبقة علـة النخـاطات الملولـة
والخطيرل علة البيئة وبـين اجـرامات تحصـيلها مـن خـ ل المرسـوم التنليـذل رقـم -93
 68والــذل تقــوم بــه االدارل المتعلقــة بالضـ ـرائب وذلــي بإحصــام المحسســات المصــنلة
والملولــة للبيئــة ،وتحــدد نســبة الرســوم المد وعــة علــة أســا

االحصــام المعــد ولقــد تــم

تن ــيم الــذا المرســوم بالمنخــور الــو ارل  2002وطبــق علــة كــل المحسســات المصــنلة
واعتبر طلب الترخيص أو الرخصة إلنخام المحسسة قرينة علة وجود المنخ ل الملولـة

ويتم تحديد وعام الرسم من قبل ىدارل حماية البيئة.19
خاتمــــــــــــــــــــة:

يتض ـ مــن خ ـ ل الد ارســة التــل قمنــا بهــا أن النــاي عــدل عوامــل تتــدخل ــل

ىحدا

التلو الصناعل الضار بالبيئة من خ ل امنخـطة الصـناعية المختللـة والتـل

ال تتطابق مل المعايير المعمول بها ل مجال المحا ة علة البيئة ،ولهـذا ال بـد مـن
ىيجـاد ىليــات قصــد المحا ـة علــة البيئــة مـن التــدالور ــل ـل امنخــطة االقتصــادية
المختللــة ،خصوصــا وأن التلــو الصــناعل لــه مســتويات جــد خطي ـرل قــد تهــدد البيئــة
بخكل مباخر وتضر بصحة وس مة المواطنين وتهدد المحيط البيئـل والكائنـات الحيـة

والتنـ ــوع البيولـ ــوجل ،وعلـ ــة الـ ــدول العربيـ ــة للمحا ـ ــة علـ ــة البيئـ ــة البـ ــد مـ ــن تلعيـ ــل
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التخـ ـريعات البيئي ــة ،وكـ ـذلي ايج ــاد الميكان يم ــات الض ــرورية ــل مج ــال خل ــق التنمي ــة
المس ــتدامة ــل ــل المحا ــة عل ــة البيئ ــة ،وذل ــي بتط ــوير ىلي ــات التخط ــيط البيئي ــة
والرخادل البيئية ،وتلعيل مبدأ الوقاية ،من المحا ة علـة البيئـة تقتضـل وجوبـا تلعيـل
دور اإلع م والوقاية قبل أل ىجرامات أخر ذات طابل اص حل أو ج رل لألضرار

الحاصلة بالبيئة.
قائمة المراج :

 .1خويخ ــل الي ــة ،البيئ ــة ــل الج ائ ــر التـ ـ لير عل ــة اموس ــاط الطبيعي ــة واس ــتراتيجيات الحماي ــة،
جامعة سطيف .2

 .2ع ا ل ريـدل ،ألـر التقيـيم االقتصـادل للتلـو البيئـل علـة التنميـة المسـتدامة ،مجلـة االقتصـاد
والتنمية البخرية.

 .3الخـ ــام محمـ ــد قرخـ ــل ،التلـ ــو الصـ ــناعل ومخـ ــاطرا ،ميكانيكيتـ ــه ،كيليـ ــة مواجهتـ ــه ،التلـ ــو
الصناعل ،المترب .2012

 .4أسامة الخولل ،دراسات حـول الواقـل البيئـل ـل الـوطن العربـل والـدول الناميـة ،البيئـة وقضـايا
التنمي ــة والتص ــنيل ،سلس ــلة كت ــب لقا ي ــة خ ــهرية ،يص ــدرالا المجلـ ـ

وا داب ،الكويت .1990

ال ــوطنل لللقا ــة واللن ــون

 .5عبد القادر عوينات ،تحليـل ا لـار االقتصـادية للمخـك ت البيئيـة ـل ـل التنميـة المسـتدامة،
دراسة حالة الج ائر ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة سعد دحلـب البليـدل ،مـال

.2008

 .6نصــت المــادل  68مــن دســتور " 2016للم ـواطن الحــق ــل بيئيــة ســليمة ،تعمــل الدولــة علــة
الحلـ ــا علـ ــة البيئـ ــة" االقـ ــانون  01-16المـ ــحرخ ـ ــل  2016/03/06المتضـ ــمن التعـ ــديل

الدستورل ا ر العدد  14لسنة .2016

 .7ين ر المواد  145 ،144من الدستور المصرل من سنة .1971
 .8ونا

يحل ،االليات القانونية لحماية البيئة ل الج ائر ،رسالة دكتورل ل القـانون العـام ،كليـة

 .9ونا

يحل ،المرجل السابق.

الحقوق السياسية ،جامعة أبل بكر بالقايد تلمسان ،جويلية .2007
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 .10أحمــد لكحــل ،الن ــام القــانونل لحمايــة البيئــة والتنميــة االقتصــادية ،دار الومــة للطباعــة والنخــر
والتو يل ،الج ائر 2015ا

 .11المادل  18 ،17من أحكام قانون البيئة المصرل ،رقم  04لسنة .1994
 .12المادل  28من أحكام قانون البيئة المصرل لسنة .1994

 .13المواد  33 ،29من أحكام قانون البيئة المصرل لسنة .1994

 .14القـ ــانون  10-03المـ ــحرخ ـ ــل  2003/07/19المتعلـ ــق بحمايـ ــة البيئـ ــة ـ ــل ىطـ ــار التنميـ ــة
المستدامة ،ا ر العدد .43

 .15حسـونة عبــد التنـل ،الحمايــة القانونيـة للبيئـة ـل ىطــار التنميـة المســتدامة ،أطروحـة الــدكتوراا،
كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة محمد خيضر بسكرل.2013/2012 ،

الهوامـــــش
 -1خويخل الية ،البيئة ل الج ائر الت لير علة اموساط الطبيعية واستراتيجيات الحماية،

جامعة سطيف  ،2صا .2

 -2ع ا ل ريدل ،ألر التقييم االقتصادل للتلو البيئل علة التنمية المستدامة ،مجلة

االقتصاد والتنمية البخرية ،صا .151

 -3الخام محمد قرخل ،التلو الصناعل ومخاطرا ،ميكانيكيته ،كيلية مواجهته ،التلو

الصناعل ،المترب  ،2012صا .2
 -4نل

المرجل ،صا .2

 -5أسامة الخولل ،دراسات حول الواقل البيئل ل الوطن العربل والدول النامية ،البيئة

وقضايا التنمية والتصنيل ،سلسلة كتب لقا ية خهرية ،يصدرالا المجل

واللنون وا داب ،الكويت  ،1990صا .189

الوطنل لللقا ة

 -6عبد القادر عوينات ،تحليل ا لار االقتصادية للمخك ت البيئية ل ل التنمية

المستدامة ،دراسة حالة الج ائر ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة سعد دحلب

البليدل ،مال  ،2008صا .118
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 -7نصت المادل  68من دستور " 2016للمواطن الحق ل بيئية سليمة ،تعمل الدولة علة

الحلا علة البيئة" االقانون  01-16المحرخ ل  2016/03/06المتضمن التعديل

الدستورل ا ر العدد  14لسنة .2016

 -8ين ر المواد  145 ،144من الدستور المصرل من سنة .1971
 -9ونا

يحل ،االليات القانونية لحماية البيئة ل الج ائر ،رسالة دكتورل ل القانون العام،

كلية الحقوق السياسية ،جامعة أبل بكر بالقايد تلمسان ،جويلية  ،2007صا .36
 -10ونا

يحل ،المرجل السابق ،صا .05

 -11أحمد لكحل ،الن ام القانونل لحماية البيئة والتنمية االقتصادية ،دار الومة للطباعة

والنخر والتو يل ،الج ائر  ،2015صا .478

 -12المادل  18 ،17من أحكام قانون البيئة المصرل ،رقم  04لسنة .1994
 -13المادل  28من أحكام قانون البيئة المصرل لسنة .1994

 -14المواد  33 ،29من أحكام قانون البيئة المصرل لسنة .1994

 -15القانون  10-03المحرخ ل  2003/07/19المتعلق بحماية البيئة ل ىطار التنمية

المستدامة ،ا ر العدد .43

 -16حسونة عبد التنل ،الحماية القانونية للبيئة ل ىطار التنمية المستدامة ،أطروحة

الدكتوراا ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة محمد خيضر بسكرل 2013/2012 ،ص،

صا .25-24
 -17ونا
 -18ونا

يحل ،المرجل السابق ،صا .75
يحل ،المرجل السابق ،صا .77

 -19مكرر ،صا .81
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