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ملخص:
هناك حاجة متزايدة لتوطني البعد البيئي يف عمليات التخطيط من أجل وضع
نظااا فعااا حلمايااة البيئااة وذل ا بسااب املخاااط املتزاياادة وكااكل االخن ا ا
العاملي يف أجندة التنمية املستدامة استجاب صناع السياسة اجلزائ ياو بشالل
منهجي هلكا التحدي ،حيث قاموا بتلييف التش يعات جلعل التخطايط صادياا
للبيئة وتهدف هكه ال ؤية إىل محاية املوارد البيئياة احلفاا علا التاوان البيئاي
ومنع أي ض ر بالبيئة أثناء مساعي الدفع االقتصادي
الكلمات املفتاحية:
التخطيط البيئي ،البعد البيئي ،التنمية املستدامة
Abstract:
There is a growing need to endogenize environmental
dimension in planning processes in order to lay out an effective
regime for environmental protection. This is imposed both by
the increasing risks and the global engagement in sustainable
development
agenda.
Algerian
policymakers
have
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systematically responded to this challenge; as they adapted
legislations make planning environmentally friendly. This vision
aims at protecting environmental resources; preserving
ecological equilibrium and preventing any damage to
environment while trying to boost the economy.
Keywords:
Environmental planning, environmental dimension, sustainable
development

مقدمة:
ال ش ا أ املتتبااع لوضااع النظااا البيئااي العاااملي املتاادهور واملتفاااق ساايدرك
الض ورة امللحة اليت أصبحت تاتضاي فا

محاياة قانونياة للبيئاة ،والادفاع عان

ماوماات اساتدامتها مان خال انتهاا آلياات وميلانيزماات فعالاة ،تاضاي علا
التجاونات واالنعلاسات الوخيمة عل النظ البيئية ،والتوجه حناو رؤياة حديثاة
للتنميااة جتمااع بااني الفعاليااة اإلقتصااادية والعدالااة االجتماعيااة ،مااع العماال عل ا
حتاي ا اسااتدامة بيئيااة ،وذل ا ماان خاال دم ا االعتبااارات البيئيااة ضاامن مااا ياات
اعداده من خطط وب ام تنموية
لتحاي التوان باني عملياة التنمياة ومحاياة البيئاة يف إطاار ماا يعا ف بالتنمياة
املستدامة ،مت استحداث وتبن آلية جديدة تعترب من أجنع الوسائل حلماياة البيئاة
تااادع باااالتخطيط البيئاااي وقاااد اعتماااد املشاا ع اجلزائا ا ي علاا عااادة أشااالا
ومظاااه للتخطاايط البيئااي ،تتناس ا وطبيعااة الاانظ البيئيااة ،حيااث ياااو هااكا
التخطاايط عل ا عناص ا بيئيااة حمااددة بااكاتها أو خي ا

التحااديات التنمويااة الاايت

تواجه البيئة ،كما ي تلز عل البيئة مبدلوهلا العاا والواساع ،ومان هناا تطا
هكه الورقة البحثية اإلشلالية التالية:
مااا مااد جناعااة التخطاايط البيئااي يف محايااة البيئااة وإرساااء وتفعياال التنميااة
املستدامة؟
املبحث األو  :ماهية التخطيط البيئي:
يعتاارب التخطاايط البيئااي ماان املواضاايع احلديثااة الاايت تشاالل إحااد املاومااات
األساسااية واملهمااة يف بناااء سياسااة بيئيااة متلاملااة وفعالااة ،وعل ا ال ا
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التخطيط البيئي هو جزء أساسي من التخطايط الشاامل ،إال أناه خيتلاف عناه يف
املفهو واملنه .

أوال :مفهو التخطيط البيئي:
ي كز التخطيط البيئي عل التأثريات والبعاد البيئاي للمشا وعات املارتحاة،
ويتمثاال هدفااه األساسااي يف االسااات ل األمثاال للمااوارد الطبيعيااة دو اإلضاا ار
بالبيئة ( م خيي) 2010 ،
حيااث يعاا ف التخطاايط البيئااي علاا أنااه أساالوب علمااي يهاادف إىل حتاياا
أهداف بيئية خالصة أو مصاحبة خلطط وب ام تنموية معينة ،وقد بدأ االهتماا
بهاااكا الناااوع مااان التخطااايط يف ساااتنيات الاا ا

املاضاااي (العااازاوي ،2016 ،ص

)104
يع ا ف أنصااار محايااة البيئااة التخطاايط البيئااي بأنااه " :وضااع ب نااام يتضاامن
قواعااد وتنظيمااات حمااددة حلمايااة البيئااة ،ماان خاال التوقااع والتنبااؤ باملخاااط
واملشااللت البيئيااة الاايت ميلاان أ تظه ا مسااتابل ،وأخااك احليطااة واحلااكر
بشأنها عن ط ي وضع اخلطط اللنماة لوقايتهاا وكاكل للتاليال مان اخلساائ
املرتتبة عليها" (ننلنة ،2012 ،ص )355
فيما ع فه مفل و التنمية أيضا عل أنه " :مفهو ومنه جديد يااو خطاط
التنمية من منظور بيئي" أو مبعن آخ "التخطيط الاكي حيلماه بالدرجاة األوىل
البعااد البيئااي واآلثااار البيئيااة املتوقعااة خلطااط التنميااة عل ا املااد املنظااور و ااري
املنظور ،فهو التخطيط الكي يهت بالادرات واحلمولاة البيئياة ،وهاو احلاد الاكي
جي أ تتوقف عنده وال تتعداه حت ال حتدث نتائ علساية قاد تعصاف بلال
مثار مش وعات خطط التنمية" (بوطاليب ،2017 ،ص)31
وهاااو مااانه حاااديث وأسااالوب وقاااائي ،ي ماااي إىل تاااأطري وتصاااور األهاااداف
اإلسااارتاتيجية املا ا اد حتاياهاااا مساااتابل يف اجملاااا البيئاااي بشااالل مشاااولي أو
قطااااعي ،وذلا ا وفااااا ملاااا متلياااه توجهاااات السياساااة الوطنياااة املعتمااادة يف هاااكا
اجملا (دعموش ،2010 ،ص )42
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يستعمل املش ع مصطلح املخطط كأداة حلماية البيئة يف أكثا مان مناسابة
كاااملخطط الااوطي لتهيئااة اإلقلااي واملخطااط الااوطي ماان أجاال البيئااة والتنميااة
املستدامة وخمططات التهيئة والتعمري وخمططاات امليااه ،واملخططاات التوجيهياة
لتهيئااة املااوارد املائيااة ،وخمطااط تهيئااة السااياحة واملخططااات الوطنيااة واحملليااة
لتسيري النفايات (بن أمحد ،2009 ،ص ص )124-123
ثانيا :مبادئ التخطيط البيئي:
يستند التخطيط البيئي الفعا علا جمموعاة مان ال كاائز ،الايت ال ميلان
هلكا األخري أ ياو بتحاي أهدافه الوقائية واحلماية للبيئة إال بتوف ها وهي:
 -1مبدأ الوقاية:
ياو التخطيط البيئاي علا قواعاد وقائياة ،علا اعتباار أ تطبيا املبادأ هاو
أقل كلفة وأكث فعالية من معاجلاة املشاللت بعاد حادوثها ،ذلا أ أسالوب
اختاذ اإلج اءات اللنماة إلصال الضا ر البيئاي حاني هاوره ،وهاو املبادأ الاكي
ك ساته العديااد ماان اإلعلناات واملواثيا الدوليااة ومنهااا إعال ريااو بشااأ البيئااة
والتنمية يف إطار املبدأ  15والكي ن

علا أناه " :مان أجال محاياة البيئاة ،تأخاك

الدو  ،عل نطاق واسع بالنه الوقائي ،حس قدراتها" (إعل ريو بشأ البيئة
والتنمية ،1997 ،ص)23
جتاادر اإلشااارة إىل أ املش ا ع اجلزائ ا ي قااد تبنا هااكا املباادأ يف املااادة  4ماان
قانو البيئة واليت نصت عل " :مبادأ النشاا الوقاائي وتصاحيح األضا ار البيئياة
باألولوية عند املصدر ويلو ذل باستعما أحسان التانياات املتاوف ة وبتللفاة
اقتصادية مابولة"(قانو  ،10-03اجل يدة ال مسية ،2003 ،عدد )43
 -2مبدأ التلامل والشمو :
يعتماد التخطاايط البيئاي عنااد إعااداد أي خطاة كاناات علا النظا ة الشاامولية
والتلامليااة للبيئااة ،وهااكا راجااع لتميااز العلقااات البيئيااة خباصااية الرتابااط مااا
جيعلها تتأث ببعضها البعض وكال ضا ر يف عنصا منهاا ياؤث يف اآلخا  ،حياث
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جي ا أ تلااو اخلطااة البيئيااة شاااملة ياادخل ضاامنها كاال العناص ا امللونااة
للمحيط وللبيئة
 -3مبدأ العودة إىل الطبيعة:
حي ا ص املخطااط البيئااي أوال بالبحااث عاان احللااو الاايت ميلاان أ تااادمها
الطبيعاااة قبااال اللجاااوء إىل أي حااال آخاا  ،فماااثل عناااد معاجلاااة مشاااللة اآلفاااات
احلش ية والنباتية ،جند أ اعتمااد أسالوب امللافحاة البيولوجياة إىل جانا أناه
فعا وقليل التللياف وال يارتك آثاارا ضاارة علا البيئاة والصاحة ،علا الناايض
من املبيدات املصطنعة اليت هلا آثار بيئية خطرية عناد اساتخدامها ،باإلضاافة إىل
ارتفاع تللفتها (بوطاليب ،2017 ،ص)36
 -4مبدأ االعتماد عل الكات:
جي ا أ تلااو اخلطااط البيئيااة مبنيااة عل ا معااارف وخااربات حمليااة حت ا
تتماشاا واخلصوصاايات احملليااة ،وهااكا ال يعااي عااد االسااتفادة ماان اخلااربات
األجنبيااة وإمنااا جي ا أ تلااو االسااتفادة وفاااا لض ا ورة واحتياجااات اجملتمااع
احمللي (دعموش ،2010 ،ص )43
ثالثا :أهمية التخطيط البيئي:
تلمن أهمية التخطيط البيئاي يف اعتبااره وسايلة مان أجناح الوساائل حلماياة
البيئة ،وي جع ذلا لطبيعتاه الوقائياة ،وهاو آلياة فعالاة الساتخدا املاوارد البيئياة
بلفاااءة ،وبأساالوب ال يض ا بالبيئااة ،وحيا ا يف نف ا

الوقاات التنميااة املطلوبااة،

وقااد تزايااد االهتمااا بااالتخطيط البيئااي نظاا ا ألهميتااه يف حتاياا التااوان بااني
أهااداف التنميااة واحلفااا عل ا البيئااة (ال مياادي ،طلحااي ،2018 ،ص،)262
وبااكل ف ا التخطاايط البيئااي يلتس ا أهميااة قصااو ول اه فوائااد كااثرية سااواء
كانت بيئياة أو اقتصاادية أو اجتماعياة أو صاحية ،والايت ميلان الوقاوف عليهاا
عل النحو التالي:
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 -1األهمية البيئية للتخطيط البيئي:
تلمن األهمية البيئية أو احليوية للتخطيط البيئي يف محاية األوسا البيئية
وخمتلااف ملوناتهااا مااان خطاا التلااوث والتااادهور باعتبارهااا ماومااات أساساااية
للتااوان اإليلولااوجي ،وإجياااد احللااو املناساابة للاال مشاالل بيئااي قااائ أو
حمتمل وقوعه مستابل (دعموش ،2010 ،ص  ،)45تبعا لكل سنحاو حص
بعض الفوائد اليت حتس لصاحل البيئية عند تطبي التخطيط البيئي:
أ -ت شيد عمل اإلدارة البيئية :حيث يعد التخطيط البيئي هو األسلوب األمثال
الكي ميلن أ تضمن اإلدارة البيئية من خلله باأ اجلهاود الايت تباكهلا حلماياة
البيئة تسري بشلل منظ وخمطط ،وساتلو هلاا نتاائ م ضاية (السايد ،عباد
ال ناق ،2008 ،ص)33
ب-تلاا ي

الطااابع الوقااائي حلمايااة البيئااة :فهااو يتفاااد حاادوث املخاااط

واملشاكل البيئية قبل حدوثها ،كماا أناه جينا وقاوع التنااقض باني السياساات
اليت تنتجها األجهزة واملؤسسات اليت هلا علقة حبماية البيئة ،ذل أ التخطيط
حيدد دور كل األجهزة واملؤسسات حتديادا دقيااا ،وكاكل ينسا بينهاا ألجال
احلماية األمثل للبيئة (حسونة ،2013 ،ص)141
جا -تل ي

مبادئ محاية البيئة :يعترب أحد أها اآللياات الاانونياة الايت يات

من خلهلا تلا ي

مباادئ محاياة البيئاة السايما تلا الايت يط ا عليهاا الطاابع

الوقائي مثل :مبدأ الوقاية ،مبادأ التنمياة املساتدامة ،مبادأ اإلدماا  ،مبادأ تاياي
األث البيئي ،مبدأ اإلعل
د-حتايا ا التنمياااة املساااتدامة :حياااث يعمااال علا ا عالناااة اسااات ل الثا ا وات
الطبيعيااة بط ياااة مسااتدامة لفائاادة األجيااا الصاااعدة ،واحملافظااة عل ا البيئااة
واملوارد البيئية وضما احلاجات املستابلية للسلا (بودقة)2011 ،
ه -حتاي أربا اقتصادية :يض التخطيط البيئي يف طياتاه مشا وعات حتاا
أرباح اا اقتصااادية ،وأفضاال مثااا عل ا ذل ا مش ا وعات إعااادة تاادوي املخلفااات،
فبدال من التخل

من املخلفات وماا حتملاه مان نفااات مالياة وآثاار بيئياة سالبية،

612

دور التخطيط البيئي يف إدماج البعد البيئي ...

بوغنيم مسية  -عبد الكريم هشام

ف نااه ياات التعاماال معهااا بوصاافها مااوردا اقتصاااديا ،وذلا ب عااادة تاادوي ها إلنتااا
العديد من املنتجات (السيد ،عبد ال ناق ،2008 ،ص)35
رابعا :أدوات التخطيط البيئي:
لتحاي األهداف امل جوة من التخطيط البيئي ،تعتماد السالطات املعنياة علا
عدة أدوات يف بناء ب اجمها وخططها البيئية واليت ميلن أ نكك منها:
 -1تايي األث البيئي:
تعاد دراساات التايااي البيئاي األداة ال ئيساية لعمليااة التخطايط البيئاي ،نظا ا
لفاعليااة نتائجهااا بشاالل كاابري ،حيااث يعاا ف هااكا اإلجاا اء عل ا أنااه دراسااة
لتوقعااات اآلثااار أو امل ا دود البيئااي للمشاااريع التنمويااة الضااارة واملفياادة ،املباش ا ة
و ري املباش ة ،ونتائجها واحتما وقوع األض ار عل اجملتماع يف منطااة املشا وع
أو املناااط اجملاااورة ،سااواء كاناات حمليااة أو وطنيااة أو عامليااة ،وذل ا ماان أجاال
معاجلة وتفادي هكه اآلثار (العصفور ،2005 ،ص)5
فاالتايي البيئااي وسايلة ماان أجال حتديااد واختياار الباادائل املتاحاة يف املشاااريع
التنموية ،من أجل التخفيف عل ملونات وعناص البيئة مان األضا ار الايت قاد
تنج عن هكه املشاريع (كوسا  ،2017 ،ص)165
يساااه التايااي البيئااي يف حتديااد أفضاال الط ا ق للتعاماال مااع اآلثااار الساالبية
للمش وعات وكيفية احلد منها ،ويت تايي األث البيئي للمشا وعات مان خال
مايلي:
 مد ملئمة موقع املش وع بيئيا ،والعوامل الطبيعية اليت تؤث عل املوقع قدرة البيئة عل حتمل اآلثار السلبية للمش وع اآلثار السلبية للمش وع عل صحة وحياة السلا اآلثار السلبية للمش وع عل مد حتاياه للتنمية املستدامة االساتفادة ماان تاياي املشا وعات الاائماة وآثارهااا علا البيئة(املنشااان ،صص)608-586
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إ جنااا عمليااة تايااي األثاا البيئااي يتوقااف علاا عاادد ماان األساا

أهمهااا

الرتكيااز عل ا الاضااايا األساسااية اخلاصااة بالبيئااة ،وتااواف اللااوادر البش ا ية
املؤهلااة ،واملشاااركة اجملتمعيااة ،وأيضااا تااادي خيااارات واضااحة وقابلااة للتطبيا
ف ذا توف ت هكه ال كائز حاات دراساات تاياي األثا البيئاي أهادافها املساط ة
من أجلها واليت ميلن حص ها فيما يلي:
 ضما محاية البيئة واملوارد الطبيعية واحلفا عليها مباا يف ذلا اجلواناامل تبطة بصحة اإلنسا وضما استدامة هكه املوارد لألجيا الاادمة
 حتاياا الاااادر الاالن مااان املتابعااة وامل اقباااة البيئيااة املساااتم ة ملشاا وعاتالتنميااة ،مبااا يلفاال عااد احنا اف هااكه املشا وعات عاان املتطلبااات البيئيااة الاايت
تضمن جناحها وإستم اريتها (كوسا  ،2017 ،ص)166
 املساهمة يف حتسني عملية صناعة الا ار من خال حتدياد اآلثاار السالبيةواالجيابية للمشاريع عل البيئة (قاس  ،2008 ،ص)191
 -2اإلدارة البيئية:
إ نظااا اإلدارة البيئيااة هااو أو حماولااة شاااملة وجااادة ماان أجاال جعاال البيئااة
و يفة من و ائف الش كة شأنها شأ و يفة اإلنتا والتسوي واملالية( ،جنا ،
 ،2012ص ص ،)315-314ويعد وجاود اإلدارة البيئياة داخال كال املشا وعات
أحااد مؤش ا ات ضااما جنااا هااكه املشا وعات يف احلااد ماان آثارهااا الساالبية علا
البيئة (املنشان ،ص ص ،)608-586حيث تعا ف اإلدارة البيئياة علا أنهاا" :أداة
إداريااة م نااة ،تساااعد املؤسسااات علاا فهاا وتايااي وحتسااني اجلواناا البيئيااة
ألنشاااطتها أو منتجاتهاااا وعملياتهاااا مااان خااال إطاااار تلااااملي حتايااااا لاااردارة
اللفء للمخاط والتأثريات البيئية احلالية واحملتملة"
تسااه اإلدارة البيئياة يف حتايا التاوان باني النماو احلاالي والنماو املساتابلي
للمشاا وعات علاا املاااد الطويااال ،حياااث تهااات اإلدارة البيئياااة بوضاااع سياساااات
مسااتابلية للتع ا ف عل ا املشااللت البيئيااة وكيفيااة التعاماال معهااا واحلااد ماان
آثارها ،وتتمثل أهدافها يف تاليل اآلثار السالبية ألنشاطة املشا وع ،والتأكاد مان
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أ أنشاااطة اإلدارة البيئياااة يف حتسااان مساااتم (ال ميااادي ،طلحاااي ،2018 ،ص
)191
 -3نظ املعلومات اجل افية:
هااو جمموعااة ماان حااز الربجميااات الاايت متتااان بااادرتها عل ا إدخااا وختاازين
واستعادة ومعاجلة وعا

بياناات ملانياة جلازء مان األر

حياث جتماع تانياة

املعلومات اجل افية بني قواعد املعلومات الشائعة-البحث أو التحليل اإلحصاائي-
وبني الاواعد الف يدة اليت تادمها اخل ائط من التصور والتحليل اجل ايف ،مماا
جيعلاااها ذات قيماااة عالياااة لشا ا

األحاااداث وتوقاااع ماااا سااايحدث (عباااد الا ا ناق،

 ،2005ص ص)10-9
جت اإلشارة إىل جمموعة الفوائاد امل جاوة مان اساتخدا أداة نظا املعلوماات
اجل افية واليت تتمثل فيما يلي:
 -تسهيل عملية التخطيطالبيئي(McLain,Rebecca,Todd,2017,PP61-

)74
 رباااط البياناااات واخلاا ائط وكافاااة املعلوماااات يف نظاااا واحاااد ،وحتليلاااهاواستخ ا معلومات مرتابطة وذات قيمة
 تساعد متخكي الا ارات يف اختاذ بناء عل معلومات حديثة ودقياة -تالي

الوقت املست ق لتحليل املواقع للحصو عل نتائ

 حفظ املعلومات بشلل نهائي ،وإملانية االساتفادة بهاا فيماا بعاد يف أيوقت (حيياوي ،ابن أ السعد ،2015 ،ص)06
 ختفيض التلاليف اخلاصة جبمع البيانات وحتليلها وع ضها قااادرة املعلوماااات اجل افياااة علااا حااال املشااااكل املعاااادة الااايت تواجاااهاملخططني البيئايني ،ودعا اختااذ الاا ارات ال شايدة ،وإعاداد اخلطاط التنموياة
وتنفيكها مبعدالت أس ع وجبودة عالية (رامي ،2010 ،ص ص)13-12
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خامسا :ماومات التخطيط البيئي:
هناك مجلة من املاومات والادعائ الايت جيا توف هاا لضاما فعالياة وجناا
التخطيط البيئي ،حيث تتمثل هكه املاومات فيما يلي:
 -1تواف معلومات بيئية شاملة وتفصيلية:
تعتاارب املعلومااات البيئيااة أسااا

ومفتااا جنااا التخطاايط البيئااي ،حيااث أ

املعلومااات البيئيااة هااي أيااة معلومااات ملتوبااة ،مسااموعة أو منظااورة ،كميااة أو
نوعيااااة ،بيانيااااة أو ختطيطيااااة عاااان البيئااااة (جناا ا  ،2012 ،ص ،)328فتااااوف
املعلومات البيئية يعترب اإلسرتاتيجية والدعامة األوىل للتخطيط البيئي ،وال باد أ
تلو هكه املعلومات تتس بالدقة والشمو والتفصيل
 -2وجود إدارة بيئية فعالة:
إ وجود إدارة بيئية فعالاة متتلا قادرات مؤسساية ،ولاديها خاربات يف العمال
البيئي ومعزنة بلوادر مؤهلة فنيا وبيئيا ،ال يعد عامل لنجا هكه العملية فااط
بل يعاد شا طا جوه ياا حتا حياا التخطايط البيئاي أهدافاه ،فنجاا أياة خطاة
بيئية م هو مبد قدرة اإلدارة علا تنفياكها وم اقبتهاا وتعديلاها (عبادال ناق،
 ،2005ص)10
 -3املخطط البيئي:
ياصااد باااملخطط البيئااي ذل ا الشااخ

الااكي تتااواف لديااه اخلااربة واملع فااة

اللافيااة يف جمااا محايااة البيئااة واحلفااا عليهااا ،ويعتمااد علا خربتااه ومع فتااه
عند قيامه بالتخطيط للمش وعات املختلفة
 -4ال قابة البيئية:
تعد آلية ال قابة واملتابعة املستم ة قبل وبعد تنفيك اخلطة من بني أحد مصادر
جنااا وفعاليااة التخطاايط البيئااي ،حيااث تساااه يف التأكااد ماان تطبي ا كافااة
اإلج اءات وااللتزامات البيئية املوجاودة يف اخلطاة وعاد جتاهلاها (عباد الا ناق،
 ،2005ص ،)10كمااااا أنهااااا تااااوف آليااااة تصااااحيحية قائمااااة علاااا خاصااااية
االساارتجاع ،والاايت ميلاان ماان خلهلااا تعااديل املخطااط وتلييفااه مااع ماات ريات
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البيئااة الداخليااة واخلارجيااة (حم ا ن ،صاايد ،2017 ،ص " )186أل التخطاايط
يااااو علا ا مجاااع احلااااائ واملعلوماااات ملواجهاااة املساااتابل ومااان الصاااع تاااوف
املعلومات واحلاائ بصورة دائمة ،كما أنه من الصع اإلملا جبميع االعتباارات
اليت تؤث عل موقف معني" (اجملدوب ،2002 ،ص)236
 -5التوعية البيئية:
جي أ يلو هناك وعي لد أف اد اجملتماع احمللاي ،لضاما جناا عملياة
التخطيط البيئي ،فاخنفا

الوعي قد يتسب يف فشال عملياة التخطايط البيئاي

بشلل كبري ،كاملش وعات تتللف مبالغ كبرية ،وال حتا أربا إقتصاادية
(ال ميدي ،طلحي)268 ،2018 ،
 -6املشاركة اجملتمعية:
ميثاال مباادأ مشاااركة األف ا اد كجهااة مسااتالة عاان الساالطة أو هيئااة اختاااذ
الا ار يف آليات وم احل بلورة ق اراتها أحد ال كائز األساسية اليت قامت عليها
السياسااات والتوجهااات اإلنسااانية املعاص ا ة يف جمااا محايااة البيئااة (ب كااات،
 ،2014ص)132
كما أ من أسباب فعالية املخطط البيئي وحتاياه ألهدافه اليت يصبو إليهاا
هااو إعااداده بالش ا اكة مااع اجملتمااع املاادني ،حيااث أ األف ا اد احمللاايني يعتااربو
األكث ا ارتباطااا ببيئااته وإدراكااا ملشاااكلها ،ولااكل ف ا مشاااركته تااوف
للمخططاااني البيئااايني بياناااات ومعلوماااات قيماااة وتفهماااا أفضااال للااااي واملعاااارف
واخلربات احمللية ،كما يلس تأييده وتابله للمشاريع املدرجة يف اخلطاط
البيئية ( عبد ال ناق ،2005 ،ص)11
املبحث الثاني :التل ي

الاانوني للتخطيط البيئي يف التش يع اجلزائ ي:

تشهد سياسة التخطيط البيئي يف اآلونة األخارية انتشاارا واساعا يف اجلزائا ،
وعلا كافااة املسااتويات تا ج بصاادور عديااد كاابري ماان الاااوانني الاايت شااللت
إطارا قانونياا لصايا ة وهندساة عادد ضاخ مان املخططاات (بوطااليب ،ص)67
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وفيما يلي نستشف تدرجييا أه حمتويات املنظوماة الاانونياة اجلزائ ياة الداعماة
للتخطيط البيئي:
أوال :التخطيط البيئي ضمن قانو رق  03/83املتعل حبماية البيئة:
مل تعاا ف اجلزائا ا التخطااايط البيئاااي إال يف الثمانياااات ،وميلااان أ حنااادد
بااوادره بصاادور قااانو محايااة البيئااة ساانة  ،1983كااأو قااانو يتناااو املسااائل
البيئية من منظور شامل ،حيث أ هكا الاانو ن

ص احة عل تبي التخطايط

البيئااي ،كمااا أشااار إىل ض ا ورة حتسا التخطاايط الااوطي لعاماال محايااة البيئااة
للونهااا تعااد مطلبااا أساساايا للسياسااة الوطنيااة للتنميااة االقتصااادية واالجتماعي اة
(املادة ،2الاانو )03-83
بال جوع للمادة  03من قانو محاية البيئة الساب الكك جنادها تان

علا

أ  " :تاتضاااي التنمياااة الوطنياااة حتاياا التاااوان الضاا وري باااني متطلباااات النماااو
االقتصادي ومتطلبات محاية البيئة واحملافظة عل إطار معيشة السالا " فنجاد
املش ع اجلزائ ي قد ك

املطل البيئاي كأحاد العوامال األساساية يف عملياة

التخطاايط التنمااوي ودعااا إىل التلااافؤ يف األخااك باألبعاااد االقتصااادية والبيئيااة
واالجتماعية وللن هكا ال يعي إدما البعد البيئي بالصافة الايت يتطلبهاا مفهاو
التنمياة املساتدامة ،فباال

مان أ قاانو محاياة البيئاة  03/83املل ا قاد نا

ص احة علا ضا ورة أ ال تتعاد طموحاات التخطايط االقتصاادي احلاد البيئاي
مبااا يشاالل خط ا ا عل ا البيئااة ،إال أ أ ل ا الاااوانني الاايت تلاات صاادور قااانو
محايااة البيئااة ،مل جتسااد التوجهااات اجلدياادة الاايت أرساااها هااكا الاااانو حيااث
جاءت نصوص بعضها خالية من أي اعتبار ملسألة البيئة (بوطاليب ،ص)70
ف ذا تصفحنا ب ام املخطط اخلماسي األو والثاني ( 1989-1985الاانو
 ،)22-84جندها تلشاف عاد وضاع أي اعتباارات بيئياة أو موانناة باني حتايا
التنمية ومتطلبات محاية البيئة(املادة  ،08الاانو )22-84
ثانيا :التخطيط البيئي ضمن قانو  04-98املتعل حبماية الرتاث الثاايف:
يتعل ا هااكا الاااانو حبمايااة الاارتاث الثاااايف ،وهااو إحااد الاااوانني املندرجااة
ضامن الااوانني البيئيااة الاطاعياة ،وهااكا ماا أكدتاه املااادة  30الفاا ة  1و 2منااه
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واليت جااءت باا " :يات إعاداد خمطاط محاياة واستصال املواقاع األث ياة واملنطااة
احملمية التابعة هلا"
ثالثاا :التخطايط البيئااي ضامن قااانو رقا  19-01املتعلا بتسايري النفايااات
وم اقبتها وإنالتها
يعتاااارب مشاااالل النفايااااات هاااااج

خطاا ا أمااااا االسااااتا ار االيلولااااوجي

واالقتصادي واالجتماعي ،تاتضي ض ورة تسليط اجلهود عل مواجهتاه باالط ق
الوقائية أو العلجية (تاومي ،2001 ،ص ،)161اليت تاتضي إعداد خمطط بلادي لتسايري
النفايااات املنزليااة ومااا شااابهها ،وج ا د للميااات النفايااات املنزليااة ومااا شااابهها
ومواقع ومنشآت املعاجلة املوجودة يف إقلي البلدية مع تعيينها
رابعا :التخطيط البيئاي ضامن قاانو  20-01املتعلا بتهيئاة اإلقلاي وتنميتاه
املستدامة:
اساااتحدث املشا ا ع اجلزائا ا ي ضااامن هاااكا الااااانو أداة م كزياااة لتجسااايد
توجيهات السياسة الوطنية لتهيئاة اإلقلاي وتنميتاه املساتدامة ،تتمثال يف املخطاط
الوطي لتهيئة اإلقلي والكي تعاده الدولاة ويصاادق علياه عان ط يا التشا يع ملادة
نمنية تادر با  20سنة (

املادة  20فا ة  01من الاانو رق )20-01

يهدف هكا األخري إىل الاضاء عل الفوض وضبط اإلختلالت الايت شاهدها
اجملا  ،كما تتضمن بعدا ايلولوجياا حمضاا ك ضافاء العالنياة يف اسات ل
الفضاء الوطي وت شيد استعما املوارد الطبيعية والاتحل يف البنياة احلضا ية
للمد واحلفا عل الرتاث الوطي التارخيي والثاايف

(املادة  09من قانو رق )20-01

باإلضااافة إىل ح ا ص املشا ع علا إدمااا االهتمامااات البيئيااة ضاامن املخطااط
الااوطي لتهيئااة اإلقلااي إذ أوج ا أ يتضاامن املخطااط حتديااد املبااادئ واألعمااا
اخلاصااااة بتنظااااي الفضاااااءات الطبيعيااااة واملساااااحات احملميااااة واملواقااااع األث يااااة
والتارخيية

(املادة  11من قانو رقا

 ،)20-01ومن جهاة أخا

أوجا املشا ع املخطاط علا

م اعاااة اخلصوصاايات الاايت يتميااز بهااا اإلقلااي اجلزائ ا ي

(املااادة  12ماان قااانو رق ا )20-01

الساايما تل ا املتعلاااة بالفضاااءات احلساسااة نظ ا ا للتااأثري املباش ا الااكي تلحاااه
بالبيئة
619

اجمللد05 :

اجمللة اجلزائرية لألمن اإلنساني

العدد02 :

جويلية 2020

خامسا :التخطيط البيئي ضمن قانو رق  02-02املتعلا حبماياة السااحل
وتثمينه:
يعد قانو محاية الساحل وتثمينه من الاوانني البيئية الاطاعية اليت ك ست
التخطايط كآلياة للتسايري واحلماياة ،وهاكا ماا نستشافه مان خال املااادة  26يف
فا تها ال ابعة  4منه عل ختصي
وتسيري املنطاة الساحلية ل

البلديات اجملاورة للبحا مبخططاات التهيئاة

محاياة فضااءاتها الشااطئية مان أخطاار التلاوث،

وخاصة احلساسة منها
باااالنظ للماااادة  33جنااادها انتهجااات السااابيل التخطيطاااي مااان أجااال إعاااداد
خمططااات تساااتجي ملاتضاايات التااادخل املسااتعجل حلماياااة الشاا يط السااااحلي
واملناااط الشاااطئية والبحا ماان احلاااالت اخلطا ة للتلااوث (الاااانو رق ا 02-02
يتعل حبماية الساحل وتثمينه ،2002 ،اجل يدة ال مسية ،العدد)10
سادسا :التخطيط البيئي ضمن قانو رق  10-03املتعل حبماياة البيئاة يف
إطار التنمية املستدامة:
صدر الااانو املتعلا بالبيئاة يف إطاار التنمياة املساتدامة سانة  2003كأحاد
أولويات اإلسرتاتيجية العامة املعتمدة يف اجملا البيئاي ،باعتبااره واجهاة تشا يعية
بااارنة مسحاات بتااأطري سياسااة عموميااة فعالااة حلمايااة البيئااة ،الساايما ماان خاال
األدوات املعتمدة لتسيريها بصفة عامة ،ومان خال اآللياة التخطيطياة علا وجاه
اخلصااوص ،حيااث نصاات املااادة  02منااه عل ا جمموعااة األهااداف املسااط ة وراء
محاية البيئة يف إطار التنمياة املساتدامة وذلا كااآلتي" :تهادف محاياة البيئاة يف
إطار التنمية املستدامة ،إىل ما يلي:
 حتديد املبادئ األساسية وقواعد تسيري البيئة ت قية تنمية وطنية مستدامة بتحسني ش و املعيشة ،والعمال علا ضاماإطار معيشي سلي
 الوقاية من كل أشلا التلوث واألضا ار امللحااة بالبيئاة ،وذلا بضامااحلفا عل ملوناتها
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 إصل األوسا املتض رة ت قياااة االساااتعما اإليلولاااوجي العالناااي للماااوارد الطبيعياااة املتاااوف ة،وككل إستعما التلنولوجيات األكث نااء
 -تاادعي اإلعاال والتحسااي

ومشاااركة اجلمهااور وخمتلااف املتاادخلني يف

تدابري محاية البيئة"
يعتاارب قااانو محايااة البيئااة يف إطااار التنميااة املسااتدامة م جااع قااانوني أساسااي
آللية التخطيط البيئي ،إذ جند املادة  03يف فا تها  04من قاانو  10-03تان
عل مبدأ اإلدما  ،ومبدأ احليطة ضمن املبادئ العامة اليت يتأس

عليهاا قاانو

محايااة البيئااة يف إطااار التنميااة املسااتدامة مت إدرا الو يفااة التخطيطيااة لألنشااطة
البيئيااة يف الفصاال الثالااث ماان الباااب الثاااني املتعل ا بااأدوات تساايري البيئااة وذل ا
حتدياادا يف ن ا

املااادة  13منااه والاايت نصاات عل ا مااايلي" :تعااد الااونارة املللفااة

بالبيئة خمططا وطنيا للنشا البيئي والتنمية املستدامة
حيادد هااكا املخطااط جممال األنشااطة الاايت تعتااز الدولاة الايااا بهااا يف جمااا
البيئة" وجتدر امللحظة أ املدة الاانونية الايت يعاد هلاا املخطاط الاوطي للنشاا
البيئي والتنمية املساتدامة حاددت ب مخا

( )5سانوات ،ويات حتدياد كيفياات

املبادرة بهكا املخطط واملصادقة علياه وتعديلاه عان ط يا التنظاي (املاادة  14مان
الااااانو  10-03املتعلا ا حبماياااة البيئاااة يف إطاااار التنمياااة املساااتدامة،1983 ،
اجل يدة ال مسية ،عدد)06
جت اإلشاارة إىل أ الان
والبيئااة ،لااي

علا الصالحية التخطيطياة لاونارة تهيئاة اإلقلاي

ولياادة الاااانو املتعل ا حبماي اة البيئااة يف إطااار التنميااة املسااتدامة،

وإمنا سب اإلملا بها يف الن

التنظيمي اخلااص بصالحيات ونيا تهيئاة اإلقلاي

والبيئاااااة(املادة  05مااااان امل ساااااو التنفياااااكي رقااا ا  ،2001 ،08-01اجل يااااادة
ال مسية ،عدد)04
سااابعا :التخطاايط البيئااي ضاامن قااانو  20-04املتعلا بالوقايااة ماان األخطااار
اللرب وتسيري اللوارث يف إطار التنمية املستدامة:
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يعترب قانو الوقاية من األخطاار اللارب وتسايري اللاوارث يف إطاار التنمياة
املسااتدامة ،ماان بااني الاااوانني الاايت ك ساات اآلليااة التخطيطيااة بشاالل موسااع،
حيااث جنااد ذل ا يف الفصاال األو اخلاااص بالاواعااد العامااة املطباااة عل ا مجيااع
األخطار اللارب  ،يف املاادة  16فاا ة  01مناه نصات علا إحاداث خمطاط عاا
للوقايااة ماان كاال خط ا كاابري حماادد يف مضاامو املااادة  10ماان نف ا

الاااانو ،

فعل سبيل املثاا األحلاا اخلاصاة بالوقاياة مان املخااط املناخياة ،حياث هاكه
األخاارية قااد تلااو ريااا قويااة أو ساااو أمطااار زي ا ة ،اجلفاااف أو التصااح ،
ال يا ال ملية أو العواصف الثلجية (املاادة  26مان الااانو رقا  ،)02-04حياث
حياادد املخطااط العااا للوقايااة ماان املخاااط املناخيااة الساااباة الااكك  ،املناااط
املع ضااة ألي ماان هااكه املخاااط وكيفيااات املواكبااة مل اقبااة تطااور أي ماان هااكه
املخاط  ،باإلضافة إىل مستويات وش و وكيفيات وإج اءات إطلق اإلنكارات
املبل ة واإلنكارات عند وقوع أي من هكه املخاط  ،وكاكا إجا اءات وقاف هاكه
اإلنكارات وككل تدابري الوقاية املطباة عند إعل اإلنكار املبل ( املاادة 27
من الاانو رق )2004 ،02-04
ثامنا :التخطيط البيئي ضمن قانو  12-05املتضمن قانو املياه:
تبن ا املشاا ع اجلزائاا ي يف قااانو  12-05املتعل ا باملياااه أساالوب التخطاايط
لتساايري املااوارد املائيااة ،ويظه ا هااكا األساالوب ماان خاال صااورتني همااا املخطااط
التاااوجيهي لتهيئاااة املاااوارد املائياااة ،واملخطاااط الاااوطي للمااااء (حساااونة،2017 ،
ص)2011-2010
تعترب عملية مع فة وتايي املوارد املائية املتاحة اخلطاوة األوىل حناو التخطايط
لتنميتهااا كميااا ونوعيااا ،كمااا بزيااادة حج ا املتااا للسااتخدا منهااا ،ونوعيااا
بتحسني مواصفاتها (مصطف  ،2001 ،ص )61
طبااااا للماااادة  59فااااد مت تااادعي املخطاااط التاااوجيهي لتهيئاااة املاااوارد املائياااة
باستحداث املخطاط الاوطي للمااء الاكي حيادد األهاداف واألولوياات الوطنياة يف
جما حشد املوارد املائية وتسريها املدم وحتويلتها وختصيصها
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تاسعا :التخطيط البيئاي ضامن قاانو رقا  06-07املتعلا بتسايري املسااحات
اخلض اء ومحايتها وتنميتها:
يهدف هكا الاانو إىل حتديد تسيري املساحات اخلض اء ومحايتها وتنميتها،
يف إطااار التنميااة املسااتدامة ،وذلا عاان ط يا أدوات تساايري املساااحات اخلضا اء
اليت ن

عليها الاانو  06-07يف الباب الثااني مناه وبالتحدياد املاادة  05والايت

تتمثل يف تصنيف املساحات اخلض اء ،وخمططاات تسايري املسااحات اخلضا اء،
ومااان ذلا ا نستشاااف أهمياااة آلياااة التخطااايط البيئاااي يف الاياااا بو يفاااة التسااايري
واحلماية وحتاي التنمية عل مستو املساحات اخلض اء
جت امللحظة أ خمطط تسيري املساحات اخلض اء ملف تااي حيتاوي علا
جمموعة تادابري التسايري والصايانة واالساتعما وكاكا مجياع التعليماات اخلاصاة
حلمايااة املساااحة اخلض ا اء املعنيااة واحملافظااة عليهااا ،قصااد ضااما اسااتدامتها
وحيدد حمتو خمطط تسيري املسااحات اخلضا اء وكيفياات إعاداده واملصاادقة
عليه وتنفيكه حس الصنف املنتمية إليه املساحة اخلضا اء ،عان ط يا التنظاي
(املادة  26من الاانو رق )06-07
عاش ا :التخطايط البيئاي ضامن قاانو  02-11املتعلا باجملااالت احملمياة يف
إطار التنمية املستدامة
يهدف هكا الاانو إىل تصنيف اجملاالت احملمياة وحتدياد كيفياات تسايريها
ومحايتها يف إطار التنمية املستدامة وفاا للمبادئ واألس

التش يعية املعمو بهاا

يف جما محاية البيئة
جت ا امللحظااة أ اجملاااالت احملميااة هااي إقلااي كاال أو جاازء ماان بلديااة أو
بلاديات باإلضاافة للمنااط التابعاة لألمالك العمومياة البح ياة اخلاضاعة ألنظماة
خاصة ،ويف سبيل تسيري اجملاالت احملمية ف ذلا يعاود للمؤسساة الايت أنشائت
مببادرة من السلطة اليت قامات با ج اء تصانيف اجملاا احملماي املعاي (املاادة 34
من الاانو رق ) 02-11
إذ أ قانو  02-11قد تبن آلية التخطيط البيئي عنادما أنشاأ للال جماا
حممااي خمطااط تااوجيهي حياادد التوجيهااات واألهااداف املنتظ ا ة ،باإلضااافة إىل
623

اجمللة اجلزائرية لألمن اإلنساني

اجمللد05 :

العدد02 :

جويلية 2020

إعداد خمطط للتسيري الكي ينشأ ليحدد توجيهات محاية اجملا احملماي وتثميناه
وتنميته املستدامة ،كما حيادد الوساائل اللنماة لتنفياكه (املاادة  36مان الااانو
رق )02-11
خامتة:
يعترب التخطيط البيئي آلية مهمة لرتشايد األنشاطة البيئياة مان أجال احلاد مان
التاادهور البيئااي وحتاي ا احلمايااة الفعالااة للمااوارد الطبيعيااة ،باإلضااافة إىل بلااو
التنمية املستدامة املطلوباة ،وقاد ك سات اجلزائا دعاائ آلياة التخطايط البيئاي
ضمن ت سانة مان النصاوص الاانونياة املختلفاة الايت أكادت علا ضا ورة األخاك
مبااانه التخطااايط البيئاااي ،حياااث عا ا ف اإلطاااار التشا ا يعي والتنظيماااي تاااوات ا
متساااارعا يف إصااادار النصاااوص الاانونياااة املنظماااة للمخططاااات البيئياااة ،إال أ
موقف املش ع يبا حمتش نوعا ما فمن األجدر إصدار قانو قائ بكاتاه يوضاح
الايماة الاانونياة والو يفياة للتخطايط البيئااي نظا ا ألهميتاه وتاأثريه الفعاا علا
البيئة ،وذل خاصة يف ل ياب نصوص تنظيمياة متعلااة ب عاداد وتنفياك بعاض
املخططات وتأخ ه عان إصادار بعضاها اآلخا لفارتة طويلاة ،باإلضاافة إىل يااب
آليات املتابعة اليت تش ف علا رقاباة ماد التااد احملا ن يف تنفياك املخططاات،
ونا ا
علاا أر

اللفاااءة التخطيطيااة لااد اإلدارة اجلزائ يااة مااع ياااب النتااائ امللموسااة
الواقاااع الااايت ترتجاا جناااا عملياااة التخطااايط البيئاااي ،واللاااثري مااان

املعضلت واالشلاالت الاانونية اليت تعرتي التخطيط البيئاي يف اجلزائا  ،مماا
يسااتدع تااوفري إطااار قااانوني ياانظ ويفعاال التخطاايط البيئااي امللمااو

واحملا ا

ألهدافه البيئية والتنموية ،من خل تبي اسرتاتيجية ختطيطية ناجعة ذات طاابع
علمي وقانوني ردعي
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قائمة املصادر وامل اجع:
أوال-الاوانني وامل اسي :
 الااااانو  03-83املتعلا ا حبماياااة البيئاااة املل ا ا مبوجا ا الااااانو 10-03املتعلا حبمايااة البيئااة يف إطااار التنميااة املسااتدامة ،اجل ياادة ال مسيااة ،عاادد،06
1983
 الاانو  22-84املؤرخ يف  24ديسمرب  ،1998يتضمن املخطط اخلماسي ،1989-1985اجل يدة ال مسية ،عدد1985 ،01
 الااااانو رقاا  ،04-98املاااؤرخ يف  15يونياااو سااانة  ،1998يتعلاا حبماياااةالاارتاث الثاااايف ،اجل ياادة ال مسيااة ،عاادد  ،44الصااادر بتاااري  17يونيااو ساانة
1988
 الاااااانو رقاا ا  ،19-01املااااؤرخ يف  12ديساااامرب ،2001يتعلاا ا بتساااايريالنفايااات وم اقبتهااا وإنالتهااا ،اجل ياادة ال مسيااة ،عاادد ،77الصااادر بتاااري 15
ديسمرب سنة 2001
 الاانو رق  ،20-01املؤرخ يف  12ديسمرب  ،2001املتعل بتهيئة اإلقلايوالتنميااة املسااتدامة ،اجل ياادة ال مسيااة ،عاادد  ،77الصااادر بتاااري  15ديساامرب
2001
 الااااانو رقا ا  ،02-02املاااؤرخ يف  5فربايا ا سااانة ،2002يتعلا ا حبماياااةالساحل وتثمينه ،اجل يدة ال مسياة ،العادد ،10الصاادر بتااري  12فربايا سانة
2002
 الاانو رقا  ،02-04املاؤرخ يف  25ديسامرب سانة  ،2004يتعلا بالوقاياةماان األخطااار اللاارب وتسااييري اللااوارث يف إطااار التنيااة املسااتدامة ،اجل ياادة
ال مسية ،عدد  ،84الصادر بتاري  29ديسمرب سنة 2004
 الااااانو رقا ا  ،12-05املاااؤرخ يف  4شااات سااانة  ،2005يتعلا ا بامليااااه،اجل ياادة ال مسيااة ،عاادد  ،60الصااادرة بتاااري  4ساابتمرب ساانة  ،2005معااد
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ومااتم مبوج ا الاااانو رق ا  03-08املااؤرخ يف  23يناااي ساانة  ،2008اجل ياادة
ال مسية ،عدد ،04الصادر بتاري  27يناي سنة 2008
 الااااانو رقا ا  ،06-07املاااؤرخ يف  13ماااايو سااانة  ،2007يتعلا ا بتسااايرياملساااحات اخلض ا اء ومحايتهااا وتنميتهااا ،اجل ياادة ال مسيااة ،عاادد ،31الصااادر
بتاري  13مايو 2007
 الاااانو رق ا  02-11املااؤرخ يف  17فرباي ا ساانة  ،2011يتعل ا باجملاااالتاحملمية يف إطار التنمية املساتدامة ،اجل يادة ال مسياة ،عادد  13الصاادر بتااري
 28فرباي 2011
 امل ساااااو التنفياااااكي رقاااا  08-01ماااااؤرخ يف  07ينااااااي  ،2001حياااااددصلحيات وني تهيئة اإلقلي والبيئة ،اجل يدة ال مسية ،عدد ،04صاادر بتااري
 14يناي سنة 2001
ثانيا-اللت :
 امساعيل ،جن الدين ننلنه )2012( ،الااانو اإلداري البيئاي ،الطبعاةاألوىل ،بريوت -لبنا  :منشورات احلليب احلاوقية
 جنااا  ،عبااااود جنااا  )2012( ،املسااااؤولية البيئيااااة يف منظمااااات األعمااااااحلديثة ،االرد  :الوراق للنش والتونيع
 طااارق ،اجملااكوب )2002( ،اإلدارة العامااة ،العمليااات اإلداريااة والو يفيااةالعامة واإلصل اإلداري ،،بريوت ،لبنا  :منشورات احلليب احلاوقية
 فل  ،مجا العزاوي )2016( ،التنمية املساتدامة والتخطايط امللااني،عما األرد  :دار دجلة
 خالد ،مصاطف قاسا  )2008( ،إدارة البيئاة والتنمياة املساتدامة يف الالعوملة املعاص ة ،االسلندرية :الدار اجلامعية
 حممااد ،مااادحت مصاااطف  )2001( ،إقتصااااديات املاااوارد املائياااة :رؤياااةشاملة إلدارة املياه ،اإلسلندرية :مطبعة اإلشعاع الفنية
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ثالثا-الدوريات واجمللت:
 مسااااري ،ال مياااادي بسااااا  ،فاطمااااة الزهاا ا اء طلحااااي(ساااابتمرب ،)2018التخطيط البيئي كآلية لتحاي البعد البيئي يف إسرتاتيجية التنمياة املساتدامة –
رؤية مص  2030جملة اقتصاديات املا واألعما  ،JFBEالعدد السابع
 الساايد حسااان أمحااد ،ناااد  ،عااااد عبااد ال شااايد عبااد الاا ناق(ديسااامرب ،)2008التخطاايط البيئااي وأهميتااه االساارتاتيجية للبيئااة والتنميااة جملااة جامعااة
عد للعلو اإلجتماعية واإلنسانية ،اجمللد العاش  ،العدد الثالث والعش و
 صاااحل ،العصاافور ( ،يوليااو )2005التايااي البيئااي للمشاااريع جملااة جساالتنمية العدد ،43املعهد الع بي للتخطيط ،اللويت
 كوسااا  ،أمينااة (يناااي  ،)2017التخطاايط البيئااي كأليااة حلمايااة البيئااةوحتاي التنمية املستدامة جملة جيل حاوق االنسا العدد15
 املنشااان ،عماا  ،محايااة البيئاااة والتخطااايط البيئااي للنشاااا الصاااناعي يفمنطاة اخلم

جملة الالعة جامعة امل ق  ،ليبيا ،العدد8

 حيياوي ،نعيمة ( ،)2015ابان ا الساعد فتيحاة تطبيااات نظا املعلومااتاجل افية يف التخطيط السياحي جملة دفات البحوث العلمية امل كز اجلاامعي
م سلي عبد اهلل ،اجلزائ
 حم ا ن ،نااوردين صاايد ،م ا ي ( )2017التخطاايط البيئااي كآليااة وقائيااةحلماياااة البيئاااة يف اجلزائا ا جملاااة العلاااو اإلنساااانية جامعاااة حمماااد خيضااا ،
بسل ة ،اجلزائ ،
 تومي ،ميلود ( ،)2001النفايات يف اجلزائ وض ورة معاجلتها اقتصاادياجملة العلو اإلنسانية العدد،16
 حسونة ،عبد ال اني(جانفي  ،)2017التخطيط البيئي يف اجلزائا جملاةالبحوث العلمية يف التش يعات البيئية العدد الثامن
- Rebecca J. McLain; David Banis; Alexa Todd; Lee K.
Cerveny ,(2017). Multiple Methods Of Public Engagement:
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Disaggregating Socio- Spatial Data For Environmental Planning
In Western Washington, Journal of Environmental Management.
204, 61-74.

رابعا-األط وحات واملكك ات:
 بن أمحد ،عبد املنع  )2009( ،الوساائل الاانونياة اإلدارياة حلماياة البيئاةيف اجلزائا ا  ،أط وحاااة دكتاااوراه ،كلياااة احلااااوق ،جامعاااة يوساااف بااان خااادة،
اجلزائ
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 ب كااات ،ك ا ي  )2014( ،مساااهمة اجملتمااع املاادني يف محايااة البيئااة،أط وحة دكتوراه ،كلية احلاوق ،جامعة مولود معم ي ،تيزي ونو،
 ياسااني ،م خيااي )2010( ،التااوان البيئااي والتنميااة السااياحية املسااتدامةلوالية عنابة ،رسالة ماجستري ،كلية علو األر

اجل افيا والتهيئة العم انياة،

جامعة منتوري ،قسنطينة ،اجلزائ
 -بوطاااااليب ،سااااامي( ،ب

) النظااااا الاااااانوني للتخطاااايط البيئااااي يف

اجلزائاا ودوره يف محايااة البيئااة ،مااكك ماجساايتري ،كليااة احلاااوق ،جامعااة
حممد دبا ني سطيف ،اجلزائ
 دعمااااوش ،فاطمااااة الزهاااا اء )2010( ،سياسااااة التخطاااايط البيئااااي يفاجلزائ  ،مكك ة ماجستري ،كلية احلاوق ،جامعة مولود معما ي ،تيازي ونو،
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 فوياااة ،بودقاااة )2011( ،أي دور للتهيئاااة والتخطااايط اإلقليماااي يف تاااوانالشاابلة العم انيااة اجلزائ ا منوذجااا ،كليااة علااو األر

واجل افيااا والتهيئااة

الاط ية ،جامعة هواري بومدين للعلو والتلنولوجيا ،اجلزائ
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راماي )2010( ،معوقاات تطبيا نظا املعلوماات اجل افياة

يف بلااديات قطاااع اازة -فلسااطني ،رسااالة ماجسااتري ،كليااة التجااارة ،اجلامعااة
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 األما ا املتحااادة )1997( ،إعااال رياااو بشاااأ البيئاااة والتنمياااة ،اجمللا ااإلقتصادي واإلجتماعي ،جلنة التنمية املستدامة 10 ،فيف ي1997
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