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التخطيط والتشريع البيئي في الجزائر بين تحديات الاستثمار وأمل التنمية املستدامة
Planning and environmental legislation in Algeria between the challenges
of investment and the hope of sustainable development
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ملخص
إن تأأيمين سسأأط الطبيعيأأة للحيأأاة يتسأأانية اتطلأأب تلأأر ال وااأأة البيمليأأة و الحمااأأة املسأأتمرة
للبيئة ،من خالل مختلف ما تتضمنه التلريعات البيملية ،و عأن طرقأا الربابأة ياتياطيأة ضأد سخطأار
البيملية على ضوء وجهات النظر ياكولوجية و يجتماعية ،كل هذا يعتبر االيا و على املستوقين الوطني
و العأأالإي إج أراءا أساسأأيا لضأأمان مسأأتوبل امأأن مأأن امللأأاكل البيمليأأة ،علأأى س أ يل امل أأال شأأهادة ياأأزو
 10111و الت أأي تم أأن كرخص أأة تيارق أأة جدا أأدة ترا أأي خصوظ أأيات ينت أأاج النظي أأف ،ك أأذلك توي أيم سث أأر
البيئي للمؤسسأات ،كمأا سسأعى إلأى إايأاد و تطأوقر يجأراءات الضأرورقة لحمااأة حأحة يتسأان مأن كااأة
أشأأكال التلأأوه و هأأذا هأأو أسأأاا التنميأأة املسأأتدامة .وعليأأه أأي موضأأوعنا سأأوو تعأأالخ واب أ التخطأأي
البيئي ي الجزائر وما مدى التزام يدارة البيملية بوض شروط وآليات للمحااظة على البيئة.
كلمات مفتاحية :تخطي بيئي ،.سلري بيئي ،تنمية مستدامة
تصنيفات Q5 :JEL؛ Q35
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Abstract
Securing the natural foundations of human life requires the dissemination of
environmental culture and continuous protection of the environment, through various
environmental legislation, and through precautionary control against environmental hazards
in the light of ecological and social perspectives. All this is currently considered at the
national and global levels Is essential for ensuring a secure future of environmental
problems, for example the ISO 14000 certification, which is granted as a new trade license
that takes into account the specificities of cleaner production of negative waste on the
environment, As well as the assessment of the environmental impact of the institutions; It
also seeks to develop the necessary and effective measures to protect human health from all
forms of pollution and this is the basis of sustainable development. In our topic, we will
address the reality of environmental planning in Algeria and the extent to which
environmental management is committed to setting conditions and mechanisms for
preserving the environment.
Keywords: environmental planning, environmental legislation, sustainable development
JEL Classification Codes: Q5; Q35

 مقدمة.1
،يعد موضوع البيئة والتنمية من أبرز املواضي التي سلغل اهتمام الدول ي الوبت الحاضر
 اود أدى النمو يبتصادي العالإي عبر العوود املاضية إلى،ايث أظب موضوعا رئيسيا دوليا
،تفابم امللاكل البيملية العاملية بلكل مستمر على نحو يهدد مصير سجيال الحاضرة والوادمة
 الصلة الوثيوة التي ترب بين امااة،وأدرك الك ير من دول العالم بما ي ذلك البلدان النامية
 وظهر،البيئة والتنمية يبتصاداة وضرورة التوايا بينهما من أجل ضمان مستوبل كوكب سرض
يهتمام بهذه الوضية بلكل جدي على الصعيد العالإي ي مطل السبعينات تحت رااة منظمة
 ي محاولة ترمي إلى تحويا يتججام والتكامل، 1972 ي مؤتمر ستوكهلم سنة،سمم املتحدة
بين البيئة والتنمية من كل الجوانب بعد أن أدركت الدول امللاركة خالل هذا املؤتمر بين البيئة
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هي املنطلا الحويوي للتنمية يبتصاداة ،و لكن ايب أن ننوه إلى أن أسباب امللكالت البيئة
تتباان ي العاملين افي البلدان املتودمة ترج عموما إلى التصني و التنمية يبتصاداة ،أما
بالنسبة للبلدان النامية ايكمن سببها ي غياب الو ي البيئي بالرغم من تباطؤ النمو يبتصادي
ي جل الحاالت تورقبا.
كما أن الجزائر لم تخرج عما أظاب معظم الدول النامية من أضرار بالغة ألحوت بالبيئة
جراء سياسة التنمية يبتصاداة املك فة ولم اطرح أمر املوازنة بين البيئة والتنمية كاختيار
سياس ي إال بعد أخذ اكرة امااة البيئة بعدا دوليا ،لكن هذا لم امن امللرع الجزائري من يهتمام
بالعالبة ال نائية بين البيئة والتنمية ،زقادة على هذا تم وض سطر والوواعد التي سسم بتحويا
تنمية ابتصاداة مستدامة ،كمخططات التوجيه العمراتي ومخططات شغل سراض ي ودراسة مدى
تيثير البيئة وامااة املعالم السيااية...الخ.
وعلى هذا سساا اإن الجزائر تبذل العداد من الجهود ي سلفية ال ال ة لتحويا
التنمية املستدامة وذلك من خالل مختلف املخططات البيملية التي جاء بها يبتصاد الجزائري،
ايث بطعت أشواطا عدادة ايما اخص وض سلريعات بانونية وبرامج ومخططات لحمااة
البيئة ،ولكن الجزائر مازالت بين سندان التنمية يبتصاداة ومطربة امااة البيئة.
وعليه يمكننا طرح لاشكالية التالية:
ما هو واقع التخطيط والتشريع البيئي في تحقيق التنمية املستدامة بالجزائر؟
 .0تعريف التخطيط البيئي
ُ .1.0يعرو التخطي البيئي بينه مفهوم ومنهخ جداد ّ
اووم خط التنمية من منظور بيئي،
وهو الحد الذي ايب أن نتوبف عنده وال نتعداه اتى ال تحده نتائج عكسية بد سعصف بكل
ثمار ملروعات خط التنمية(عادل.)2110،
ً
 .0.0التخطي البيئي هو الذي انتج من خالل عملياته خططا مدمية بالبعد البيئي تتعدى
امااة البيئة( ،نيم ،2112،ص .)181ومن ثم اإن التخطي البيئي بد يلمل ملروعات ذات
ظبغة بيملية خالصة (ملروع إعادة تيهيل نهر ملوه ،امااة ايوانات معرضة لالنوراض ،إتلاء
محطة رظد بيئي) ،كما بد يلمل ملروعات تنموقة بيملية م ل (ملروعات السيااة البيملية،
ً
إعادة تدوقر املخلفات) ،وأاضا بد يلمل ملروعات تنموقة خالصة م ل (إتلاء مصن
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إسمنت) ،إال أن م ل هذا امللروع ادخل ي إطار التخطي البيئي عندما اتم دراسة توييم سثر
البيئي له وإعادة تصميمه باللكل الذي اخفض آثاره على البيئة إلى درجة الصفر أو إلى أبل ما
امكن من الدرجات املسمواه.
من خالل املفاهيم السابقة يمكننا استخالص ما يلي:
 وجود دراسة مسبوة مللاري التنمية يبتصاداة اول آلية امااة البيئة. التخطي البيئي له أبعاد تنموقة بيملية أكثر استدامة.ألاهمية الاقتصادية للتخطيط البيئي
.3
 .1.3إن التخطي البيئي من خالل معالجته للملكالت البيملية وتووقمها ،اؤدي ي نهااة سمر
إلى خلا بيئة ححية آمنة ،مما اؤدي ذلك إلى تحويا نمو ابتصادي.
 .0.3مبدأ الوبااة خير من العالج ،يستلزم إعداد دراسات توييم سثر البيئي للملروعات
الجدادة لتفادي التكاليف الخاظة بمواجهة سخطار( .راتب ،2110،ص.)33
 .3.3يهتمام بكفاءة استخدام الطابة ،والبحث عن مصادر بدالة متيددة للطابة.
ً
 .3.3خلا ملروعات تحوا أربااا ابتصاداة ،كملروعات إعادة التدوقر (نيم ،ص.)111
 .3أهم التحديات البيئية التي تواجه التخطيط البيئي
لود بام اتحاد املنظمات الدولية ببروكسل بإعداد بائمة امللاكل سنعرض أبرزها:
 .1.3تغير املناخ العاملي
نتج عن زقادة تركيز الغازات ي الغالو الجوي ،ستؤدي هذه العوامل إلى عوابب وخيمة
بابتصاداات الدول ونوص ي إنتاج سغذاة وملاكل ححية.
 .0.3الانخفاض لثروة الغابات
نتيية تزااد الحاجات السكانية والتوس العمراتي( .زكرقا ،2113،ص)182
 .3.3ألاخطار الكيماوية
استعمال املواد الكيماوقة ،ونول النفااات السامة بدون معااير للويام بذلك.
 .3.3تدهور سراض ي الفالاية ابعض البلدان سستطي اتى سد ااجات نصف سكانها.
 .5استراتيجيات تنفيذ التخطيط البيئي
يهتمام اول سبل تنفيذ عملية التخطي البيئي وكيفية إعداد خطة شاملة لذلك
بتوييم دبيا واختيار اتسب يستراتيييات ومن أهمها نذكر:
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 .1.5استراتيجيات تقوم على الكشف
إجراء احص منتظم للملاري وتودام معلومات بيملية للحكومات اول آلاثار املترتبة على
امللروع ومن اجل وض اد للملاكل البيملية املتوبعة.
 .0.5استراتيجيات تقوم على زيادة التنسيق بين الحكومات
وك يرا ما تكون مصحوبة بامللاركة اللعبية ي ظن الورار ،باإلضااة إلى التعاون م
الوكاالت الدولية التي سسعى للحفاظ على البيئة.
 .3.5استراتيجيات املكافحة أو املعاقبة
وض نظام أساس ي للحد من تلوه الهواء من خالل تحداد مستوى ينبعاثات املسموح
بها وتطبيا العووبات ملن انتهك هذا النظام م ل عربلة وظول املنتج إلى السوق أو ارض
ضرائب خضراء و ي بعض سايان تصل إلى اظر النلاط ملا الحوه من أضرار.
 .3.5استراتيجيات الحوافز
من خالل تنظيم اوااز ابتصاداة تهدو للحفاظ على البيئة على الصعيدان الوطني
والعالإي ،وتكون ي شكل من أو بروض ميسرة أو تخفيضات ضرق ية.
.6

سياسات التخطيط البيئي

 .1.6السياسات الاقتصادية
الهأأدو منهأأا هأأو إاأأداه سغيي أرات جوهرقأأة أأي يبتصأأاد والتخط أي علأأى املسأأتوى الأأوطني
ويبليإأ أ أ أ أ أ أأي (خالأ أ أ أ أ أ أأد ،2112،ص )23ومأ أ أ أ أ أ أأن السياسأ أ أ أ أ أ أأات املوتراأ أ أ أ أ أ أأة أ أ أ أ أ أ أأي هأ أ أ أ أ أ أأذا امليأ أ أ أ أ أ أأال:
زق أأادة اسس أأاع باع أأدة اتخ أأاذ الو أرار والس أأماح للجمه أأور باملل أأاركة ،إدم أأاج البع أأد البيئ أأي أأي خط أ
التنمية وخلا سياسات تنموقأة متوازنأة إبليميأا ،تحويأا التأوازن بأين تنميأة امليتمعأات الحضأرقة
والرقفية ،يستخدام املتوازن للموارد وخاظة غير املتيددة منهأا ،مراعأاة افأا التنأوع ياكولأو ي
باعتماد سياسات تتعامل م امللاكل البيملية الطوقلة آلاجل (محمد ،2112،ص .)35وكأذا اأرض
رسأأوم تلأأوه ومأأن ثأأم اسأأتخدام م أأل هأأذه الرسأأوم أأي اأأل امللأأاكل الناتيأأة عأأن التلأأوه مأأن جهأأة
ولتشأأجي الحأأد مأأن التلأأوه مأأن جهأأة أخأأرى ،الحأأد مأأن إنتأأاج النفااأأات وزقأأادة اعاليأأة اسأأتخدام
املأأوارد املتيأأددة لتعأأوض عأأن املأأوارد الناضأأبة ،تخفأأيض دعأأم إنتأأاج املبيأأدات الحلأرقة وسسأأمدة
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الكيماوقأأة وسشأأجي اسأأتخدام سسأأمدة العضأأوقة ،تحسأأين وسأأائل النوأأل العأأام وشأأبكات الطأأرق
للحد من التلوه الناجم عن السيارات.
 .0.6تشريع قوانين بيئية
افترض أن تض معااير (كالحد من التلوه لكل من الهواء واملاء والتربة) ،وأن تنظم بعض
النلاطات يبتصاداة ،م ل تخطي استخدام سرض (محمد ،ص )21وتوييم أثار امللاري
وسن سلريعات ضرق ية ،والبد من وجود جهاز اعال احرص على تنفيذ هذه التلريعات.
.7

واقع البيئة في الجزائر
تزخر الجزائر بموارد طبيعية عدادة بدااة من مسااتها اللاسعة

والتي تخبئ ي باطنها مزقيا مختلفا من كل الثروات سواء الذهب سسود أو الذهب سظفر ،دون
أن ننس ى الساال الجزائري وشواطئه الذي امتد على طول  1211كم.
إال أن واب البيئة ي الجزائر سعاتي من تدهور واستغالل ال عوالتي للموارد وتلوه
خصوظا ي امليتم الحضري ،لنوص الو ي الذي يعد من أبرز أسباب هذا التدهور
(اامد ،2111،ص.)22
وتحتل بذلك املرتبة ال انية من ايث الكلفة السنوقة للتدهور البيئي ي املنطوة العربية بأ
 1.3مليار دوالر ايما تودر الويمة يجمالية للتدهور هذا عربيا  52.3مليار دوالر أمرقكي اسب
دراسة أعدها البنك العالإي بالتعاون م برنامج املساعدة البيملية التونية ي اوض البحر
سبيض املتوس .
وتوضح الدراسة التي وزعت بمناسبة اتعواد الدورة ال  18مليلط الوزراء العرب
املسؤولين عن شؤون البيئة أن هذه الكلفة السنوقة سعادل  0باملائة من إجمالي الناتج املحلي
العربي ،غير أن هذه سربام سعد أربام تودارقة كون الدراسة لم سستكمل بعد ولم سلمل لحد
آلان سوى ستة بلدان عربية هي الجزائر وتوتط واملغرب ومصر وسورقا ولبنان وبد بلغت الكلفة
السنوقة للتدهور البيئي ي هذه الدول ميتمعة  33مليار دوالر (لطفي.)2113،
وبد اهتمت الدراسة بستة أنواع من امللاكل البيملية هي تلوه الهواء داخل املسكن
وخارجه ،النوص ي بدرة الوظول إلى املياه وخدمات الصرو الصحي تدهور سراض ي تدهور
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املنطوة الساالية ويره الطبيعي ،إدارة النفااات وانبعاه ثاتي أكسيد الكربون .ونذكر منها
(سهام ،2115،ص:)12
أ -تلوث الهواء :هناك تدهور كبير نتيية ،مصادر منزلية ،تداوات ظناعية ظادرة عن الوادات
ينتاجية أو ظادرة عن ااتراق النفااات الصلبة ي الهواء الطلا.
ب -النفايات :إن أغلب النفااات ال تخض ملعااير امااة البيئة ،كذلك نوص سسييرها كاتعدام
الفرز ي أماكن وضعها ،اتعدام املزابل الخاضعة للمراببة ،نوص ي إعالم وتحسيط املستهلك.
ج-التلوث النفطي :من أكثر أنواع التلوه على الحياة املائية بوجه خاص (خالد ،ص،)133
اتحاول سوناطراك وض دراسات تخص املعالجة الكيماوقة ألواال البترول عوض طمرها.
 .8واقع التخطيط البيئي في الجزائر :بين الاستثمار والتنمية املستدامة
جاء التحول ي إبحام البيئة ضمن املخططات يبتصاداة ،بناء على نص املي اق املغاربي
للبيئة الذي تم اعتماده ي نواكلوط سنة ، 1992كمعالجة النفااات الصلبة واملوات السائلة
والغازقة ،وترميم املواب التارقخية وسثرقة ،وعليه سم هذا التصنيف لبعض ستلطة البيملية
بتطبيا يجراءات التحفيزاة كتودام سسهيالت مالية ي شكل بروض ،أو إعانات مالية ،أو إعفاء
من الضرائب (اامد ،ص.)51
واستكماال لهذا التحول الجذري استحده امليلط سعلى للبيئة والتنمية املستدامة لدعم
التخطي يبتصادي البيئي ،إال أنه لم احده سغييرا محسوسا على أرض الواب وظل بعد ذلك
جهازا ظورقا ولم يساهم ي إاراز أي تودم ي ميال التخطي والتنمية املستدامة ،لصعوبة
تودار بعض التيثيرات السلبية على البيئة م ل خسائر التنوع البيولو ي ،وياتوار إلى معطيات
موثوق بها ولم يسم الغياب الفااش للمعطيات والبيانات البيملية بتودار دبيا للتكاليف البيملية
وعليه اإن كل عمليات التوب والتنبؤ التي اتم إدراجها ضمن املخططات التنموقة ال تكون إال
تورق ية وااتمالية(اراات،2111،ص.)18
واستيابة للتحوالت العميوة التي سلهدها السياسة البيملية ي الجزائر ،باشر املخط
الوطني لألعمال من أجل البيئة والتنمية املستدامة عملية التوييم يبتصادي للتدهور البيئي ليتم
ابتراح إطار استراتيجي اووم على إدراج أعمال ذات أولوقة كبرى على سمدان الوصير واملتوس
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يتعاش يبتصادي .2110-2111

ضمن املخططات يبتصاداة بدااة من مخط
(دليلة)2110،
وقمكن اعتبار املخط البيئي الذي اتناول عنصرا وااد على سبل من العناظر البيملية،
كاستعمال مصطلح املخط الوطني لتهيئة يبليم (بانون ،)2111،واملخط الوطني لألعمال من
أجل البيئة والتنمية املستدامة ،ومخططات التهيئة والتعمير ،ومخططات املياه...التي سعبر عن
التخطي البيئي إلى عدم اعالية تطبيا املعيار اللكلي ي التعرو على املخططات البيملية،
لذلك احسن بنا تطبيا املعيار املوضو ي ،الذي اؤدي إلى تحليل سوضاع الحالية واملستوبلية
للعنصر البيئي ( ،)Yves ,1994 ;P609من خالل ما الي:
 .1.8التخطيط البيئي القطاعي
لود ابتصر التخطي البيئي ي الجزائر على:
 1.1.8التخطي املتعلا بوطاع املياه :اتناول املخط الوطني لتهيئة املوارد املائية ،وساواض
الهيدروغرااية كيداة جهوقة لتسيير وامااة املوارد املائية (بانون ،)2113،كذلك املخط
التوجيهي للمياه ،بد أظدرت الحكومة ي هذا اللين املرسوم التنفيذي ربم  11-11املؤرخ ي 0
اناار ،2111ايث يشج ت مين املورد املائي ويبتصاد ايه و تطوقره كتحلية مياه البحر
واستعمالها( .احيى ،2007،ص)02
 2.1.8املخط الوطني ملعالجة النفااات الخاظة ايث أاال بانون  11-11املتعلا بالنفااات
على التنظيم لبيان كيفية إعداد مخط وطني ملعالجة النفااات الخاظة ،لذلك أوكلت مهمة
إعداد املخط الوطني ملعالجة النفااات الخاظة للجنة ارأسها الوزقر املكلف بالبيئة أو مم له،
وتتيلف من مم لين عن الوزارة املكلفة بالدااع الوطني والجماعات املحلية ،وكل من وزارة التيارة،
الطابة ،الصحة ،املالية ،املوارد املائية ،املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ،الصناعة التوليداة،
التعمير ،الصناعة .وسعد تورقرا سنوقا اتعلا بتنفيذ املخط الوطني لتسيير النفااات الخاظة،
ملدة علر11سنوات وقخض للمراجعة كلما ابتضت الضرورة ذلك ،بناء على ابتراح من الوزقر
املكلف بالبيئة أو بيغلبية أعضاء اللجنة.
 .3.1.8مدى مواكبة التخطي العمراتي للمهام البيملية ويهدو إلى  :إرساء املبادئ التي تحكم تموب
البني التحتية الكبرى للنول والتيهيزات الكبرى والخدمات الجماعية ،سعبئة املوارد املائية وتوزيعها
وتحوقلها ،وتنمية برامج يستصالح الزرا ي والري ،وكذا مخططات تهيئة املدانة الجدادة (احدد
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املرسوم التنفيذي ربم  25-11املؤرخ ي  15اناار  2111شروط وكيفيات وض مخط تهيئة
املدانة الجدادة وإعداده واعتماده).
ولضمان تحويا سهداو تم تدعيمه مؤسسيا باستحداه امليلط الوطني لتهيئة يبليم
وتنميته املستدامة ،تنظيميا أي إاياد كل الوواعد الالزمة لتطبيوه ،وإجرائيا إخضاع يست مارات
أو التيهيزات إلى دراسة التيثير على تهيئة يبليم بيوانبه يبتصاداة ويجتماعية وال وااية
(احيى ،ص.)05
 .0.8التخطيط البيئي الشمولي :ظهر كتخطي تكميلي للتخطي البيئي الوطا ي ركز على:
 1.2.8أهم املخططات البيئية املركزية أو الشمولية :املتم لة ي إلزام السلطات العامة بتبني
املحااظة على البيئة ي إطار التخطي الوطني ( :) Mohamed,1111, P28
أ -املخطط الوطني لألعمال من أجل البيئة :1226
اعتمدت السلطات العامة على املخط الوطني لألعمال من أجل البيئة سنة
 ،)revue, 1997(1115بإاداه مفتليات البيئة على مستوى كل والاة ،وتم سعزقز سلطاتها
يدارقة امكننا ذكر بعض ياصائيات التالية :
تم إاصاء جملة من العمليات امليدانية وتوزعت اسب إاصائيات مدارقة البيئة كاآلسي
(تم إظدار  1302أعذار – وتم إظدار  221برار إاواو املنلآت امللوثة عن العمل وتم سججيل
 13متابعة بضائية وتم تحرقر  53محضر متعلا بالوضاء على املواد الخطرة (ميلة ،1999،
ص.)3
كذلك السلطات الوضائية ولغرض تنفيذ توجيهات املخط  ،ادد البرنامج الوطني للنلاطات
البيملية مرالتين أساسيتين ،مرالة "الحصيلة والتشخيص" والتي انطلوت سنة  1997غطت
ميموعة من املوضوعات ،منها تطوقر الجانب املؤسس ي والوانوتي للبيئة ،الصحة والبيئة ،التلوه
للمواد السائلة والنفااات ،التلوه الجوي وسضرار السمعية ،واالة املوارد املائية ،تدهور التربة،
والغابات والسهوب والتصحر والتنوع البيولو ي ،وسسيير املناطا الساالية ،وموضوع التراه
سثري والتارقخي.
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واملرالة ال انية" تحداد يستراتييية الوطنية للبيئة" ،انتهت ي السداس ي ال اتي سنة
 ،1999انيزت باللجوء إلى الخبرة الدولية ،وانتهت بتورقر اول االة البيئة سنة ، 1998أظب
موضوع تحداث كل سنة.
وبعد ينتهاء من مرالة التشخيص والدراسة وتحداد سولوقات ،تم اعتماد املخط
الوطني من أجل سعمال البيملية والتنمية املستدامة سنة ، 2001إلدخال السياسة الوطنية للبيئة
ي مرالتها النلطة.
ب -املخطط الوطني من أجل ألاعمال البيئية والتنمية املستدامة 0221
تم التحضير إلعداد هذا املخط بعد عرض التورقر الوطني اول االة البيئة ومستوبلها
لسنة، 2000واعتمد من ببل ميلط الوزراء بتارقخ  12أوت سنة ، 2001االتزمت الحكومة بإعداد
إستراتييية وطنية للبيئة ومخط وطني ،وتخصيص است مارات بيملية هامة ي إطار املخط
ال الثي لإلتعاش يبتصادي( ،)2110-2111وتنص ت وادة تنفيذاة ي وزارة تهيئة يبليم
والبيئة ،وتيسست لجنة وطنية على مستوى البلداات والوالاات،واستند املخط على آليات م ل
التحفيزات ،والدعم و يعانات ،و تيهيل السياسة الضرق ية لحمااة البيئة من خالل اعتماد
مبدأ امللوه الداا  ،اود ضم التخطي آلاليات يبتصاداة لحمااة البيئة لتحويا التنمية
املستدامة ،و التي يعتبرها الفوه بينها إرادة جدادة إلخضاع يبتصاد ملبادئ بانونية ذات ظبغة
ااكولوجية(،.)Gertrud P423,2111ولتيسيد السياسة الوطنية للبيئة استحده املخط الوطني
للبيئة أسلوب جداد لحمااة البيئة من خالل إشراك الجماعات املحلية ي تنفيذ التوجيهات التي
تضمنها ودعم التنسيا املحلي.
ج -املخطط الوطني من أجل ألاعمال البيئية والتنمية املستدامة 0225
اندرج ضمن البرنامج الخماس ي لإلتعاش يبتصادي  2111-2113واستفاد بطاع البيئة
من  35.3مليار دانار جزائري ،وتم استحداه مؤسسات بيملية وأسندت آلخرى ظالايات للنلاط
م ل الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوه لتحصيل الجبااة البيملية واست مارها .وبد أتاح
هذان املخططان:
 بتزوقد البلداات ب  118مخط توجيهي لتسيير النفااات املنزلية وامللحوة. إتلاء مؤسسات والئية عمومية ذات طاب ظنا ي وتياري لتسيير النفااات. دراسة واللروع ي انياز  3اظائر طبيعية ودراسة تهيئة  11مناطا رطبة.76
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ومكن تطبيا املخط الوطني من توليص تداا النفااات بنسبة  11باملائة سنوقا وذلك
بفضل التيهيل البيئي ل  231مركب ومؤسسة ظناعية وتكوقن  2111مندوب بيئي.
أما بالنسبة للنفايات الطبية اود تم تزوقد املستلفيات التونيات الحدا ة ي جم
وتخزقن م إااطتهم بمختلف املعلومات ملعالجة النفااات الطبية ،ي ميال الوبااة من سخطار
املحتملة خالل عملية الفرز على مستوى املراكز يستلفائية ،التي تكون الس ب ي نول
العدوى ،السيما النفااات الحادة ويشعاعية ،إلى جانب الصيدالنية .ايث أن الجزائر تحص ي
اليوم ما ال اول عن  308جهازا لحرق النفااات يستلفائية ،كما تم إنياز مائة مركز لردم
النفااات عبر الوطن ،ويعتبر هذا املوضوع أكثر اساسية خاظة انه تم سججيل ثالثين ألف طن
من النفااات الطبية ي الجزائر سنوقا.
و ي أاطار امااة نوعية الهواء تم الوضاء على املواد وأنواع الغازات املؤثرة على طبوة
سوزون بتزوقد  135مؤسسة ب  301جهاز تحوقل واسترجاع عبر كامل التراب الوطني (جرقدة
.)2111،
 2.2.8التخطيط والتنسيق البيئي املحلي
أعيد التفكير ي التخطي البيئي املحلي ليتم إدراج آليات متنوعة للتخطي البيئي املحلي،
ومن بينها (محمد ،2111،ص:)133
أ -امليثاق البلدي لحماية البيئة والتنمية املستدامة
جاء ي إطار برنامج يتعاش يبتصادي ال الثي 2110-2001وجاء ضمن الو ي باملسؤولية
الجماعية لحمااة البيئة ،بضرورة إشراك جمي الفاعلين واشتمل املخط املحلي للعمل البيئي،
جملة من املحاور تضمنت ما الي (احيى ،2111،ص: )33
 إاياد سسير مستدام وإاداه سعاون بين البلداات ملواجهة التدهور البيئي ،وتهيئة املناطاالصناعية،
 امااة سراض ي الفالاية ،تطوقر بدرات البلداة للتكفل بامللاكل البيملية، تهيئة املدن ،والتسيير املحكم إاكولوجيا للنفااات ،وسسيير املخاطر الكبرى ،وإتلاءالوظائف الخضراء.
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 استلارة املواطنين وإشراكهم ي مراال ظن الورار البيئي ،والويام بالتوييم الدوريلحمااة البيئة،
أما ي الوانون املوارن سعتبر املواثيا املحلية وسيلة للجماعات املحلية للحصول على
دعم مالي ،ايث تحاول الدولة أن تخلا نوعا من يرتباط بين املنتخبين املحليين والهيئات
املركزقة (.)Ptrick1995 p 28
واستكماال للتخطي البيئي املحلي أوص ى بإاداه مخط محلي للبيئة.
ب -التخطيط البيئي املحلي  :أجندة  21املحلية .0223-0221
ابتن املخط الجزائري بيهمية سغير منهخ التدخل املحلي لتسيير وامااة البيئة بإدخال
عنصر التنبؤ والتصور ي العمل البيئي املحلي ،من خالل املخط املحلي للعمل البيئي2110-2111
أجندة( .21محمد ،ص)103
تهدو سجندة إلى تحسين الوض البيئي وضمان تنمية مستدامة للبلداة على نحو ما أبره
امليتم الدولي ي اونيو  1992ي رقودي جانيرو كما ا ت على إثراء أسلوب التسيير املحلي البيئي
بتوسي يستلارة وامللاركة وامللاورة م كل اللركاء والفاعلين ومم لي امليتم املدتي ،وذلك
بإاداه آليات للتعاون ايما بينها من أجل سسيير البيئة سسييرا اعاال وغير مكلف،وتضمن مخط
التسيير املحلي لحمااة البيئة:
 ضمان التسيير املستدام للموارد الطبيعية والبيولوجية،و املحااظة على سراض ي الفالاية. تهيئة املناطا الصناعية ،ومناطا التوس السياحي ،واملناطا املحمية ،واملواب سثرقةوال وااية والتارقخية وسسييرها ،م تربية املدانة وإطار الحياة داخل التيمعات العمرانية،
 سسيير النفااات ،ومكااحة تلوه سوساط املستوبلة؛ من مياه وهواء وتربة. .3.8الاستراتيجيات البيئية بين تحديات الاستثمار الاقتصادي وأمل التنمية املستدامة:
أ -الاستعانة ببرامج الدعم الفني ألاجنبية
 برنامج إاكو سيط ( :)P110 :2002,Ministèreاووم البرنامج بإجراء دراسات سسإى بprofil Mésoوالتي تهدو إلى ما الي :التعرو على الفوائد يبتصاداة للوطاعات
الصناعية عند انتهاجها لسياسات امااة البيئة والتعرو على مدى التيثير السلبي للوطاع
الصنا ي على البيئة الطبيعية للبلد -ابتراح يمتيازات يبتصاداة التي امكن تطبيوها
من أجل التحكم ي آلاثار السلبية للوطاع على البيئة.
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 برنامج مراببة التلوه البيئي املمول من طرو ملروع التعاون التوني الجزائري سملاتي جت ز GTZ.الذي انل ك يرا ي ميال التنمية املستدامة ي الجزائر (العااب،2118،
ص.)18
ب -آلاليات التمويلية  :وض ميموعة من آلاليات التموقلية أهمها ظندوق تحسين التنااسية
الصناعية  FOPROCIسلرو عليه وزارة الصناعة والصندوق الوطني للبيملية ومحاربة التلوه
FEDEPسلرو عليه وزارة البيئة وتهيئة يبليم يهتم بتهيئة املؤسسات الصناعية لتطبيا أنظمة
يدارة البيملية اتولى:
 تموقل برامج تيهيل املؤسسات يبتصاداة من بينها البرنامج الوطني للتوييط. إتلاء الصندوق الوطني للبيئة ومكااحة التلوه ،تودام مساعدات مالية للمؤسساتالساعية إلى الوضاء على مصادر التلوه أو التحكم ايها بتيميعها ومعالجتها.
 ايث تتحمل الدولة تكاليف %81من تكاليف وض نظام إدارة بيملية مطابا للمواظفاتالوياسية وتكاليف الحصول على اللهادة على أن تتحمل املؤسسة ما تس ته % 21
املتبوية .لإلشارة تم اعتماد هذا سسلوب الجداد ي التموقل بدءا من سنة  2111بعد
ذلك تم مالاظة عزوو الك ير من املؤسسات يبتصاداة على م ل هذا البرنامج ،ايث
كانت النسب املعمول بها سابوا هي  % 31على عاتا الدولة و % 31على عاتا املؤسسة
يبتصاداة.
وعليه اتضح من اللكل  11تحسن ي الويمة املضااة بالنسبة للوطاع يبتصادي للمؤسسات
العمومية والخاظة ،ولتحسين التطور وسداء التنااس ي ال بد من سعميا السياسات من خالل
تربية يست مارات والنلاط يبتصادي الذي ارتكز على عصرنة التسيير بإتباع املناهخ الحدا ة
التي تمط جوانب الجودة اللاملة ويمت ال للمعااير البيملية التي سعتبر من املداخل يستراتييية
الهامة ،بلرط سشجي املؤسسات على إتباعها بدون عرابيل وبمتابعة جيدة وعدم جعلها كيمر
مكلف لها.
الشكل  : 1يمثل تطور القيمة املضافة للقطاع العام والخاص
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املصدرCollections Statistiques N° 202/2016 Série E: Statistiques Economiques N° 89 :

 .2خاتمة
إن الوضأ أ البيئ أأي الأ أراهن أأي الجزائ أأر و ال أأذي اتس أأم بالت أأدهور و الت أأردي ،اتطل أأب اهتمام أأا
أوس أ ملتطلب أأات اماا أأة البيئ أأة ،و تو أأوم ه أأذه الحماا أأة عل أأى أه أأداو و مب أأادئ تنوس أأم إل أأى مب أأادئ
وبائيأأة و أخأأرى تدخليأأه ،اأنص عليهأأا بأأانون امااأأة البيئأأة أأي إطأأار التنميأأة املسأأتدامة الأأذي تأأدعم
بعأأدة ب أأوانين و نصأأص تنظيمي أأة تهأأدو جميع أأا إلأأى الح أأد مأأن الت أأدهور البيئأأي و ال أأذي أظأأب م أأن
أولوقات السلطات العامة ،يعني ذلك إن امااة البيئة لم سعد سعني ساأراد و الجماعأات اوأ بأل
أظبحت من الصالايات و املهام الواجبة على يدارة ،آو ما يعرو بالحمااة يدارقة للبيئة.
وأهأم مأا امكأن اسأتنتاجه مأن هأذه الدراسأة هأو أن مأن اجأل ضأمان انطالبأة اعالأة ودائمأة
للتنميأة املسأتدامة البأد مأن الدولأة أن تخصأص مبأادرات واأوااز مأن اجأل بعأث النمأو أي منأاطا
واسأعة مأن البلأد ،كتشأجي يسأت مارات الخاظأة املحليأة وتنميأة املؤسسأات الصأغيرة وتأدعيم
إعأادة ينطأالق للنلأاط الفالحأي والصأيد وكأل تلأاط إنتأا ي محلأي وتحسأين مسأتوقات التعلأيم
واملعيلة للسكان.
و أي هأذا السأياق بأررت الحكومأة إطأالق بأرامج لأدعم يتعأاش بغيأة تهيئأة سرضأية املالئمأة،
م التركيز على الجانب البيئي ي محاولة ترمي إلى الحفاظ على البيئة بدمج هأذا سخيأر أي مختلأف
املخططات يبتصاداة.
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وعلى هذا سساا امكن ابتراح ميموعة من التوظيات والتي تتم ل ي:
 يهتمأام والسأعي علأى أن اأتم إدراج التنميأة املسأتدامة ضأمن مخصصأات تأدريط علأميبتصاد والتركيز على الجانب البيئي ي النلاط يبتصادي.
 عدم يكتفاء او بمسيلة سعظيم سرباح وإشباع الحاجات يتسانية بيبل تكلفة. يهتمأأام أكثأأر بالبيئأأة للحأأد مأأن تأأدهورها والعمأأل علأأى امااأأة املأأوارد الطبيعيأأة بلأأكلمستدام.
 ضرورة التيكيد والحرص على تراب امااة البيئة م التنمية املستدامة. سشجي استخدام وتطوقر التكنولوجيا النظيفة والعمل على نولها للدول النامية. ضأأرورة إايأأاد ميكانزمأأات تهأأدو إلأأى تفعيأأل دور الجبااأأة البيمليأأة أأي التوليأأل مأأن التلأأوهالبيئي.
 بالنسأ أأبة للميأ أأال الصأ أأنا ي ايأ أأب وض أ أ وتهيئأ أأة أراض أ أ ي أ أأي منأ أأاطا ظأ أأناعية مأ أأن اجأ أألالنلاط الصنا ي وتكون بعيدة عن املدانة وعن املناطا الفالاية.
 ضرورة استفادة الجزائر من تيارب بعض الدول ي ميال التنمية املستدامة. ضرورة تفعيل التعاون ي هذا امليال مأ البلأدان املتودمأة ،السأيما التأي تربطهأا شأراكاتسعاون م الجزائر.
 ض أأرورة تخص أأيص جأ أوائز وا أأوااز متع أأددة للمؤسس أأة الت أأي تتف أأوق أأي تطبيو أأات يدارةالبيملية من طرو الوزارات الوظية ،كوزارة الصناعة ووزارة الطابة واملناجم وغيرها.
وعليه امكننا الوول إن عملية التخطي البيئي ي الجزائر خطت عدة مراال نتيية
التحوالت والسياسات الوطنية التي استهدات امليال التنموي وامليال البيئي من خالل تفعيل
الحلول الوبائية لتسيير وامااة البيئة بطرقوة رشيدة واعالة ،معتمدة ي ذلك ميموعة
سلريعات وترتيبات بانونية.
ولكن تبوى السياسة البيملية الجزائرقة تواجه تحداات ي عدم التوازن بين تحويا
يستخدام املتوازن ملوارد البيئة والرؤقة املتكاملة ملختلف ااتياجات التطوقر والتنمية وهذا
يلكل أكبر التحداات للتخطي البيئي ي الجزائر.
 .12قائمة املراجع:
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 أامد ملحة ( ،)2111الرهانات البيملية ي الجزائر ،مطبعة النياح ،بن عكنون ،الجزائر.
 سمر  13-15املعدل واملتمم للوانون  12-83املتعلا باملياه .الجرقدة الرسمية .عدد
.1115/32وامللغى بموجب الوانون  12-13املتعلا باملياه واملؤرخ ي  10غلت .2113الجرقدة
الرسمية عدد .2113/51
 العااب عبد الرامان وبوة شرقف ،التنمية املستدامة واملتطلبات الجدادة املطرواة أمام
املؤسسات يبتصاداة م إشارة إلى الوض الراهن للجزائر ،املؤتمر العلإي الدولي التنمية
املستدامة والكفاءة يستخدامية للموارد املتااة ،جامعة سطيف ،أاام  8، 2و 1أارقل .2118
 املي اق البلدي اول البيئة والتنمية املستدامة .2110-2111
 خال أ أأد مص أ أأطفى باس أ أأم ،إدارة البيئ أ أأة والتنمي أ أأة املس أ أأتدامة أ أأي ظ أ أأل العومل أ أأة املعاظ أ أأرة ،ال أ أأدار
الجامعية ،يسكندرقة.2112،
 دليلة بركان ،بوتفليوة رجل التحدي والسالم ،دار املكتبة املصرقة للنلر ،الجزائر. 2000،
 راتب السعود ( ،)2111يتسان والبيئة ،دار الحامد للنلر والتوزي  ،سردن.2110 ،
 زكرقأا طأااون )2113( ،إدارة البيئأأة نحأو ينتأأاج سنظأف ،الطبعأة سولأى ،مطبعأأة نأاا بعابأأدان،
الواهرة.
 سهام بلورمي )2115( ،تيربة الجزائر ي امااة البيئة ،ميلة العلوم يتسانية العدد ’ 21
جوقلية
 عادل عبد الرشيد عبد الرزاق نوال عن شبكة ينترنت .www.araburban.org 2110/11/13
 اراات ادة ()2111؛ استراتيييات املؤسسات املالية ي تموقل امللاري البيملية من أجل تحويا
التنمية املستدامة؛ ميلة البااث .العدد  12للموسم ،الجزائر.
 بانون  21-11املؤرخ ي  12ديسمبر  ،2112املتعلا بتهيئة يبليم وتنميته املستدامة .ج.ر .عدد
.2111-22
 ميلة الجزائر البيملية ،ميلة دورقة تصدر عن كتابة الدولة املكلفة للبيئة ،عدد .1111-12
 محمد ظالح الليخ ( ،)2002آلاثار يبتصاداة واملالية لتلوه البيئة ،الطبعة سولى ،مكتبة
يشعاع ،يسكندرقة.
 محمد ملوسخ ( ،)2113دور الجماعات املحلية ي امااة البيئة ،ميلة يجتهاد الوضائي ،العدد
 5بدون ذكر السنة الجزائر.
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 إدارة البيئ أ أ أأة نظأ أ أأم ومتطلبأ أ أأات وتطبيوأ أ أأات،)2112(  عب أ أ أد هللا اكمأ أ أأت النوأ أ أأار، ني أ أ أأم الع أ أ أزاوي
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