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  *حماية البيئة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر آليات

 
عبد الحمید مرغیت.سامي زعباط         أ.د  

،الجزائرجیجل محمد الصدیق بن یحي ، جامعة،كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر   
  :الملخص

 تواجه البيئة  واليت تؤثر سلبا على صحة األفراد والكائنات احلية بشكل عام كما تربز اليت واملخاطر أهم املشكالتالبحثية تستعرض هذه الورقة    

ويف هذا السياق تعترب اجلزائر من  .ضرورة عمل  احلكومات على إرساء اآلليات القانونية الكفيلة حبماية البيئة لعالقتها الوطيدة بتحقيق التنمية املستدامة

  .اظ على البيئة ووضعت اسرتاتيجيات حلمايتها وهو ما جيعل من جتربتها تستحق الدراسة والتحليلالبلدان اليت أدركت أمهية احلف

 .اجلزائر-التنمية املستدامة- محاية البيئة- املشكالت البيئية -البيئة:الكلمات الدالة

Abstract: 

   The present paper deals with environmental risk which is not simply risk to the natural environment; it also 

includes human health risk, ecological risk. The paper emphasized that Government bodies may need to 

implement legislation, regulations or other controls to protect human health and/or the environment which 

incorporated into the logic of sustainable devlopement.in this contexte, Algeria like many other countries, has 

understand the importance of environment protection,   and adopted strategies in order to ensure sound 

environmental practices.howhever its experience may be significant and require an analytical case study. 

Key-Words : Environnement- Environmental Risk- Environnement protection- sustainable développement-

Algérie. 

 :مقدمة

ا ليس فقط على أدرك اإلنسان مدى يئية املتباينة وتصاعدت أثارها مع تزايد النمو االقتصادي ظهرت املشكالت الب    خطور

حياته وصحته فحسب وإمنا على مقدرات هذه احلياة وشروطها فكثرت التحذيرات حول مصري احلياة على الكرة األرضية والتوازن 

ا الطبيعي، فأصبحت جلها العديد من أمن  نعقدتاو  محاية البيئة اليوم من املشاريع املهمة اليت بدأت مجيع الدول االهتمام 

دف من ، حيث أن اهلنسان وإمنا  للتنمية االقتصادية أيضابعد أن تبني هلا أن تلك احلماية ليست ضرورية فقط لصحة اإل املؤمترات

   .بالبيئة إىل حالة من التوازن واالنسجام بني عناصرها وفقا لقانون االتزان البيئي وصوالئي هذه احلماية هو احملافظة على التوازن البي

 هذاان ار العام للمجتمع الذي ميارسه سواء كة الطبيعية اليت متثل اإلطالبيئيف ر ويؤثر ة عامة يتأثي بصفالنشاط االقتصادو    

تمع الدويل االرتبا.اتصناعيا أو يف جمال اخلدم النشاط زراعيا أو البيئة، فمختلف ط الوثيق بني النشاط االقتصادي و كما أدرك ا

                                                             
الصديق الواقع والتحديات،املنعقد بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة حممد :عالقة البيئة بالتنمية :فعاليات امللتقى الدويل األول حول إطارمداخلة مقدمة يف   *

  .2015أفريل 28/29جيجل،اجلزائر ،يومي -بن حيي



-2 - 

 

ات توليد الطاقة الكهربائية بالطاقة النووية حمط، و ادننيع املعوتص الكيماويةكالصناعات ر الصناعة أين يتم استهالك الطاقة  مظاه

الك الطاقة  تلوث الغالف كما أن زيادة كميات الكربون النامجة من استه. سالمة اإلنسانفايات صلبة خطرية تؤثر على صحة و ن

  .متنوعة مشاكل بيئية منما يرتتب عن ذلك درجة حرارة األرض، و  رتفاعاإىل  يؤدياجلوي و 

ما إىل ثالث مشكالت شكالت البيئية من حيث أمهيتها و بشكل عام تنحصر معظم املو      مشكلة االنفجار السكاين:يهخطور

يتطلب من السلطات الوصية العمل على إرساء اآلليات القانونية الكفيلة حبماية  امم ةموارد البيئ واستنزافأنواعه وث مبختلف التلو 

حتقيق التنمية  إىلمبا يؤدي يف النهاية  واحلد من املشاكل البيئية اليت تؤثر سلبا على حياة األفراد والكائنات احلية بشكل عام، البيئة

دف إىل تلبية خمتلف احتياجات األفراد يف  ماملستدامة اليت    .دون التأثري سلبا على البيئة  جمتمعا

وذلك  اشكالمسرتاتيجيات حلمايتها واحلد من إأدركت أمهية احلفاظ على البيئة ووضعت وتعترب اجلزائر من بني البلدان اليت    

لس الوطين للبيئة سنة أول هيئة حلماية البيئة و  منذ إنشاء  1983عام  اإلطار القانوين للبيئةمث إعداد  1974هي ما عرف با

من وما تاله  2001املستدامة عام  ةيوالتنم لبيئةا ن أجلالوطين لألعمال م املخططكما مت تبين ،83/03بصدور قانون البيئة 

ال كالمن  إصدار العديد  العمران،والقانون املتعلق بالتهيئة و  إزالتها،قانون املتعلق بتسيري النفايات ومراقبتها و تشريعات يف هذا ا

   :السؤال احملوري األيت وعليه فإشكالية هذه الدراسة تتمثل يف .اخل...اهوقانون املي

 ؟ في الجزائر التنمية المستدامةوتحقيق متطلبات بحماية البيئة  اآلليات القانونية الكفيلة فيما تتمثل  مختلف 

  :ولإلجابة على هذا التساؤل الرئيسي نطرح األسئلة الفرعية التالية

ا؟ وفيما تتمثل خمتلف بالبيئةما املقصود -   ؟مشكال

  ليت سطرها املشرع اجلزائري ملواجهة خمتلف املشكالت البيئية؟القانونية ا اآللياتماهي خمتلف -

  ئة؟القانونية املتبعة حلماية البي اآللياتتنمية مستدامة يف اجلزائر من خالل تلك  بلوغكيف ميكننا -

  :وعلى ضوء ما سبق نصيغ الفرضيتني التاليتني

  .الكفيلة بتحقيق ذلكلزامية اإلالتشريعات  إلقرارتدخل املشرع  ضرورةيقتضي محاية البيئة  إن-

  .نظرا الرتباطها الوثيق بأبعادها مباشر يف سبيل حتقيق التنمية املستدامة دورحلماية البيئة -
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دف هذه املداخلة إىل حماولة التعرف على خمتلف اآلليات اليت أقرها املشرع اجلزائري حلماية البيئة  وبناء على ما  والتطورات  سبق 

سبل إسهامها يع البيئي يف اجلزائر من اجل مواكبة خمتلف التطورات العاملية احلاصلة يف هذا امليدان، باإلضافة إىل اليت عرفها التشر 

  :وألجل ذلك مت تقسيم هذه الورقة إىل احملاور اآلتية يف حتقيق التنمية املستدامة،

  .البيئة واملشكالت البيئيةعموميات حول :احملور األول

  .محاية البيئة يف التشريع اجلزائري آليات:احملور الثاين

  .لتنمية املستدامة يف اجلزائرا كأحد متطلبات حتقيقمحاية البيئة  : احملور الثالث

  البيئة والمشكالت البيئيةعموميات حول  :المحور األول

ا دائمة إن البيئة بشقيها الطبيعي واملشيد هي كل متكامل إطارها الكرة األرضية وحمتويات هذا اإلطار ليست جامد    ة بل إ

ا مبا يف ذلك أقرانه من البشر كان له مما الشك   التفاعل مؤثرة ومتأثرة، واإلنسان نفسه واحد من مكونات البيئة يتفاعل مع مكونا

ا من األمورفيه املسامهة يف تعدد  ية الدول الصناع كتشافا اليت تشغل العامل، خاصة بعد  املشكالت البيئية وتناقص املوارد ودراسا

. أن الدمار البيئي الذي حيدث يف أي مكان على سطح هذا الكوكب األرضي يؤثر بطريق أو بآخر على نوعية احلياة يف العامل كله

ب سياسية يف الدول وقد جرى عقد ندوات ومؤمترات عديدة ملعاجلة املشكالت البيئية املتزايدة يف العامل، كما تأسست أحزا

اجم ما له صلة بالتأثري على حياة البشر على سطح األرض مثل النفايات " اءاألحزاب اخلضر "الصناعية تسمى تدافع عن البيئة، و

وإذا كانت الدول الصناعية قد أدركت أن اجلشع البشري . املبيدات وغريها ستخداماالنووية، التلوث جبميع أنواعه، قطع الغابات، 

طبيعية متجددة ومتعددة األنواع، فإن والشعوب اليت تعيش يف املناطق اجلافة يف استغالل املوارد ينبغي كبح مجاحه وهي ذات موارد 

  .إدارة حازمة للحفاظ على مواردها وإتباعأحوج ما تكون ملثل هذا الوعي  اذات املوارد احملدودة وغري املتجددة غالب

 مبعىن "oikos"و مبعىن منزل "logos"فيما خيص علم البيئة فهو مصطلح إغريقي مركب من كلمتني؛:تعريف البيئة-أوال

 البيئة هو العلم الذي يهتم بدراسة الكائن يف منزله حيث يتأثر الكائن احلي مبجموعة من العوامل احلية فعلم العلم، 

 )1(.الفيزيائيةوالبيولوجية وغري احلية الكيميائية و 

ائري مل ، جند أن املشرع اجلز مية املستدامة إطار التناملتعلق حبماية البيئة يف 03/10بالرجوع إىل القانون رقم :التعريف القانوني

  )2(.منه مكونات البيئة 3منه تنص على أهداف محاية البيئة فيما تضمنت املادة  2 ، حيث جند املادةيعط تعريفا دقيقا للبيئة

البيئة ذلك  عتباراالذكر، ميكن  السالف 03/10بالرجوع إىل القانون رقم فرد البيئة بتعريف خاص إال أنه و املشرع اجلزائري مل يو 
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ة تضم كالّ بذلك فالبيئ، و ئنات حية وغري حية ومنشآت خمتلفةه اإلنسان مبا يشمله من ماء هواء، تربة، كااحمليط الذي يعيش في

  .االصطناعيةمن البيئة الطبيعية و 

ا جمموع كل املؤثت لوجياايكو البيئة ":1972 للبيئة الذي تبناه مؤمتر ستكهوملوم الواسع يلي املفه افيمو     لظروف رات واعرف بأ

  )3(".منو الكائنات احليةرة  وغري املباشرة املؤثرة على حياة و اخلارجية املباش

 )4( :وهياإلطار البيئي يتكون من ثالثة عناصر متداخلة مع بعضها  إن

  ؛البيئة كمصدر للرتفيه والتمتع باملناظر الطبيعية•

  ؛ةبيعييئة كمصدر للموارد الطالب•

   .البيئة كمستودع الستيعاب املخلفـات•

افتشري إىل االصطالحي للبيئة أما املعىن    ميارس فيه و  حيصل منه على مقومات حياته،ه إلنسان و ر الذي حييا فيذلك اإلطا:" أ

  )5(." البشرعالقاته مع بين

االشامل للبيئة ومن خالل كل ما سبق نقدم التعريف      دي واحليوي واملعنوي الذي يعيش فيه اإلنسان ويتمثل احمليط املا:"بأ

  )6(".هذا األخري يف الرتبة واملاء واهلواء وما حيتويه كل منهم من مكونات مادية أو كائنات حية

ري فيكون اجيابيا له عدة فوائد أو تأثريا سلبيا يضر بالبيئة وجي والشكل املوايل يوضح التفاعل القائم بني خمتلف مكونات البيئة،

  :عليها عواقب وخيمة تتفاوت من حيث األمهية والتأثري

  .تفاعل مكونات البيئة):1(الشكل رقم

 

  

  

  

  .22، ص2003 ، األردن، دار احلامد للنشر والتوزيع،اإلنسان والبيئةراتب سعود، :المصدر

  )7(:يه "RULLES ECOLOGICAL"كولوجيةإن للبيئة ثالثة قوانني طبيعية تعرف بالقوانني االي:قوانين البيئة-ثانيا

 التكنولوجيا الطبيعة

 التنظيم االجتماعي السكان
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تتكون هذه ج إىل املستهلك و اء من املنتذقات الغذائية صورة لسلسلة غذائية، حبيث ينتقل الغإن العال:ادلقانون االعتماد المتب-أ

  . االختيار من فرص ون متداخلة، تعطي للمستهلك الكثريالعالقات الغذائية بني األحياء وتك

العالقات، يتميز  ات، حمكمجم، كثري التعقيد، متنوع املكون احل، نظام كبرياحمليط احليوي:ةالبيئيقانون ثبات النظم -ب

ام البيئي تلك يقصد بالنظو  ،ة األصغر فاألصغرلنظم البيئية من اوهذا النظام الكبري يتألف من جمموعة كبري  .التوازنو  باالستمرارية

   .وازن الديناميكية التمشكلة حال حية تتفاعل فيما بينها خرى غريأات حية و عية اليت تتألف من مكونالوحدة الطبي

ا  هي ذلك اإلطار الذي حييا فيه اإلنسان وحيصل منه على مقومات :ةقانون محدودية الموارد البيئي-جـ حتدثنا عن البيئة بأ

، ةاملختلف واالقتصادية ه العمليةام بنشاطاتات هذا اإلطار موارد متاحة للقيمتثل مكونارس فيه عالقاته مع بين البشر، و ميه، و حيات

 . ددةموارد بيئة غري متج، ددةموارد بيئة متج، ةموارد بيئة دائم: ثالثة أصنافمن هذا املنطلق ميكن أن نصنف موارد البيئة إىلو 

 ترشيدة يف إطارها بعقالنية و يبقى التعامل مع البيئلطبيعية للبيئة و يكولوجية تنظم املكونات اإة قوانني اخلالصة أن هناك ثالثو    

ت ظهور مشكالأدى إىل إتالف املوارد الدائمة و ا مكونا استخدام يف اإلسرافإال أن جتاهل قوانينها االيكولوجية و  ،االستهالك

دد اإلنسان يف حاضره و    .مستقبلهبيئية 

ار العام ة الطبيعية اليت متثل اإلطيتأثر بالبيئإن النشاط االقتصادي :)من وجهة نظر النشاط االقتصادي(المشكالت البيئية-ثاثال

مبجموعة  ملفهوم البيئة اان يتأثر وفقك  فإنأو يف جمال اخلدمات، ا هذا النشاط زراعيا أو صناعي انللمجتمع الذي ميارسه سواء ك

 وميكننا حصر ،ة بينهماقة التبادليره فيها مبا خيلق نوعا من العالدو التارخيية فإنه يعود ليؤثر بو  واالجتماعية االقتصاديةت املعطيا

  :املشكالت البيئية يف

بني منو السكان من  متكافئتعرب عن سياق غري ) جياملنظور البيئي االيكولو (ون كما يراها املالتسي:السكاني االنفجارة مشكل-أ

دم لنامية اليت عجزت عن حتقيق التقااملهيمنة يف البالد  االجتماعيةوختلف التشكيالت  ة أخرى،بني املوارد احملدودة من جهة و جه

ا على النحو الذي يوفر الغذاء والتعليم واخلدمات الصحية وفرص العمل لكل مواطن قادر على  االجتماعي االقتصادي لشعو

ا وعالقتها  ذا املعىن قضية صراع ضد هذه التشكيالت ومؤسسا  هأنيالحظ ا مو  .الداخلية واخلارجيةالعمل، فاملشكلة السكانية 

 بشكل واضح ذلك متمركزاً يف بلدان العامل الناميو هناك تزايدا يف حجم السكان يصاحبه تزايد آخر يف حجم املعاناة اإلنسانية، 

   )8(.العاملمن سكان  %70الذي يضم حوايل 
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 اإلضرار إىل غري مباشرة أوالبيئة مما قد يؤدي بطريقة مباشرة  خواصأي تغيري يف :"يعين تلوث البيئة:وثالتلة مشكل-ب

 )9(."حلياته الطبيعية اإلنسانما يؤثر كذلك على ممارية  املنشات وهو أوبالكائنات احلية 

  )10(:ما يلي إىلوميكننا تقسيم امللوثات حسب طبيعة امللوث 

  .التلوث احلراريو  امللوثات املشعة:إىلوتنقسم :الملوثات الفيزيائية- 1-ب

  .املنظفاتو  املبيدات، الكيميائية اجلسيمات ،املعادن الثقيلة ،لغازاتا:تتمثل يف:الملوثات الكيميائية-2 -ب

  .الفطرياتو  البكترييا، الفريوسات: تضم:الملوثات اإلحيائية- 3-ب

الزائد  االستخدامحد العوامل املؤثرة على البيئة، حيث أدى أاملوارد الطبيعية هو  استنزاف:ةموارد البيئ استنزاف ةمشكل- ج

السليب على النظام  وأثره لإلنسانالطبيعي  رأمسالعلى البيئة وتدمري جزء كبري من  هائلةحدوث ضغوط  إىلولوجيا نكتلل

بعض  كانقراضبعض املوارد الطبيعية ودمار بعضها   الستنفاذسليب، كذلك للتطور التكنولوجي خطر على البيئة  تأثري االيكولوجي

  )11(.تزايـد عدد السكان يف العامل وهذا بسبببرتول كالموارد الطاقة   ونفاذ والبحريةالربية  احليوانات

مليون شخص يف الدول الصناعية يعانون من أعراض صحية خطرية جدا أثبت أن سببها  65إن أكثر من :جمشكلة الضجي-د

 قلق النوم،:يملا له من تأثريات فيزيولوجية سلبية نذكر أمهها فيما يل ان على التحمليفوق طاقة اإلنس الرئيسي هو الضجيج الذي

هذه  انتشاريكثر و  ،اخل...شاطنتشويش األفكار، تأثريات على السلوك االجتماعي، فقدان السمع التدرجيي، هبوط وقلق يف ال

الناتج عن النقل الربي  األكثر تأثرا بالضجيج الصناعياليابانيون هم و  ، املناطق الصناعيةويف ىاملشكلة يف الدول الصناعية الكرب 

    )12(.أن الطائرات األسرع من الصوت تتسبب مبوت اآلالف من سكان األرض سنوياوي كما اجلو 

  :ة العامليةسنتعرض فيما يلي ألهم املشكالت البيئي):بعض األمثلة(المشكالت البيئية العالمية-رابعا

على سطح الكرة  والعشرين حبلول منتصف القرن الواحد درجة حرارة العامل ارتفاعيتوقع بعض العلماء :رارة األرضح ارتفاع -أ

مرت أو  2 إىل 0.5احمليطات مبقدار البحار و مستوى سطح  ارتفاعؤدي إلـى سيمما درجة مئوية  4.5 إىل 1.5دار األرضية مبق

نتج عنه ات أكرب من اجلبال الثلجية، مما سيدرجة احلرارة فضال عن ذوبان كمي ارتفاعأكثر خالل متدد املياه يف احمليطات نتيجة 

يؤدي ذلك كل و  ابسةالية منها و النظم البيئية املائي نل البيئي يف العديد ماإلخالان و  املدن الساحلية واهلجرة العشوائية للسكتدمري

دد اليني من الالجئني البيئيني اجلخلق عشرات املوتشريد أعداد هائلة من السكان و ي احليواين العاملاإلنتاج الزراعي و  اخنفاض إىل

   .يف العامل
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حتسني إدارة ة بيئيا و التقنيات النظيف واستخدامون الكرب أكسيدوع االنبعاث العاملي لغاز ثائي تسعى دول العامل إىل تقليص جممو    

سها على رأو –ة من قبل  الدول الكربىخري هذه اجلهود اليت ظهرت يف اآلونة األاظ عليها و الغابات واملساحات اخلضراء واحلف

لة رى أن تتنصل من هذه املشكقد ال تستطيع الدول األختطلب العديد من الدراسات واألحباث، و -ةالواليات املتحدة األمريكي

لذي يعد الوقود ا واستهالكاآلليات  استخداميرجع ذلك إىل ما تشهده هذه الدول من تزايد كبري يف البيئية داخليا ودوليا، و 

   )13(.النيرتوجنياملصدر الغين بالكربون و 

، فمن بني شعاعات فوق البنفسجيةللكائنات احلية من اإل تتمثل يف فاألوزون هو غاز له وظيفة هامة:وزونتآكل طبقة األ -ب

ن هذا ي هلذا الغاز منذ الثالثينات مدأ اإلنتاج العاملقد بالف اجلوي غاز فلوريد الكربون، و املركبات الكيماوية اليت تتسرب إىل الغ

ويقدر ، از يف الغالف اجلوي إىل تقليل تركيز األوزونراكم تسرب هذا الغد أدى تقسينات، و إنتاجه بسرعة منذ اخلم أزدادالقرن مث 

تقريبا،  يستخدم  % 2ل األرض حبوايل يف طبقة األوزون يزيد من األشعة فوق البنفسجية اليت تص %1اء أن اخنفاض بعض العلم

رى لذا فإن الدراسات العلمية أكدت أن ت الصناعية األخستخداماإلات إىل جانب ااملذيبات و ز يف املكيفات والثالجاهذا الغ

تتمثل بعض األخطار و  ،من سكان األرض وهم شعوب الدول املتقدمة %20ا من املواد املسببة لثقب األوزون يستهلكه 90%

صة يف املناطق الوفيات نتيجة هذا املرض خا زيادة يف إصابات سرطان اجللد و يف زيادة تعرض البشر لألشعة فوق البنفسجية يف

   )14(.يؤثر على جهاز املناعة جبسم اإلنسان وكذلكالشمالية من الكرة األرضية 

دأ اإلنسان ينبئه إىل خماطر تناقص األوزون منذ قـد بح األرض من إفساد اإلنسان هلا، و ة األوزون البعيدة عن سطمل تسلم طبقو    

أمكن قياس ويب، و متمركزة فوق القطب اجلند ثغرة يف طبقة األوزون ة إىل وجو قمار الصناعيحيث أثارت تقارير األ 1975عام 

أن تناقص األوزون فيها دة األمريكية و الواليات املتحا يعادل مساحة قدرت مساحتها مب، و 1978ام بالطائرات يف ع اتساعها

ني وأسرتاليا ونيوزيلندا، من جنوب األرجنتتساع ثغرة سنة بعد سنة حىت أصبحت قريبة إقد لوحظ زيادة و  ،% 50–40بنسبة 

اء خ الفضصواري ،اثالطريان النفرذاذة، العبوات ال:يغاز األوزون يف طبقات اجلو ما يلاألسباب اليت حتدث نضوب من و 

  )15(.اخل...

ا آثار هائلة غريها، هلة والنيوترونية و القنابل الكوبالتي:مثل رة،واع القنابل الفتاكة واملدمستجد من أنأا إن م:ةرات النوويالتفجي- ج

أما بالنسبة لألضرار  ، طبقة األوزونكلها تعمل على تدمريا، و ث القدر اهلائل من الغازات واإلشعاعات واحلرارة اليت ختلفهمن حي

كلورو كربونات هي ضمن غازات و  ،اخ األرض علما بأن مركبات الكلوراليت يسببها هذا املشكل فاختالالت عاملية ضارة يف من
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اإلصابة مبرض املياه البيضاء يف ، داإلصابة بسرطان اجلل:رارا أمههاأضان اإلنسبب األوزون ثق لحقيو ، راري احملتملةاحل االحتباس

  )16(.اخل...اند اإلنسضعف جهاز املناعة عن، دوث تلف يف احلامض النوويح ،ونالعي

ة إشعاع مرتفعة تصاب بأمراض العيون و اجللد في حالة تأثرها بكميفأما بالنسبة للحيوانات فلن تنجو هي األخرى من األذى    

   )17(.على الثروة السمكيةكذلك يؤثر  و التغريات اجلينية و 

من  % 30هي تغطي حنو را على البيئة الربية من األرض و تعد الغابات أكثر املنظومات البيئية انتشا:ةر الغابات االستوائيتدمي-د

من الغابات  % 15 اختفاءمما أدى إىل  ارتفعتلغابات قد أكدت على أن إزالة ا ات قدإمجايل املساحة اليابسة، إال أن الدراس

بقي منها  2مليون كلم 16ستوائية قبل تدخل اإلنسان تغطي مساحة تقدر بنحو كانت الغابات اإل، إذ  2000عامستوائية اإل

النباتات سواء تلك اليت  انقراضي إىل ستوائية ال يقضي على أشجارها فحسب، بل يؤدات اإلقطع الغابف .اليوم أقل من النصف

  . تعيش معرتشة عليها، أو تلك اليت تعيش على مستوى األرض حتت ظلها

ات إىل تشري املعلومة، و شبه اجلافاملناطق الرطبة و  تدهور الغطاء النبايت يف مناطق الغابات من أكثر أشكال التصحر يف يعتربو    

اية القرن  مساحة الغابات يف العامل اخنفضتد ق، و )امليون هكتار سنوي 16.7( در بـأن املساحات اليت تزال الغابات منها تق

مل تعد يف  ليلة التأثري يف الوسط احمليط، و قو  متدهورة،حتولت الغابات إىل جمتمعات نباتية  ذلكنتيجة لو   % 3.5مبعدل  املاضي

 )18( .تنظيم املياه فيهالى خصوبتها و راف واحلفاظ عى محاية الرتبة من االجنادرة علكثري من املناطق ق
حطب الوقود حيث تشري اإلحصاءات ى األخشاب، و راعة واحلصول علالز :تلجأ الدول إىل إزالة الغابات ألغراض كثرية أمههاو    

يا، عامل سنو بليون مرت مكعب من أخشاب الغابات على مستوى ال 3.4ة إىل أنه يستخلص حنو ملتعلقة بتجارة األخشاب العامليا

ب اليت تعيش فقد حددت أن السبب الرئيسي إلزالة الغابات هو فقر الشعو ة التابعة لألمم املتحدة أما منظمة األغذية والزراع

احلاد للرتبة، كما يسهم حرق  واالجنرافالتلوث ة و لإلصابة باألمراض واألوبئ ؤدي إزالة الغابات إىل تعرضهايو  ،داخلها أو حوهلا

ع البنك الدويل أن القطع اجلائر يتوق كما.درجة حرارة العامل ارتفاعثاين أوكسيد الكربون الذي يؤدي إىل  اثانبعهذه الغابات يف 

ة من أمثلدول فقط، و  10دولة إىل حوايل  23ات سوف يؤدي إىل تناقص عدد البلدان االستوائية املصدرة لألخشاب من للغاب

  )19(.كوت ديفوارب نيجرييا وغانا و الدول املصدرة لألخشامن قائمة  اختفتالدول اليت 

  آليات حماية البيئة في التشريع الجزائري:الثاني حورالم
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لس أول هيئة حلماية البيئة و  يظهر الوعي البيئي يف اجلزائر املستقلة إال يف بداية السبعينات وذلك منذ إنشاءمل     هي ما عرف با

تكن قضايا البيئة  مطروحة بسبب الظروف السياسة السائدة آنذاك إبان مل  قبل ذلك التاريخ و  ، 1974الوطين للبيئة سنة 

مت إعداد  1983ويف عام ، البيئة الدولة متجهة إىل التشييد والتصنيع مهملة بذلك إىل حد ما قضايا االستقالل إذ كانت سياسة

ريو "األمم املتحدة حول البيئة والتنمية يف  مؤمتر انعقادوبعد . 83/03اإلطار القانوين للبيئة يف اجلزائر بصدور قانون البيئة 

عملت  ،1997عام  اليابانية" كيوتو"املؤمتر الذي تاله يف مدينة و  1992املعروف بقمة األرض عام و  -بالربازيل -"دجيانريو

االت اجلزائر على تعزيز ال وذلك بسن القوانني اليت تنظم خمتلف ا  واالجتماعية االقتصادية اإلطار القانوين واملؤسسايت يف هذا ا

زائري الذي أنشأ النظام القانوين حلماية البيئة يف التشريع اجل استعراضسنحاول و  .القواعد العلمية حلماية البيئةبطريقة تتوافق و 

 .هيئات خاضعة للوصاية املركزية مكلفة حبماية البيئة

أسندت هلا مهمة تسيري وتنظيم جماالت بيئية  يئات مركزيةستحدث اجلزائر هأ:ة المكلفة بحماية البيئةالهيئات المركزي-أوال

، الوكالة الوطنية للنفايات:وتتمثل هذه اهليئات يف كل من ،احملليةلسلطة الوصية واجلماعات معينة من أجل ختفيف الضغط على ا

اهذه اهليئات وحتديد ، وسنتطرق لتبيان ة للجيولوجية واملراقبة املنجميةالوكالة الوطني، احملافظة الوطنية للساحل على  اختصاصا

  .النحو الذي سيأيت

االذي حدد  02/175هذه الوكالة مبوجب املرسوم التنفيذي  استحدثت:الوكالة الوطنية للنفايات-أ  تشكيلتها ،اختصاصا

ا املشرع اجلزائري يف املادة األوىل من املرسوم فقد عرفها.يفية عملهاوك ية ذات طابع صناعي مؤسسة عموم":السالف الذكر بأ

ا مع الدولة وتعد واالستقاللاملعنوية  وجتاري تتمتع بالشخصية ا مع الغري  املايل ختضع للقانون اإلداري يف عالقا تاجرة يف عالقا

  )20( :يف هذه الوكالة اختصاصاتوتتمثل ، "الوزير املكلف بالبيئة تسري وفقا لنظام الوصاية اإلدارية من طرف

 ؛النفاياتعدة للجماعات احمللية يف ميدان تسيري تقدمي املسا -

 .حتيينها معاجلة املعطيات واملعلومات اخلاصة بالنفايات وتكوين بنك وطين للمعلومات حول النفايات و -

 : الوكالة مبا يلي تأما فيما خيص نشاطات فرز النفايات ومجعها ونقلها ومعاجلتها وتثمينها وإزالتها تكلف

 ؛و توزيعهانشر املعلومات العلمية والتقنية و  از الدراسات واألحباث واملشاريع التجريبية واملشاركة يف اجنازهااملبادرة بإجن -

 .املبادرة بربامج التحسيس واإلعالم واملشاركة يف تنفيذها -

مسيت باحملافظة و  املتعلق حبماية الساحل وتثمينه 02/02أنشئت هذه اهليئة مبوجب القانون :المحافظة الوطنية للساحل-ب
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ا هيئة عمومية تكلف بتنفيذ السياسة الوطنية ، حيثالوطنية للساحل وم حلماية الساحل وتثمينه على العم عرفها املشرع بأ

باملستوطنات  تضطلع هذه اهليئة بإعداد جرد واف للمناطق الشاطئية سواء تعلق األمر ، كماواملنطقة الشاطئية على اخلصوص

اوميكن حتديد .ات الطبيعيةبالفضاء والبشرية أ  )21(:فيما يلي اختصاصا

اورة للبحر من أجل محاية الفضاءا -  ؛ت الساحلية السيما احلساسة منهاإنشاء خمطط لتهيئة وتسري املناطق الساحلية وتلك ا

  ؛ائمة ومنتظمة كذلكملياه االستحمام وتقوم بإعالم املستعملني بنتائج التحاليل بصفة د منتظمةإجراء حتاليل دورية و  -

ا إجراء مراقبة منتظمة جلميع النفايات احلضرية والصناعية والزراعية اليت -    ؛أن تؤدي إىل تدهور الوسط البيئي من شأ

  ؛تصنيف الكثبان الرملية كمناطق مهددة أو كمساحات حممية وميكن إقرار منع الدخول إليها -

  ؛هشة أو معرضة لالجنراف كمناطق مهددةتصنيف األجزاء الشاطئية أين تكون الرتبة  -

  .حتصى املستنقعات و املواحل واملناطق الرطبة باحلماية وال جيوز أن تكون موضوع تغيري إال إذا كان ذلك خيدم البيئة -

الة هذه الوك حيث تعترب ،)1/10(مبوجب قانون املناجم  استحداثهامت :الوكالة الوطنية للجيولوجية والمراقبة المنجمية- ج

اوتتمثل  ،ال اجليولوجي والنشاط املنجميتسيري وإدارة ا سلطة مستقلة تسهر على األمثل للموارد  يف  التسيري اختصاصا

هذه املواد الطبيعية اخلام من جهة أخرى  استغاللاليت قد تنجم جراء  اجليولوجية و املنجمية من جهة ومحاية البيئة من األخطار

  )22(:نذكر من أمهها واليت

تم برتقية - اجلانب اجليولوجي من خالل مجع املعلومات املتصلة بعلوم األرض وإنشاء  إنشاء املصلحة اجليولوجية الوطنية اليت 

 ؛واجليو علمية ذات املنفعة العامة متعلقة باملنشئات اجليولوجية وتنفيذه واجنازه كل الدراسات اجليولوجية برامج

  ؛ت للفن املنجمي توخيا لالستخراج األفضل للمواد املعدنية املوافقة لقواعد الصحةمراقبة مدى احرتام املؤسسا -

ا مراقبة األنشطة املنجمية بطريقة تسمح باحلفاظ على البيئة طبقا للمقاييس -  ؛واألحكام املعمول 

 ؛املواد املتفجرة واملفرقعات واستعمالمراقبة تسيري  -

 .معاينة املخالفاتممارسة مهمة شرطة املناجم وسلطة  -

 :وباإلضافة إىل ماسبق يتوىل مهندسو املناجم التابعون للوكالة مهمة تنظيم الرقابة اإلدارية والتقنية من خالل مايلي

ومحاية  ، وشروط االستغالل حسب القواعد الفنية املنجميةاليت تضمن النظافة واألمن حرتام القواعد واملقاييس اخلاصةإضمان  -
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 ؛ئية والطرق العمومية والبنايات السطحية ومحاية البيئةاملوارد املا

  .القوانني والنصوص التنظيمية املتعلقة حبماية البيئة يف األنشطة املنجمية مراقبة وتنفيذ خمططات التسيري البيئي وتطبيق -

اجلزائر املؤسستان الرئيسيتان  يف) البلدية والوالية(تعترب اجلماعات احمللية :دور الجماعات المحلية في حماية البيئة-ثانيا

ا من املواطن وإدراكها أكثر املكلفتان حبماية البيئة، وخاصة البلدية ال نظرا لقر من أي جهاز  اليت تلعب دورا فعاال يف هذا ا

مستعرضني أهم  سنحاول تبيان دور كل من الوالية و البلدية يف جمال محاية البيئة ناويف ه. ئية اليت يعانيهاآخر لطبيعة املشاكل البي

 .املسؤوليات اليت أسندت هلما

ا عبارة عن مجاعة عمومية إقليمية تتمتع بالشخصية   تعرف الوالية:اإلطار القانوني لدور الوالية في مجال حماية البيئة-أ بأ

ة من الدوائر فهي تشرف علي جمموع ايل والقانوين وهي تشكل مقاطعة إدارية للدولة، وبالتايلباإلضافة إيل االستقالل امل املعنوية

وتنشأ الوالية مبوجب قانون خاص وهلا اختصاصات اقتصادية واجتماعية   تسريها شخص يدعي بالوايل، ىوالبلديات ويشرف عل

  )23(. وثقافية

كان  حيث مل يتضمن أي إشارة لقضايا البيئة بقدر ما 26/03/1969اريخ  صدر أول ميثاق ينظم الوالية يف اجلزائر بت ولقد   

مث قانون الوالية اجلديد 1990مث أتبع الحقا بقانون الوالية الصادر عام  االهتمام منصبا بدور الوالية يف دفع العجلة االقتصادية ،

، كما مت تدعيمه يف جمال محاية البيئةسعة للوايل صالحيات وا األخري منح هذا 2012فرباير21املؤرخ يف  12/07رقم

   .جلنة تل البحرمستوى كل والية ملفتشية البيئة و باستحداث على 

  )24(:يلي يف ما يف جمال محاية البيئةتتلخص مهام الوايل :الوالي في مجال حماية البيئة اختصاصات -1-أ

يئة  إدارة  يف  ةالدول معالوالية   القانون تساهمهذا املادة األوىل من مبوجب -   واالجتماعية  االقتصادية  والتنمية اإلقليم  و

  . للمواطن املعيشي   اإلطار  وحتسني   وترقية  محاية  وكذا  البيئة ومحاية  والثقافية

 اللمج  التابعة  ملسائلتم با دائمة  جلانا  أعضائه بني    من  بتشكيل  الوالئي  الشعيب  لسلمجا  يقوم  33املادة  مبوجب -

  .من بينها املتعلقة بالصحة والنظافة ومحاية البيئةواليت   اختصاصه 

لس الشعيب الوالئي اختصاصات يف  ميارس  77املادة  مبوجب- الصالحيات املخولة للوالية مبوجب القوانني والتنظيمات  إطارا

 .من بينها محاية البيئة معينة االتجمويتداول يف 

حيث ختضع لوصاية  96/60مبوجب املرسوم التنفيذي  1996مفتشية البيئة يف الوالية عام  ستحداثامت :مفتشية البيئة-  2-أ
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والتنظيمات املتعلقة حبماية البيئة على مستوى الوالية  تتمثل مهام املفتشني يف جتسيد مراقبة القواننيو  ،حبماية البيئة الوزير املكلف

   )25(:وذلك عن طريق

 ؛لوقاية من كل أشكال تدهور البيئةالتدابري الرامية ل واقرتاح عليها قانونا على املستوى احمللي تسليم الرتاخيص املنصوص -

 ؛تصور وتنفيذ برامج حلماية البيئة على مستوى كامل تراب الوالية -

  .التدابري الرامية إىل حتسني إطار احلياة واختاذ ترقية أعمال اإلعالم والرتبية يف جمال البيئة -

  القانونية املتعلقة بالتخلص من النفايات يدان مكافحة التلوث احلضري فإن مفتشي البيئة مكلفون بتطبيق السياسةويف م   

العمومية على  إلقامة املزابل إنشاء جلان والئية تتكلف مبعاينة األماكن املخصصةب احلضرية الصلبة إىل جانب رؤساء البلدية،

  :مبا يلي 96/60من املرسوم  02هذه اللجان حسب املادة  حيث تكلف ،ئةلوالية باقرتاح من مفتشية البيمستوى ا

 ؛اقرتاح إجراء دراسة الختيار موقع املزبلة -

 ؛الوصول إىل إنشاء املزابل املراقبة على مستوى الواليات -

 ؛جناز مزابل حمروسة على مستوى كل البلدياتإ -

 ؛ودية واألراضي ذات املردود الفالحيمتابعة إزالة املزابل اليت مت إنشائها على سطح األ -

  ؛إحصاء دقيق لكل املزابل الفوضوية املتواجدة يف تراب الوالية -

  ؛محاية السواحل قرتاح التدابري اخلاصة باحملافظة على الوديان واألراضي الفالحية يف إطارإ -

  .حبماية البيئة م العاملية اليت هلا عالقةونشر الثقافة البيئية عن طريق إحياء األيا تدعيم عملية التحسيس والتوعية -

عملها  الذي حدد تشكيلتها وكيفية 06/02/2002املؤرخ يف  مبوجب القرار2002ستحدث عام أ:لجنة تل البحر-3-أ

مؤسسات  الوايل املختص إقليميا،كما تتشكل من عدد من رؤساء اهليئات ومديري يرتأس هذه اللجنة، ا والصالحيات املنوط

 ،البحري واملوارد الصيدية للواليةمدير النقل مدير الصيد  مفتش البيئة، ،الية مبن فيهم قائد الدرك الوطينعلى مستوى الو عمومية 

ا  وجتتمع هذه اهليئة كل ما دعت الضرورة إىل ذلك بأمر من .اخل...املوانئ مدير رئيسها وميكن أن تستعني بأي شخص مبساعد

متارسها  اختصاصاتاللجنة عدة  ولقد منح املشرع هلذه ،علمية والبحوث املتعلقة حبماية وترقية البيئةال يف أعماهلا خاصة تلك اآلراء

  )26( :تتمثل يفواحليلولة دون الوقوع أي اعتداء عليها  قصد احملافظة على البيئة البحرية وترقيتها
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  الساري املفعول؛ إعداد خمطط تل البحر الوالئي وفقا للتنظيم-

  ؛ تدابري الضرورية لتحسني وتعزيز قدرات التدخل لألجهزة املكلفة مبحاربة التلوثاختاذ ال -

 ؛ إعطاء األولوية للمناطق املنكوبة وذلك بإمدادها بالوسائل البشرية واملادية -

 ؛ متابعة عملية املكافحة ووضع منظومة للوقاية والكشف واحلراسة وملراقبة كل أعمال التلوث البحري -

  ؛بوضع خمطط تل البحر الوالئي حيز التنفيذ املبادرة -

 ؛تقدمي تقرير سداسي للجنة البحر اجلهوية عن حالة حتضري خمطط تل البحر الوالئي -

  .ألخطار ومتابعة تقييم األضرار النامجة عن الثلوتلخريطة للمناطق اهلشة واملعرضة  إعداد -

فقد  2011يوليو 22املؤرخ يف  11/10البلدية اجلديد رقم قانونف:اإلطار القانوني لدور البلدية في مجال حماية البيئة-ب

  )27( :القوانني أمهها أوكل للبلديات مسؤوليات كبرية يف جمال محاية البيئة مبوجب جمموعة من

 اللمج  التابعة  ملسائلتم با دائمة  جلانا  أعضائه بني    من  بلدي بتشكيل ال  الشعيب  لسلمجا  يقوم  31املادة  مبوجب -

  .من بينها املتعلقة بالصحة والنظافة ومحاية البيئةواليت   اختصاصه 

لس الشعيب البلدي واليت من بينها السهر على احرتام التعليمات ونظافة احمليط ومحاية البيئة 94حددت املادة -   .مهام رئيس ا

  يف يندرج    مشروع  أي  أو  البلدية  إقليم  لىع  جتهيز  أو/ و استثمار  مشروع  أي  إقامة  ختضع 109مبوجب املادة -

 الفالحية  األراضي محاية  جمال  يف  السيما و  البلدي  الشعيب  للمجلس املسبق ا  الرأي  إىل  للتنمية  القطاعية  الربامج  إطار

  .البيئة  يف  والتأثري 

  البلدية موافقة  إقليم  على  العمومية  والصحة  البيئةب  اإلضرار حيتمل  مشروع  أي  إنشاء  يقتضيفانه   114حسب املادة -

  .البيئة املتعلقة حبماية   لألحكام  ختضع  اليت  الوطنية  املنفعة ذات  املشاريع باستثناء  البلدي  الشعيب  لسلمجا

رتاتيجية الوطنية حلماية يشكل تسيري النفايات يف البلدية أولوية ضمن اإلس:قانون تسير النفايات ومراقبتها و إزالتها - 1-ب

حتسني اإلطار املعيشي للمدن ومحاية املوارد واحملافظة  إسرتاجتيةالبيئة،حيث أن إقرار الربنامج الوطين لتسيري النفايات يندرج يف إطار 

  )28( :وذلك من خالل على الصحة العمومية،

  ؛كز الردم التقينمرا وجتهيز ة للمفرغات املتوحشة عرب إنشاء احلد من املمارسات احلالي-

  ؛لتسيري املخلفات تنظيم عملية مجع ونقل الفضالت من خالل إعداد املخطط التوجيهي-
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  .التحكم يف تكاليف تسري الفضالت وأداء التسيري -

فهوم إزالتها الذي تضمن تعريفا قانونيا مل املتعلق بتسيري النفايات ومراقبتها  01/19بغرض جتسيد هذا الربنامج صدر القانون و    

اآلثار الضارة اليت قد  البيئة منيقة تضمن محاية الصحة العمومية و للنفايات وختزينها وإزالتها بطر  مصطلح املعاجلة البيئية العقالنية

 محاية البيئة وترقيتها من خاللاحلفاظ على النظافة العمومية و  ولقد حدد قانون تسيري النفايات صالحيات البلدية يف جمال، تسببها

  )29(:قاط التاليةالن

 ؛ملواطنيها يف جمال مجع النفايات املنزلية ونقلها و معاجلتها عند االقتضاءعمومية  تنظم البلدية يف حدود إقليمها خدمة -

ها بغرض تثمينها و زلية و نظام لفرز النفايات املن وضع -  ؛اخل...اخلاصة والضخمة وجثث احليوانات مجع النفاياتما شا

 ؛حتسسيهم بآثار النفايات املضرة بالصحة العمومية أو البيئةم إلعالم السكان و وضع جهاز دائ -

 ؛ايات لدراسات التأثري على البيئةمواقع إقامة املنشآت ملعاجلة النف  اختيارهاإعداد البلدية عند  -

بية ذات خطورة على الصحة ألخطار أو عواقب سل منشأة ملعاجلة النفايات استغاللاإلجراءات الضرورية عندما يؤدي  اختاذ -

 ؛بأمر املستغل بإصالح األوضاع فوار ذلكعلى البيئة و  العمومية أو

 ؛املختلفةاحلفاظ على صحة اإلنسان واحليوان دون تشكيل أخطار على املوارد  -

  ؛املواقع ذات األمهية القصوىعدم املساس باملناظر و  -

  .بالروائح الكريهةعدم إحداث أي إزعاج بالضجيج و -

إىل محاية الثروة املائية كما يقضي بأن املياه املوجهة لالستهالك  1983يهدف قانون املياه الصادر عام :قانون المياه- 2-ب

لس الشعيب البلدي مسئول عن محاية وتنشر هذه املراقبة للرأي العام البد أن ختضع للمراقبة البشري ، ويف هذا السياق يكون ا

، كما أنه مسئول عن متوين السكان باملياه املعديةاإلجراءات الرامية إىل مكافحة األمراض الوبائية و  اذواختالصاحلة للشرب  املياه

م اليومية الكافية لسد  انتشارصيانة شبكات التطهري حيث يندرج هذا يف إطار مكافحة ، وضمان صرف املياه القذرة و حاجيا

التهاب التفوئيد و الكولريا و املياه كاإلسهال و  مراض املتنقلة عن طريقاحلموية اليت تسبب األاألمراض املعدية واجلرثومية و 

شبكات  الوسط الطبيعي و ت السائلة يفمينعان صب الفضال )31(صدر مرسومان تنفيذيان 1993ويف عام .)30(اخل...الكبد

لى إجناز أنظمة يع الصناعيني عوالذي مبوجبه مت رصد حوافز مالية لتشج)32(ون املياه تعديل قان 2002التطهري  كما شهد عام 

 .تطهريتنقية و 
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ال يهمل اجلانب  )33(واملعمول به حاليا   1990التعمري الصادر سنة إن قانون التهيئة و :التعميرقانون  التهيئة و - 3-ب

ط قاية احمليأيضا و الصناعة و الفالحة و  لتوازن بني الوظيفة االجتماعية والعمرانية للسكن ، كما يسعى إىل حتقيق ااإليكولوجي

جمال  ومبوجبه هذا القانون أعطى املشرع للبلدية صالحيات واسعة يف .الرتاث الثقايف التارخيي املناظر ذاتواألوساط الطبيعية و 

فعالة لتحقيق  وسلة باعتبارها" رخصة البناء" باستخدامهذا مع مقتضيات محاية البيئة و  التهيئة والعمران وتكييف أدوات التعمري

 .فهذا اهلد

م بصفة إلزامية و واجلدير بالذكر أن مثة هي      : هي املتواجدة على مستوى الوالية و هي كل املصاحلآت جيب استشار

 ؛اخل...املواصالت مصاحل الربيد و  ،عموميةال ، مصاحل األشغالالتهيئة العمرانية، الفالحة، مصاحل معاجلة املياه -

أحكام الذي جيب أن يكون مطابقا يف ظل و  البناء عليها،م األراضي و ستخداإق خمطط شغل األراضي يتعلق بتحديد حقو  أما -

 . التعمرياملخطط التوجيهي للتهيئة و 

لس و  األراضي القانونية من طرف خمطط شغلميكن اختاذ اإلجراءات الفعالة و  حىت يتم حتضري هذا املخطط مببادرة من رئيس ا

لس الشعيب البلديتتم املو ، و حتت مسؤوليتهالشعيب البلدي و  الس الشعبية البلدية إذا كان افقة عليه مببادرة من ا املخطط  أو ا

 :إليها هذا املخطط تتمثل فيا يلي إذ أن األهداف اليت يرمي ،ني أو أكثريغطي بلديت

 ؛ضبط القواعد املتعلقة باملظهر اخلارجي للبنايات -

النصب الشوارع و ياء و املصلحة العامة وحتديد األح املنشآت العمومية ذاتحتديد املساحات العمومية واملساحات اخلضراء و  -

  .إصالحهاجتديدها و األراضي الفالحية و  تعيني مواقعو  ،التذكارية

  لتنمية المستدامة في الجزائرا كأحد متطلبات تحقيقحماية البيئة  : المحور الثالث

ستعمال املوارد إام السلطات  مبسائل البيئة من خالل السعي لرتشيد تزايد اهتمظل االنفتاح حنو اقتصاد السوق و  يف اجلزائر ويف   

جاء املخطط الوطين للعمل من  مبا يبقى من فرص الرفاهية لألجيال املقبلة الطبيعية والبحث عن سبل الوصول إىل تنمية مستدامة

وطنية للبيئة والتنمية  إسرتاتيجيةسي يف اقرتاح يتمثل هدفه الرئيو   2001الذي مت تبنيه عام ، )34(أجل البيئة والتنمية املستدامة 

ا تستند إىل مشاورات واسعة تشمل كل القطاعات إن عملية التنمية اليت ينشدهحيث .الطويليف األمدين املتوسط و املستدامة 

احلفاظ على  حتسني صحة املواطن ونوعية معيشته:يركز هذا املخطط على أربع جماالت أساسية وهيو . ومجيع األطراف املشاركة

  )35(.ةمحاية البيئة الشاملو  حتسني القدرة التنافسية ،خفض اخلسائر االقتصادية، الرأمسال الطبيعي
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االت السابقة استعراضوسنحاول                      )36(:يلي كما  مدلول كل جمال من ا

ستعملة امللوثة طرح حجم متزايد من املياه املالنفايات الصلبة احلضرية و  انتشاريؤدي :نوعية معيشتهتحسين صحة المواطن و -1

لوثات الصناعية األخرى، امل، و امللفوظات الصناعيةق النفايات و حر الناجم عن حركة مرور السيارات و  تلوث اهلواءدون معاجلتها، و 

شة للمواطن سواء يف نوعية املعية و إىل تدهور الصح اجلفافلغابات، ندرة املياه وتلوثها و ، القضاء على  ااالجنراف، التصحر

ل يرمي يف األمدين املتوسط والطوي املخطط الوطين للعمل من أجل البيئة والتنمية املستدامةوعليه فان  .املناطق احلضرية أو الريفية

  :نوعية معيشته عرب حتقيق مايليإىل حتسني صحة املواطن و 

 ؛التطهريحتسني احلصول على خدمات املاء و -

 ؛الكيماوي الزراعي املصدرة بالتلوث الصناعي و ر ذات الصلخفض املخاط-

 ؛يف جوار املناطق الصناعيةنوعية اهلواء يف املدن الكربى و  حتسني-

 ؛اعتماد تسيريها املتكامل سواء يف املستوى املؤسسايت أم املايلخفض إنتاج النفايات و -

 .املؤسساتية لتسيري البيئةحتسني األطر القانونية و -

حتسنب إنتاجيته إىل احلفاظ على الرأمسال الطبيعي و  إسرتاتيجيةدف :تحسين إنتاجيتهسمال الطبيعي و لحفاظ على الرأا-2

الذي يسمح  لالستمراراحليواين القابل الكبري الذي ميس األراضي والغابات واملراعي والنهوض باإلنتاج الزراعي و دهور مواجهة الت

 املخطط الوطين للعمل من أجل البيئة والتنمية املستدامة إىل ماهذا السياق يرمي يف و  ،الغطاء النبايتراضي و باحلفاظ على نوعية األ

  :يلي

 ؛اريتوضيح الوضع القانوين العق-

 ؛تقنيات إنتاج أكثر مالئمة واعتمادص املوارد املائية بصورة رشيدة ختصي-

 ؛ة سقي مستدميةكتفاء الغذائي واعتماد سياسالتخلص من النموذج السابق الرامي إىل حتقيق اال -

 ؛عدد املناطق احملميةرفع الغطاء الغايب و -

 ؛املناطق الساحليةعناية خاصة بالتنوع البيولوجي و  محاية املنظومات البيئية اهلشة مع العناية-

 ؛الطبيعي الشركاء اآلخرين يف املشاريع املرتبطة باحلفاظ على الرأمسالاملتامخني و وضع إطار قانوين ملشاركة السكان احملليني و -

  . ضمان احلفاظ على املواردالصادرات و رفع معدالت التشغيل و الريفية لة و ضمان التنمية احمللي-
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يهدف املخطط الوطين لألعمال من أجل البيئة والتنمية املستدامة  :تحسين القدرة التنافسيةو  االقتصاديةخفض الخسائر -3

ني االجتماعيني املتعاملني القدرة التنافسية للمؤسسات، و القتصادية وحتسخلفض اخلسائر اواضحة املعامل  إسرتاتيجيةإىل وضـع 

من خالل العمل ويكون ذلك  مبشاركة الوزارات املكلفة باالقتصاد واملالية، عالية نفقات امليزانيات العموميةرفع ف، و واالقتصاديني

  :يلي على حتقيق ما

 ؛وارد األولية يف الصناعةاملو  ةموارد الطاقو  ةاملوارد املائي استعمالشيد تر -

 ؛ر أو إغالق املؤسسات العمومية الشديدة التلوثحتوي-

 .املواد األولية واسرتجاعع قدرات رسكلة النفايات رف-

  :محاية البيئة الشاملة  يف األمدين املتوسط والطويل حسب املخطط السابق إىل إسرتاتيجيةدف :ةحماية البيئة الشامل -4

 ؛)احلمايةغابات اإلنتاج و (نوعه البيولوجي تكثافته و يب و زيادة الغطاء الغا-

 ؛)التهيئة املتكاملة الغابية الرعوية(مناطق التنمية املستدمية ق الرطبة و ت احملمية واملناطاءامضاعفة الفض-

 ؛د املواد املؤذية لطبقة األوزوناستبعاو  اث الغازات ذات االحتباس احلرارينبعإخفض -

  .كامنة ذات الصلة بامللوثات العضوية املستمرةالتكفل باملشاكل ال-

 واجتماعيةال وجود لتنمية اقتصادية   وبناء على ما تقدم فان احلماية البيئية  تعد مطلبا أساسيا للسياسة التنموية يف أي بلد إذ  

ي حيث يقتض ،واالقتصادة ة التداخلية بني البيئذي يعيش فيه اإلنسان نظرا للعالقي الط البيئة حقيقية للوسود محايدون وج

ا مبا فيها اإلنسان و ف متقتصادية تكثيالدخول يف التنمية اإل ة على االستغالل املوارد الطبيعية واملؤسسات وغريها مع احملافظطلبا

املتحكم فيه  وعواقب التصنيع غري واالقتصاديةاملوارد الطبيعية  واستنزافوضبط التعمري اجلامح ة و ملوارد الطبيعيف املختل العقالين

جل البيئة والتنمية املستدامة الوصول أوهو ما يسعى املخطط الوطين لألعمال من  ة،االقتصادي ةالتنمي استدامةمبا ينعكس علـى 

دف يف جمملها إىل املساعدة ، إليه يف األمدين املتوسط والطويل حيث أن املشرع اجلزائري قد أقر عدة قوانني وتشريعات بيئية 

ويبقى تقييم مدى  ،2001إسرتاتيجية املخطط الوطين لألعمال من أجل البيئة والتنمية املستدامة املصادق عليه منذ  على حتقيق

  .حتقيق هذا املخطط ألهدافه يتطلب إجراء دراسات مستقبلية معمقة  ومفصلة سواء من اجلهات الرمسية أو املستقلة

  :خاتمةال
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نه ال وجود لتنمية اقتصادية واجتماعية دون محاية حقيقية للوسط البيئي الذي نعيش فيه أوختاما هلذه املداخلة نصل إىل القول    

يما فيما خيص السجي و يف البالد فالتدهور اإليكولو  واالجتماعيةلصلة مبسار التنمية االقتصادية املشاكل اإليكولوجية وثيقة ا ألن

أصبحت ضرورة  كما أن محاية البيئة ووقايتها  واالجتماعيةقتصادية الرأمسال الطبيعي يوشك أن يبطل جزءا كبريا من املكاسب اال

اآلليات املناسبة سواء على املستوى املركزي  أو احمللي مبا يسهم يف احلد من التجاوزات  استحداثتفرض نفسها من خالل  

ا. الضارة بالبيئة املخطط الوطين للعمل ل محاية البيئة وذلك بتبين ويف هذا السياق تعترب اجلزائر من البلدان اليت أولت أمهية بالغة  

االت من أجل البيئة والتنمية املستدامة والذي تدعم  بطريقة تتوافق  واالجتماعية االقتصاديةبسن القوانني اليت تنظم خمتلف ا

ا احملليةوالقواعد العلمية حلماية البيئة سواء على املستوى املركزي أو على مستوى مجاع ما امل)والوالية يةالبلد(ا ؤسستان كو

ا من املواطن وإدراكها أكثر وخاصة البلدية ،الرئيسيتان حلماية البيئة ال نظرا لقر من أي جهاز  اليت تلعب دورا فعاال يف هذا ا

  .آخر لطبيعة املشاكل البيئية اليت يعانيها
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