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 :وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول قال قال عنھ هللا رضي ھریرة أبي وعن 
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نحمد اهللا ونشكره على توفیقنا إلتمام هذا العمل الذي نأمل أن یكون في مستوى بحث 

 أكادیمي . 

ونتقدم بالشكر الجزیل إلى األستاذ المشرف " زاوش حسین" الذي أشرف على عملنا هذا 

 ووجهنا بنصائحه القیمة.

ا ید العون إلتمام هذا البحث من قریب أو من كما نتقدم بالشكر الجزیل إل كل من قدم لن

بعید.



                  
 .إلى من كرس حیاته من أجلنا: أبي الغالي -

  .إلى منبع الحنان: أمي الغالیة -

 .إلى جدي الغالي أطال اهللا بعمره -

 .إلى الذین أحبهم إخوتي: حكیمة، صبرینة، كریمة، صدیق، یاسین، یانیس -

 هو جمیل في الوجود: محمد أعراب.كل ما إلى من أظهر لي  -

 وٕالى جمیع األصدقاء و األحباء. -

 

 

 سمیرة                                                                              

 

 



                  
 

 .إلى منبع العطف والحنان أمي الغالیة -

 .الذي كرس حیاته من أجلناإلى والدي العزیز  -

 .إلى إخواني وأخواتي األعزاء الذین ساندوني خالل مساري الدراسي وفقهم اهللا في الحیاة -

 إلى من أحب: خطیبي حسین. -

 وٕالى جمیع األقارب واألصدقاء. -

 

 

كریمة                                                                           



 

     

المقدمة      



 

 مقدمة
تعتبر مشكلة تلوث البیئة ولیدة التطور التكنولوجي الذي شهدته البشریة في مختلف    

ساهمت في ارتفاع مستویات المعیشة وتغییر المیادین، وهذا تزامنا مع الثورة الصناعیة التي 

ظروف الحیاة إلى األحسن، هذا ما أدى إلى توجه اإلنسان إلى المدینة وزیادة رغبته في 

اظ ظكتامر الذي ساهم في التحضر، ما دفعه إلى تغییر نمط حیاته وسلوكه اتجاه بیئته، األ

ایات والبناء الفوضوي وكذا تلوث المدن وتفاقم المشكالت البیئة فیها، على رأسها مشكلة النف

الهواء الناتج عن كثرة المصانع وكثرة وسائل النقل فیها وغیرها من األسباب المؤدیة إلى 

 تدهور البیئة الحضریة.

وقد أثارت هذه القضیة اهتمام العدید من الباحثین والمختصین ومختلف الهیئات     

ما احتلت مكانة هامة في مجال صناعة والمنظمات الدولیة، وأصبحت من مواضیع الساعة ك

السیاسة العامة. ویظهر االهتمام المتزاید بموضوع البیئة ببروز مبادئ التنمیة المستدامة التي 

ون المساس بالموارد الخاصة تنادي بضرورة حمایة البیئة واستغالل مواردها أحسن استغالل د

  .ةالقادم جیالباأل

نتیجة للنزوح دینة، ت بیئیة خاصة في المتعاني من مشكال من بین الدول التي والجزائر   

وخلق وضع بیئي مزري  هااظظكتاما أدى إلى  ،والمتزایدالدیمغرافي السریع  النموالریفي و 

 تغییر في عناصر الماء و الهواءوال و البناء الفوضوي و غیر المراقب، بسبب النفایات

 وغیرها من المشاكل التي تمس معظم المدن الجزائریة.

ختالالت، المشاكل واالوتعتبر والیة تیزي وزو من بین الوالیات الجزائریة التي تعاني من هذه 

 التي تنتج عنها آثار سلبیة ووخیمة ما یشكل خطرا على البیئة واإلنسان معا.
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 مقدمة
في المختصة في مجال حمایة البیئة و الهیئات  بصفة عامة لذا تسعى الحكومة الجزائریة 

وذلك  بل أن یؤدي إلى حدوث كارثة بیئیة،إلصالح الوضع قوالیة تیزي وزو بصفة خاصة 

ة الوعي بضرور  ستراتیجیات والتشریعات وأیضا نشراإلعبر مختلف السیاسات والبرامج و 

 مستدامة.ة و التدهور من أجل تحقیق تنمیة شاملالحفاظ على البیئة من التلوث و 

 الموضوع: ختیارأسباب ا

 لموضوعیة تتجلى فیما یلي:اوع لمجموعة من األسباب الذاتیة و ختیارنا للموضترجع أسباب ا

 :األسباب الذاتیة 

رغبتنا الكبیرة في معرفة وضع البیئة في والیة تیزي وزو و أهم السیاسات البیئیة التي  -

 ة في تیزي وزو.بالبیئالمدیریة الخاصة تتخذها السلطات المختصة و 

لمشاركة في برامج حمایة البیئة والتوعیة البیئیة للمواطنین االدخول في مجال البیئة و  -

 التدهور.ة علیها من مختلف أنواع التلوث و ضرورة المحافظو 

 :األسباب الموضوعیة 

 قمنا باختیار موضوع البیئة الحضریة والتنمیة المستدامة كونه قد أصبح من مواضیع  -

 المختصین في مجال البیئة.  و والتي أثارت اهتمام العدید من الباحثین ، الساعة

 الالحیویةة وعناصرها الحیویة و التي تشكلها على البیئ المخاطرتدهور وضع البیئة و   -

 مكتبة العلمیة.الدراسات وٕاثراء الوضوع البیئة للمزید من األبحاث و حاجة م -
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 مقدمة

  أهمیة الدراسة:

آلیة وذلك انطالقا من كونها ، اسة البیئیة الحضریة أهمیة بالغةموضوع السییكتسي     

 أهمیة هذه الدراسة تأتي من:ثر في تحقیق التنمیة المستدامة و تؤ فعالة و 

جدیة موضوع السیاسة البیئیة الحضریة الذي بدأ منذ زمن مع الكثیر من الباحثین  -

 في المجال.والمختصین 

سعیا بذلك إلیجاد من أهم مواضیع الساعة  یعتبر  البیئیة الحضریةكون موضوع السیاسة  -

 القضایا البیئیة في الجزائر.حلول للمشاكل و 

لدرجة كبیرة حیث ال یستطیع اإلنسان ممارسة نشاطه دون ارتباط البیئة باإلنسان مباشرة و  -

 توفر بیئة سلیمة وخالیة من المخاطر.

 إعطائه أهمیة أكثر.ضرورة قلة الدراسات حول الموضوع و  -

 أهداف الدراسة:

 الموضوع إلى تحقیق ما یلي:تهدف دراستنا لهذا   

إزالة الغموض والتعرف على مفهوم السیاسة البیئة الحضریة وأثرها في تحقیق التنمیة  -

 المستدامة. 

 .تحقیق التنمیة المستدامة ومدى قدرتها على ة الحضریة یالبیئالسیاسة معرفة مدى فعالیة  -

معرفة اإلستراتیجیات التي تتبناها و ضوع السیاسة البیئیة الحضریة إلقاء الضوء على مو  -

 .كل البیئیة الحكومة الجزائریة لمواجهة المشا
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 مقدمة
 وضع البیئة الحضریة في والیة تیزي وزو.التعرف على  -

 الدراسات السابقة:

رسالة لنیل شهادة دكتوراه  الجزائر،انونیة لحمایة البیئة في اآللیات الق دراسة یحیى وناس، -

 . 2007مسان, في القانون العام, من جامعة تل

القانونیة لحمایة حیث تهدف دراسته إلى تحقیق تحلیل قانوني شبه شامل وتقدیم اآللیات 

 ئر وذلك لتفادي حدوث كوارث بیئیة.البیئة في الجزا

جزائر من أجل حمایة رغم السیاسات والجهود التي بذلتها ال هنا وقد توصل الباحث إلى:

ام القانوني من إال أن هناك فشل في النظفي هذا المجال  ةالمتخذ ف التدابیرالبیئة ومختل

 ناحیة الوقایة أو من ناحیة اإلصالح.

النفایات وأثرها على التوازن  دراسة الطالبة فاطمة الزهراء زرواط, "إشكالیة تسییر  -

دكتوراه, كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر,جامعة , أطروحة قتصادي و البیئي"اال

 . 2006الجزائر, 

ذلك بهدف التعرف على كیفیة تسییر النفایات في الجزائر بصفة عامة, وانعكاسات ذلك  و

وما یترتب عن هذه النفایات من تكالیف  على التوازن االقتصادي و البیئي بصفة خاصة

 ا المجتمع وأمراض تصیب الصحة العمومیة.یتحمله
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 مقدمة

 إشكالیة الدراسة:

وعلى هذا األساس ، ق التنمیة المستدامة في أي دولةتعد حمایة البیئة أهم خطوة لتحقی   

 التدهور.دة على حمایة البیئة من التلوث و تعمل الحكومة الجزائریة جاه

 إشكالیة البحث على النحو اآلتي:  ومن هنا تأتي 

 خاصة والیة تیزي وزووفي  عامة الجزائرلمتبعة في اما هي السیاسات البیئیة الحضریة     

 مستدامة ؟بیئة لتحقیق 

 وتندرج تحت هذه اإلشكالیة التساؤالت الفرعیة التالیة:

 بالسیاسة البیئیة الحضریة و التنمیة المستدامة؟ما المقصود  -

 ؟البیئیة التي تعرفها الجزائرهي وضعیة البیئة الحضریة والمشاكل  ما -

اءات هي السیاسات واإلجر  وما ؟هي وضعیة البیئة الحضریة في والیة تیزي وزو ما -

 ؟ المتبعة لمواجهة هذا الوضع

 ولإلجابة عن هذه التساؤالت قمنا بصیاغة الفرضیات التالیة:

 .تنمیة مستدامةإلى تحقیق أدى ذلك فعالة  المتبعة البیئیة الحضریة ةالسیاس كلما كانت -

الوسط الحضري راجع أساسا إلى نقص الوعي البیئي لدى أفراد التدهور البیئي في  -

 المجتمع.

 حدود الدراسة:

 من:یتحدد هذا الموضوع في السیاسات البیئیة الحضریة وأثرها تحقیق التنمیة المستدامة   
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 مقدمة
ت السیاسة المستدامة وأدوا تركزت الدراسة على واقع البیئة و التنمیة: ةالزمانی الناحیة - 

من ناحیة التنظیم علیها وذلك لمعرفة التغیرات التي طرأت  2000/2016 البیئیة خالل الفترة

 والتشریع.

: سیتم التعرف من خالل هذه الدراسة على واقع و حقیقة الوضع البیئي ةالمكانی الناحیة -

 الجزائر وبالتحدید في والیة تیزي وزو.في 

 قترابات الدراسة:امناهج و 

 المناهج: .1

هو الطریقة العلمیة التي یعتمد علیها الباحث في دراسة ظاهرة  المنهج الوصفي التحلیلي:  -

 1لفهم الظاهرة.من خالل جمع المعلومات الدقیقة و تحلیلها من أجل الوصول ذلك و ، معینة

وفي والیة  الجزائراعتمدنا هذا المنهج في الوصف والتعرف على واقع البیئة الحضریة في 

 تیزي وزو.

لجمع المعلومات المعتمدة من طرف الباحث  هو الطریقة العلمیة :منهج دراسة الحالة -

هذا و  2والبیانات الخاصة بحالة الدراسة، وذلك بدراستها وتحلیلها للوصول إلى نتائج دقیقة.

 ساعدنا في دراسة حالة والیة تیزي وزو.المنهج 

یستخدم هذا المنهج في تحلیل األوضاع االجتماعیة واالقتصادیة  :منهج تحلیل المضمون -

والسیاسیة القائمة في أي مجتمع في الماضي والحاضر والمستقبل، وهذا النوع من األبحاث 

( بن عكنون الجزائر: دیوان المطبوعات  السیاسیة واالجتماعیةتقنیات ومناهج البحث في العلوم عبد الناصر جندلي،  1 
 200،201)، ص ص. 2005الجامعیة، 

 206المرجع نفسه، ص.  2 
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 مقدمة
المنهج في تحلیل هذا  عتمدنا علىوا 1.مفید بالنسبة لمعرفة عوامل التغیر االجتماعي

 الدراسة.تم جمعها حول موضوع البیانات التي 

 :قتراباتاال .2

في تحدید األدوار و الوظائف التي تقوم بها الهیئات و الفواعل  ناساعدقتراب الوظیفي: اال -

 في مجال حمایة البیئة الحضریة.

المكلفة بحمایة البیئة و مدى  المؤسسات أداء دراسةساعدنا في  :قتراب المؤسسياال -

 فعالیتها في هذا المجال.

 ثیراتها.هذا االقتراب في تحلیل عناصر البیئة وتأ ناساعد :اإلیكولوجيقتراب اال -

 تم استخدامه في و التشریعیة و االقتراب القانوني: هو عبارة عن نسق من القواعد القانونیة  -

معرفة وتحدید مجموع القوانین التي تنص على حمایة البیئة في إطار التنمیة لدراستنا 

 .المستدامة

    الدراسة:تقسیم 

 وتم تقسیم الدراسة إلى ثالثة فصول على النحو اآلتي:

 .اإلطار المفاهیمي للسیاسة البیئیة الحضریة و التنمیة المستدامة الفصل األول:

 . البیئیةالعامة السیاسة  ماهیة المبحث األول:   

 .السیاسة البیئیة الحضریة ماهیة المبحث الثاني:   

)، ص. 2( الجزائر: المؤسسة الوطنیة للكتاب، ط.  دلیل الباحث في المنهجیة وكتابة الرسائل الجامعیةعمار بوحوش،  1 
33 
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 مقدمة
 .التنمیة المستدامة ماهیة المبحث الثالث:   

 .السیاسة البیئیة الحضریة في الجزائر الفصل الثاني:

 واقع ووضعیة البیئة الحضریة في الجزائر المبحث األول:   

 اإلطار القانوني لحمایة البیئة في الجزائر المبحث الثاني:  

 : اإلطار المؤسساتي لحمایة البیئة في الجزائرالمبحث الثالث  

                                 اإلستراتیجیات التي تبنتها الجزائر لحمایة البیئة الحضریة في إطار  :الرابع المبحث  

 التنمیة المستدامة.

 .الفصل الثالث: دراسة حالة والیة تیزي وزو

 .بحالة الدراسةالتعریف  المبحث األول:   

 تیزي وزو.البیئة الحضریة في والیة وضعیة  المبحث الثاني:   

لتحقیق التنمیة  الحضریة في والیة تیزي وزو حمایة البیئة آلیات :المبحث الثالث   

 المستدامة.

 تنفیذ السیاسات البیئیة الحضریة في والیة تیزي وزو. وهیاكل وسائل المبحث الرابع:   

 خاتمة  ال
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 الفصل األول        

    اإلطار المفاهیمي للسیاسة العامة   

 البیئیة الحضریة و التنمیة المستدامة

 

  
 
 



لمستدامةالفصل األول: اإلطار المفاھیمي للسیاسة العامة البیئیة الحضریة والتنمیة ا       
 

البیئة عناصر طبیعیة متجددة وغیر متجددة تتمثل في الماء، الهواء، التربة،  تشمل     

الكائنات الحیة، وهي تمثل المورد األساسي ألنشطة اإلنسان وحضارته، لذا یجب علیه 

أدى استغاللها بطریقة عقالنیة دون المساس بالموارد الخاصة باألجیال القادمة. هذا ما 

كیر في تبني سیاسات من شأنها الحفاظ على األنظمة البیئة بالمؤسسات الحكومیة إلى التف

 من التلوث والتدهور.

مباحث سنتناول فیها المفاهیم التالیة: ( ماهیة  ةإلى ثالث الفصل وسنتطرق في هذا   

 السیاسة العامة  البیئیة، ماهیة البیئة الحضریة، ماهیة التنمیة المستدامة.)
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لمستدامةالفصل األول: اإلطار المفاھیمي للسیاسة العامة البیئیة الحضریة والتنمیة ا       
 المبحث األول: ماهیة السیاسة العامة البیئیة .

، حیث حظیت باهتمام الدراسةبرزت السیاسة العامة كحقل علمي یتطلب العنایة و     

العدید من الباحثین، إذ كانت الدول من قبل تهتم بها من زاویة ضیقة، لكن في اآلونة 

األخیرة بدأت بالتوجه نحو دراسة وكشف طبیعة السیاسات العامة، و نذكر على سبیل المثال 

هدافها المتمثلة في بیئیة لتحقیق أاستراتیجیات  بیئیة والتي تعتمد فها الدولة علىالسیاسة ال

 بیئة مستدامة.

 السیاسة العامة: مفهومالمطلب األول:  

تعددت و تباینت تعاریف السیاسة العامة وذلك حسب المدارس البحثیة و الخلفیة     

 نذكر منها: والفكریة لكل باحث، خیة یالتار 

الوحدة الحكومیة و الذي عرف السیاسة العامة على أنها:"العالقة بین  "تعریف "توماس داي

 تقوم به الحكومة.فهي تعبیر عن كل شیئ  1و بیئتها ".

   2یقول أن السیاسة العامة هي:"تقریر أو اختیار حكومي للفعل أو عدم الفعل". وتعریف آخر

و هناك أیضا تعریف قدمه "كارل فریدریك" و الذي یقول:" إن السیاسة العامة هي برنامج 

مقترح لشخص أو لجماعة أو حكومة في نطاق بیئة محددة لتوضیح الفرص المستهدفة عمل 

 دار المسیرة للنشر والتوزیع   والطباعة، (عمان: أ.د عامر الكبسي ترجمة: صنع السیاسة العامةجیمس أندرسون،  1 
 14ص.  )،1999 ،1ط.
 المكان نفسه. 2 
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لمستدامةالفصل األول: اإلطار المفاھیمي للسیاسة العامة البیئیة الحضریة والتنمیة ا       
وفق هذا  1سعیا للوصول إلى هدف أو تحقیق غرض مقصود". ،و المحددات المراد تجاوزها

 التعریف فإن السیاسة العامة تتضمن برنامج تسعى من خالله لتحقیق أهداف منشودة. 

 السیاسة العامة انطالقا من ثالث زوایا: كما یعرف " فهمي خلیفة الفهداوي"

 power:    السیاسة العامة من منظور ممارسة القوة-1  

تمثل القوة تلك القدرة التي یحظى بها شخص ما للتأثیر على األفراد و الجماعات و     

من مصادر القوة ، بشكل یمیزه عن غیره نتیجة امتالكه مصدر في المجتمعصنع القرارات 

 ...نصب، الخبرة، الشخصیة الكاریزمیةكراه، المال، الممثل: اإل المعروفة

في حصولها على القیم العامة عبر التأثیر على  أي أن منظور القوة یعكس إمكانیة الصفوة

رادة إ أو رلوجهة نظو إن السیاسة العامة یمكن أن تكون انعكاسا  قوة اآلخرین في المجتمع.

طرون على محاور المنتظم السیاسي و نشاطات مؤسساته أصحاب النفوذ و القوة، الذین یسی

. بمعنى أن السیاسة العامة هي تعبیر عن رغبة وسلطة أصحاب النفوذ في توزیع 2المختلفة

 الموارد، وذلك باستخدام القوة والتأثیر على أفراد المجتمع.

 : system analysisالسیاسة العامة من منظور تحلیل النظام -2 

اء فرعیة تشكل فیما بینها نسقا من حدة كلیة تتكون من مجموعة من أجز النظام و یمثل    

ستون بهذا المفهوم، حیث یرى أن النظام یتألف من قات المتبادلة. وقد اهتم دافید إالعال

مجموعة متغیرات تتصف بدرجة من العالقة المكثفة ذات التأثیر المتبادل فیما بینها. وبالتالي 

 15المرجع نفسه، ص.  1 
، 1(عمان: دار المسیرة للنشر و التوزیع، ط. السیاسة العامة منظور كلي في البنیة و التحلیلفهمي خلیفة الفهداوي،   2 

 34،35)،ص ص.2001
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لمستدامةالفصل األول: اإلطار المفاھیمي للسیاسة العامة البیئیة الحضریة والتنمیة ا       
 لسیاسة العامة كنتیجة متحصلة في حیاة المجتمع من منطلق تفاعلهافإنه ینظر إلى ا

الصحیح مع البیئة الشاملة. فهو یعرفها على أنها توزیع القیم المادیة والمعنویة في المجتمع 

في إطار  بطریقة سلطویة آمرة، من خالل القرارات واألنشطة اإللزامیة الموزعة لتلك القیم

أي أن السیاسة العامة وفق هذا  1.والتغذیة الرجعیة ت والمخرجاتعملیة تفاعلیة بین المدخال

المنظور عبارة عن التفاعل بین قرارت النظام السیاسي ومطالب األفراد وردود أفعالهم حیال 

 تلك القرارات.

 : Gouvernement السیاسة العامة من منظور الحكومة -3  

ممارسة التخاذ القرارات عبارة عن السیاسة العامة اعتبار أن یمكن المنظور هذا وفق    

ورسم السیاسات العامة في سبیل صیانة بنیتها التنظیمیة، وممارسة أعمالها ألجل حفظ 

. وفي ضوء ذلك تكون السیاسة العامة معبرة عن تلك خارجیاالنظام واألمن لمجتمعها داخلیا و 

للمشكالت والقضایا التي تثار من خالل األفعال التي یقوم بها موظفو الحكومة، استجابة 

منه فالسیاسة العامة عبارة عن تلك األعمال والقرارات المتخذة من طرف  2.النظام السیاسي

 الحكومة بغیة تحقیق األمن واالستقرار في المجتمع. 

أن السیاسة العامة هي مجموعة القرارات والبرامج على ضوء هذه التعاریف یمكن استنتاج 

ویتم التعبیر عنها في عدة ات النظام السیاسي في مجال معین، التي تشكل مخرج الحكومیة

 .صور وأشكال منها القوانین واللوائح والقرارات التنظیمیة

 35المرجع نفسه، ص. 1 
 39-37المرجع نفسه، ص ص. 2 
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لمستدامةالفصل األول: اإلطار المفاھیمي للسیاسة العامة البیئیة الحضریة والتنمیة ا       
                                                                   خصائص السیاسة العامة:المطلب الثاني: 

 مضمون السیاسة العامة یتجلى في خصائصها وسماتها، التي یمكن وصفها والتعرف إن 

 لوالتها األساسیة وفق اآلتي:دعلى معالمها وم

إن السیاسة العامة هي فعل للمؤسسة الحكومیة: أي أن السیاسة العامة تمثل خیارات  -

التي ت، فالحكومة هي حكومیة والنشاطات الرسمیة المستمرة والمتطورة التي تؤدیها المؤسسا

 إزاء قضیة أو مشكلة ما.تتبنى سیاسة عامة معینة، 

ن السیاسة العامة ذات سلطة شرعیة: أي أنها تصدر من جهات رسمیة مخولة دستوریا إ -

 أو قانونیا.

یعبر عن الغایات نشاط هادف مقصود: تعكس السیاسیة العامة ما إن السیاسة العامة  -

 و المجتمع وما یهدف أساسا إلى تحقیق المصلحة العامة. م البیئةالواضحة التي ته

المصلحة العامة، حیث أي أنها تتناول قضایا ومشكالت تهم  إن السیاسة العامة شاملة: -

 1تمس مختلف شرائح المجتمع.

 مراحل صنع السیاسة العامة:المطلب الثالث:  

تستدعي سیاسة عامة، التي في هذه المرحلة یتم تحدید المشكلة  أوال: تحدید المشكلة:   

فلیس جمیع المشاكل بحاجة لسیاسة عامة، حیث یتم تحدید المشكلة التي تهم وتمس أغلبیة 

 الناس في المجتمع، فتتدخل السیاسة العامة لتحلیلها ودراستها.

 48-45نفسه، ص ص.  المرجع  1 
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لمستدامةالفصل األول: اإلطار المفاھیمي للسیاسة العامة البیئیة الحضریة والتنمیة ا       
زمة لمشكلة السیاسة عند البحث عن الحلول الال ثانیا: تجمیع المعلومات المتكاملة:  

العامة، یكون المحلل السیاسي بحاجة إلى محصلة وافیة من المعلومات والبیانات حول 

 المشكلة، والتي تساعده على اإلحاطة بكل جوانبها وأبعادها.

لى محلل السیاسة العامة أن یقوم باعتماد في هذه المرحلة ینبغي ع ثالثا: ترشیح البدائل:  

وهذا یرجع إلى قدرة المحلل على اعتماده بدائل متعددة مما یستدعي  أكثر من بدیل واحد،

العودة إلى مصادر كل بدیل وتحلیلها، وتقصي نتائجها وممیزاتها لضمان الحل السلیم 

 للمشكلة.

حیث یقوم محلل السیاسة العامة باختیار بدیل من البدائل  البدیل األفضل: ختیاررابعا: ا  

سیاق المنطقي للمفاضلة، وذلك في ضوء المعاییر المتعلقة التي تم ترشیحها بحسب ال

االجتماعیة واالقتصادیة، وضمن إطار الكلفة والمنفعة المترتبة عن البدیل األمثل  باألبعاد

  في إطار المفاضلة.

بعد اختیار المحلل السیاسي للبدیل األفضل للمشكلة، التجریبي للبدیل: ختبارخامسا: اال  

ولضمان نجاحه د من صحة وسالمة اختیاره للبدیل، لالختبار التجریبي للتأكیقوم بإخضاعه 

 هو تنفیذ مؤقت للبدیل لمعرفة مدى مالئمته. أي  1المرتبة عنه الحقا.نتائجه وانعكاساته 

: هي مرحلة الكشف واإلعالن عن تنفیذ ذلك البدیل، ویتطلب التنفیذ لبدیلاتنفیذ سادسا:   

ل، اختیار الوقت المناسب إلعالنه، بعض اإلجراءات هي: صیاغة البدیالفعلي للبدیل توفیر 

 104-101المرجع نفسه، ص ص. 1 
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لمستدامةالفصل األول: اإلطار المفاھیمي للسیاسة العامة البیئیة الحضریة والتنمیة ا       
د أي بع 1تهیئة البیئة الداخلیة والخارجیة لتنفیذه لضمان االلتزام به والتفاعل والتجاوب معه.

بالتنفیذ الفعلي اعه للتجربة یقوم المحلل السیاسي ضخالتأكد من صحة البدیل عن طریق إ

 له.

إن المنهجیة الجیدة في تحلیل السیاسة العامة  لرقابة على تنفیذ البدیل:سابعا: المتابعة وا   

ونجاحه في ستمراریته اذ البدیل بالشكل الذي یساعد على تقوم على متابعة ومراقبة تنفی

  2تحقیق النتائج المنتظرة.

بتقییم النتائج  في هذه المرحلة یقوم محلل السیاسة العامة ثامنا: تقویم النتائج واآلثار:  

  3المتوصل إلیها وتصحیح األخطاء إن وجدت.

 تعریف السیاسة البیئیة:  المطلب الرابع:

تتمثل في و ، هامنجزء بذلك ترتبط السیاسة البیئیة بمفهوم السیاسة العامة للدولة فهي     

یتم إمالؤها التوجیهات العامة المتعلقة بالبیئة لمنظمة ما ( شركة، مؤسسة، جمعیة أو هیئة.) 

 4بشكل رسمي من طرف أعلى مستوى في اإلدارة.

( القاهرة: مركز دراسات واستشارات اإلدارة تحلیل السیاسات العامة في الوطن العربيسلوى شعراوي جمعة،  1 
 38)، ص. 2004العامة،

رسالة ماجستیر غیر منشورة( جامعة الجزائر: كلیة العلوم  العامة في الجزائرإشكالیة صنع السیاسة عمار معمر،  2 
  25)، ص.2008/2009السیاسیة واإلعالم، 

 108، ص. مرجع سابقفهمي خلیفة الفهداوي،  3 
 أثر السیاسات البیئیة على القدرات التنافسیة لصادرات الدول النامیة دراسة اآلثار المتوقعة علىسامیة سرحان،  4 

مذكرة ماجستیر غیر منشورة ( جامعة فرحات عباس سطیف: كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة  تنافسیة الصادرات الجزائریة
وعلوم التسییر، مدرسة الدكتوراه إدارة األعمال و التنمیة المستدامة، تخصص اإلقتصاد الدولي والتنمیة 

 17)، ص.2010/2011المستدامة،
15 

 

                                                           



لمستدامةالفصل األول: اإلطار المفاھیمي للسیاسة العامة البیئیة الحضریة والتنمیة ا       
تعرف أیضا بأنها:"تلك الحزمة من الخطوات العریضة التي تعكس القواعد واإلجراءات و   

التي تحدد أسلوب تنفیذ إستراتیجیة بیئیة، مع تحدید مهام المؤسسات والجهات المختلفة 

أي هي عبارة عن مجموعة من التدابیر  1والمشاركة في تحقیق نتائج هذه اإلستراتیجیة."

    والهیئات المنفذة لها.المحددة لألعمال والخطط المسطرة في مجال البیئة 

تعرف السیاسة البیئیة أیضا على أنها: تلك اإلجراءات و الوسائل التي تتبعها السلطات و   

المتعلقة باإلنتاج أو  بغیة تنظیم عالقة اإلنسان بالبیئة، بما في ذلك كافة األنشطة والعملیات

 ین:وتتم السیاسة البیئیة على مرحلت االستهالك أو التوزیع أو المخلفات،

 إقرار معاییر األزمة لتحقیق الجودة البیئیة. .1

 2وضع نظام تشریعي یتضمن الوسائل المتوفرة لتحقیق المعاییر البیئیة. .2

مجموعة فهي  العامة للدولة،مرتبطة بالسیاسة نستنتج أن السیاسة البیئیة  ن هذه التعاریفم

من التدابیر والطرق التنظیمیة والتشریعیة التي تنتهجها الدولة بهدف تطبیق المشاریع التنمویة 

 بمراعاة المعاییر البیئیة.

 أهداف السیاسة البیئة:المطلب الخامس: 

عیة السیاسة  البیئیة الجیدة هي التي تسعى للتخفیف من األنشطة االقتصادیة و الصنا    

إلنسان، ولهذا فإن السیاسة البیئیة باإلضرار لالتي تضر بالبیئة وتتسبب في تلوثها ما یؤدي 

 تعمل على تحقیق مجموعة أهداف هي:

( الریاض: دار المریخ للنشر، النظم البیئیة واإلنسانان المهنا، محي الدین محمود تواس، أبو الخیل عبد الرحم 1 
 13)، ص.2005

( عنابة: منشورات تحلیل السیاسة العامة للبیئة في الجزائر مدخل إلى علم تحلیل السیاسات العامةناجي عبد النور،  2
 102ص. )،2008/2009باجي مختار، 
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لمستدامةالفصل األول: اإلطار المفاھیمي للسیاسة العامة البیئیة الحضریة والتنمیة ا       
تحجیم أو تخفیف األنشطة التي تؤدي إلى تدهور األنظمة والموارد البیئیة بما یكفل  -

 معالجة مصادر التلوث وتخفیف آثارها.

 بما یكفل استمراریة قدرتها اإلنتاجیة.ستعادة الوضع األمثل لمكونات البیئة ا -

 مراعاة االعتبارات البیئیة في الخطط التنمویة لمختلف القطاعات و معالجة اآلثار البیئیة  -

  1في المراحل األولى قبل تفاقمها.

ین األضرار الناتجة عن الموازنة ما بین الفوائد التي تنتج عن النشاطات االقتصادیة وما ب -

 التلوث.

 المطالبة بتجنب المشاكل البیئیة لتقلیل األخطار الناجمة عنها قدر اإلمكان . -

إیجاد وتطویر اإلجراءات الضروریة والفعالة لحمایة صحة اإلنسان وحیاته وقیمه من كافة  -

  2أشكال التلوث.

المتناسقة على المستویین الوطني  وضع القوانین الالزمة لحمایة البیئة وتنفیذ السیاسات -

 واإلقلیمي.

بمراعاة  المجتمع والعمل على تطبیق السیاسات اإلنمائیة قات تعزیز الوعي البیئي لدى طب -

 3محدودیة الموارد الطبیعیة المتاحة.

 

 

،السنة 2004( جانفي25،ع.سلسلة دوریة تعنى بقضایا التنمیة في األقطار العربیةمصطفى بابكر، "السیاسات البیئیة"،  1
 3)، ص.3
  443،442ص ص.  )،2007(بیروت: دار المنهل اللبناني، السیاسات العامة في الدول النامیةخلیل حسین،  2 
  104،103، ص ص.، مرجع سابقناجي عبد النور 3 
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لمستدامةالفصل األول: اإلطار المفاھیمي للسیاسة العامة البیئیة الحضریة والتنمیة ا       
 :أدوات السیاسة العامة البیئیةالمطلب السادس: 

البیئیة هي: األدوات التعلیمیة والتثقیفیة، هناك مجموعة من األدوات لتنفیذ السیاسة     

 ؤسسیة والتشریعیة، األدوات التنظیمیة المباشرة، واألدوات االقتصادیة.ماألدوات ال

 :األدوات التعلیمیة والتثقیفیةالفرع األول: 

تتمثل األدوات التعلیمیة والتثقیفیة في البرامج التلفزیونیة واإلذاعیة، برامج االنترنت،     

اضرات والندوات والمعسكرات الشبابیة، وتهدف هذه األدوات إلى توعیة الجمهور المح

بضرورة االهتمام بسالمة ونظافة البیئة وتغییر األنماط االستهالكیة المضرة بالبیئة، وكذلك 

 تعریف المستهلك بمصادر التلوث في السلع المصنعة والمواد الغذائیة و كیفیة التعامل معها.

القیام بهذا الدور على عاتق المؤسسات التعلیمیة والمنضمات غیر الحكومیة وتقع مسؤولیة 

  1جمعیات حمایة المستهلك.ایة البیئة والتجمعات الشبابیة و ات حمیعكجم والجمعیات األهلیة،

 :األدوات المؤسسیة والتشریعیة الفرع الثاني:

البیئة وما یتبعها من مؤسسات تشمل مجمل القوانین واللوائح والتشریعات الخاصة بحمایة     

لتنفیذ یئة وهیئة مركزیة مستقلة ومؤهلة . وعلى رأسها وجود قانون لحمایة البهیاكل تنفیذیةو 

 القانون. لكن رغم وجود قوانین ومؤسسات لحمایة البیئة في العدید من البلدان العربیة، إال أن

عدم و  المؤسسات من الضعف  نيهذه القوانین تعاني من الشمولیة و عدم الوضوح، كما تعا

 2الفعالیة.
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لمستدامةالفصل األول: اإلطار المفاھیمي للسیاسة العامة البیئیة الحضریة والتنمیة ا       
 األدوات التنظیمیة المباشرة: الفرع الثالث:

وتشمل على مجمل األنشطة التدخلیة لهیئات حكومیة في آلیات السوق بهدف معالجة    

التأثیرات الخارجیة السالبة لألنشطة الخلل المتمثل في غیاب أسواق السلع البیئیة ووجود 

 1المرتبطة بالتلوث البیئي.االقتصادیة 

 ویمكن التمییز بین نوعین من األدوات التنظیمیة هي:

 ":التنظیم "الممنوعات واإلجازات -1

تتمثل في األوامر التي تصدر من السلطات اإلداریة المختصة بحمایة البیئة المتمثلة في     

المنع أو التصریح، بغرض تسویة المشاكل وتحقیق الجودة البیئیة. وذلك بتحدید درجات 

عتماد على إنتاجي معین وذلك باالالتلوث التي یمنع تجاوزها، أو تجبر على اختیار نمط 

رقابة، في هذه الحالة مخالفة هذه األوامر یخضع الملوث للعقوبات خیص والنظام الترا

 2وتختلف هذه األخیرة حسب درجة اختراق القانون إما بغرامة مالیة أو السجن.

سیاسات حمایة البیئة، وربما یرجع على التلوث الشكل األكثر شیوعا لوتتمثل الرقابة المباشرة 

 ها:ركز على جودة الموارد الطبیعیة منوسائل ترونتها حیث یمكن أن تأخذ عدة م إلى ذلك

 .الطبیعي المنع الكي لتفریغ النفایات المتعلقة ببعض المنتجات في المحیط -

 بعض الملوثات بغرض تحسین جودة الهواء. نبعاثوضع حدود ال -

 447المرجع نفسه، ص. 1 
دور السیاسات البیئیة في الحد من آثار التلوث البیئي لتحقیق التنمیة المستدامة دراسة حالة الجزائر قمیر بن ماضي،  2 

التسییر مدرسة الدكتوراه،  ( جامعة فرحات عباس سطیف: كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم ماجستیر غیر منشورةرسالة 

 110)، ص.2011/2012تخصص إدارة األعمال والتنمیة المستدامة، 
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لمستدامةالفصل األول: اإلطار المفاھیمي للسیاسة العامة البیئیة الحضریة والتنمیة ا       
إجباریة استخدام بعض التجهیزات أو التقنیات سواء في عملیة اإلنتاج أو عملیة مكافحة  -

 1.التلوث

 المعاییر: -2

أشكال  هناك أربعةعلى نطاق واسع، و تعتبر من بین األدوات التنظیمیة وتستخدم     

 للمعاییر وهي:

وى لملوث ما وفي تعمل على تحدید كمیة النفایات القص: نبعاثات)معاییر اإلصدار( اإل -

 مكان معین.

المعاییر النوعیة العامة الواجب  معاییر جودة البیئة ( نوعیة البیئة أو المحیط): تضع هذه -

تحقیقها بناءا على نوعیة الوسط، فهي إذن ترتبط بغایات محددة مسبقا یرجى بلوغها بحیث 

 تحدد مستوى جودة األوساط المستقبلة للتلوث.

معاییر خاصة بالمنتج: والتي تحدد وتوضح الخصائص التي یجب أن تتوفر في  -

 2ى البیئة.أثر استخدامها علالمنتجات لتقلیص 

معاییر خاصة بالطریقة: وهي تلك التي تحدد الطرائق التقنیة الواجب استعمالها في:  -

عملیة اإلنتاج، إعادة التدویر، التجهیزات المقاومة للتلوث الواجب تنصیبها ویتعلق األمر هنا 

 بإجباریة الوسائل.

  

دراسة حالة واحات  السیاسات التشریعیة البیئیة وأثرھا في تحقیق التنمیة المستدامة في الجزائرحسین زاوش،  1 

الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص ماجستیر غیر منشورة ( جامعة قصدي مرباح ورقلة: كلیة رسالة الزبیان بسكرة 

 36ص. )،2012/2013السیاسات العامة المقارنة، 

  112،111قمیر بن ماضي، مرجع سابق، ص ص. 2 
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لمستدامةالفصل األول: اإلطار المفاھیمي للسیاسة العامة البیئیة الحضریة والتنمیة ا       
 المعاییر.على أي أساس تحدد  ونقصد هنامواصفات تحدید المعاییر:   

 یتم تحدید المعاییر استنادا إلى معطیات تقنیة أو اقتصادیة.

التحدید التقني: وذلك من خالل دراسة األهداف الفنیة للمؤسسات أو المشاریع، والتي  -   

 تتضمن اختیار أفضل التكنولوجیا المتوفرة والتي تتیح أكبر قدر من الوفرات اإلنتاجیة.

مواصفات اقتصادیة، تتجسد على مستوى اإلنتاج لك من خالل التحدید االقتصادي: ذ -   

 1.(مستوى التلوث) المماثل للحد األمثل بعد تدخیل اآلثار الخارجیة

 األدوات االقتصادیة:الفرع الرابع: 

تعمل األدوات االقتصادیة على إدخال اآلثار الخارجیة الناجمة عن المشاكل البیئیة، مع     

الناجمة عن األنشطة االقتصادیة، وتنقسم هذه جتماعیة التكالیف االاألخذ بعین االعتبار 

 األدوات االقتصادیة إلى:

 الجبایة البیئیة:-1

هذه تعرف على أنها مجموعة اإلجراءات الجبائیة التي لها ثأثیر على البیئة، تتضمن    

ولة ، إجراءات ضریبیة تحفیزیة، تفرض من طرف الداإلجراءات: الضرائب ورسوم، إتاوات

بغرض التعویض عن الضرر الذي تسبب فیه الملوث، وقد ظهرت أساسا لتطبیق مبدأ 

   2(الجبایة الخضراء)."الملوث الدافع"، وتسمى أیضا بالرسوم الخضراء 

 

 

 المكان نفسه 1 
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لمستدامةالفصل األول: اإلطار المفاھیمي للسیاسة العامة البیئیة الحضریة والتنمیة ا       
 التراخیص القابلة للتداول:-2

تقوم السلطات المحلیة في كل دولة بتحدید الحصص الكمیة المسموح بها من التلوث في    

كل منطقة معینة، و تفرض إما مباشرة على مقدار الملوث، أو غیر مباشرة على مقدار 

وتعتبر الحصص المباشرة هي األفضل من الناحیة االقتصادیة و البیئیة الرتباطها المنتج، 

 1.المباشر بتأثیر الملوث

 : ماهیة البیئة الحضریة :المبحث الثاني

االستقرار المدینة ظروفا مالئمة للحیاة، ما یدفع باألفراد إلى التسابق نحو التمركز و  تعرف   

 ها، وخلق العدید من المشكالت التي تهدد البیئة الحضریة.ظاظكتافیها وهذا ما أدى إلى 

ى بعض الحلول التي تعترض البیئة الحضریة، وٕال اكلوسنتطرق فیما یلي إلى أهم المش

 المقترحة لمعالجتها، وقبل ذلك البد من تقدیم أهم التعاریف للبیئة الحضریة .

 تعریف البیئة الحضریة: المطلب األول:

تعرف البیئة الحضریة بأنها المحیط الذي شیده اإلنسان ضمن البیئة التي نشأ فیها، وذلك    

 2مع حاجاته وغایاته المختلفة.لجعله أكثر توافقا 

 أنها محصلة تفاعل اإلنسان مع بیئته من خالل استغالل مواردها وتعرف أیضا على 

 3الطبیعیة و یظهر هذا التفاعل في البنایات، الطرق ووسائل النقل والمواصالت وغیرها.

  449،448، ص ص. مرجع سابقخلیل حسین،  1 
)، 2007(عمان: دار الیازوردي العلمیة للنشر والتوزیع،  اإلدارة البیئیة، الحمایة اإلداریة للبیئةعارف صالح مخلف،  2 

 257ص. 
 133، ص. مرجع سابقحسین زاوش،  3 
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لمستدامةالفصل األول: اإلطار المفاھیمي للسیاسة العامة البیئیة الحضریة والتنمیة ا       
كما تعرف البیئة الحضریة بأنها: "بیئة مصطنعة أوجدتها قدرة اإلنسان على استحداث 

  1في مجاالت تفاعله مع البیئة الطبیعیة."األدوات واستخدامها 

نالحظ أن هذه التعاریف لها نفس المعنى، بحیث أن البیئة الحضریة هي البیئة التي     

 ته ومتطلباته. صنعها اإلنسان استجابة وتناغما مع احتیاجا

: "تلك التغیرات التي تحدث في المجتمع الحضري كما تعرف البیئة الحضریة أیضا على أنها

 2وهي بذلك تشمل الجوانب اإلنسانیة والجوانب الفیزیقیة للبیئة الحضریة."

من خالل التعاریف السابقة یمكن استخالص أن البیئة الحضریة هي مختلف العناصر   

رق ووسائل النقل ومختلف إبداعاته إلشباع االصطناعیة التي شیدها اإلنسان من مباني، ط

 ته الیومیة.احاج

 تعریف السیاسة البیئیة الحضریة:المطلب الثاني: 

تعرف بأنها مجموعة من القواعد التي تنظم المحیط الذي یعیش فیه اإلنسان، وتسیره    

 بشكل یسمح بالحفاظ على استمراریة البیئة واستدامتها. 

أیضا بأنها: مجموعة من السیاسات والتنظیمات والقواعد والتشریعات والبرامج التي  وتعرف

الل الحضریة والحفاظ علیها، واستغالسلطات المختصة في مجال حمایة البیئة  بها تقوم

 .مواردها بأحسن الطرق الممكنة

 

 361)، ص. 1999( اإلسكندریة: دار المعرفة الجامعیة،  اإلنسان والبیئةالسید عبد العاطي،  1 
( الكویت: وكالة  الحضریةاالتجاهات المعاصرة في الدراسات عبد اإلله أبو العیاش، اسحاق یعقوب القطب،  2

 275)،  ص. 1980، 1المطبوعات، ط.
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لمستدامةالفصل األول: اإلطار المفاھیمي للسیاسة العامة البیئیة الحضریة والتنمیة ا       
 :البیئة الحضریة اكلمش المطلب الثالث:

نتیجة للنمو السكاني السریع والتطورات التي عرفتها المنطقة الحضریة عرفت المدن    

شكالت متعددة أثرت على تركیب أنظمتها البیئیة وبالتالي أثرت على حیاة ومستقبل م

 اإلنسان ومن بین المشكالت التي تواجهها البیئة الحضریة نذكر ما یلي:

من أخطر مشكلة التزاید السكاني السریع تعتبر : 1مشكلة اإلنفجار السكانيالفرع األول: 

المشكالت التي تواجهها البیئة الحضریة، فكلما ازداد عدد السكان في المدینة، كلما تدهورت 

واألنظمة البیئیة، وذلك من خالل الممارسات الیومیة لإلنسان وتزاید األوضاع االجتماعیة 

 .طلباته ما یجبره على تغییر سلوكه اتجاه بیئته

 وتتحكم في زیادة السكان في المدن عدة عوامل منها: 

نسبة نسبة الوفیات وارتفاع  إلى انخفاضأدى تطور الخدمات الصحیة في المدن  -

 الوالدات.

  2إلى المدن بحثا عن ظروف معیشیة أحسن. األریاف هجرة السكان من -

 وما یترتب عن تمركز السكان في المدن:

فرازات نتج عنها من مخلفات وإ زیادة معدالت األنشطة الممارسة خاصة الصناعیة وما ی -

 كیماویة تؤثر سلبا على المحیط الذي یعیش فیه اإلنسان.

رسالة  الحدائق العامة في البیئة الحضریة بقسنطینة دراسة میدانیة في حدیقة بشیر بن ناصرسفیان بوعناقة،  1 
اع، ماجستیر غیر منشورة ( جامعة منتوري قسنطینة: كلیة العلوم اإلنسانیة والعلوم االجتماعیة، قسم علم االجتم

  53)، ص. 2009/2010
( اإلسكندریة: المكتب الجامعي الحدیث،  المدینة دراسة في علم االجتماع الحضريحسین عبد الحمید أحمد رشوان،  2 

 110)، ص. 1998
24 

 

                                                           



لمستدامةالفصل األول: اإلطار المفاھیمي للسیاسة العامة البیئیة الحضریة والتنمیة ا       
 خالل تزویدهم بالماء الشروب.ستنزاف كبیر للمیاه الجوفیة والسطحیة من ا -

 1استنزاف الطاقة بكل أشكالها وما یعیق عملیات تجدیدها. -

 :مشكلة تلوث الهواءالفرع الثاني: 

:" انبعاث الملوثات المختلفة ( الصلبة، السائلة، الغازیة)، لقد تم تعریف تلوث الهواء بأنه    

الطاقة الحراریة والكهرومغناطیسیة أو أي نوع ضار من الطاقة في الهواء بما في ذلك 

 2واإلشعاعیة والضوضاء".

ویعرف أیضا بأنه:" إدخال مباشر أو غیر مباشر ألي مادة في الغالف الجوي بالكمیة التي 

تؤثر على نوعیته وتركیبه،بحیث ینجم عن ذلك آثار ضارة على اإلنسان والبیئة بمواردها 

ن تلوث الهواء هو التغییر في مكونات الهواء بإدخال كال التعریفان یشیران إلى أ  3المختلفة".

  تضر بالعناصر الحیویة والالحیویة. والتي مواد غریبة فیه

 لتلوث الهواء مصدرین هما: :مصادر تلوث الهواء -1

 دخل فیها، وتتمثل في:: وهي المصادر التي ال یكون لإلنسان المصادر الطبیعیة  

نها كمیات هائلة من الغازات واألبخرة والحمم التي تتصاعد ثورا  البراكین: والتي تدفع أثناء -

 وتتطایر في الجو ما یتسبب في تغییر في تركیب الجو وعناصره.

العواصف والریاح: والتي تجلب معها الغبار والرمال من الصحراء وتلوث جو المدن التي  -

 تهب علیها.

  54، ص.مرجع سابقسفیان بوعناقة،  1 
)، ص. 2008، 1( القاهرة: دار الكتاب الحدیث، ط. التطورات الحدیثة في علم البیئةمحمد السعدني عبد الرحمان،  2 

29 
 المكان نفسه 3 

25 
 

                                                           



لمستدامةالفصل األول: اإلطار المفاھیمي للسیاسة العامة البیئیة الحضریة والتنمیة ا       
رعدي وینتج عنه غاز النیتروجین الملوث التفریغ الكهربائي: والذي یحدث نتیجة للسحب ال -

 للهواء. 

بكتیریا وجراثیم في الهواء بسبب تعفن الجثث وتحلل بعض مخلفات الحیوان  انتشار -

 1واإلنسان.

 : والتي یتسبب في حدوثها اإلنسان ومن بینها:المصادر االصطناعیة 

لما تخلفه من غازات  األنشطة الصناعیة: هي من أكثر المصادر التي تلوث الهواء، وذلك -

 وأبخرة والتي تغیر من عناصر الجو.

وسائل النقل والمواصالت: وذلك من خالل استخدام وسائل النقل المختلفة، حیث ینتج عن  -

 2احتراق البنزین والفحم غازات وأبخرة سامة.

 .أنشطة أخرى: كحرق النفایات، أجهزة التكیف والتدفئة، ومواد اإلشعال في المنازل -

 ویمكن تلخیصها فیما یلي: :وسائل التحكم في ملوثات الهواء -2

 التشریعات والقوانین: والتي تتعلق بحمایة الهواء منها المتضمنة ما یلي: -

 . التحكم في األنشطة الصناعیة ومعدالت ملوثاتها.     

 .. استخدام الوقود الخالي من الرصاص في بعض المعدالت واآللیات ووسائل النقل    

 . تحدید السلطات المختصة في التفتیش عن مصادر التلوث.    

بدال الطاقة التقلیدیة الملوثة للبیئة بطاقة أكثر تبني تقنیات للتقلیل من ملوثات الهواء: كاست -

 نظافة ومتجددة مثل الطاقة الشمسیة، طاقة الریاح.

 30المرجع نفسه، ص.   1 
 57، ص. مرجع سابقسفیان بوعناقة،  2 
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 زیادة عدد المساحات الخضراء والحدائق في المدن. -

الملوثات بالجو: وذلك بتحدید كمیة ونوعیة الملوثات ووضع قواعد ووسائل  قیاس كمیة -

 لتقدیر نسبتها في الجو.

 1توعیة أفراد المجتمع بضرورة ترشید استخدام وسائل النقل العام لتخفیف تلوث الهواء. -

 تلوث المیاه:مشكلة  الفرع الثالث:

 إن تلوث الماء هو عبارة عن تغییر في مكونات الماء ووجود مواد غیر مرغوب فیها،     

 2وغالبا ما تكون هذه المواد سامة ومضرة بصحة اإلنسان والحیوان.

والواقع أن تلوث الماء یرتبط بتلوث الهواء كون هذا األخیر یحتوي على غازات وأبخرة سامة 

 3وبالتالي تلوثها. والتي تذوب في میاه البحار والمحیطات

 مصادر تلوث الماء: -1 

في الواقع أن مصادر تلوث الماء ال تختلف كثیرا عن مصادر تلوث الهواء، وهي تتمثل    

 فیما یلي: 

كثرة عملیات التصنیع في المدن تؤدي إلى زیادة مشكلة تلوث الماء، وذلك نتیجة إلقائها  -

 4لمائیة واألنهار والمحیطات.لمخلفاتها وصرف میاهها القذرة في المجاري ا

إلقاء میاه الصرف الصحي في المجاري المائیة واختالطها مع میاه الشرب فتصبح بذلك  -

 غیر صالحة لالستخدام.

  45،44، ص ص.مرجع سابقمحمد السعدني عبد الرحمان،  1 
 58، ص. مرجع سابقسفیان بوعناقة،  2  
 47، ص. مرجع سابقمحمد السعدني عبد الرحمان،  3 
 47، ص. مرجع سابقحسین عبد الحمید أحمد رشوان،  4 
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 تسرب زیوت النفط والبترول في میاه البحار أثناء عملیة نقلها. -

 المیاه الجوفیة.ذوبان المخصبات الزراعیة والمبیدات الحشریة في التربة ووصولها إلى  -

لمكافحة تلوث الماء وضعت مجموعة من اإلجراءات  :وسائل التحكم في ملوثات الماء -2 

 والتدابیر، ومن بینها:

 معالجة المیاه الناجمة عن األنشطة والمراكب الصناعیة قبل صرفها في المجاري المائیة. -

 سن تشریعات وقوانین تحدد معدالت التلوث المسموح بها. -

 والتعامل معها على أنها موارد محدودة لتجنب استنزافها.م اإلسراف في استعمال الماء عد -

 التقلیل من استخدام المبیدات واألسمدة الكیماویة والمخصبات الزراعیة. -

وقف إلقاء النفایات في المجاري المائیة وٕایجاد طرق أخرى للتخلص منها، مثل التحلیل  -

 اكن البعیدة عن التجمعات السكانیة والمجاري المائیة.الكهربائي أو حرقها في األم

نشر الوعي لدى أفراد المجتمع، وتحسیسهم بضرورة تغییر سلوكهم اتجاه الثروة المائیة  -

 1لحفاظ على بقائها واستمرارها.وا

 التلوث الضوضائي:الفرع الرابع: 

باإلزعاج  اإلنسان التلوث الضوضائي هو تلك األصوات غیر المرغوب فیها وتشعر   

الصناعیة وحركات النقل واإلرهاق، وذلك نتیجة لتوسع أحجام المدن وكثرة الشوارع واألنشطة 

  2فیها.

( جامعة منتوري قسنطینة: كلیة العلوم  مشكالت تلوث البیئة الحضریة بالنفایات المنزلیة بمدینة قسنطینةلقمان رداف،  1 
 49)، ص. 2006/2007اإلنسانیة والعلوم االجتماعیة، قسم علم االجتماع والدیموغرافیا، 

 55، ص.  مرجع سابقحسین عبد الحمید أحمد رشوان،  2 
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 :مصادر التلوث الضوضائي-1

 یمكن أن نحصرها فیما یلي:و تتنوع مصادر التلوث الضوضائي في البیئة الحضریة     

وسائل النقل حركة وسائل النقل: تتمثل في الضوضاء واألصوات الصادرة عن مختلف  -

 منها السیارات، الجرارات، الطائرات...إلخ.

  عملیات البناء والهدم وآالت الحفر المیكانیكیة والتي تصدر منها أصوات مزعجة. -

 1لشعر.استخدام األجهزة المنزلیة مثل الرادیو، التلفزیون وآالت تصفیف ا -

 :مكافحة التلوث الضوضائي -2 

 نشاء مراكز صناعیة بعیدة عن التجمعات السكانیة.إ -

 2المدارس والمساكن والمستشفیات.استعمال العوازل الصوتیة في بناء  -

م السیارات التي تعد سبب في حدوث األصوات   وتجنب ازدحاتنظیم حركة السیر  -

 المزعجة في الشوارع.

 3الطرق السریعة بقرب من المدارس والمستشفیات.منع مرور  -

 الصناعیة التقلیدیة وجعلها تعمل بدون ضوضاء.جهزة تطویر األ -

 توعیة األفراد بمخاطر التلوث الضوضائي على صحة اإلنسان. -

 

)،  2003، 1( دمشق: دار الفكر، ط. التربیة البیئیة وآفاقها المستقبلیةصالح محمود وهبي، ابتسام دویش العجي،  1 
 277ص. 

)، ص 1999، 1(مصر: دار الفجر، ط. قضایا البیئة من منظور إسالمي  التلوث وحمایة البیئةمحمد منیر حجاب،  2 
  111،110ص. 

 65، ص. مرجع سابقسفیان بوعناقة،  3 
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 1تجنب استعمال مكبرات الصوت في الشوارع. -

 :مشكلة النفایات الفرع الخامس: 

هي عبارة عن مخلفات اإلنسان جراء متطلباته وأنشطته الیومیة، وتعتبر من أخطر     

التي تواجهها البیئة الحضریة كون المدن تحتوي على كمیات من النفایات جراء المشاكل 

منه، والتي تتسبب في تشویه مناظر المدینة وانتشار الروائح   تعاني االنفجار السكاني الذي

، إضافة إلى انتشار الجراثیم واألوبئة واألمراض التي تهدد صحة الكریهة بین المساكن

 اإلنسان.

 مصادر التلوث بالنفایات: -1

القمامات المنزلیة بما فیها بقایا األغذیة والعلب الفارغة والزجاج المكسور، وغیرها من  -

 .األجهزة التالفة

 2النفایات.صة بمراقبة عملیات تفریغ غیاب القوانین والمصالح المخت -

 النفایات الناتجة عن المحالت التجاریة واألنشطة الصناعیة. -

 3النفایات الناتجة عن المستشفیات والمدارس. -

 :من النفایاتلص خحلول  للت -2

إنشاء مراكز ردم النفایات ورسكلتها، والحرص على أن تكون بعیدة عن التجمعات  -

 السكنیة.

  64،63، ص ص. مرجع سابقلقمان رداف،  1 
 75-73المرجع نفسه، ص ص.  2 
 67، ص. مرجع سابقسفیان بوعناقة،  3 
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جمع ونقل النفایات إلى أماكن الردم ووضع مزابل تزوید المناطق الحضریة بوسائل  -

 1عمومیة أمام المساكن.

 إنشاء لجان مختصة بمراقبة عملیات التنظیم والتطهیر. -

 سن تشریعات وقوانین لتسییر النفایات. -

 المبحث الثالث: ماهیة التنمیة المستدامة 

حظي مفهوم التنمیة المستدامة باهتمام العدید من الباحثین وتعتبر الهدف األسمى الذي     

إلعطاء أهمیة للبیئة تسعى الدول لبلوغه، وذلك لما تحمله من مبادئ تسعى من خاللها 

 ستمراریتها.الل األمثل للموارد والحفاظ على استغیة البیئیة لدى أفراد المجتمع لالونشر التوع

 تعریف التنمیة المستدامة:المطلب األول: 

یة للبیئة والتنمیة لقد عرفت التنمیة المستدامة ألول مرة في تقریر اللجنة العالم     

)WCED اشتهرت هذه اللجنة باسم رئیستها 1987"مستقبلنا المشترك" عام ) تحت عنوان ،

ي عرف التنمیة المستدامة على "جروهالن بروندتالند" لتقدیم تقریر عن القضایا البیئیة، والذ

التنمیة التي تلبي احتیاجات الجیل الحاضر دون التضحیة أو اإلضرار بقدرة األجیال  أنها: "

استغالل الموارد بطریقة عقالنیة من األجیال  أي ضرورة 2القادمة على تلبیة احتیاجاتها."

 .لمقبلةدون المساس بحقوق األجیال االحاضرة  

 حملة بمدینة باتنة النمو الحضري و عالقته بمشكلة البیئة الحضریة دراسة میدانیة بحي طریقمسعودة عطال،  1 
ماجستیر غیر منشورة ( جامعة الحاج لخضر باتنة: كلیة العلوم االجتماعیة والعلوم اإلسالمیة، قسم علم االجتماع  مذكرة

 72، 71)، ص ص. 2008/2009 تخصص علم االجتماع الحضري، والدیمغرافیا،
 مجلة جامعة الملك عبد العزیز، بیئة"" التنمیة المستدامة بین الحق واستغالل الموارد الطبیعیة و المسؤولیة عن حمایة ال 2 

 189)،ص 2009( 1، ع.23 .، ماالقتصاد واإلدارة
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"ولیام رولكز هاوس" مدیر حمایة البیئة األمریكیة بأنها: " تلك العملیة التي كما عرفها    

تقر بضرورة تحقیق نمو اقتصادي یتالءم والقدرات البیئیة، وذلك من منطلق أن التنمیة 

ویقصد من هذا  1االقتصادیة والمحافظة على البیئة هي عملیات متكاملة ولیست متناقضة."

یجب أن تراعى المعاییر  حیث ،تكامل بین التنمیة والجانب البیئيالتعریف وجوب التناسق وال

  البیئیة أثناء القیام باألنشطة االقتصادیة من أجل تحقیق التنمیة. 

ویمكن تعریفها من المنظور اإلسالمي إذ یظهر مفهوم التنمیة المستدامة جلیا في القرآن    

 على البیئة وذلك في قوله تعالى: ظ الكریم، حیث أمر اهللا سبحانه وتعالى عباده بالحفا

 الَ (وَ  60سورة البقرة، اآلیة  2).سدینْ فْ ض مُ رْ ا في اْألً وْ ثَ عْ ال تَ ق اهللا وَ زْ ر  ا منْ وْ بُ رَ شْ اْ ا وَ وْ لُ (...كُ 

 .56سورة األعراف، اآلیة  3ا).حهَ َال إصْ  دَ عْ ض بَ رِ ا في األَ وْ سدُ فْ تُ 

ات وشَ رُ فْ مَ  اتً نَ جَ  أَ شٌ نْ ذي أَ الْ  وَ هُ ( وَ  تعالى:كما نهى اهللا أیضا عن اإلسراف والتبذیر في قوله 

شات والنخل والزرع مختلفا أكله، والزیتون والرمان متشابها وغیر متشابه كلوا من رو فغیر موَ 

سورة األنعام، اآلیة  4ثمره إذا أثمر وآتوا حقه یوم حصاده، وال تسرفوا إنه ال یحب المسرفین).

أمر اهللا تعالى في هذه اآلیة اإلنسان بأن یأكل ویتمتع بما رزقه به لكن مع وجوب  .141

 المحافظة علیه وعدم اإلسراف فیه.

 مجلة جامعة دمشق للعلوم ،مطانیوس مخول، عدنان غانم، " نظم اإلدارة البیئیة ودورها في التنمیة المستدامة" 1 
 38)، ص. 2009( 2، ع.25، م.االقتصادیة والقانونیة

 )60سورة البقرة، اآلیة ( 2 
 )56سورة أعراف، اآلیة (  3 
 )141سورة األنعام، اآلیة (  4 
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الذي رواه عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه أن الرسول في الحدیث  أیضا كما یظهر ذلك   

فقال سعد: وهل صلى اهللا علیه وسلم مر بسعد وهو یتوضأ فقال:" ما هذا السرف یا سعد ؟" 

ویفهم من هذا  1 ؟ قال: " نعم وٕان كنت على نهر جار ".في الماء سرف یا رسول اهللا

الحدیث أن النبي صلى اهللا علیه وسلم نهى عن تبذیر وٕاسراف الماء لتنتفع به األجیال 

 القادمة.

ماعیة وفي القانون الجزائري: " التنمیة المستدامة هي التوفیق بین تنمیة اقتصادیة واجت  

قابلة لالستمرار وحمایة البیئة، أي إدراج البعد البیئي في إطار تنمیة تلبي حاجات األجیال 

یفهم من هذا التعریف أن التنمیة المستدامة هي التداخل والترابط  .2المستقبلیة" الحاضرة و

 بین الجانب االقتصادي، االجتماعي والبیئي.

هي أن تتمتع األجیال الحاضرة بالحق في استغالل  نستنتج مما سبق أن التنمیة المستدامة   

لبیة لكن مع وجوب مراعاة حقوق وقدرات األجیال القادمة على ت ،مواردها وثرواتها الطبیعیة

احتیاجاتهم من موارد طبیعیة، والتنمیة المستدامة ال تركز على جانب واحد فقط لتحقیق 

أهمها الجانب االقتصادي واالجتماعي أهدافها إنما تقوم بالتنسیق بین جوانب متعددة 

 والبیئي.

 

 

 حدیث شریف، رواه اإلمام أحمد وابن ماجة  1 
المستوى المحلي دراسة حالة  السیاسة العامة البیئیة في الجزائر وتحقیق التنمیة المستدامة علىسمیر بن عیاش،  2 

: كلیة العلوم السیاسیة واإلعالم، تخصص 03جامعة الجزائرمذكرة ماجستیر غیر منشورة (  2009-1999الجزائر  والیة
 13) ،ص. 2010/2011دراسات السیاسات المقارنة، 
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 نشأة التنمیة المستدامة:المطلب الثاني: 

 ،دول العالم مجموعة من القیم واالعتقادات لدى منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة سادت    

هذا ما أدى  الموارد الطبیعیة، وعدم إعطائها األهمیة الكافیة.والتي یتمثل في عدم محدودیة 

 بهم

 1إلى اإلسراف واإلفراط في استغاللها، وهذا ما زاد من تفاقم المشكالت البیئیة. 

العدید من العلماء والمفكرین من مختلف أنحاء العالم ا ازدیاد حدة المشاكل البیئیة، دع مع

إلى ضرورة إیجاد حلول مناسبة لهذه المشاكل، فقاموا بإنشاء ما یعرف بنادي روما عام 

، قام هذا النادي بإصدار تقریر  1972هدف إلى وضع حدود للنمو، وفي الذي  ی 1968

)، الذي ربط بین تطور المجتمع halte croissanceتحت عنوان " كفى من النمو" (

إذا  2100الموارد الطبیعیة وقام بتوقعات على المدى البعید، أي إلى غایة البشري واستغالل 

العقالني للموارد الطبیعیة سِیؤدي حتما إلى حدوث خلل في استمر هذا النمو واستغالل غیر 

  21.2القرن 

جویلیة انعقد مؤتمر الحكومات حول البیئة اإلنسانیة الذي انعقد  16وفي نفس السنة في    

عالن المبادئ البیئیة األساسیة، وكذا اعتماد توكهولم، حیث خرج بوثیقتین هما: إفي مدینة س

الدول في استغالل مواردها، لكن دون المؤتمر اعترف بحق خطة محكمة للعمل. وهذا 

( عمان: دار  التنمیة المستدیمة فلسفتها  وأسالیب تخطیطها وأدوات قیاسهاعثمان محمد غنیم، و ماجدة أبو زنط،  1 
 56)، ص. 2010، 1صفاء للنشر والتوزیع، ط.

مذكرة  اآلثار اإلقتصادیة للمشكالت البیئیة في ظل التنمیة المستدامة دراسة حالة الجزائر تحلیلعبد القادر عوینان،  2 
ماجستیر غیر منشورة( جامعة سعد دحلب بلیدة: كلیة العلوم اإلقتصادیة وعلوم التسییر، قسم العلوم اإلقتصادیة، ماي 

 25)، ص. 2008
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ر متجددة ویتم ذلك عن طریق التخطیط الجید یتعریضها لالستنزاف خاصة الموارد غ

  1والتنسیق بین متطلبات الجیل الحاضر، ومتطلبات األجیال القادمة.

الوزیرة النرویجیة تها ترأستنمیة والبیئة التي أصدرت اللجنة العالمیة لل 1987وفي عام    

بعنوان " مستقبلنا المشترك"، الذي دعت من خالله إلى تلبیة حاجیات  ا"برونتالند" تقریر 

 الجیل الحاضر دون المساس بحاجیات األجیال القادمة.

ترسیخ انعقد مؤتمر قمة األرض في ریودي جانیرو في البرازیل، أین تم  1992وفي عام    

دة من قواعد العمل العالمي، وفي هذا المؤتمر وضعت مجموعة فكرة التنمیة المستدامة كقاع

 ).21( أجندة  21من الوثائق القانونیة التي تضمنت جدول أعمال القرن 

انعقد مؤتمر األمم المتحدة حول التنمیة المستدامة ( قمة جوهانسبورغ)  2002وفي    

معیات غیر الحكومیة، حضره الكثیر من رؤساء العالم والكثیر من ممثلي الحكومات والج

  2ستدامة.وذلك لتقییم مدى استجابة العالم لفكرة التنمیة الم

 

 

 

 مجلة جامعة الملك عبد العزیزالحق واستغالل الموارد الطبیعیة و المسؤولیة عن حمایة البیئة"،  " التنمیة المستدامة بین 1 
 211، 210، ص ص. مرجع سابقاالقتصاد واإلدارة، 

 التنمیة الریفیة المستدامة في إطار سیاسات استخدام الموارد الطبیعیة المتجددة دراسة مقارنة بینطالبي ریاض،  2 
مذكرة ماجستیر غیر منشورة ( جامعة فرحات عباس سطیف: كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم  المغربالجزائر، تونس، 

 10)، ص. 2010/2011التجاریة وعلوم التسییر، 
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                                                                       أبعاد التنمیة المستدامة:المطلب الثالث: 

 قتصادي.االعد االجتماعي، والبعد في البعد البیئي، البتتمثل أبعاد التنمیة المستدامة 

                                                          : البعد البیئي الفرع األول:

یتمثل البعد البیئي للتنمیة المستدامة في االستخدام العقالني للموارد الطبیعیة لما یجعلها    

مستدامة. وینبغي اإلشارة إلى أن االهتمام بالبیئة یختلف بین الدول، فالدول المتقدمة تهتم 

أكثر بنوعیة الحیاة على المدى الطویل، وتتمثل أهم االهتمامات البیئیة في ظاهرة ارتفاع 

درجة الحرارة في األرض واختالل طبقة األوزون واالستغالل المفرط للموارد الطبیعیة والعدید 

فهي تركز اهتمامها على الحیاة بذاتها من المشاكل المتعلقة بتلوث الهواء، أما الدول النامیة 

ولیس نوعیتها. ویتمحور البعد البیئي حول العناصر التالیة: النظم اإلیكولوجیة، التنوع 

 1البیولوجي، اإلنتاجیة البیولوجیة.

وتهدف التنمیة المستدامة من خالل هذا البعد إلى تحقیق عالقة تكامل وانسجام بین البیئة    

لذا وجب علیه أن  2واإلنسان، حیث أن النظم الطبیعیة تمثل أساس حیاة اإلنسان وعمادها.

یحسن في التعامل مع موارد بیئته واستغاللها بطریقة عقالنیة حفاظا علیها ولضمان 

 استدامتها.

 

 

ماجستیر غیر منشورة ( جامعة منتوري قسنطینة: كلیة العلوم مذكرة  تلوث البیئة والتنمیة بمدینة بسكرةبایة بوزغایة،  1 
 148، ص. 2007/2008لوم االجتماعیة، قسم علم االجتماع والدیمغرافیا، اإلنسانیة والع

 29، ص.مرجع سابقعثمان محمد غنیم، ماجدة أبو زنط،  2 
36 
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 : البعد االقتصاديالفرع الثاني: 

قتصادي وكفاءة استخدام الموارد حیث أن النمو یقوم على عنصرین هما: النمو اال    

 یؤدي إلى تحسین مستوى الدخل الوطني والفردي، وبالتالي تحسین مستوى القتصاديا

بها حسن استغالل الموارد المتاحة وذلك بتحقیق فیقصد المعیشة، أما كفاءة استخدام الموارد 

  1أكبر قدر من اإلنتاج والمنافع بأقل الموارد والتكالیف.

 البعد االقتصادي نذكر:أهداف ومن أهم 

یا الحدیثة بأهداف المجتمع: بمعنى أن یستفید اإلنسان من تقنیات ربط التكنولوج -

 التكنولوجیا الحدیثة لتحسین نوعیة حیاته، لكن لیس على حساب البیئة. 

التقدم االقتصادي: حیث یهتم برفع مستویات المعیشة في المجتمع والقضاء على الفقر،  -

 2وذلك باالستغالل العقالني للموارد الطبیعیة.

 : البعد االجتماعي:ثالثال الفرع

تركز التنمیة المستدامة على اإلنسان حیث جعلته منطلقها وغایاتها باعتباره عنصرا     

ومن  3هاما، فهي تهتم باإلنصاف والعدل في تلبیة حاجات األجیال الحاضرة والقادمة معا.

 البعد االجتماعي نجد:أهداف أهم 

وتحسین نوعیة  بین األجیال الحاضرة والمقبلة الموارد توزیعفي  واإلنصاف المساواة -

 الخدمات االجتماعیة المقدمة وتحقیق عدالة اجتماعیة.

 39، ص. مرجع سابقمطانیوس مخول، عدنان غانم،  1 
 27، ص.مرجع سابقعبد القادر عوینان،  2 
مذكرة ماجستیر غیر منشورة ( جامعة بن یوسف بن خدة  إشكالیة البیئة في إطار التنمیة المستدامةسعاد رزاي،  3 

  56)، ص. 2007/2008الجزائر: كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، قسم علوم التسییر فرع العقود المالیة، 
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المشاركة الشعبیة: بمعنى مشاركة األفراد في مختلف البرامج والنشاطات المتعلقة بحمایة  -

  1.وتحسیسهم بضرورة الحفاظ علیها من كل أشكال االستنزافالبیئة 

 

 

 

 

 من إعداد الطالبتین.المصدر: 

 مبادئ التنمیة المستدامة:: الرابع  المطلب

تقوم التنمیة المستدامة على مجموعة مبادئ تمثل الركائز األساسیة لتحقیق أهدافها،     

 والتي سنذكرها فیما یلي: 

 :أسلوب النظم في إعداد وتنفیذ خطط التنمیة المستدامة استخدام األول: الفرع

یعد أسلوب النظم مهم إلعداد وتنفیذ خطط التنمیة المستدامة، وذلك من منطلق أن البیئة     

هي إال نظام فرعي من النظام الكلي للبیئة، وأي تغییر یطرأ علیها یؤثر على  اإلنسانیة ما

ى وبالتالي النظام الكلي، ولذا فإن التنمیة المستدامة باعتمادها هذا  األخر األنظمة الفرعیة 

 2األسلوب تساعد على تحقیق التوازن بین جمیع األنظمة  لضمان توازن النظام البیئي ككل.

 

 أبحاث اقتصادیة"، 2009-2001كریم رزمان،" التنمیة المستدامة في الجزائر من خالل برنامج اإلنعاش االقتصادي  1 
  198)، ص.  2010(جوان 7، ع.وٕاداریة

 30، ص.مرجع سابقعثمان محمد غنیم، ماجدة أبو زنط،  2 

 المستدامةأبعاد التنمیة 

 

البعد  البعد البیئي
 االجتماعي

البعد 
 االقتصادي
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 المشاركة الشعبیة:الفرع الثاني: 

یتطلب توفیر شكل التنمیة المستدامة تقر بمشاركة جمیع الجهات في اتخاذ قراراتها، ما     

 ئات الرسمیة والشعبیة وحتى السكان من المشاركة في من أشكال الالمركزیة التي تمكن الهی

 1إعداد وتنفیذ ومتابعة خطط التنمیة المستدامة.

 الملوث الدافع: الفرع الثالث:

تم اإلعالن عن هذا المبدأ من طرف المنظمة األوروبیة للتعاون والتنمیة االقتصادیة     

)OCDE حیث نص هذا المبدأ على أن المسؤول عن التلوث وجب علیه دفع 1972) عام ،

 تسبب فیها نشاط مؤسسته.ضریبة لمواجهة الخسائر واألضرار التي 

المتعلق بحمایة البیئة  10-03من قانون  3وطبق هذا المبدأ في الجزائر من خالل المادة 

 عن طریق عقوبات جزائیة أو غرامات مالیة.تنفیذه إما تم یو  2في إطار التنمیة المستدامة،

 مبدأ االحتیاط:الفرع الرابع: 

الزمة لتوقع حدوث كوارث بیئیة، التدابیر البموجب مبدأ االحتیاط یجب على الدول اتخاذ    

 حتى وٕان صعب التنبؤ بطبیعة الضرر، وٕان كان سیحدث فعال أو ال.

  فمبدأ الحیطة مرحلة مسبقة لوقوع الضرر، فهو یعتمد على نظام وقائي توقعي، فالوقایة أقل 

 3قوعه في المستقبل.ر فعالیة من عالج الضرر المحتمل و تكلفة وأكث

 31المرجع نفسه، ص.  1 
أطروحة دكتوراه غیر منشورة ( جامعة محمد الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة حسونة عبد الغني،  2 

 27، 26)، ص ص. 2012/2013یة، تخصص قانون أعمال، خیضر بسكرة: كلیة الحقوق والعلوم السیاس
( القاهرة: دار النهضة  الدولي مبدأ االحتیاط لوقوع األضرار البیئیة، دراسة في إطار القانونمحمد صافي یوسف،  3 

  60)، ص. 2007العربیة، 
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 خالصة الفصل:

في نهایة هذا الفصل توصلنا إلى أن البیئة الحضریة هي كل ما أضافه اإلنسان من     

التي وجد فیها، توافقا مع متطلبات حیاته الیومیة والمتنوعة، ولالستجابة عناصر إلى البیئة 

خلق العدید من المشكالت التي   لهذه المتطلبات یقوم بنشاطات وسلوكات التي من شأنها

 تهدد البیئة وعناصرها.

وكون البیئة مرتبطة ارتباطا مباشرا باإلنسان، أعطت التنمیة المستدامة أهمیة بالغة لها    

ونصت على ضرورة استغالل الموارد الطبیعیة بطریقة عقالنیة رشیدة لعدم اإلخالل 

بمكوناتها، وذلك من خالل مجموعة من المبادئ كمبدأ االحتیاط، مبدأ الملوث الدافع، مبدأ 

تحقیق جملة من األهداف المتمثلة عامة في الحمایة لمن خاللها تسعى والتي  المشاركة،

 استمراریتها.والحفاظ على البیئة و 

مشكالتها، وكذا وسنتطرق في الفصل الثاني إلى واقع البیئة الحضریة في الجزائر وأهم   

  االستراتیجیات والتشریعات والقوانین المتبعة لمواجهتها، وذلك من أجل مدن مستدامة.
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  الفصل الثاني                        

 الحضریة في الجزائر البیئیةالسیاسة   

 

 

 

 

 



 الثاني: السیاسة البیئیة الحضریة في الجزائرالفصل 

سعت الدولة الجزائریة في مجال حمایة البیئة والحفاظ علیها إلى مواجهة معظم المشاكل     

سن  التي تعاني منها البالد، وعلى وجه الخصوص المناطق الحضریة، وذلك عن طریق

مجموعة من القوانین والتشریعات في هذا المجال، وكذا إنشاء مجموعة من الهیاكل 

سیاسات وتبني م سباإلضافة إلى ر  ،ن شأنها أن تدعم اإلطار القانونيوالمؤسسات التي م

 لى التقلیص من حدة وتفاقم هذه المشاكل.إاستراتیجیات هادفة 

واقع نتناول في المبحث األول س حیث مباحث ةلى أربعإلفصل سنتطرق في هذا ا   

القانوني ، أما في المبحث الثاني فسنتطرق إلى اإلطار وضعیة البیئة الحضریة في الجزائرو 

، وأخیرا في المبحث اإلطار المؤسساتي، وفي المبحث الثالث فسنتناول للبیئة في الجزائر

جزائریة لحمایة البیئة اإلستراتیجیات المتبناة من طرف الدولة الأهم  الرابع فسنتطرق إلى

 الحضریة.
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 الثاني: السیاسة البیئیة الحضریة في الجزائرالفصل 

 المبحث األول: تشخیص الواقع البیئي الحضري في الجزائر:

ختالالت ومشاكل بیئیة تهدد استقرار وصحة اعرف المناطق الحضریة في الجزائر ت   

اإلنسان، وسنتطرق في هذا المبحث إلى بعض هذه المشكالت المتمثلة في وضعیة نفایات 

 ، سیاسة المدینة.وضعیة المیاه، التلوث الجوي ونوعیة الهواء، األضرار الصوتیةالبلدیة، 

 المطلب األول: الوضعیة الحالیة لتسییر النفایات البلدیة 

تتدهور الوضعیة في میدان النظافة والصحة العمومیة بشكل خطیر بالرغم من    

المجهودات المبذولة من الدولة. وتعود هذه الوضعیة في جزء كبیر منها إلى النقائص 

 الملحوظة في تسییر النفایات البلدیة ذات األحجام في تطور دائم.

اكل الحضریة إلى ارتفاع كمیات أدى النمو الدیمغرافي واالستغالل غیر العقالني للهی

النفایات، ما أدى بدوره إلى إخالل نمط تنظیم المصالح المكلفة بتسییر النفایات والذي لم یعد 

 1یتالءم مع احتیاجات المواطنین وتطلعاتهم.

تعرف المناطق الحضریة الكبرى تراجع كبیر في اإلمكانیات البشریة والمادیة، وذلك بسبب و 

 2فایات وتدهور الوضع البیئي.تفاقم كمیات الن

وٕاضافة إلى هذا النقص، عدم مالئمة الوسائل المیكانیكیة لجمع ونقل ومعالجة ودفن 

قالبة كابسة،  267من بینها  4100حیث یبلغ عدد الشاحنات التي تم إحصائها النفایات، 

وذلك بسبب  %50آلة من مختلف األنواع، وتعرف هذه الشاحنات توقفا بنسبة  3833

 التقریر الوطني حول حالة ومستقبل والسیاحة،یئة العمرانیة والبیئة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة الته 1 
 223، ص. 2007 ،البیئة

 المكان نفسه 2 
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 الثاني: السیاسة البیئیة الحضریة في الجزائرالفصل 

مشاكل الصیانة وعدم التحكم في التسییر. ویضاف إلى ذلك سوء تأهیل األعوان المكلفین 

عون،  20.000الوطني ب یقدر عددهم اإلجمالي على المستوى  بتسییر النفایات، حیث

في  %10و 7في المدن المتوسطة، وتتراوح بین  %4فإن نسبة تأهیل األعوان ال تتجاوز 

القمامة أیضا في ظروف صعبة وفي شاحنات غیر مالئمة، المدن الكبرى. كما یتم نقل 

 1حیث یضیع منها خالل الطریق جزء كبیر من حمولتها ما یشوه مناظر المدن وشوارعها.

مشكلة قائمة وذلك رغم المجهودات من النفایات فهي ال تزال وفیما یتعلق بظروف التخلص 

مواقع للتفریغ ال یعتمد على أي دراسة  المبذولة لتنظم مفارغ النفایات، حیث أن عملیة اختیار

غیر مالئمة وغیر تأثیر على البیئة وعدم احترام القواعد األولیة لحمایتها، وتستغل بطریقة 

مراقبة، حیث تلقى في المفارغ الموجهة للنفایات المنزلیة نفایات األنشطة االقتصادیة 

 ومیة.والمؤسسات العالجیة ما یشكل خطرا على البیئة والصحة العم

مفرغة عشوائیة  2100وتشیر اإلحصاءات التي قامت بها مصالح وزارة البیئة إلى وجود 

 .ىمدینة كبر  40توى مفرغة على مس 350على التراب الوطني، منها 

تثمین النفایات تسجل الجزائر تأخرا معتبرا في میدان تنمیة وتسییر النفایات،   وبخصوص

حیث تشیر التقدیرات المعدة من طرف مصالح وزارة البیئة إلى إمكانیة استعادة 

 ،طن من الورق سنویا 385,000 السنة من النفایات تتكون كاآلتي:طن في 760,000

 224المرجع نفسه، ص.  1 
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طن من  50,000طن من المعادن سنویا، 100,000طن من البالستیك سنویا،  130,000

 1طن من مختلف المواد سنویا. 95,000الزجاج سنویا، 

 المطلب الثاني: وضعیة الموارد المائیة

ینتج تلوث المیاه عن التخلص غیر المخطط من قبل اإلنسان من مختلف مخلفاته وذلك    

مكوناتها  نوعیة المیاه والتغییر فيبإلقائها في حاالتها الخام في المیاه، ما یؤدي إلى رداءة 

 ألغراض محددة.ستعماله بشكل یقلل من صالحیات ا

وفي الجزائر فإن تلوث المیاه أصبح یشكل تهدیدا للصحة العمومیة، وذلك عن طریق    

صرف المیاه المنزلیة المستعملة وكذا المیاه الصناعیة مباشرة في الودیان والمجاري المائیة، 

 ة باألمراض واألوبئة المختلفة المنتقلة عبر المیاه. ومن بین األودیة ما یؤدي لإلصاب

السیبوس) حسب ما الجزائریة التي تعاني من التلوث نذكر (تافنة، المكرة، الشلف، الصومام، 

 2سجلته الوكالة الوطنیة للموارد المائیة.

االستعمال المفرط من طرف ، وذلك بسبب یضار التلوث تهدیدا للمیاه الجوفیة أكما یعتب   

التربة ولزیادة اإلنتاجیة، ما یتسبب في  بألسمدة والمواد الكیمیائیة لتخصیالفالحین لمختلف ا

                     تلوث المیاه الجوفیة وتغییر مكوناتها وجعلها غیر صالحة لالستعمال.

اكل التسرب ترتبط أساسا مشوتعرف شبكات التزوید بالمیاه الصالحة للشرب للمدن الجزائریة 

بقدم الشبكات ومختلف عوائق االستغالل في مناطق التوسع الحضري، تعد هذه التسربات 

 المكان نفسه 1 
تلوث البیئة الحضریة بنفایات األسواق وانعكاساتها على السكان دراسة میدانیة بحي عباشة عمار محفوظ شنافي،  2 

ANREOLI مذكرة ماجستیر غیر منشورة ( جامعة منتوري قسنطینة: كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، بمدینة سطیف ،
 49،48، ص ص. 2011-2010تخصص علم اجتماع البیئة، 
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غیر كذلك نتیجة لعدم التطابق مع المعاییر وقواعد التصمیم واإلنجاز، وكذا االختیار 

   1المناسب لمواد القنوات ومختلف التجهیزات.

 : الهواء المطلب الثالث: التلوث الجوي ونوعیة

یتكون الهواء الذي نستنشقه من مجموعة عناصر تتمثل خصوصا من األكسجین     

مع كمیات صغیرة من ثاني أكسید الكربون وبخار الماء وغازات أخرى، وعندما والنیتروجین 

یتعرض للتلوث فإنه تدخل في هذه العناصر والمكونات مواد غریبة تغیر في تركیبها، من 

را جانبیة على صحة اإلنسان، الحیوان والنبات. وتتمثل مصادر تلوث شأنه أن یحدث آثا

الهواء في مصادر طبیعیة وأخرى اصطناعیة، ومن بین المصادر الطبیعیة نذكر الغازات 

أما بالنسبة للمصادر والغبار الناتج من ثورات البراكین وكذا حرائق الغابات ومن العواصف. 

نسان على سطح األرض بما فیها استخدام السیارات االصطناعیة فتحدث نتیجة ألنشطة اإل

والتجهیزات، وكذا أجهزة التسخین المنزلیة وحرق النفایات في الهواء الطلق، إضافة إلى 

النوع  وهذامختلف األنشطة الصناعیة التي تنتج عنها غازات وجسیمات تتطایر في الهواء، 

    2من التلوث مستمر باستمرار أنشطة اإلنسان.

  تتمثل الملوثات الحضریة للھواء أساسا في أكسید اآلزوت، ثاني أكسید الكبریت، األوزون   

ثم الغبار الخفیف، والتي تنتج عن حركة السیارات وحبات الرمل التي تحملها الریاح، غیر 

أنه ینخفض هذا المستوى إلى ما دون المستوى المحدد في فصل الشتاء بفعل تساقط 

 موقع وزارة الموارد المائیة والبیئة على الرابط التالي: 1 
developpement/?lang=ar-et-http://www.mree.gov.dz/planification،  )17-04-2017 على ،

 )19:30الساعة 
  3،1، الفصل األول، ص ص.المنتدى العربي للبیئة والتنمیة"قضایا بیئیة،" تلوث الهواء،  2 
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عدا على في غسیل الجو، وتعتبر الورشات الحضریة عامال مسا األمطار التي تساهم

وتعرف مدینة عنابة أیضا تلوث الهواء الذي یسیطر علیه أساسا الغبار وذلك  التلوث.

ألسباب مشابهة لحالة الجزائر العاصمة ( حركة المرور، الصناعة، الورشات المحلیة، 

ت أساسا بحركة السیارات وجانبیا ویرتبط التلوث بأكسید اآلزو الفضاءات العاریة...) 

أما بالنسبة لحالة المدن الجزائریة األخرى فمن غیر الممكن معرفة باألنشطة الصناعیة. 

 1الهواء فیها لعدم وجود شبكات قیاس التلوث.

 المطلب الرابع: األضرار الصوتیة ( التلوث الضوضائي)

ذات الكثافة السكانیة العالیة، تحدث ظاهرة التلوث الضوضائي في المجتمعات السكنیة     

 وفي الواقع ال یقل التلوث الضوضائي خطورة عن مصادر التلوث األخرى.

وورشات  2نتیجة لألنشطة الصناعیة التي یقوم بها اإلنسان.وینتج هذا النوع من التلوث 

غوبة فیها ما یسبب إزعاج لإلنسان ویعیق مر البناء وما تصدره من أصوات عالیة وحادة غیر 

تركیزه واسترخاؤه. كما تنتج الضوضاء من ازدحام الشوارع بالسیارات ووسائل النقل التي 

تعتبر المصدر الرئیسي للضجیج خاصة المدن الكبرى للبالد. هذا باإلضافة إلى استخدام 

األجهزة المختلفة خاصة أجهزة التكییف في المنازل وفي أماكن العمل، وكل هذا من شأنه أن 

 .، ص صمرجع سابق، 2007التقریر الوطني حول حالة ومستقبل البیئة،  الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجمهوریة 1 
234،231 

 66، ص.مرجع سابقمسعودة عطال،  2 
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التوتر العصبي لدى اإلنسان وارتفاع نسبة أمراض القلب، والتسبب بأضرار یزید من نسبة 

  1على مستوى الجهاز السمعي.

وزیادة على ذلك فمن ناحیة التشریع فتغیب الرقابة من طرف السلطات المختصة على   

السیارات الجدیدة والقدیمة التي تدخل البالد، إضافة إلى الشاحنات والحافالت واآلالت التي 

 2تشتهر بضجیجها والتي ال تخضع للرقابة، وال تفرض علیها أیة قیود.

 المطلب الخامس: سیاسة المدینة

لقد شرعت السلطات العمومیة في بناء سیاسة المدن الجدیدة، وقامت بوضع نصوص    

تشریعیة من أجل تصور جدید لتهیئة اإلقلیم وتحسین تسییر المدن، ولكن في الواقع ال 

الخارجي للمدن الجزائریة مع أهداف وتطلعات هذه القوانین، حیث یسبب  یتطابق الشكل

ساط الحضریة في توسیع المدن االنتقال الكبیر للسكان من األوساط الریفیة إلى األو 

ها، وانتشار البنایات غیر المنتظمة على حساب األراضي الفالحیة واالستحواذ على ظاظواكت

 البیئة الطبیعیة. 

اظا ملحوظا في ظكتااصة في الجزء الشمالي من البالد دن الجزائریة خمالولقد عرفت    

المستقطب للسكان وتوفرها على أفضل مستویات السكان وهذا راجع إلى موقعها اإلستراتیجي 

 المعیشة، هذا ما شكل ضغوطا كبیرة على نوعیة البیئة نذكر منها:

 صعوبة النقل. -

 4، ع.مجلة علمیة تصدرها مدینة الملك عبد العزیز للعلوم والتقنیة "،عبد الحكیم بدران، " تلوث البیئة مصادره وأنواعه 1 
  8)، ص.1988(
 235، ص.مرجع سابق، 2007الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، "التقریر الوطني حول حالة ومستقبل البیئة،"  2 
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من السكنات مربوطة بشبكة الماء الصالح  %71,4تقلص حجم الموارد المائیة ( فقط  -

 بشبكة الصرف الصحي والمیاه المستعملة ).مربوطة  %66.5للشرب، 

 صعوبة معالجة النفایات الصلبة. -

 زیادة التلوث وتقلص المناطق الخضراء. -

ختالالت والمشاكل المتراكمة في تسییر الوسط الحضري واإلقلیم نشرت وزارة ووعیا باال

التي فتحت نقاشا وطرحت أسئلة كبرى "  ، وثیقة " الجزائر غدا1995التجهیز وتهیئة اإلقلیم 

وتندرج  1حول حالة وتنمیة اإلقلیم، كما قامت أیضا باقتراح سیاسة للمدینة والمدن الجدیدة،

). مشروع المدن SNAT( 2025هذه األخیرة في إطار المخطط الوطني لتهیئة اإلقلیم آلفاق 

 یجب أن یؤدي إلى: الجدیدة

 تجنید الوسائل البشریة والمادیة والمالیة الضروریة إلنجازه. -

 استباق الحاجیات والتطلعات الحالیة والمستقبلیة للسكان. -

 التعرف على العناصر التي تتدخل مسلسل اإلنجاز، خاصة في إطار التعاون والشراكة. -

 2تثمین المعارف من حیث كیفیة التدخل. -

 238،237المرجع نفسه، ص ص.  1 
 239 المرجع نفسه، ص. 2 
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 المبحث الثاني: اإلطار القانوني للبیئة في الجزائر: 

لالهتمام المتزاید بالبیئة وأثرها على مسار التنمیة ووجوب حمایتها والمحافظة علیها  نظرا   

كل مظاهر التلوث، وكذا السعي إلى تطویر وتحسین نوعیة الحیاة، قامت الجزائر من 

 بإصدار العدید من القوانین والمراسیم، نذكر منها:

 المطلب األول: القوانین الخاصة بالبیئة:

 ، المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وٕازالتها:19-01قانون رقم -1

تسییر النفایات ومراقبتها ومعالجتها، ویركز على یهدف هذا القانون إلى تحدید كیفیات 

 المبادئ اآلتیة:

 الوقایة والتقلیص من إنتاج وضرر النفایات من المصدر. -

 تنظیم فرز النفایات وجمعها ونقلها ومعالجتها. -

 تثمین النفایات بإعادة استعمالها أو برسكلتها. -

 المعالجة البیئیة العقالنیة للنفایات. -

تحسیس المواطنین باألخطار الناجمة عن النفایات وآثارها على الصحة والبیئة إعالم و  -

 1وسبل الوقایة منها.

 وتصنف النفایات بموجب هذا القانون إلى:

 النفایات الخاصة بما فیها النفایات الخاصة الخطیرة. -

، المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وٕازالتها، المؤرخ في 19-01الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم  1 
 10، ص.77، ع.2001دیسمبر  15، الصادر في الجریدة الرسمیة، 2001دیسمبر 12
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 النفایات المنزلیة وما شابهها. -

 النفایات الهامدة. -

ج للنفایات أو حائز لها باتخاذ كل اإلجراءات الضروریة لتفادي إنتاج یلزم هذا القانون كل منت

النفایات وذلك من خالل اعتماد واستعمال تقنیات أكثر نظافة وأقل إنتاج للنفایات،وكذا 

االمتناع عن تسویق المواد المنتجة للنفایات غیر القابلة لالنحالل البیولوجي، وأیضا االمتناع 

ي من شأنها أن تشكل خطرا على اإلنسان، السیما عند صناعة عن استعمال المواد الت

   1منتجات التغلیف.

 المتعلق بالتهیئة والتنمیة المستدامة لإلقلیم: 20-01القانون رقم -2

یحدد هذا القانون التوجیهات واألدوات المتعلقة بتهیئة اإلقلیم وضمان تنمیته المستدامة،     

 تهدف السیاسة الوطنیة لتهیئة اإلقلیم وتنمیته المستدامة إلى: 

 خلق الظروف المالئمة لتنمیة الثروة الوطنیة والتشغیل. -

 م التنمیة ووسائلها. الحث على التوزیع المناسب بین المناطق واألقالیم لدعائ -

 إعادة توازن البنیة الحضریة وترقیة الوظائف الجهویة والوطنیة والدولیة للحوافز والمدن -

 الكبرى.

 

 11المرجع نفسھ، ص. 1 
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 حمایة األقالیم والسكان من األخطار المرتبطة بالنفایات الطبیعیة. -

)، حیث یشكل هذا SNAT 2025لیم (وقد تضمن هذا القانون المخطط الوطني لتهیئة اإلق

األخیر اإلطار المرجعي لألعمال التي أطلقتها السلطات العمومیة من أجل تهیئة اإلقلیم 

  1وتنمیته المستدامة.

  المتعلق بحمایة وتثمین الساحل : 02-02القانون رقم  -3

وتثمینه، حیث یهدف هذا القانون إلى تحدید األحكام الخاصة المتعلقة بحمایة الساحل    

تندرج جمیع أعمال التنمیة في الساحل ضمن بعد وطني لتهیئة اإلقلیم والبیئة، ویقتضي 

تنسیق األعمال بین الدولة والجماعات اإلقلیمیة والمنظمات والجمعیات التي تنشط في هذا 

ر المجال، حیث یجب على الدولة والجماعات اإلقلیمیة في إطار إعداد أدوات التهیئة والتعمی

الساحل  أن تسهر على توجیه توسع المراكز الحضریة القائمة نحو مناطق بعیدة عن المعینة

، كما تشجع وتعمل على تحویل المنشآت المضرة بالبیئة الساحلیة إلى والشاطئ البحري

مواقع مالئمة، ویجب أن تحظى وضعیة الساحل الطبیعیة بالحمایة، ویجب أن یتم أي تثمین 

 2م وجهات المناطق المعینة.للساحل ضمن احترا

، المتعلق بتهیئة اإلقلیم و تنمیته المستدامة، المؤرخ في 20-01الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون رقم  1 
  21، 19، ص ص. 77، ع.2001دیسمبر  15، الصادر في الجریدة الرسمیة، 2001دیسمبر  12

فیفري  5لمتعلق بحمایة الساحل وتثمینه، المؤرخ في ، ا02-02الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون رقم  2 
  26،25، ص ص.10، ع.2002فیفري  12، الصادر في الجریدة الرسمیة، 2002
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 المتعلق بتحدید شروط إنجاز المدن الجدیدة وتهیئتها: 08-02القانون رقم -4

السیاسة الوطنیة الرامیة إلى  ینص هذا القانون بأن إنشاء المدن الجدیدة یندرج ضمن   

تهیئة اإلقلیم وتنمیته المستدامة من أجل إعادة البنیة العمرانیة التي تهدف إلیها أدوات تهیئة 

  1اإلقلیم.

 المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة:  10-03القانون رقم -5

المستدامة، والتي تهدف إلى ما یحدد هذا القانون قواعد حمایة البیئة في إطار التنمیة    

 :یلي

 تحدید المبادئ األساسیة وقواعد تسییر البیئة. -

 ترقیة تنمیة وطنیة مستدامة بتحسین شروط المعیشة. -

 الوقایة من كل أشكال التلوث واألضرار الملحقة بالبیئة والحفاظ على مكوناتها. -

عیة المتوفرة وكذلك استعمال ترقیة االستعمال االیكولوجي العقالني للموارد الطبی -

 التكنولوجیات األكثر نقاء.

  الجمهور في تدابیر حمایة البیئة.تدعیم اإلعالم والتحسیس ومشاركة  -

ویتأسس هذا القانون على المبادئ التالیة: مبدأ المحافظة على التنوع البیولوجي، مبدأ عدم 

مبدأ العمل الوقائي والتصحیح حسب تدهور الموارد الطبیعیة، مبدأ التعویض، مبدأ اإلدماج، 

 2بدأ الملوث الدافع.األولویة عند المصدر، مبدأ اإلعالم والمشاركة، م

، المتعلق بشروط إنشاء المدن الجدیدة وتھیئتھا، المؤرخ 08-02الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون رقم  1 
 4، ص.34، ع.2002ماي  14، الصادر في یةالجریدة الرسم، 2002ماي  08في 

، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، 10-03الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون رقم  2 
 9، ص.43، ع.2003جویلیة  20، الصادر في الجریدة الرسمیة، 2003جویلیة  19المؤرخ في 
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  جبلیة في إطار التنمیة المستدامة:المتعلق بحمایة المناطق ال 03-04القانون رقم  -6

وتأهیلها یهدف هذا القانون إلى تحدید األحكام المطبقة في میدان حمایة المناطق الجبلیة، 

المتعلق بتهیئة اإلقلیم وتنمیته  20-01وتهیئتها وتنمیتها المستدامة طبقا ألحكام القانون رقم 

 المستدامة، ویهدف أیضا للتكفل بما یلي:

 هشاشة المناطق الجبلیة وكذا طبیعتها الحساسة. -

 .نحدارالعائق الطبیعي أو الجغرافي الذي یسببه العلو أو اال -

 التنموي المستدام للمناطق الجبلیة.الطابع  -

 1العامل البشري. -

المتعلق بالوقایة من األخطار الكبرى وتسییر الكوارث في إطار  20-04القانون رقم  -7

 التنمیة المستدامة:

یهدف هذا القانون إلى سن قواعد الوقایة من األخطار الكبرى وتسییر الكوارث في إطار   

باألخطار الكبرى في هذا القانون كل تهدید محتمل على اإلنسان التنمیة المستدامة، ویقصد 

 وبیئته یمكن حدوثه بفعل مخاطر طبیعیة أو بفعل نشاطات بشریة.

 كما تهدف منظومة الوقایة من األخطار الكبرى وتسییر الكوارث إلى ما یلي:

، المتعلق بحمایة المناطق الجبلیة في إطار التنمیة 03-04الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون رقم  1 
  13،12، ص ص. 41، ع.2004جوان  27، الصادر في الجریدة الرسمیة، 2004جوان  23المستدامة، المؤرخ في 
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 ئي عن هذهذا تطویر اإلعالم الوقاتحسین معرفة األخطار وتعزیز مراقبتها وترقبها، وك -

 األخطار

وفي البناء، وكذا في التقلیل من درجة قابلیة مراعاة األخطار في استعمال األراضي  -

 اإلصابة لدى األشخاص والممتلكات.

وضع ترتیبات تستهدف التكفل المنسجم والمندمج والمتكیف مع كل كارثة ذات مصدر  -

 1تكنولوجي. طبیعي أو

 جددة في إطار التنمیة المستدامة: بترقیة الطاقات المتالمتعلق  09-04القانون رقم  -8

یهدف إلى تحدید كیفیات ترقیة الطاقات المتجددة في إطار التنمیة المستدامة، وتتمثل     

أهداف ترقیة الطاقات المتجددة فیما یأتي: حمایة البیئة بتشجیع اللجوء إلى مصادر الطاقة 

رات المناخیة بالحد من إفرازات الغاز المتسبب في الملوثة، المساهمة في مكافحة التغیغیر 

على الطاقات التقلیدیة االحتباس، وأیضا المساهمة في التنمیة المستدامة بالمحافظة 

مصادر الطاقة المتجددة وحفظها، وكذا المساهمة في السیاسة الوطنیة لتهیئة اإلقلیم بتثمین 

بتعمیم استعمالها.ویتم ترقیة الطاقات المتجددة من خالل البرنامج الوطني لترقیة الطاقات 

وحصیلة سنویة في إطار التنمیة المستدامة، ویعتبر برنامجا خماسیا یندرج ضمن المتجددة 

، المتعلق بالوقایة من األخطار الكبرى وتسییر الكوارث 20-04قم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون ر  1 
، 84، ع.2004دیسمبر  29، الصادر في الجریدة الرسمیة، 2004دیسمبر  25في إطار التنمیة المستدامة، المؤرخ في 

 16، 15ص ص.
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ترقیة  ذا آلیاتوك،2020التنمیة المستدامة مع آفاقمخططات مستقبلیة خاصة بتهیئة اإلقلیم و 

 1الطاقات المتجددة، حیث تتشكل من خالل إثبات أصل الطاقات المتجددة ونظام استعمالها.

 المتضمن القانون التوجیهي للمدینة:  06-06القانون رقم  -9

إلى تحدید األحكام الخاصة الرامیة إلى تعریف عناصر سیاسة المدینة في یهدف هذا القانون 

إطار سیاسة اإلقلیم وتنمیته المستدامة، وتهدف سیاسة المدینة إلى توجیه وتنسیق كل 

التدخالت، السیما تلك المتعلقة بتقلیص الفوارق بین األحیاء والقضاء على السكنات الهشة، 

داخل محاور المدینة وحولها، كما تهدف نقل وحركة المرور والتحكم في مخططات النقل والت

  2أیضا إلى تحقیق التنمیة المستدامة بصفتها إطار متكامال متعدد األبعاد والقطاعات.

 تها وتنمیتها:ق بتسییر المساحات الخضراء وحمایالمتعل 06-07القانون رقم  -10

الخضراء وحمایتها وتنمیتها في إطار یهدف هذا القانون إلى تحدید قواعد تسییر المساحات   

الحضري وترقیة إنشاء المساحات الخضراء التنمیة المستدامة، وكذا تحسین اإلطار المعیشي 

وتوسیعها وٕادراجها في كل مشروع بناء، تتكفل به الدراسات الحضریة والمعماریة والخاصة، 

   3تحسین نوعیة المساحات الخضراء الحضریة الموجودة.وصیانة و 

 

 

، المتعلق بترقیة الطاقات المتجددة في إطار التنمیة 09-04الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون رقم  1 
 10،11، ص ص.  52، ع. 2004أوت  18، الصادر فيالجریدة الرسمیة، 2004أوت  14المستدامة، المؤرخ في 

 20، المتضمن القانون التوجیهي للمدینة، المؤرخ في 06-06 الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون رقم 2 
  19،18، ص ص. 15، ع.2006مارس  12، الصادر في الجریدة الرسمیة، 2006فیفري 

، المتعلق بتسییر المساحات الخضراء وحمایتها وتنمیتها، 06-07الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون رقم  3 
 07، ص.31، ع.الجریدة الرسمیة، 2007 ماي 13المؤرخ في 
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  المحدد لقواعد مطابقة البنایات وٕاتمام إنجازها: 15-08القانون رقم  -10

یهدف على وجه الخصوص إلى وضع حد لحاالت عدم إنهاء البنایات، تحقیق مطابقة    

البنایات المنجزة أو التي هي في طور اإلنجاز قبل صدور هذا القانون، وأیضا تحدید شروط 

وكذا  بانسجام، یأمهرقیة إطار مبني ذي مظهر جمالي و شغل و/أو استغالل البنایات، وت

 آجال البناء وقواعد التعمیر.تأسیس تدابیر ردعیة في مجال عدم احترام 

ویمنع هذا القانون القیام بتشیید أي بنایة مهما كانت طبیعتها دون الحصول على رخصة 

بناء مسلمة من السلطة المختصة في اآلجال المحددة قانونیا، وتصبح رخصة البناء غیر 

صالحة إذا لم یشرع في البناء في أجل سنة ابتداءا من تاریخ تسلیمها. ویعد إلزامیا إتمام 

بنایة مشیدة وتحقیق مطابقتها، ویفرض على كل مالكي وأصحاب المشاریع أشغال إنجاز أي 

   1أو كل متدخل مؤهل اتخاذ اإلجراءات الالزمة لهذا الغرض.

  المتعلق بالمجاالت المحمیة في إطار التنمیة المستدامة: 02-11القانون رقم  -11

یهدف هذا القانون إلى تصنیف المجاالت المحمیة وتحدید كیفیات تسییرها وحمایتها في    

 للمبادئ واألسس التشریعیة المعمول بها في مجال حمایة البیئة.إطار التنمیة المستدامة وفقا 

، المحدد لقواعد مطابقة البنایات وٕاتمام إنجازها، المؤرخ 15-08الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون رقم  1 
  21،20، ص ص.  44، ع. الجریدة الرسمیة، 2008جویلیة  20في
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ویقصد بالمجاالت المحمیة بموجب هذا القانون، إقلیم كل أو جزء من بلدیة أو بلدیات، وكذا 

المناطق التابعة لألمالك العمومیة البحریة الخاضعة ألنظمة خاصة یحددها هذا القانون من 

   1.والساحلیة و/أو البحریة المعنیةالبیئیة البریة والبحریة أجل حمایة الحیوان والنبات واألنظمة 

 المطلب الثاني: المراسیم الخاصة بالبیئة الحضریة:

             المتعلق بنفایات التغلیف: 372-02رقم ي المرسوم التنفیذ -1

المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وٕازالتها، یحدد هذا  19-01تطبیقا ألحكام القانون رقم    

المنتج أو الحائز علیها، وكذلك شروط المرسوم التنفیذي كیفیات تثمین النفایات من قبل 

 یلي: إزالتها خاصة نفایات التغلیف التي یقصد بها وفق هذا المرسوم ما

 المنتوج  الصناعي والتجاري والحرفي. التغلیف الذي استعمل في تسویق -

 ستعماله أو غیر موجه لالستعمال مرة ثانیة.االتغلیف الذي لم یعاد  -

 نفایات التغلیف الناتجة عن معالجة النفایات المنزلیة.  -

وفق هذا المرسوم یتعین على حائز نفایات التغلیف: إما أن یتولى بنفسه تثمین نفایاته    

حسب الكیفیات عن  الخاصة بالتغلیف ویتم ذلك على أساس رخصة تسلمها اإلدارة المعنیة

، وٕاما إن یكلف الحائز على النفایات 8لمادة طریق التنظیم ومطابقة للشروط المحددة في ا

لتثمین نفایات التغلیف، ویقصد بها مؤسسة تجاریة یخضع نشاطها إلى مؤسسة معتمدة 

اعتماد یسلمه الوزیر المكلف بالبیئة حیث سیتم تحدید كیفیات التسلیم بموجب مرسوم وطبقا 

العمومي الذي یهتم بمعالجة وٕاما أن ینخرط في النظام  .البیئةللشروط المطابقة لمقاییس 

، المتعلق بالمجاالت المحمیة في إطار التنمیة المستدامة، 02-11الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون رقم  1
  10، ص.13، ع.2011فیفري  28، الصادر في الجریدة الرسمیة، 2011فیفري  17المؤرخ في 
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نفایات التغلیف باسترجاع وبمعالجة كل نفایات التغلیف غیر المسترجعة وغیر المعالجة ال 

 1على أساس التثمین الذاتي وال من قبل المؤسسات المتخصصة.

المتعلق بتحدید كیفیات إنشاء النظام العمومي  199-04المرسوم التنفیذي رقم -2

  التغلیف وتنظیمه وسیره وتمویله:لمعالجة نفایات 

، طبقا جمع" -وینشأ هذا النظام بهدف استرجاع نفایات التغلیف وتثمینها، ویدعى "إیكو   

 ، عبر عقود خدمات لجمع النفایات وفرزها وتثمینها.372-02أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

 ویمول هذا النظام بما یأتي:

 جمع"-ت المنخرطین لوضع الشبكات الخاصة "إیكوحقوق االنخراط المتمثلة في مساهما -

مساهمات المنخرطین التي تحدد حسب كمیات المواد وأصناف التغلیف المروجة في  -

 2الجزائریة.السوق 

، المحدد لكیفیات ضبط المواصفات التقنیة للمغلفات 210-04المرسوم التنفیذي رقم  -3

 لألطفال: مخصصة ءالمتخصصة الحتواء مواد غذائیة مباشرة، أو أشیا

المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها  19-01قانون ال نم 10تطبیقا ألحكام المادة وهذا    

 وٕازالتها، وتحدد المواصفات التقنیة للمغلفات بموجب قرارات مشتركة بین الوزراء المكلفین 

 

 11، المتعلق بنفایات التغلیف، المؤرخ في 372-02م الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رق 1 
  12،11، ص ص.74، ع.2002نوفمبر  13، الصادر في الجریدة الرسمیة، 2002نوفمبر 

، المتعلق بتحدید كیفیات إنشاء النظام 199-04الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم  2 
، الصادر في الجریدة الرسمیة، 2004جویلیة  19لیف وتنظیمه وسیره وتمویله، المؤرخ في العمومي لمعالجة نفایات التغ

  11، ص. 46، ع.2004جویلیة  21
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 1بالبیئة والتجارة والصناعة والصحة.

الذي یهدف إلى تحدید القواعد العامة لتهیئة  410-04سوم التنفیذي رقم المر  -4

على مستوى هذه المنشآت، وذلك  قبول النفایات واستغالل منشآت معالجة النفایات وشروط

، ووفق هذا المرسوم تتمثل قواعد تهیئة 19-01القانون رقم  من 44المادة تطبیقا ألحكام 

معالجة النفایات أن یضع  منشآت معالجة النفایات فیما یلي: یتعین على مستغل منشأة

الفتة تحتوي على كل المعلومات الخاصة بالمنشأة، وأیضا یجب بجوار المدخل الرئیسي 

علیه وضع مركز مراقبة النفایات التي یتم إدخالها وجهاز لوزنها. وأیضا تجهیز المنشأة 

 بوسائل اإلسعاف للحوادث المحتمل حدوثها.

مستغلي مراكز معالجة النفایات المستقبلة لى وتتمثل شروط قبول النفایات في: یجب ع

دخال في منشآتها إال النفایات إوالنفایات الهامدة عدم السماح ب للنفایات المنزلیة وما شابهها

. ولقبول النفایات الخاصة في هذه المنشأة یشترط الحصول على المتعلقة بهذه األصناف

معالجة لمدة سنة، وفي نهایة هذه الفترة شهادة القبول المسبقة التي یسلمها مستغل منشأة ال

  2یجب تجدید إجراء الحصول علیها.

 

، المحدد لكیفیات ضبط المواصفات التقنیة 210-04الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم  1 
الجریدة ، 2004جویلیة  28للمغلفات المخصصة الحتواء مواد غذائیة مباشرة أو أشیاء مخصصة لألطفال، المؤرخ في 

  11، ص. 47، ع.الرسمیة
، المحدد للقواعد العامة لتهیئة واستغالل 410-04لدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم الجمهوریة الجزائریة ا 2 

الجریدة ، 2004دیسمبر  14منشآت معالجة النفایات وشروط قبول النفایات على مستوى هذه المنشآت، المؤرخ في 
 7، 6، ص ص. 81، ع.2004دیسمبر  19، الصادر في الرسمیة
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المحدد لكیفیات اعتماد تجمعات منتجي و/أو حائزي  314-05المرسوم التنفیذي رقم -5

، ویمنح اعتماد التجمع 19-01من القانون رقم  16تطبیقا ألحكام المادة  النفایات الخاصة:

الطلب والتحقق بأن التجمع یسمح فعال بأن یضمن ألعضائه وفق هذا المرسوم بعد دراسة 

قرر من من منتجي و/أو حائزي النفایات الخاصة أفضل تكفل لنفایاتهم الخاصة، وذلك بم

سنوات وفي نهایة هذه الفترة یتم  5الوزیر المكلف بالبیئة، ویسري منح اعتماد التجمع لمدة 

   1تجدیدها بتقدیم ملف جدید.

المحدد لكیفیات وٕاجراءات إعداد المخطط البلدي  205-07تنفیذي رقم المرسوم ال -6

  ه:لتسییر النفایات المنزلیة وما شابهها ونشره ومراجعت

، ویتم إعداده تحت سلطة رئیس 19-01من القانون رقم  31وذلك طبقا ألحكام المادة     

وبمجرد إعداد مشروع المخطط یعلق ویوضع في مقر البلدیة لمدة  المجلس الشعبي البلدي.

هذه المدة یرسل هذا المشروع إلى  عد نهایةه المواطنون ویبدون رأیهم فیه، وبلیطلع علیشهر 

                                                                                    رأي فیه.المصالح الوالئیة المعنیة لدراسته وٕابداء ال

ذكورة یتم دراسة هذا المخطط والموافقة علیه خالل مداوالت المجلس ماألخذ باآلراء الوبعد 

الشعبي البلدي، ویتم المصادقة علیه بقرار من الوالي المختص إقلیمیا، ویتم مراجعته بمبادرة 

، المحدد لكیفیات اعتماد تجمعات منتجي 314-05ریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم الجمهوریة الجزائ 1 
، 2005دیسمبر  11، الصادر في الجریدة الرسمیة، 2005دیسمبر  10و/أو حائزي النفایات الخاصة، المؤرخ في 

  5،4، ص ص.62ع.
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عته كلما سنوات، كما یمكن مراج 10من رئیس المجلس الشعبي البلدي في أجل أقصاه 

 1اقتضت الضرورة لذلك.

األكیاس البالستیكیة المستوردة المتعلق بالرسم على  87-09المرسوم التنفیذي رقم  -7

وتعرف هذه األخیرة على أنها كل تغلیف من مادة بالستیكیة  و/أو المصنوعة محلیا:

مصنوعة من متعدد اإلیتیالن المنخفض أو المرتفع الكثافة ومتعدد البروبیالن المخصص 

المتضمن  22-03من القانون رقم  53لتغلیف المواد االستهالكیة. وطبقا ألحكام المادة 

دینار للكیلوغرام الواحد، ویقتطع  10.5بمبلغ ، تحدد تعریفة الرسم 2004لقانون المالیة لسنة 

 هذا الرسم: 

ستعمال رائب عند خروج المنتوج الجاهز لالعلى اإلنتاج الوطني من طرف مصالح الض-

 من المصنع والموجه إلى الدورة التجاریة.

عند االستیراد من طرف مصالح إدارة الجمارك عند دخول المنتوج الجاهز لالستعمال إلى  -

 2الوطني. التراب

 

 

 

،المتعلق بتحدید كیفیات وٕاجراءات إعداد 205-07نفیذي رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم الت 1 
، الجریدة الرسمیة، 2007جوان  30المخطط البلدي لتسییر النفایات المنزلیة وما شابهها ونشره ومراجعته، المؤرخ في 

 08، ص. 43، ع. 2007جویلیة  01الصادر في 

، المتعلق بالرسم على األكیاس البالستیكیة 87-09فیذي رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التن 2 
، 2009فیفري  22، الصادر في الجریدة الرسمیة، 2009فیفري  17المستوردة و/أو المصنوعة محلیا، المؤرخ في 

   8، ص. 12ع.
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 المبحث الثالث: اإلطار المؤسساتي لحمایة البیئة في الجزائر

قامت الدولة الجزائریة بإنشاء مؤسسات وهیاكل مختصة بحمایة البیئة وذلك تدعیما     

للقوانین والنصوص التشریعیة التي سنتها في هذا المجال، وذلك لكون اإلطار القانوني وحده 

 مجاالت الحیاة المختلفة، ومن بین هذه الهیاكل والمؤسسات نذكر مایكفي لتنظیم وتسییر  ال

 یلي: 

 المطلب األول: الهیئة المركزیة

ضم انعرف قطاع البیئة في الجزائر عدم االستقرار والثبات على هیكلة واحدة، إذ ألحق و  

جعل هذا  الغابات، الفالحة، السیاحة وغیرها، ما و إلى عدة قطاعات مثل قطاع الري

ضرورة التكفل بهذا المجال الجهات المعنیة إلى  نشط وفعال، هذا ما أیقاالقطاع غیر ن

وٕاعطاءه أهمیة أكثر وذلك من خالل إنشاء وزارة مستقلة وخاصة بالبیئة. وفیما یلي سنحاول 

 أن نبین أهم المراحل والتغیرات التي مر بها مجال البیئة في الجزائر:

تتكفل بحمایة البیئة وهي اللجنة الوطنیة للبیئة التي تم إحداثها لدى  تم إنشاء أول هیئة 1974في  -1

هذه اللجنة إلى تحسین ، تحت رئاسة وزیر الدولة وتسعى 156-74وزارة الدولة بناءا على المرسوم رقم

 إطار وظروف الحیاة، وتقدم هذه اللجنة للحكومة خطط وبرامج السیاسة البیئیة المتعلقة بالتهیئة العمرانیة

والتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة. كما تقوم بالتنسیق واالتصال بین مختلف الوزارات المعینة في مجال 

واإلجراءات ذات الطابع الوزاري المشترك، كما تدلي برأیها في حمایة البیئة، وتحضیر البرامج 

    1جمیع الدراسات والمشاریع القانونیة أو التنظیمیة المتعلقة بتحسین البیئة.

، المتضمن إحداث اللجنة الوطنیة للبیئة، المؤرخ في 156-74الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم رقم  1 
 808، ص. 59، ع. 1974یولیو  23، الصادر في الجریدة الرسمیة، 1974یولیو  12
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، 156-74تم إنهاء نشاطات اللجنة الوطنیة للبیئة وٕالغاء المرسوم رقم  1977وفي عام 

ووسائلها المادیة بوزارة الري الذي ألحق موظفو هذه اللجنة  119-77بموجب المرسوم رقم 

  1واستصالح األراضي وحمایة البیئة.

ضي وذلك بموجب تحولت إلى كتابة الدولة للغابات واستصالح األرا 1981وفي عام  -2

، المحدد لصالحیات كاتب الدولة للغابات 1981مارس 21المؤرخ في  49-81المرسوم رقم 

واستصالح األراضي، الذي یكلف في إطار التشاور واالشتراك مع وزیر الفالحة والثروة 

 الزراعیة بتطبیق السیاسة الوطنیة في المجاالت التالیة:

 والمجموعات النباتیة وتطورها.حمایة الممتلكات الغابیة  -

 حمایة األراضي واستثمارها. -

 2.حمایة الطبیعة واستخدامها للرفاهیة الجماعیة -

المصالح المتعلقة بالبیئة إلى وزارة الري والبیئة تم تحویل مرة أخرى  1984وفي  -3

، المتضمن تنظیم 1984ینایر  12المؤرخ في  12-84والغابات بموجب المرسوم رقم 

 3شكیل الحكومة.وت

تم تحویل مصالح البیئة واختصاصاتها إلى وزارة الفالحة، وفي عام  1988وفي عام -4

تم إلحاقها بوزارة  1993. وفي 1تحولت إلى كتابة الدولة المكلفة بالبحث العلمي 1990

ء نشاطات اللجنة الوطنیة للبیئة، ، المتضمن إنها119-77الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم رقم  1 
 924، ص.64، ع.1977أوت  21، الصادر في الجریدة الرسمیة، 1977أوت  19المؤرخ في 

، المحدد لصالحیات كاتب الدولة للغابات واستصالح 49-81الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم رقم  2 
  321،320، ص ص .12، ع.1981مارس  24، الصادر في الرسمیةالجریدة ، 1981مارس  21األراضي، المؤرخ في 

 22، المتضمن تنظیم وتشكیل الحكومة، المؤرخ في 12-84الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم رقم  3 
 99، ص.4، ع.1984، الصادر في ینایر الجریدة الرسمیة، 1984ینایر 

65 
 

                                                           



 الثاني: السیاسة البیئیة الحضریة في الجزائرالفصل 

المتضمن تنظیم اإلدارة  235-93الجامعات والبحث العلمي وفق المرسوم التنفیذي رقم 

  2للجامعات والبحث العلمي.المركزیة 

تم إلحاق قطاع البیئة بوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة والبیئة  1994وفي عام  -5

، حیث منح هذا القطاع عنایة أكبر من خالل 247-94رقم بموجب المرسوم التنفیذي 

مجال  الجماعات المحلیة والبیئة واإلصالح اإلداري فيو  المهام التي أعطیت لوزیر الداخلیة

 حمایة البیئة، وهي كاآلتي:

یقترح القواعد الرامیة لحمایة الوسط الطبیعي السیما الحیوانات والنباتات المهددة  -

 وكذا حمایة األماكن التي لها قابلیة التلوث والضرر ومراقبتها.باالنقراض 

 وبیئته.یعد ویضبط المدونات المتعلقة بالمنشآت المصنفة والمواد المضرة باإلنسان  -

 ینظم شروط خزن النفایات ونقلها ومعالجتها وكیفیات ذلك. -

 یشارك الهیئات المعنیة في منظومة حراسة المواد المشعة ومراقبتها. -

 یقوم مع الوزارات المعنیة بجرد األماكن الطبیعیة وٕانشاء غابات للتسلیة وحظائر الترفیه  -

 3والمساحات الخضراء وتطویرها.

 99، ص.مرجع سابقسمیر بن عیاش،  1 

، المتضمن تنظیم اإلدارة المركزیة للجامعات 235-93الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم  2 
، ص 65، ع. 1993أكتوبر  13، الصادر في الجریدة الرسمیة، 1993أكتوبر  10والبحث العلمي، المؤرخ في 

  8،7ص.
، المحدد لصالحیات وزیر الداخلیة والجماعات 247-94لمرسوم التنفیذي رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ا 3 

، 53، ع.1994أوت  21، الصادر في الجریدة الرسمیة، 1994أوت  10المحلیة والبیئة واإلصالح اإلداري،المؤرخ في 
      19،18ص ص.
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تم إنشاء كتابة الدولة المكلفة بالبیئة بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996وفي عام  -6

المتعلق بتعیین أعضاء الحكومة حیث تم تعیین السید أحمد نوي كاتبا للدولة لدى  96-01

  1وزیر الداخلیة للجماعات المحلیة والبیئة مكلفا بالبیئة.

ة اإلقلیم والبیئة، بموجب المرسوم التنفیذي تم إنشاء وزارة مكلفة بتهیئ 2001وفي عام  -7

المتضمن تنظیم اإلدارة المركزیة في وزارة تهیئة اإلقلیم والبیئة، والتي تتكون من  09-01رقم 

األمین العام، رئیس الدیوان، المفتشیة العامة، ومجموعة من الهیاكل من بینها المدیریة 

فرعیة من بینها مدیریة السیاسة البیئیة العامة للبیئة، والتي تضم بدورها خمس مدیریات 

 الحضریة، وتكلف بما یلي:

تبادر بكل الدراسات واألبحاث، وتساهم في ترقیة سیاسات وأسالیب وتقنیات مكافحة  -

 أشكال التلوث واألضرار في الوسط الحضري والوقایة منها. 

وترقیة تساهم في الحفاظ على التراث الحضري الوطني وفي حمایة الصحة العمومیة  -

    2إطار الحیاة.

 وتضم هذه المدیریة ثالث مدیریات فرعیة هي:

وتتابع المدیریة الفرعیة للنفایات الحضریة وهي تبادر بالنصوص التشریعیة والتنظیمیة  -

 لقواعد لتسییر النفایات الصلبة الحضریة تنفیذها من أجل تسییر حضري، وتقوم بتحدید ا

 

، المتضمن تعیین أعضاء الحكومة، المؤرخ في 01-96الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم الرئاسي رقم  1 
  7،6، ص ص.01، ع.1996جانفي  7، الصادر في الجریدة الرسمیة، 1996جانفي  5
تنظیم اإلدارة في وزارة تهیئة اإلقلیم  ، المتضمن09-01الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم  2 

  18،17ص ص.  ،4، ع.2001جانفي 14، الصادر في الجریدة الرسمیة، 2001جانفي 5والبیئة، المؤرخ 
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 1ومعالجتها وتثمینها.

المدیریة الفرعیة للتطهیر الحضري والتي تشارك باالتصال مع القطاعات المعنیة في  -

 بسیاسة تطهیر المیاه المستعملة وتصفیتها، كما تساهم في تنظیم وتحدید المعاییر المتعلقة 

 ومحاربتها. إلى الوقایة من أشكال تلوث المیاهتنفیذ ومتابعة التدابیر الرامیة 

المدیریة الفرعیة لألضرار ونوعیة الهواء والنقل النظیف التي تبادر في إعداد المعاییر  -

والترتیبات والنصوص التشریعیة والتنظیمیة، وكذلك جمیع األعمال والبرامج التي تسمح 

حدید كیفیة تشكیل شبكات مراقبة بمحاربة التلوث الجوي في الوسط الحضري، كما تسمح بت

نوعیة الهواء في الوسط الحضري ومواقع إقامتها وأهدافها، وتساهم في ترقیة أشكال النقل 

 2النظیف.

أعیدت تسمیة هذه الوزارة إلى وزارة التهیئة العمرانیة والبیئة، بموجب  2002وفي عام  -8

مة، حیث تم تعیین السید المتضمن تعیین أعضاء الحكو  208-02المرسوم الرئاسي رقم 

 3شریف رحماني وزیرا للتهیئة العمرانیة والبیئة.

إلى وزارة التهیئة العمرانیة  تم إعادة تسمیة وزارة التهیئة العمرانیة والبیئة 2007وفي عام  -9

 4المتضمن تعیین أعضاء الحكومة. 173-07والبیئة والسیاحة، بموجب المرسوم الرئاسي 

 المكان نفسه 1 

 19المرجع نفسه، ص. 2 
كومة، المؤرخ ، المتضمن تعیین أعضاء الح208-02الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم الرئاسي رقم  3 

 4، ص.42، ع.2002جوان  18، الصادر في الجریدة الرسمیة، 2002جوان  17في 
، المتضمن تعیین أعضاء الحكومة، المؤرخ في 173-07الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم الرئاسي رقم  4 
  11،10، ص ص.37، ع.2007جوان  7، الصادر في الجریدة الرسمیة، 2007جوان  4
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تسمیتها مجددا بوزارة التهیئة العمرانیة والبیئة، بموجب المرسوم أعید  2010وفي  -10

  1المتضمن تعیین أعضاء الحكومة. 149-10الرئاسي رقم 

أعیدت تسمیة هذه الوزارة إلى وزارة التهیئة العمرانیة والبیئة والمدینة  2012وفي عام  -11

مة، حیث تم تعیین المتضمن تعیین أعضاء الحكو  326-12بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

    2السید عمارة بن یونس وزیرا للتهیئة العمرانیة والبیئة والمدینة.

أعیدت تسمیة الوزارة مجددا إلى وزارة التهیئة العمرانیة والبیئة بموجب  2014وفي عام  -12

، حیث تم تعیین السیدة دلیلة بوجمعة وزیرة للتهیئة 154-14المرسوم الرئاسي رقم 

  3العمرانیة.

بموجب الموارد المائیة والبیئة إلى وزارة  تم تعدیل تسمیة هذه الوزارة 2015وفي عام  -13

المتضمن تعیین أعضاء الحكومة، حیث تم تعیین السید  125-15المرسوم الرئاسي رقم 

  4عبد الوهاب نوري وزیرا للموارد المائیة والبیئة.

، وتتكون 89-16المرسوم رقم والبیئة بموجب  تم تنظیم اإلدارة المركزیة لوزارة الموارد المائیة

هذه الوزارة من األمین العام، رئیس الدیوان، المفتشیة العامة، ومجموعة من الهیاكل من بینها 

 المدیریة العامة للبیئة والتنمیة المستدامة، والتي تكلف بما یلي: 

، المتضمن تعیین أعضاء الحكومة، المؤرخ 149-10الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم الرئاسي رقم  1 
   5، ص. 36، ع.2010ماي  30، الصادر في الجریدة الرسمیة، 2010ماي  28في 

المتضمن تعیین أعضاء الحكومة، المؤرخ ، 326-12الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم الرئاسي رقم  2 
     5،4، ص ص. 49، ع.2012سبتمبر  9، الصادر في الجریدة الرسمیة، 2012سبتمبر  4في 

، المتضمن تعیین أعضاء الحكومة، المؤرخ 154-14الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم الرئاسي رقم  3 
    5، ص. 26، ع.2014ماي  7لصادر في ، االجریدة الرسمیة، 2014ماي  5في 

، المتضمن تعیین أعضاء الحكومة، المؤرخ 125-15الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم الرئاسي رقم  4 
   14، ص. 25، ع.2015ماي  18، الصادر في الجریدة الرسمیة، 2015ماي  14في 
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والتنمیة المستدامة، وتقوم وتعد التقریر الوطني حول البیئة تبادر بالدراسات اإلستشرافیة  -

 بدراسات الوقایة من التلوث واألضرار خاصة في الوسط الحضري والصناعي.

 تقوم بترقیة أعمال التحسیس والتربیة في مجال البیئة والتنمیة المستدامة. -

 تساهم في إعداد النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بحمایة البیئة والتنمیة المستدامة. -

     1من تنفیذ اإلستراتیجیة الوطنیة ومخطط العمل الوطني للبیئة وتقییمهما ومتابعتهما.تض -

 : وتضم هذه المدیریة ست مدیریات فرعیة من بینها

 مدیریة السیاسة البیئیة الحضریة والتي تكلف بما یلي:

متعلقة تساهم باالتصال مع القطاعات المعنیة في إعداد النصوص التشریعیة والتنظیمیة ال -

بتسییر النفایات ونوعیة الهواء واألضرار السمعیة، كما تساهم في إعداد وتقییم البرنامج 

 الوطني لتسییر النفایات المنزلیة وما شابهها وتثمینها، وتقترح عناصر السیاسة البیئیة 

 الحضریة، وتساهم في ترقیة تقنیات مكافحة التلوث واألضرار البیئیة في الوسط الحضري.

 وتضم هذه المدیریة مدیریتین فرعیتین وهما:

وهي تبادر بكل الدراسات واألبحاث في مجال  وما شابههاالمدیریة الفرعیة للنفایات المنزلیة -

مكافحة التلوث الحضري، وتحدد القواعد التقنیة لتسییر ومعالجة وتثمین النفایات المنزلیة وما 

 تعلق بالنفایات المنزلیة وما شابهها.شابهها، كما تساهم في إعداد برنامج وطني ی

البصریة ونوعیة الهواء والتنقالت النظیفة، وهي تبادر و السمعیة المدیریة الفرعیة لألضرار  -

بالدراسات التي تسمح بتحدید شكل وموقع وأهداف شبكات مراقبة نوعیة الهواء في الوسط 

، المتضمن تنظیم اإلدارة المركزیة لوزارة الموارد 89-16المرسوم التنفیذي رقم  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 1 
  10، ص.15، ع.2016مارس  9، الصادر في الجریدة الرسمیة، 2016مارس  1المائیة والبیئة، المؤرخ في 
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لوث الجوي ومحاربته وترقیة الحضري، وتقترح وضع الترتیبات التي تسمح بالوقایة من الت

  1وسائل النقل النظیف وتطویرها.

 المطلب الثاني: هیئات مستقلة تابعة للوزارة

تم إنشاء هذا المرصد بمقتضى المرسوم المرصد الوطني للبیئة والتنمیة المستدامة:  -1

، والذي عرفه على أنه مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري 115-02التنفیذي رقم 

 یلي: ما یتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي، ومن مهامه نذكر

 وضع وتسییر شبكات الرصد وقیاس التلوث وحراسة األوساط الطبیعیة. -

والتنمیة المستدامة لدى المؤسسات  جمع ومعالجة المعطیات والمعلومات المتصلة بالبیئة -

 الوطنیة والهیئات المتخصصة.

ات الرامیة إلى تحسین المعرفة البیئیة واألوساط والضغوط الممارسة علیها المبادرة بالدراس -

 وأیضا نشر المعلومة البیئیة.

 وإلنجاز هذه المهام السیما في مجال الرصد وقیاس التلوث وحراسة األوساط الطبیعیة 

 وتتوزع كما یلي:  2یتوفر على مخابر جهویة ومحطات وشبكات الحراسة.

 ة للتحلیل في كل من الجزائر، وهران وقسنطینة.ثالثة مخابر جهوی -

 أربعة مخابر منائیة بالجزائر، سكیكدة، بجایة وأرزیو. -

 11المرجع نفسه، ص. 1 

، المتضمن إنشاء المرصد الوطني للبیئة 115-02الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم  2 
  15،14، ص ص.22، ع.الجریدة الرسمیة، 2002أفریل  3والتنمیة المستدامة، المؤرخ في 
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سبعة محطات لمراقبة البیئة في عنابة، سكیكدة، برج بوعریریج، عین الدفلى، مستغانم،  -

 غردایة، سعیدة.

 1سكیكدة، عنابة ، وهران.أربعة شبكات لمراقبة نوعیة الهواء (سماء صافیة) بالجزائر،  -

-02تم إنشاء هذه الوكالة بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم الوكالة الوطنیة للنفایات:  -2

الذي عرفها على أنها مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصیة  175

عالقاتها  المطبقة على اإلدارة فيالمعنویة واالستقالل المالي، وتخضع هذه الوكالة للقواعد 

 مع الدولة، وتوضع هذه وصایة الوزیر المكلف بالبیئة. ومن مهامها:

تطویر نشاطات فرز النفایات وجمعها ومعالجتها وتثمینها وٕازالتها، وفي هذا اإلطار تكلف -

الوكالة بالمبادرة بإنجاز الدراسات واألبحاث والمشاریع التجریبیة وٕانجازها، نشر المعلومات 

تنفیذها. كما ، والمبادرة في برامج التحسیس واإلعالم والمشاركة في والتقنیة وتوزیعهاالعلمیة 

  2تقوم الوكالة بمهمة تقدیم المساعدة للجماعات المحلیة في میدان تسییر النفایات ومعالجتها.

تم إنشاء هذا المركز بموجب المرسوم  المركز الوطني لتكنولوجیات إنتاج أكثر نقاء: -3

ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصیة ، ویعتبر مؤسسة 262-02التنفیذي رقم 

المعنویة واالستقالل المالي، كما یوضع تحت وصایة الوزیر المكلف بالبیئة، ویضمن هذا 

الصناعي، المركز مهمة الخدمة العمومیة في میدان تقییم الدور السلبي البیئي للقطاع 

 ومساعدة مشاریع االستثمار في تكنولوجیات اإلنتاج األكثر نقاء، وتطویر التعاون الدولي 

 361، ص.مرجع سابق، 2007 قبل البیئة،الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، التقریر الوطني حول حالة ومست 1 
، المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للنفایات 175-02الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم  2 

   8،7، ص ص.37، ع.2002ماي  26، الصادر في الجریدة الرسمیة، 2002ماي  20وتنظیمها وعملها، المؤرخ في 
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في میدان تكنولوجیات إنتاج أكثر نقاء، وترشید ترقیة مفاهیم تكنولوجیا اإلنتاج األكثر 

   1نظافة.

شاؤها هي مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري تم إنالمعهد الوطني للتكوینات البیئیة:  -4

 ، تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي.263-02بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

بتطویر أنشطة ومن مهام هذه المؤسسة: التكوین والتربیة البیئیة، ففي مجال التكوین تقوم 

خاصة في مجال تكوین المكونین وتقدیم تكوینات خاصة في مجال البیئة. وفي مجال التربیة 

   2والتحسیس تقوم بوضع برامج التربیة البیئیة وتنشیطها وكذا القیام بأعمال تحسیسیة.البیئیة 

تم إنشاء هذا المركز بموجب المرسوم التنفیذي رقم  مركز تنمیة الموارد البیولوجیة: -5

االستقالل ، وهو مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري یتمتع بالشخصیة المعنویة و 02-371

هذا المركز في جمع اإلحصاءات المتعلقة بالحیوانات والنباتات  المالي، وتتمثل مهام

والسكنات واألنظمة البیئیة، وكذا المساهمة بالتشاور مع القطاعات المعنیة في إعداد 

مخططات التثمین والحفاظ على الموارد البیولوجیة في إطار التنمیة المستدامة. باإلضافة إلى 

ن بالمحافظة على التنوع البیولوجي واستعماله تشجیع تنفیذ برامج تحسیس المواطنی

  3المستدیم.

، المتضمن إنشاء المركز الوطني لتكنولوجیات 262-02الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم  1 
   7،6.، ص ص56، ع.2002أوت  18، الصادر في الجریدة الرسمیة، 2002أوت  17إنتاج أكثر نقاء، المؤرخ في 

، المتضمن إنشاء المعهد الوطني للتكوینات 263-02وم التنفیذي رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرس 2 
   10،9، ص ص.56، ع.2002أوت  18، الصادر في الجریدة الرسمیة، 2002أوت  17البیئیة، المؤرخ في 

 ، المتضمن إنشاء مركز تنمیة الموارد371-02الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم  3 
، 74، ع.2002نوفمبر  13، الصادر في الجریدة الرسمیة، 2002نوفمبر  11البیولوجیة وتنظیمه وعمله، المؤرخ في 

 8ص.
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-04تم إنشاء هذه المحافظة بمقتضى المرسوم التنفیذي  المحافظة الوطنیة للساحل: -6

المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه،  02-02من القانون  24، تطبیقا ألحكام المادة 113

سة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع وعرفت هذه المحافظة وفق هذا المرسوم على أنها مؤس

بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي، وتكلف بالمهام التالیة: السهر على صون وتثمین 

 الالزمة لحمایة الساحل والمناطق الساحلیة، وكذا   الساحل والمناطق الساحلیة، وتنفیذ التدابیر 

اءات الساحلیة وتنوعها ضجمهور وٕاعالمه بالمحافظة على الفترقیة برامج تحسیس ال

  1البیولوجي.

تم إنشاء هذه الوكالة بموجب المرسوم التنفیذي رقم  الوكالة الوطنیة للتغیرات المناخیة: -7

، وتعتبر مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل 05-375

بمدینة الجزائر، ومن  تحت وصایة الوزیر المكلف بالبیئة ویكون مقرهاالمالي وتوضع 

الوطنیة في مجال التغیرات المناخیة، تكلف بالقیام بأنشطة في إطار اإلستراتیجیة  - مهامها:

اإلعالم، التحسیس والتربیة المتعلقة بأنشطة االنبعاث وامتصاص الغازات المسببة لالحتباس 

  الحراري.

 میدان التغیرات المناخیة.المساهمة في تدعیم القدرات الوطنیة لمختلف القطاعات في  -

 القطاعات إعداد دوریا تقریر حول التغیرات المناخیة، ووضع فهرس عن كافة نشاطات -

 المختلفة لمكافحة التغیرات المناخیة، والسهر على التعاون مع المیادین البیئیة األخرى.

، المتضمن تنظیم المحافظة الوطنیة للساحل 113-04الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم  1 
 26، ص.25، ع.2004أفریل  21، الصادر في الجریدة الرسمیة، 2004أفریل  13وسیرها ومهامها، المؤرخ في 
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في حمایة ترقیة إدماج إشكالیة التغیرات المناخیة في كل مخططات التنمیة والمساهمة  -

               1.البیئة

 المطلب الثالث: الهیئات الالمركزیة المكلفة بحمایة البیئة

 : المدیریات الوالئیة والمفتشیات الجهویة للبیئة:1الفرع 

في إطار إنجاز وتنفیذ السیاسة الوطنیة لتهیئة اإلقلیم وحمایة البیئة في إطار التنمیة     

منسجمة للتسییر حسب المناطق والجهات المتجانسة، وحسب المستدامة وتفضیل مقاربة 

األنظمة البیئیة التي تقوم على وحدة الموارد الطبیعیة في أقالیم متجاورة، وضرورة إعادة 

 تحدید مهام وصالحیات المصالح الخارجیة للبیئة.

بیئة تم إنشاء على التوالي مدیریات ال ستراتیجیةاإل وردا على هذه المتطلبات واألهداف

 الوالئیة والمفتشیات الجهویة للبیئة.

تسمح إنشاء مدیریات البیئة الوالئیة بتنفیذ إستراتیجیة عملیة مدیریات البیئة الوالئیة:  -1

ومنسجمة، وبتدعیم الشراكة بین الجماعات المحلیة والمتعاملین الصناعیین والفالحیین، كما 

على المستوى المحلي، ووضع ومتابعة  تسمح أیضا بتحقیق فعالیة أكبر من أجل عمل ناجح

 التنمیة المستدامة.السیاسات والمخططات الوطنیة لحمایة البیئة و 

، المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للتغیرات 375-05الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم  1 
، الصادر في میةالجریدة الرس، 2005سبتمبر  26المناخیة وتحدید مهامها وضبط كیفیات تنظیمها وسیرها، المؤرخ في 

 68، ص.67، ع.2005أكتوبر  05
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لهذه الهیاكل في تقییم ومتابعة حالة البیئة على مستوى الوالیات وتتمثل المهام الرئیسیة 

وبرامج وترقیة إطار ونوعیة حیاة المواطنین، وكذا حمایة الموارد الطبیعیة وترقیة مخططات 

  1إزالة التلوث وٕاعادة التأهیل البیئي في الوسط الصناعي.

هي جهاز مكلف بالمراقبة والتفتیش على مستوى الوالیات المفتشیات الجهویة للبیئة: -2

التابعة الختصاصها اإلقلیمي. وتتمثل مهام هذه المفتشیات في انجاز السیاسة الوطنیة للبیئة 

ومراقبة وتقییم مدى تطابق التجهیزات واألنشطة مع التشریع والتنمیة المستدامة، ومتابعة 

، وكذا متابعة وتقییم أنظمة وقائیة والتدخل في وضعیات التلوث والتنظیم القائم والساري

 2والكوارث الطبیعیة، وٕاقامة دعاوي لدى المحاكم المختصة عند الحاجة.

 : الجماعات المحلیة ( البلدیة والوالیة) 2الفرع 

الهیئات المحلیة دورا فعاال في مجال حمایة البیئة وهذا راجع إلى قربها المباشر من  تلعب   

المواطن، فهي تسهر على تطبیق وتنسیق القوانین والتنظیمات المتعلقة بحمایة البیئة على 

  .وفیما یلي سنبرز دور كل من البلدیة والوالیة في مجال حمایة البیئة المستوى المحلي.

 أوال: دور البلدیة في حمایة البیئة: 

تعتبر البلدیة القاعدة على المستوى المحلي، وهي مثال الالمركزیة اإلداریة وتقوم بتنفیذ    

 القوانین الخاصة بحمایة البیئة وتلعب دورا أساسیا في الحفاظ علیها، یدیرها مجلس منتخب 

، 2005الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة تهیئة اإلقلیم والبیئة، التقریر الوطني حول حالة ومستقبل البیئة،  1 
  324،322ص ص.

 المكان نفسه 2 
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 1في رئیس المجلس الشعبي البلدي.وهو المجلس الشعبي البلدي، وهیئة تنفیذیة المتمثلة 

على حمایة البیئة، ونص على أن البلدیة هي  10-11وقد نص قانون البلدیة الجدید 

الجماعة اإلقلیمیة القاعدیة للدولة وتساهم مع الدولة في إدارة وتهیئة اإلقلیم، وكذا الحفاظ 

  2على اإلطار المعیشي للمواطنین وتحسینه.

المجلس الشعبي البلدي، ورئیس المجلس الشعبي البلدي في  لكل منكما أعطى صالحیات 

 حمایة البیئة.

 صالحیات المجلس الشعبي البلدي:  

التهیئة والتنمیة: یشارك المجلس الشعبي البلدي في إجراءات عملیات تهیئة اإلقلیم والتنمیة  -

تساهم  المستدامة، كما یسهر على حمایة األراضي الفالحیة والمساحات الخضراء، كما

 البلدیة في حمایة التربة والموارد المائیة وتسهر على االستغالل األفضل لهما.

الوطني على المراقبة الدائمة لمطابقة التعمیر والهیاكل القاعدیة: یسهر المجلس الشعبي  -

عملیات البناء ذات العالقة ببرامج التجهیز والسكن، والتأكد من احترام تخصیصات األراضي 

ستعمالها، وكذا السهر على احترام األحكام في مجال مكافحة السكنات الهشة غیر وقواعد ا

القانونیة. وفي إطار حمایة التراث المعماري تسهر البلدیة بمساهمة المصالح التقنیة المؤهلة 

   3على حمایة األمالك العقاریة الثقافیة والمحافظة على االنسجام الهندسي للتجمعات السكنیة.

محمد لموسخ،" دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة،" الملتقى الدولي  الخامس حول دور ومكانة الجماعات المحلیة  1 
  146، ص.2009ماي،  03/04في الدول المغاربیة، المنعقد یومي 

الجریدة ، 2011جوان  22ق بالبلدیة، المؤرخ في ، المتعل10-11الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون رقم  2 
 7، ص.37، ع.2011جویلیة  3، الصادر في الرسمیة

  19،17المرجع نفسه، ص ص. 3 
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ة وحفظ الصحة وطرقات البلدیة: تسهر البلدیة على توزیع المیاه الصالحة للشرب النظاف -

وصرف المیاه المستعملة ومعالجتها، جمع النفایات الصلبة ونقلها ومعالجتها وكذا صیاغة 

  1طرقات البلدیة ومكافحة نواقل األمراض المعدیة.

 صالحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي:

 الشعبي البلدي في مجال حمایة البیئة بما یلي:یقوم رئیس المجلس   

نظافة العمارات وضمان سهولة السیر في الشوارع والساحات والطرق السهر على  -

 العمومیة.

 السهر على احترام تعلیمات نظافة المحیط وحمایة البیئة. -

 الوقایة منها.المعدیة و  اتخاذ االحتیاطات والتدابیر الضروریة لمكافحة األمراض المتنقلة أو -

 السهر على سالمة المواد الغذائیة واالستهالكیة المعروضة للبیع. -

 السهر على النظام والسكینة والنظافة العمومیة. -

السهر على احترام المقاییس والتعلیمات في مجال العقار والسكن والتعمیر وحمایة التراث  -

   2الثقافي المعماري.

 

 

 

 

 المكان نفسه 1 
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 حمایة البیئة:ثانیا: دور الوالیة في 

الوالیة على أنها الجماعة اإلقلیمیة للدولة، تتمتع  07-12عرف القانون الجدید للوالیة رقم 

 بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة، تساهم مع الدولة في إدارة وتهیئة اإلقلیم وحمایة 

  1البیئة وتحسین اإلطار المعیشي للمواطنین.

 في مجال حمایة البیئة:  الوالئيصالحیات المجلس الشعبي  

یساهم المجلس الشعبي الوالئي في إعداد مخطط تهیئة إقلیم الوالیة، ویراقب تطبیقها ویبادر   

المجلس في مجال الفالحة والري إلى اتخاذ كل اإلجراءات الرامیة إلى إنجاز أشغال تهیئة 

مالیا وتقنیا بلدیات الوالیة في وتطهیر وتنقیة مجاري المیاه في حدود إقلیمه، كما یساعد 

. كما مشاریع التزوید بالمیاه الصالحة للشرب، ویشجع أعمال الوقایة من الكوارث الطبیعیة

 یبادر المجلس الشعبي الوالئي في مجال الهیاكل القاعدیة االقتصادیة باألعمال المرتبطة

 بأشغال تهیئة الطرق والمسالك الوالئیة وصیانتها والحفاظ علیها.

أما في مجال النشاط االجتماعي یسعى إلى تطبیق تدابیر الوقایة الصحیة، وكذا تدابیر    

تشجیع إنشاء هیاكل مكلفة بمراقبة وحفظ الصحة، ویساهم باالتصال مع البلدیات في تنفیذ 

  2مخططات تنظیم اإلسعافات والوقایة من األوبئة ومكافحتها.

 

 

الجریدة ، 2012فیفري  21، المتعلق بالوالیة، المؤرخ في 07-12الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم  1 
   9،8، ص ص.12، ع.2012فیفري  29الصادر في ، الرسمیة

  18،16المرجع نفسه، ص ص. 2 
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 صالحیات الوالي في مجال حمایة البیئة:  

 الوالي مسؤول عن المحافظة على النظام واألمن والسالمة والسكینة العمومیة. -

    1یسهر الوالي على إعداد مخططات تنظیم اإلسعافات في الوالیة وتنفیذها. -

باإلضافة إلى البلدیة والوالیة هناك مؤسسات غیر حكومیة تساهم في حمایة البیئة، نذكر  

 منها الجمعیات البیئیة.

المتعلق بالجمعیات على أنها تجمع أشخاص  06-12تعرف الجمعیة حسب قانون    

طبیعیین و/أو معنویین على أساس تعاقدي لمدة محددة أو غیر محددة، ویشترك هؤالء 

ص في تسخیر معارفهم ووسائلهم تطوعا ولغرض غیر مربح، من أجل ترقیة األنشطة األشخا

في المجال المهني واالجتماعي، العلمي، الدیني، الثقافي، الریاضي،  وتشجیعها السیما

 البیئي، الخیري واإلنساني.

وتؤسس الجمعیة بحریة من قبل أعضائها المؤسسین الذین یجتمعون في جمعیة عامة 

نون تثبت بموجب محضر اجتماع یحرره محضر قضائي. والتي تصادق على القاتأسیسیة 

األساسي للجمعیة وتعین مسؤولي هیئاتها التنفیذیة. ویكون عدد األعضاء المؤسسین كاآلتي: 

عضو بالنسبة للجمعیات الوالئیة منبثقین عن  15أعضاء بالنسبة للجمعیات البلدیة،  10

والیات على  3نسبة للجمعیات مابین الوالیات منبثقین عن عضو بال 21بلدیتین على األقل، 

   2والیة على األقل. 12عضو بالنسبة للجمعیات الوطنیة منبثقین عن  25األقل، 

 20،19المرجع نفسه، ص ص. 1 
، 2012جانفي  12، المتعلق بالجمعیات، المؤرخ في 06-12الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم  2 

  35،34،ص ص.2، ع.2012جانفي  15، الصادر في الجریدة الرسمیة
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إن أهداف الجمعیة ونشاطاتها یجب أن تصب في الصالح العام وال تكون متعارضة مع القیم 

 التشریع والتنظیم حیز التنفیذ. والمبادئ الوطنیة وكذا النظام العام، األعراف وأحكام

 وتتكون موارد الجمعیات وأمالكها مما یأتي:

 شتراكات أعضائها إ -

 المداخیل المرتبطة بنشاطاتها الجمعویة وأمالكها. -

 الهبات النقدیة والعینیة والوصایا. -

 مداخیل جمع التبرعات . -

  1اإلعانات التي تقدمها الدولة أو الوالیة أو البلدیة. -

وفي الجزائر تساهم الجمعیات الناشطة في مختلف المجاالت في تنظیم وتوعیة وٕاعالم    

التي تقوم بها، ویبلغ المواطنین والرأي العام وذلك عن طریق مختلف البرامج واألنشطة 

جمعیة، أما الجمعیات الناشطة في مجال البیئة فیبلغ عددها  108940عددها اإلجمالي 

، والتي تهدف إلى حمایة البیئة ومكافحة التلوث 2) 2016ت جمعیة ( إحصائیا 2505

 وتحسین اإلطار المعیشي، وهي موزعة على الوالیات كما یوضحها الجدول اآلتي:

 

 

 

 37المرجع نفسه، ص. 1 
 وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة على الموقع التالي:  2 

www.interieur.gov.dz  ) ،16-04-2017 16:00، على الساعة( 
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 عدد الجمعیات البیئیة الوالیة عدد الجمعیات البیئیة الوالیة

 33 قسنطینة 612 أدرار 

 43 المدیة 22 شلف

 17 مستغانم 51 األغواط

 58 مسیلة 28 أم البواقي 

 30 معسكر 46 باتنة

 90 ورقلة 84 بجایة

 78 وهران 25 بسكرة

 32 البیض 131 بشار

 18 إیلیزي 39 بلیدة

 27 برج بوعریریج 19 البویرة

 25 بومرداس 21 تمنراست

 18 الطارف 19 تبسة

 02 تندوف 52 تلمسان 

 16 تسمسیلت 32 تیارت

 36 الوادي 94 تیزي وزو

 13 خنشلة 265 الجزائر

 37 سوق أهراس 44 الجلفة

 23 تیبازة 45 جیجل

 11 میلة 40 سطیف

 23 عین الدفلى 32 سعیدة

 15 النعامة 59 سكیكدة

 35 عین تیموشنت 02 سیدي بلعباس

 25 غردایة 12 عنابة

 03 غیلیزان 23 قالمة

 2505 المجموع

 %2.30 النسبة

 ) 16:00على الساعة  2017 -04-16والجماعات المحلیة، موقع سابق،(: وزارة الداخلیة المصدر
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) بالنسبة للعدد اإلجمالي 2505أن عدد الجمعیات البیئیة قلیل (نالحظ من خالل الجدول   

فقط وهذا ما یعني أن الجمعیات   %2.30)، وذلك بنسبة 108940للجمعیات في الجزائر (

 البیئیة لم تتمكن من الوصول إلى المستوى الالزم الذي تنشط من أجل بلوغه.

ویمكن مالحظة أیضا من خالل هذا الجدول أن هناك تباین واختالف في عدد الجمعیات 

 تهتم بالبیئة ویظهر ذلك في والیة أدرار البیئیة في الوالیات، بحیث هناك بعض الوالیات

)، في حین هناك والیات ال تهتم بمجال البیئة حیث 131)، بشار(265)، الجزائر(612(

)، 03)، وفي غیلیزان(02جدا، ففي تندوف وسیدي بلعباس (نجد عدد الجمعیات فیها ضئیل 

 اإلمكانیات الالزمة لذلك.نقص  وهذا راجع ربما إلى نقص االهتمام بمجال البیئة أو ربما

االستراتیجیات التي تبنتها الجزائر لحمایة البیئة الحضریة في المبحث الرابع: 

 إطار التنمیة المستدامة

قامت الدولة الجزائریة بتبني مجموعة من السیاسات واالستراتیجیات وذلك لتدارك ومواجهة 

ئیة التي تعرفها المناطق الحضریة.وسنتطرق في هذا المبحث وتقلیص مختلف المشاكل البی

 الستراتیجیات.إلى أهم هذه ا

  PNAE-DDالمخطط الوطني لألعمال من أجل البیئة والتنمیة المستدامة المطلب األول:

، بإعداد 2000قامت الحكومة الجزائریة في إطار أول تقریر حول حالة ومستقبل البیئة لسنة 

مخطط وطني لألعمال من أجل البیئة والتنمیة المستدامة الذي یندرج ضمن مسعى برنامج 

، بفضل الدعم والمساندة التي قدمتها كل من اللجنة األوروبیة والبنك 2011-2001 عشري
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، وذلك ألجل مواجهة المشاكل البیئیة التي GTZوكالة التعاون التقني األلمانیة العالمي وكذا

 1تعاني منها البالد.

تیجیة البیئیة وتدابیر تنفیذها في مخططین: وقد عرض هذا المخطط أهدافه اإلسترا   

-2001ومخطط األعمال ذات األولویة  2011-2001المخطط اإلستراتیجي العشري 

2004  

 : 2011-2001المخطط اإلستراتیجي العشري  -1

استنادا إلى التوصیات الواردة في مخطط األعمال من اجل البیئة والتنمیة المستدامة تبین    

، ویتمثل المبدأ 2اإلیكولوجیة ترتبط أساسا بالتنمیة االقتصادیة واالجتماعیةأن المشاكل 

األساسي لإلستراتیجیة البیئیة والمخطط الوطني األعمال من أجل البیئة والتنمیة المستدامة 

في تنفیذ مبدأ التنمیة المستدامة، وقد سمح التحلیل المفصل للمشاكل اإلیكولوجیة في هذا 

 بعة أهداف إستراتیجیة والمتمثلة في:المخطط بإبراز أر 

تحسین صحة المواطن ونوعیة حیاته: یرجع تدهور الصحة ونوعیة حیاة المواطن إلى عدة  -

أسباب من بینها انتشار النفایات الصلبة الحضریة، الصرف المتزاید للمیاه المستعملة دون 

ا من األسباب، ویهدف معالجتها إضافة إلى تلوث الهواء الناتج عن مصادر مختلفة وغیره

هذا المخطط إلى القضاء أو التقلیل من حدة هذه المشاكل عن طریق تحسین الحصول على 

، وتحسین نوعیة الهواء في المدن الكبرى وفي جوار المناطق خدمات الماء والتطهیر

والتنمیة  الوطني لالعمال من أجل البیئةالمخطط الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة تهیئة اإلقلیم والبیئة،  1 
 7-3، ص ص.2001دیسمبر  المستدامة،

 مجلة"، 2011-2001شراف إبراهیمي، " البیئة في الجزائر من منظور اقتصادي في اإلطار اإلستراتیجي العشري  2 
  102)، ص.2013(12، ع.الباحث
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الصناعیة، وخفض إنتاج النفایات اعتماد تسییرها المتكامل، وكذا تحسین األطر القانونیة 

 .1لمؤسساتیة لتسییر البیئةوا

الحفاظ على الرأسمال الطبیعي وتحسین إنتاجیته: إن الهدف من هذه اإلستراتیجیة هو  -

ج الزراعي والحیواني السعي لمواجهة تدهور األراضي والغابات والمراعي والنهوض باإلنتا

المستدیم الذي یسمح بالحفاظ على نوعیة األراضي والغطاء النباتي وٕاثرائه، وكذا رفع الغطاء 

الرامي إلى تحقیق الغابي وعدد المناطق المحمیة، وأیضا التخلص من النموذج السابق 

القیمة وتحقیق أهداف األمن الغذائي من خالل اإلنتاج الزراعي عالي  ئيكتفاء الغذااإل

 .عتماد سیاسة سقي مستدیمة والتجارة وتحسین نسبة تغطیة الواردات بالصادراتواالمضافة 

خفض الخسائر االقتصادیة وتحسین القدرة التنافسیة: تتمثل اإلستراتیجیة في تحسین القدرة  -

 ئیة التنافسیة للمؤسسات والمتعاملین االجتماعیین واالقتصادیین، ترشید استعمال الموارد الما

وموارد الطاقة، ورفع قدرات رسكلة النفایات واسترجاع المواد األولیة، وتحسین التحكم في 

 تكالیف اإلنتاج لدى المؤسسات.

حمایة البیئة الشاملة: تتمثل هذه اإلستراتیجیة في تنفیذ أعمال من شأنها توعیة السكان -

ه، وخفض منبعثات الغازات ذات وحمایة التراث البیولوجي ورفع الغطاء الغابي وكثافته وتنوع

  . 2االحتباس الحراري وكذا استبعاد المواد المؤذیة لطبقة األوزون

، مرجع سابقلألعمال من أجل البیئة والتنمیة المستدامة،" الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، "المخطط الوطني  1
  62،61ص ص.

  64،63المرجع نفسه، ص ص. 2 
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: یرمي هذا المخطط  2004PAEP-2001مخطط األعمال البیئیة ذات األولویة  -2  

إلى تنفیذ أعمال جوهریة لوضع أسس دینامیكیة إیكولوجیة من جهة، وتعزیز برنامج الحكومة 

 . 1االقتصادي من جهة أخرى لدعم اإلنعاش

وسنعرض  ،وقد عرضنا في المخطط السابق األهداف اإلستراتیجیة البیئیة ذات األمد الطویل

، وتتمثل في في هذا المخطط األهداف اإلستراتیجیة البیئیة في األمدین المتوسط والقصیر

 األهداف السابق ذكرها والتي سنلخصها في الجدول التالي:

 

 77المرجع نفسه، ص. 1 
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 جدول یلخص مخطط األعمال ذات األولویة على األمدین المتوسط والقصیر:

 النتائج المنتظرة/ المؤشرات اإلستثمارات التدابیر المؤسساتیة األهداف اإلستراتیجیة

 الصحة ونوعیة الحیاة                                                                                       

تحسین حصول 

المواطنین على میاه 

 الشرب

 مواصلة البرنامج الجاري المتعلق بإعادة تأهیل شبكات إیصال میاه الشرب. -

 ملیون دوالر) 0.2إتمام الدراسة المتعلقة بالمخطط الوطني للمیاه( -

 تحدید وتطبیق الدراسة التسعیریة-

 10بكات توزیع میاه الشرب في إعادة تأهیل ش -

 ملیون دوالر) 64مدن( 

تجربة نموذجیة للتسییر المحكم في مجال الموارد  -

 المائیة

 100مدن (  10شبكات نقل المیاه مستصلحة في  -

 ) من المیاه مسترجعة.3ملیون م

 دراسة التسعیرة ممولة ومطبقة. -

 تجارب نموذجیة منفذة 3-4 -

تحسین الخدمة 

في مجال العمومیة 

 التطهیر

 مواصلة البرنامج المتعلق بإعادة تأهیل محطات التطهیر والتنقیة العاطلة. -

تعزیز قدرات التسییر في میدان التطهیر( الهیئة الوطنیة لتطهیر البلدیات)  -

 ملیون دوالر أمریكي) 2(

 ملیون دوالر) 78إنجاز محطات تجمیع المیاه (  -

 واد الشفإنجاز محطات تطهیر لحمایة  -

 ملیون دوالر) 82(  

 محطة تطهیر مؤهلة ومجددة. 24 -

 إنشاء نظام لتسییر المحطات التطهیریة. -
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تسییر النفایات الصلبة 

بصورة محكمة وترشید 

تسییر النفایات المنزلیة 

 والنفایات الخاصة 

 تنفیذ القانون المتعلق بتسییر النفایات -

 النفایات الحضریةتنفیذ المخططات البلدیة لتسییر  -

تنفیذ نتائج الدراسة الوطنیة اإلستراتیجیة في مجال تسییر النفایات الحضریة -

 ملیون دوالر) 1.25(

 )CPIإعداد مخطط لتسییر النفایات الخاصة( مشروع  -

استئصال المفارغ غیر المرخصة واستعمال  -

 ملیون دوالر)70.5مدینة ( 21المفارغ المراقبة في 

مدینة  19فارغ مراقبة في دعم إدخال م -

ملیو ن 7ومجمعات سكنیة في جنوب البالد( 

 دوالر) 

جمع مركز للردم التقني الخاص بالنفایات  -

 10.5الخاصة في منطقة الشمال الشرقي للبالد(

 ملیون دوالر) 

 ملیون دوالر)12جمع الزیوت المستعملة( -

 القانون المتعلق بتسییر النفایات مطبق -

 رغ غیر القانونیة مستأصلمجموع المفا -

 40نفایات منزلیة مطروحة في مفارغ مراقبة في   -

 مدینة ومجمعات سكنیة.

من النفایات الخاصة مطروحة في مفارغ  6000 -

 خاصة. 

 %17نسبة جمع الزیوت المستعملة مضاعفة  -

تحسین نوعیة الهواء 

 في الوسط الحضري

 ملیون دوالر) 0.25(تعزیز قدرات المراقبة التقنیة للسیارات  -

 تنفیذ التدابیر التشجیعیة الجبائیة ألقل أنواع الوقود تلویثا -

 تعمیم استعمال البنزین الخالي من الرصاص -

 ترویج استعمال غاز البترول الممیع -

 تدابیر ترویج الوقود أقل تلویثا متخذة-

 إحراق النفایات ممنوع في جوار المدن الكبرى-

 من الرصاص نزین الخاليالب توسیع استخدام -

 سیارة تحول إلى غاز البترول الممیع 4500-

   

 الحفاظ على إنتاجیة  الرأسمال الطبیعي وتحسینها                                                                                              

 إیجاد حلول للمشاكل العقاریة - 73معالجة اإلنجراف في سبعة أحواض سفحیة( - قادرة على حل المشاكل العقاریةإعداد بدائل  -تحسین تسییر األراضي 
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 مواصلة البرنامج الممول من البنك العالمي والمتعلق بالتشغیل الریفي - كافحة التصحرم

متیازي (غرس األشجار وزراعة األعالف والحبوب) مراجعة النظام اإل -

 وحصر ذلك في المناطق المالئمة من حیث التربة والمیاه في السهوب 

 ملیون دوالر)

غیل الریفي لیشمل والیتي شتوسیع برنامج الت -

 ملیون دوالر) 11.5غیلیزان ومستغانم(

برنامج التهیئة المتكاملة للسهوب في أكثر -

 ملیون دوالر) 32المناطق تدهورا(

في سبعة أحواض سفحیة  معالجة االنجراف تنجز -

هكتار)تشجیر وغرس األشجار 4.430(

 هكتار) 30.000المثمرة(

تهیئة متكاملة للسهوب وتحسین الغطاء النباتي  -

  %30إلى 20

إعادة تكوین التراث 

 الغابي وتوسیعه

دراسة إمكانیة توسیع نظام اإلمتیاز لیشمل میدان الغابة (غرس األشجار  -

 وتربیة المواشي)

برنامج إعادة تكوین التراث الغابي وتوسیعه  -

 ملیون دوالر) 12(والسیما أشجار الفیلین واألرز 

من  12000هكتار یعاد تكوینها (منها  45000-

 األنواع المنتجة للبلوط، الفیلین واألرز)

 نظام االمتیاز معمول به -

الحفاظ على التنوع 

 البیولوجي

 مالیین دوالر)6وجیة (إنشاء مركز التنمیة للموارد البیول-

 0.5إعداد دراسة عن موارد التنوع البیولوجي( الواحات، المناطق الجبلیة -

 ملیون دوالر)

إنشاء وتهیئة ثالث مناطق التنمیة المستدامة في  -

ملیون  1.5أنحاء شرق الجزائر ووسطها وغربها (

 دوالر)

 تأسیس دراسات وأبحاث تم إنجازها -

طق التنمیة المستدامة منجز برنامج الحفاظ على منا -

 هكتار) 13000(

 التنافسیة والفعالیة االقتصادیة                                                                                                           

ترشید استعمال  -

الموارد المائیة وموارد 

 الطاقة 

 حسن تسییر النفایات-

مالبسات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة ومنظمة دراسة  -

 ملیون دوالر) 0.2التبادل الحر األورومتوسطیة ( 

 51تنقیة الموانئ من األوحال والرسوبات (  -

 ملیون دوالر)

 من الحجم تم جرفه وتنظیفه 250 -
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 البیئة الشاملة                                                                                                                

 التنوع البیولوجي -

 التغیرات المناخیة -

 طبقة األوزون -

 إنشاء مركز التنمیة للموارد البیولوجیة  -

 إعداد دراسة عن موارد التنوع البیولوجي  -

 0.3(جددةإنجاز برنامج تربوي وتحسیسي لترویج استعمال الطاقات المت -

  ملیون دوالر)

القضاء على المواد الملوثة لطبقة األوزون  -

 مالیین دوالر)10(

 %20نسبة الغازات منخفضة  -

 غازات اإلضرار بطبقة األوزون تمت إزالتها -

  87،83، ص ص. مرجع سابقالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، "المخطط الوطني لألعمال من أجل البیئة والتنمیة المستدامة،"  المصدر:
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 "Progdemالمطلب الثاني: البرنامج الوطني للتسییر المتكامل للنفایات البلدیة "

للتسییر المتكامل للنفایات البلدیة هو نهج عملي لتحسین إدارة النفایات البرنامج الوطني   

 المنزلیة.

 یشكل تحسین الصحة العمومیة ونوعیة حیاة المواطنین هدفا رئیسیا للمخطط الوطني للبیئة 

 هذا اإلطار یشكل التسییر المتكامل للنفایات أولویة قصوى.والتنمیة المستدامة. وفي 

العمل بإعادة تهیئة الترتیبات التشریعیة وبتدعیم تدریجي للطاقات لقد قررت الحكومة 

المؤسساتیة، وبوضع برامج تكوین مالئمة  وبتطویر الجبایة البیئیة، باعتماد برامج استثماریة 

 ولبلوغ أهداف نوعیة في التسییر المالئم، تم إعداد إستراتیجیة عملیة سمحت ب: 1هامة.

ر إنجاز تدریجي ومنظم للبرنامج الوطني للتسییر إعطاء نظرة حول مختلف مظاه -

المتكامل للنفایات البلدیة بمناسبة الحوار الوطني الذي جمع مختلف الدوائر الوزاریة المعنیة، 

 الجماعات المحلیة والقطاع الخاص، البنوك والحركة الجمعویة.

نامج العمل یحظى تعریف شركاء الجزائر بالعناصر األساسیة لإلستراتیجیة الجدیدة، وبر  -

، 2003ماي  06و 05بدعم من المؤتمر للمانحین الذي عقد في الجزائر العاصمة یومي 

  2التعاون لبلوغ األهداف النوعیة لهذه اإلستراتیجیة.وتبدأ معها عملیة 

وتتكون اإلستراتیجیة التشغیلیة لتنفیذ البرنامج الوطني إلدارة نفایات البلدیة المتكامل من عدة 

 عناصر:

 سا )10:00، على الساعة 2017-04-28، ( موقع سابقموقع وزارة الموارد المائیة والبیئة،  1
 المكان نفسه 2 
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العنصر القانوني: ترتیبات قانونیة وتنظیمیة لتحدید وتوضیح صالحیات ومسؤولیات  •

 في تسییر النفایات المنزلیة. اإلدارة وبقیة الشركاء

الجانب المؤسساتي: تنظیم تسییر النفایات فیما یخص البلدیات، إدخال أشكال جدیدة  •

 للتسییر المنتدب للخدمات.

الخدمة، تعزیز حسابات التسییر من أجل المتابعة الجوانب المالیة: عقلنة تكالیف  •

 والتحكم اآلني في الخدمة، تجنید موارد مالیة مالئمة وكافیة وتحصیل التكالیف.

إجراءات تحفیزیة: إعداد ووضع ترتیبات تشغیلیة لتحفیز األنشطة المتعلقة بتسییر  •

 التثمین، التخلص). النفایات ( الجمع، النقل، الفرز، الرسكلة،

ب التربیة البیئیة: التكوین المعمم لمتخذي القرار وبقیة الفاعلین في التسییر جان •

   1المتكامل للنفایات، إعالم وتوعیة السكان للحصول على مشاركتهم.

وقد سمحت اإلحصاءات المدخلة على األصعدة التشریعیة، التنظیمیة، المؤسساتیة بترقیة 

 التسییر المتكامل للنفایات البلدیة.

النفایات، أداة أساسیة المتعلق بتسییر، مراقبة والتخلص من  19-01القانون رقم  ویشكل

لتنفیذ وٕانجاز البرنامج المتكامل لتسییر نفایات البلدیة، حیث تم تأكید مسؤولیة البلدیة، وضع 

وث الدافع، باإلضافة إلى إدخال ملمخطط صارم للتسییر في جمیع البلدیات، إدخال مبدأ ال

   2تحفیزیة، إلزامیة إقامة تجهیزات للمعالجة طبقا للمعاییر العالمیة.آلیات 

 385، ص.مرجع سابق،2007الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،"التقریر الوطني حول حالة ومستقبل البیئة،"  1 
 المكان نفسه 2 
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وقد حظیت البلدیات بتدعیم الوكالة الوطنیة للنفایات، وذلك من خالل االستفادة من 

المساعدات التي تقدمها الوكالة في میدان تسییر النفایات ومعالجتها، كما تشكل الجبایة 

ییر السلیم للنفایات البلدیة وذلك من خالل تحسین النصوص البیئیة أداة مهمة وضروریة للتس

سنوات للتحصیل المباشر من طرف  3المنزلیة، تأسیس أجل لمدة  المتضمنة إلزالة النفایات

البلدیات،إعادة صب جزء من الجبایة الحاصلة من مصادر أخرى ( الرسم التحفیزي إلنقاص 

ایات المستشفیات، الرسم اإلضافي على المخزونات من النفایات الخاصة، الرسم على نف

التلوث الجوي والمیاه المستعملة الصناعیة ) لفائدة البلدیات وهي مؤشرات جیدة لتحسین 

   1مواردها.

وسیقضي برنامج التسییر المتكامل للنفایات البلدیة على المفارغ العشوائیة، وینظم عملیة   

تضمن سالمة البیئة وتحفظ نظافة ظروف الجمع للنفایات والنقل والتخلص منها في 

   2المحیط.

ویعتبر برنامج التسییر المتكامل للنفایات البلدیة قفزة نوعیة في میدان تسییر النفایات وذلك   

 من خالل:

مخططا رئیسیا ومركز ردم تقني تتمحور هذه المخططات الرئیسیة لتسییر  650إنجاز  -

النفایات أساسا حول التقییم الكمي والنوعي للنفایات المنتجة، وكیفیة تسییر وتنظیم تثمین 

النفایات باإلضافة إلى دراسات اختیار المواقع ودراسات األثر على البیئة. وٕالى غایة الیوم تم 

 مخطط رئیسي معتمد بصفة كاملة. 640ثر من أكإنشاء 

 المكان نفسه 1 
 386المرجع نفسه، ص. 2 
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وبخصوص تهیئة وتجهیز مراكز الدفن التقني تم تجهیز مراكز على مستوى الوالیات وهي 

 على النحو اآلتي:

مركز خضعت للخبرة وهي جاهزة لالستغالل ( تیارت، تلمسان، سكیكدة، تبسة، قالمة،  21

سارة، الطارف، تیزي وزو، مسیلة، بسكرة، برج بوعریریج، باتنة، جلفة، جیجل، عنابة، عین و 

 البیض، البویرة، خنشلة).

 مركز للدفن التقني للنفایات في طور اإلنجاز. 35

  1في طور الدراسة.مركز للدفن التقني للنفایات  24

 على التلوث وٕاعادة تأهیل المفرغات العشوائیة: یعمل هذا البرنامج على القضاءإزالة  -

المفارغ العشوائیة وٕازالة التلوث وٕاعادة تأهیل مواقعها، حیث شمل هذا البرنامج المفرغات 

 20العشوائیة للمدن ( عنابة، الطارف، سكیكدة تبسة، واد سمار، الجلفة، تیارت، من بین 

 2قلة، حاسي مسعود، بومرداس، معسكر).مفرغة عشوائیة مبرمجة ور 

 .Ecojemوتثمین نفایات التغلیف: نظام" إیكوجام"  لةالسیاسة الوطنیة في میدان الرسك -

المتعلق بنفایات التغلیف كیفیات إنشاء النظام العمومي لمعالجة  372-02یتضمن المرسوم 

جاع وبمعالجة كل ستر ى "إیكوجام"، ویهتم هذا النظام بانفایات التغلیف وتنظیمه وسیره یدع

 387المرجع نفسه، ص. 1 

 388المرجع نفسه،ص. 2 
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تثمین الذاتي وال من قبل المؤسسات نفایات التغلیف غیر المعالجة، ال على أساس ال

 1المتخصصة.

رسم على األكیاس البالستیكیة المستوردة  53في المادة  2004فرض قانون المالیة لسنة 

 للكیلوغرام الواحد، ویدفع حاصل الرسم لحساب ج د10.5قدره  و/أو المصنوعة محلیا

 2الصندوق الوطني للبیئة وٕازالة التلوث.

البالستیكیة تهدیدا للبیئة، وتشوه المناظر والناحیة الجمالیة للمدن وتضر وتشكل األكیاس 

بالصحة العمومیة، وذلك بسبب غیاب التشریع المحدد للمتطلبات الصحیة التي یجب أن 

تتوفر في األكیاس البالستیكیة الموجهة لتعبئة المواد الغذائیة. ولمواجهة هذه المشاكل تم 

 اعتماد إجراءات منها:

قرار وزاري مشترك بین القطاعات ( الصحة، البیئة، الصناعة، التجارة)، یحدد خاصیات -

والبیئیة التي یتعین ة یمتطلبات الصحالاألكیاس البالستیكیة الموجهة لتعبئة المواد الغذائیة و 

 .تلبیتها 

     3.وضع أدوات اقتصادیة ومالیة ردعیة قصد تقلیص استعمالها -

، مرجع سابق، المتعلق بنفایات التغلیف، 372-02رقم  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، مرسوم تنفیذي 1 
 24ص.

 28، المؤرخ في 2004، المتضمن قانون المالیة لسنة 22-03الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم  2 
 24، ص.83، ع.2003دیسمبر  29، الصادر في الجریدة الرسمیة، 2003دیسمبر 

، ص مرجع سابق، 2007قراطیة الشعبیة، "التقریر الوطني حول حالة ومستقبل البیئة،" الجمهوریة الجزائریة الدیم 3 
  392،391ص.
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وفي إطار إعداد المسح الوطني للنفایات الخطیرة، قامت وزارة التهیئة العمرانیة، البیئة    

 9000الناجمة عن أنشطة العالج ب بتقدیر إنتاج النفایات  2003والسیاحة خالل سنة 

 طن تمثل أخطارا كیماویة وسامة. 500طن من النفایات المعدیة، و 8500طن/سنة، منها 

تجهیز موجه لحرق هذه النفایات على مستوى المستشفیات، ویوجد  235وقد تم إحصاء 

 وتتوزع أجهزة الحرق حسب المناطق على النحو ،1جهاز حرق خارج الخدمة 70أكثر من 

   :التالي

أجهزة الحرق خارج  أجهزة الحرق في  الخدمة أجهزة الحرق المركبة المنطقة الصحیة

 الخدمة

 30 48 78 الوسط

 25 47 72 الشرق

 11 40 51 الغرب

 03 18 21 الجنوب الشرقي

 02 11 13 الجنوب الغربي

 71 164 235 المجموع

 توزیع أجهزة الحرق حسب القطاعات الصحیة      

منه، رسم للتشجیع على النفایات  204في المادة  2002وفرض قانون المالیة لسنة 

دج 24.000المرتبطة بأنشطة العالج في المستشفیات والعیادات الطبیة بسعر مرجعي قدره 

وأنماطه في كل مؤسسة معینة أو عن وفقا لقدرات العالج للطن، ویضبط الوزن المعني 

 400المرجع نفسه، ص. 1 
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 %15لفائدة البلدیات،   %10هذا الرسم كما یلي: طریق قیاس مباشر. ویخصص حاصل 

 1.لفائدة الصندوق الوطني للبیئة وٕازالة التلوث %75لفائدة الخزینة العمومیة، 

 البیئة الحضریة المتخذة لحمایة تدابیرالالمطلب الثالث: 

 : تطهیر وتصفیة المیاه الحضریة القذرة1الفرع 

إن سیاسة الصرف الصحي مطلوبة كأمر حتمي ال مفر منه للحمایة األوساط الطبیعیة،    

وهي تعتمد بشكل خاص على الحفاظ على الموارد الموجودة وتثمین میاه الصرف الصحي 

 والمعالجة والحفاظ على صحة المواطنین والتنمیة االقتصادیة.

شهدت شبكة تطهیر الصرف الصحي ارتفاع حادا منذ تحقیق برنامج تنفیذ شبكات    

الصرف الصحي في جمیع أنحاء البالد، هذا مكن من إلغاء جزء كبیر من تصریف میاه 

والقضاء على عدد كبیر من خنادق الصرف الصرف الصحي الملوثة خصوصا في المناطق 

خطر اإلصابة باألمراض المنقولة عن طریق الصحي في جمیع أنحاء البالد، مما یقلل من 

  2المیاه.

                         

 

 

 

، المؤرخ في 2002، المتضمن قانون المالیة لسنة 21-01الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم  1 
 56، ص. 79، ع.2001دیسمبر  23، الصادر في الجریدة الرسمیة، 2001دیسمبر 22

 سا)10.00، على الساعة 2017-04-30، (، موقع سابقلموارد المائیة والبیئةاموقع وزارة  2 
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 الثاني: السیاسة البیئیة الحضریة في الجزائرالفصل 

 تطور شبكة التطهیر    

 

 سا)10.00، على الساعة 2017-04-30، (، موقع سابقلموارد المائیة والبیئةاموقع وزارة  المصدر:

 

یقدر ب عدد السكان في الجزائر الذي كان من إجمالي  %35كان فقط  1972في عام 

 ملیون نسمة تم وصلهم بجهاز الصرف الصحي العام. 14.69

من إجمالي عدد السكان الذي قدر ب  %90فقد زادت هذه النسبة إلى  2015أما في عام 

 ملیون نسمة. 93.5

محطة  18أما فیما یتعلق بمحطات المعالجة كان عدد محطات معالجة المیاه یقدر ب 

 / سنة.3ملیون م 90بطاقة قدرة ال تتجاوز  2000عملیة في عام 

 6سعة  49/سنة، منها 3ملیون م 805محطة مع قدرة سعتها  177أما حالیا فالجزائر لدیها 

مالیین مكافئة لعدد السكان الواقعة في المدن الساحلیة الكبرى ( الجزائر العاصمة، وهران، 

تحقیقا ألهداف اتفاقیة برشلونة ابة، جیجل وبومرداس...إلخ) وهذا عین تموشنت، سكیكدة، عن

1التي صادقت علیها الجزائر والتي هي إزالة كل تصریفات میاه الصرف الصحي في البحر.
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تطور محطات التطهیر  

 

 سا)10.00، على الساعة 2017-04-30، (، موقع سابقلموارد المائیة والبیئةاموقع وزارة  المصدر:

 نظام التطهیر طور اإلنجاز: برنامج

مالیین  6محطة تطهیر طور اإلنجاز بقدرة تقدر بحولي  69یضم قطاع الموارد المائیة    

) وعند االنتهاء من هذا البرنامج سوف 2020/سنة (آفاق 3م244المكافئة لعدد السكان أي 

  1/سنة.3ملیون م 1300مع القدرة بحوالي وحدة  270تصل إلى أكثر من 

 الدراسات اإلستراتیجیة:  

في إطار التعاون بین اإلتحاد األوروبي والجزائري القطاع تلقى تمویال لتطویر العدید من    

 الدراسات اإلستراتیجیة في برنامج المیاه الثاني وتتمثل في:

یشمل تنفیذ خطة العمل الموضوعیة للسنوات المخطط الوطني لتطویر قطاع التطهیر: -1

بأداة تخطیط الخمس عشرة القادمة، ویهدف هذا المخطط إلى تزوید قطاع الصرف الصحي 

قویة لتحدید اإلستراتیجیة الوطنیة الجزائریة في مجال تطهیر میاه الصرف، وهذا على نطاق 

یة والحد من األمراض . كما یهدف إلى حمایة الموارد المائ2030المدن وحتى آفاق عام 

المنقولة عبر المیاه، وكذا حمایة األوساط المستقبلة بما في ذلك السواحل، وبصفة عامة 
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محاربة المخاطر الصحیة. ویوفر هذا البرنامج أیضا إستراتیجیة تحسین إدارة الصرف 

 الصحي لوضع المؤسسات الجزائریة في أحسن الظروف لمواجهة التحدي المتمثلة في اإلدارة

 الفعالة للصرف الصحي للسنوات.

وذلك في المجال التقني  وضع إستراتیجیة وطنیة للصرف الصحي في المناطق الریفیة:-2

لوجي والمالي والتنظیمي والرقابي، واستندت الدراسة على البیانات العامة على السوسیو 

لمیدان إلى المستوى الوطني وعلى وجه الخصوص في القطاع، وكذلك القیام بتحقیقات على ا

مدن انطالقا من الخبرات التقنیة ألنظمة الصرف  8جانب األسر والبلدیات: تم التحقیق في 

أسرة).  480الصحي الموجودة، ولكن أیضا التحقیقات إلى جانب األسر ( وشملت الدراسة 

لصحي المستقل هو حل یجب تقدیره وأن تقسیم بینت الدراسة أن في الجزائر الصرف ا

   1ضروري لتحقیق تنمیة متناغمة للمنطقة. مناطق الصرف

  للشرب : التزوید بالمیاه الصالحة2الفرع  

حیث یهدف هذا المتعلق بالمیاه مدعما للسیاسة الوطنیة للمیاه  12-05یعتبر القانون رقم    

القانون إلى تحدید المبادئ والقواعد المطبقة الستعمال الموارد المائیة وتسییرها وتنمیتها 

یعها بالكمیة الكافیة والنوعیة المستدامة، وذلك لضمان التزوید بالمیاه عن طریق حشدها وتوز 

المطلوبة، وقصد تلبیة متطلبات التزوید بالمیاه، وأیضا لضمان حمایة الموارد المائیة من 

 2أخطار التلوث.

 المكان نفسه 1 
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 وترتكز السیاسة الوطنیة للمیاه على ثالث محاور إستراتیجیة: 

تتمثل اإلستراتیجیة القطاعیة في زیادة تنظیم سیالن حشد الموارد المائیة: فیما یتعلق ب  

، تكثیف جمع المیاه الباطنیة من خالل  المیاه السطحیة بتشیید السدود وأنظمة التحویالت

 المناقب في المناطق المتوفرة على اإلمكانیات، ترقیة إنتاج المیاه خاصة تحلیة میاه البحر.

تتمثل اإلستراتیجیة القطاعیة في إعادة تأهیل شبكة  بحمایة واقتصاد الماءوفیما یتعلق   

میاه الشرب والري وذلك للحد من ندرة المیاه، وتتمثل أیضا في االستهالك العقالني للمیاه 

جراءات والمعدات المقتصدة للمیاه، وكذلك تكثیف تطهیر المیاه بمضاعفة محطات وترقیة اإل

    1عیة المیاه.التصفیة لضمان وحفظ نو 

، ترتكز اإلستراتیجیة القطاعیة على مجموعة من وفیما یتعلق بإطار حكامة المیاه  

 ، والذي یهدف إلى:2005الصادر في اإلجراءات المحددة في القانون الجدید للمیاه 

األخذ في الحسبان التكالیف الحقیقیة لخدمات التزوید بالمیاه وخدمات جمع المیاه القذرة  -

 یتها باستعمال األنظمة التسعیریة.وتصف

استشارة اإلدارات والجماعات اإلقلیمیة والمتعاملین المعنیین وممثلي مختلف فئات  -

المستعملین ومساهمتهم في التكفل بالمسائل المرتبطة باستعمال المیاه وحمایتها وبالتهیئة 

 الوطني.دوغرافیة الطبیعیة على المستوى المائیة على مستوى الوحدات الهی

  2الحمایة الكمیة والنوعیة للموارد المائیة. -

 

 موقع سابقموقع وزارة الموارد المائیة والبیئة،  1 
 04، ص.مرجع سابق، المتعلق بالمیاه، 12-05الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون رقم  2 
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 :2030إستراتیجیة التنمیة للقطاع على المدى الطویل في آفاق 

الوطني للمیاه الذي یحدد األهداف تسعى المشاریع والبرامج المحددة في إطار المخطط   

واألولویات الوطنیة في مجال حشد الموارد المائیة وتسیرها المدمج و تخصیصها إلى تحقیق 

الطلب على المیاه، وذلك الحد األقصى من حشد الموارد المائیة، وذلك من أجل ضمان تلبیة 

ى السدود ذات السعة عن طریق إنشاء االحتیاطات اإلستراتیجیة اإلقلیمیة باالعتماد عل

 1الكبیرة والتحویالت اإلقلیمیة الكبرى والربط بین السدود.

الذي یتمحور حول األهداف  2019-2015هذا باإلضافة إلى المخطط الخماسي 

 اإلستراتیجیة التالیة:

استمراریة وتعزیز حشد الموارد المائیة من أجل ضمان تلبیة الطلب على المیاه من خالل  -

 للمناطق ذات العجز والهضاب العلیا بغیة تحقیق العدالة اإلقلیمیة.إعطاء األولویة 

إعادة تأهیل وتحدیث وتوسیع أنظمة ري المحیطات المسقیة الكبیرة والهیدرولیكیة الصغیرة  -

 نملیو  2.2جل دعم إستراتیجیة األمن الغذائي، والوصول إلى مساحة والمتوسطة من أ

 هكتار في نهایة هذا البرنامج.

إعادة تأهیل وتوسیع نظام التزوید بالمیاه والتطهیر والحمایة من الفیضانات من اجل تعمیم  -

 الحصول على المیاه وتحسین اإلطار المعیشي والحفاظ على الموارد المائیة.

الفاعلین ستمراریتها وتحسین آداء ارة رشیدة للبنى التحتیة الهیدرولیكیة من أجل تطبیق إدا -

 في إدارة المیاه.

 سا)9:30، على الساعة 2017-05-04( موقع سابق، موقع وزارة الموارد المائیة والبیئة،  1 
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تدابیر الدعم المؤسساتي بما في ذلك اإلطار  تعزیز نجاعة إدارة المیاه من خالل اتخاذ -

 1القانوني والترتیبات التنظیمیة.

 ومن المتوقع كذلك:

من قدرتها  %16بما یعادل  3ملیار م 1.2تعبئة الموارد ب: زیادة فیما یتعلق بالحشد  

، ونزع  3ملیون م 985سد بقدرة تعبئة  26من خالل إنجاز  3ملیار م 7.4الحالیة، أي 

 680، وأخیرا إنجاز تجهیز  3ملیون م 45سدود وذلك للوصول إلى طاقة  10األوحال عن 

 في السنة. 3ملیون م 172بئر لحشد 

كلم في السنة  2,440اعتماد برنامج إنجاز فیما یتعلق بالتزوید بالمیاه الصالحة للشرب:  

 1,680خزان باإلضافة إلى إعادة تهیئة  136محطة تطهیر، و 17من القنوات، وتشیید 

قناة في السنة، یهدف هذا البرنامج إلى تحسین الخدمة العمومیة وتحسین عملیة التزوید 

ساعة، حیث یقدر المعدل الیومي حالیا  12یع الیومي إلى أكثر من التوز وزیادة ساعات 

 2لتر للفرد الواحد. 178

كما نفذ قطاع الموارد المائیة برنامجا إلعادة تأهیل شبكات التزوید بالمیاه الصالحة    

 للمدن، یتضمن عدة نشاطات وٕاجراءات هي:للشرب 

 الشبكات وفق لمخططات توجیهیة. التجدید التدریجي لقنوات الربط والتوزیع وتوسیع -

تجدید المنشآت والهیاكل (محطات الضخ، محطات المعالجة، خزانات المیاه)، وكذا وضع  -

 تمكن من التحكم التقني األمثل لألنظمة أجهزة التسییر والمراقبة عن بعد 

 المكان نفسه 1 
 المكان نفسه 2 
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تسجیل تحسین الوظیفة التجاریة للمتعاملین بما في ذلك تسییر المشتركین وكذا عملیات  -

 االستهالك في العدادات، فاتورة االستهالك وتسدیدها.

تحسین مستوى العمال بغیة تطویر مهنتهم المتعلقة بالكشف واإلصالح المنتظم  -

   1للتسربات.

وهران  ،تم تنفیذ النشاطات األولى إلعادة التأهیل على المستوى التجمعات السكانیة للعاصمة

ك یجعل متعاملي التسییر المفوض مسؤولین عن نضج ، طبقا لمناهج خاصة وذلوقسنطینة

 ومتابعة العملیات.

مدینة وبأقساط مالیة، قد أسند في صیغة ( التحكم  39تنفیذ برنامج إعادة التأهیل الموسع ل

)، وهذا من خالل مرحلتین ADEفي المنشآت) مفوض للمؤسسة العمومیة الجزائریة للمیاه(

 متتالیتین:

والهندسة بما في ذلك وضع أنظمة في انجاز مهام التشخیص  تتمثل المرحلة األولى •

 اإلعالم الجغرافي.

المرحلة الثانیة تتمثل في انجاز األشغال تدریجیا بعد االنتهاء من الدراسات ( خالل  •

 مدینة). 19أشغال إعادة التأهیل المتعلقة ب 2016سنة 

تخص المستعملین من خالل وبالموازاة مع برنامج إعادة التأهیل، هناك نشاطات االتصال 

وسائل اإلعالم، المساجد والمؤسسات التعلیمیة، تقوم بها إما الوكالة الوطنیة للتسییر المدمج 

)أو متعاملي تسییر الخدمة العمومیة لمدیریة تزوید المیاه الصالحة AGIREللموارد المائیة(

 المكان نفسه 1 
104 

 

                                                           



 الثاني: السیاسة البیئیة الحضریة في الجزائرالفصل 

المورد النادر وذلك بهدف تحسین عقلنة االستعمال والحفاظ على هذا  )،DAEPللشرب(

 1والثمین.

 الفرع الثالث: نوعیة الهواء في الوسط الحضري:

لقد تم انجاز أول مشروع في إطار المخطط الوطني لألعمال البیئیة، شمل وضع شبكتین   

تم وضعها على التوالي في الجزائر وعنابة، بسماء صافیة لمراقبة نوعیة الهواء سمیت 

، تتولى إصدار تقاریر 2002محطات عملیة منذ أفریل وتتكون هاتین الشبكتین من أربعة 

 2دوریة حول نوعیة الهواء في هاتین المنطقتین.

في المادة  2002ومن أجل حمایة الهواء في الوسط الحضري حدد قانون المالیة لسنة 

، رسم تكمیلي على التلوث الجوي ذو المصدر الصناعي على الكمیات المنبعثة التي 205

لقیم، ویحدد هذا الرسم بالرجوع إلى المعدل األساسي السنوي الذي حدد تتجاوز حدود ا

، 2000المتضمن قانون المالیة لسنة  11-99من القانون رقم  54بموجب أحكام المادة 

حسب نسبة تتجاوز حدود القیم، ویخصص حاصل هذا  5و 1ومن معامل مضاعف بین 

لفائدة  %75الخزینة العمومیة، لفائدة% 15 لفائدة البلدیات، %10الرسم كما یأتي: 

 3الصندوق الوطني للبیئة وٕازالة التلوث.

 

 

 المكان نفسه 1 
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  المراقبة التقنیة للسیارات:

قامت وزارة النقل في مجال المراقبة التقنیة للسیارات بتأسیس هیئة تابعة للدولة سمیت    

التنفیذي رقم بالمركز الوطني للدراسة والبحث والتفتیش التقني للسیارات بموجب المرسوم 

الذي یضبط تحدید طبیعة هذا المركز ومهمته، توظیفه القانوني وتنظیمه اإلداري  91-78

المتضمن تغییر القانون األساسي  271-98المعدل بموجب المرسوم التنفیذي رقم  1والمالي.

للمركز الوطني للدراسة والبحث في التفتیش التقني للسیارات وتعدیل تسمیته، الذي یجعله 

وتعمل هذه المؤسسة على تحقیق المراقبة الدوریة ؤسسة وطنیة للمراقبة التقنیة للسیارات م

 2للسیارات وتفتیش وكاالت المراقبة.

، مع االنطالق الفعلي لعدد من 2003فیفري  01ودخل هذا المركز حیز التشغیل منذ   

محطة  124ماد تم اعت 2003جوان  30محطات المراقبة في أهم والیات الوطن، إلى غایة 

محطات  6والیة وعلى مستوى منطقة الجزائر، 40بدأت التشغیل في حوالي  75منها مراقبة 

محطات معتمدة بدأت العمل في الوقت الحالي، ویبلغ عدد السیارات التي  9من أصل 

في  10.000عبر كامل التراب الوطني منها  84.000خضعت للمراقبة منذ بدایة العملیة 

  3وحدها. منطقة الجزائر

 

، المتضمن إنشاء مركز وطني للدراسة والبحث والتفتیش 78-91الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم  1 
 427، ص.12، ع.1991مارس  20، الصادر في الجریدة الرسمیة، 1991مارس  16التقني للسیارات، المؤرخ في 

، المتضمن تغییر القانون األساسي للمركز الوطني 271-89الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم  2 
، الصادر في الجریدة الرسمیة، 1998أوت  29للدراسة والبحث في التفتیش التقني للسیارات وتعدیل تسمیته، المؤرخ في 

   11.10، ص ص،65، ع.1998سبتمبر  02
 408، ص.مرجع سابق، 2007حالة ومستقبل البیئة،"  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، " التقریر الوطني حول 3 
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 محروقات أنقى:

أطلق قطاع الطاقة من خالل مؤسسة نفطال برنامجا واسعا إلعادة تأهیل ورفع قدرات   

التكریر وهذا بغرض تخفیض اآلثار البیئیة، وذلك من خالل تحسین جودة الوقود بالنسبة 

 للمواد التالیة:

 والمعطرات األخرى.البنزین: بإزالة مادة الرصاص كلیا وتخفیض نسب البنزین 

) إلى  2500ppm(المازوت: بتخفیض مادة الكبریت التي انخفضت خالل السنوات األخیرة 

)1300ppm.( 

 01نقطة بتاریخ  343بلغ عدد نقاط بیع البنزین الخالي من الرصاص التابعة لشركة نفطال 

     1على مستوى التراب الوطني. 2007سبتمبر 

   حیاةالفرع الرابع: تحسین محیط ال

للفرد الواحد  2م 1,52تبلغ المساحة المخصصة للمساحات الخضراء في الجزائر حوالي   

حسب المقاییس الدولیة، ومن أجل تقلیص هذا التأخر وتحسین محیط المواطن  2م 20مقابل 

فقد شملت أولى األعمال المنجزة إلحصاء وتحلیل وتقییم المساحات الخضراء، ویجدر الذكر 

الوالیات مثل تلمسان، باتنة وأم البواقي تتوفر على ثروة غنیة مقارنة بالوالیات بان بعض 

 األخرى والتي تتوفر على مساحات ضئیلة.

 فمعظم مدن الجنوب تعاني من غیاب مطلق في المساحات الخضراء وهذا مقارنة بمدن 

 409المرجع نفسه، ص. 1 
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یة في الجنوب الشمال، باإلضافة إلى غیاب العنایة والحراسة وعدم اهتمام الجماعات المحل

بالمساحات الخضراء، ولمواجهة هذا الوضع المزري والمأساوي قامت وزارة التهیئة العمرانیة 

والبیئة والسیاحة بأعمال ملموسة من أجل تأهیل المساحات الخضراء وتوسیع مساحتها، وهذا 

 .10-03عمال بالقانون المتعلق بحمایة البیئة في ظل التنمیة المستدامة 

أخرى تم إعداد مشروع قانون یتعلق بالحفاظ على المساحات الخضراء في إطار ومن جهة   

التنمیة المستدامة، والذي یحدد األحكام الضروریة للمحافظة علیها وٕاصالحها وتأهیلها، 

رارا، وكذا تنظیم مسابقة من أجل ویؤسس هذا المشروع جائزة وطنیة للمدینة األكثر اخض

تم تجهیز حدیقة دنیا والتي تسمى كما  "باقة أزهار الجزائر".نتقاء أحسن األزهار وتشكیل ا

عن تجهیز وطني ضخم وفضاء للترفیه والتسلیة تقع في مدینة یضا "دنیا بارك" وهي عبارة أ

 1هكتار، وله أهمیة بالنسبة للبیئة والتنمیة المستدامة. 630مساحة  تتربع علىائر الجز 

 الجزائرالفرع الخامس: مكافحة الضجیج في 

سعت الحكومة الجزائریة إلى مكافحة الضجیج وذلك من خالل سن مجموعة من القوانین    

ء أداة قانونیة فعالة لتنفذ وفرض احترام التدبیر المتعلقة تمثل رخصة البناو  واإلجراءات،

بمكافحة الضجیج حیث یرفض منح رخصة البناء في حال ما إذا كان موقع البناء معرض 

ة مصدرها الضجیج، ویفرض استعمال كاتمات الصوت لكل منشأة مصدرة ألضرار خطیر 

  414-412المرجع نفسه، ص ص. 1 
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للضجیج مثل المنشآت الصناعیة، وتمنح رخصة البناء بمراعاة األحكام الواردة في قوانین 

   1التهیئة والعمران.

وقد حدد المستوى األقصى للضجیج المسموح به في اللیل والنهار، والذي ال یجب تجاوزه   

 المتضمن تنظیم إثارة الضجیج، وهو كاآلتي: 184-93رقم وفقا للمرسوم 

مستوى الضجیج المسموح به في المناطق  األوقات 

 الحضریة

مستوى الضجیج المسموح به في المناطق قرب 

 المستشفیات

 النهار

 سا22سا/6

 دسیبل 45 دسیبل 70

 اللیل

 سا6سا/22

 دسیبل 40                دسیبل 45              

  2أن صعوبة تطبیق هذا القانون لم تسمح بتحسین الوضع في المیدان.غیر 

الفرع السادس: التدابیر االقتصادیة والمؤسساتیة لتحقیق بیئة حضریة مستدامة في 

 الجزائر

تعاظمت الجهود بین مختلف الهیئات والوزارة الوصیة في مجال تحقیق بیئة مستدامة في    

البیئیة القائمة على مبدأین أساسین هما: مبدأ الخطط ومبدأ  الجزائر، فانبثقت منها السیاسات

 3الجبایة البیئیة.

 51، ص.مرجع سابقنبیهة سعیدي،  1 
جویلیة  23، ینظم إثارة الضجیج، المؤرخ في 184-93الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم  2 

 13، ص.50، ع.1993جویلیة  20، الصادر في لرسمیةالجریدة ا، 1993
 52، ص.مرجع سابقنبیهة سعیدي،  3 
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اعتمدت الجزائر على مجموعة من المخططات في سبیل حمایة البیئة مبدأ الخطط:  -1

 الحضریة وتحقیق استدامتها، ومن أهم المخططات نذكر:

عبارة عن فعل  هذا المخطط): 2025آفاق  (SNATالمخطط الوطني لتهیئة اإلقلیم -

، وتسعى من خالله لضمان التوازن الثالثي يتعلن من خالله الدولة عن مشروعها اإلقلیم

المتمثل في العدالة االجتماعیة، الفعالیة االقتصادیة والقابلیة البیئیة في إطار التنمیة 

خاصة  سنة المقبلة. وهذه األهداف تنبع من التزامات الدولة المحدد 20المستدامة بالنسبة ل

المتعلق بتهیئة اإلقلیم وتنمیته المستدامة، حیث یتعین على  20-01في أحكام القانون رقم 

دعم األنشطة الدولة ضمان مواجهة المعوقات وتصحیح الفوارق في شروط الحیاة، 

 1ختالالت اإلقلیمیة.وتصحیح اإلفي نمو المدن وتنظیمها االقتصادیة حسب مواقعها، التحكم 

هذا المخطط عبارة  ":PROGDAMوطني لتسییر نفایات الصلبة البلدیة "البرنامج ال -

عن نهج عملي لتحسین تسییر النفایات المنزلیة والقضاء على التلوث وذلك للحفاظ على 

 الصحة العمومیة ونوعیة حیاة المواطنین.

 امةولتحقیق األهداف المنصوص علیها في المخطط الوطني لألعمال البیئیة والتنمیة المستد

حیث خصص منه دج  ملیار 36,5ئر غالفا مالیا یقدر ب، خصصت الجزا2010حتى 

ملیار دج لفائدة البرنامج لخاص بالنفایات البلدیة، كما تم إبرام عقود شراكة مع  7أكثر من 

 2مؤسسة صناعیة وكذا إبرام شراكة مع البلدیات في إطار مكافحة التلوث. 21

 الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة التهیئة العمرانیة والبیئة والسیاحة، المخطط الوطني للتهیئة واإلقلیم 1 
SNAT.133-130، ص ص   

 52، ص.مرجع سابقنبیهة سعیدي،  2 
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الدافع،  الملوثتستند الضریبة البیئیة أساسا على المبدأ العالمي  مبدأ الجبایة البیئیة: -2

من طرف منظمة التعاون والتنمیة  1972وهو مبدأ شهیر تم صیاغته ألول مرة سنة 

)، ومفاد هذا المبدأ أن الملوث یجب أن یتحمل تكالیف وأعباء حدوث OCDEاالقتصادیة(

، 1992دي جانیرو لسنة  ومن إعالن ری 16بنص المادة  كما تم تكریس هذا المبدأ التلوث،

 .1995فیفري  2وظهر في القانون الفرنسي بموجب القانون 

المتعلق  10-03وفي التشریع الجزائري تم التطرق إلى مبدأ الملوث الدافع في القانون   

بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، على انه :" یتحمل بمقتضاه كل شخص یتسبب 

یمكن أن یتسبب في إلحاق الضرر بالبیئة، نفقات كل التدابیر الوقائیة من التلوث  نشاطه أو

وسنتطرق فیما یلي إلى أهم  1والتقلیص منه وٕاعادة األماكن وبیئتها إلى حالتها األصلیة".

 الرسوم الجبائیة في الجزائر:

 الرسوم الخاصة بالنفایات الصلبة:-1

لقد تم إعادة تثمین الرسم على النفایات المنزلیة الرسم على رفع النفایات المنزلیة:  1.1

دج/ سنویا 1000إلى 500، حیث یقدر المبلغ ب2002وذلك وفق قانون المالیة لسنة 

دج/سنویا 10000إلى 1000دج، 500إلى  375ن قبل یتراوح ما بین للعائلة، بینما كان م

ة /سنویا بالنسبة للشركات واألنشطدج20000إلى  5000ومن  ة،بالنسبة لألنشطة التجاری

 2دج/سنة بالنسبة للوحدات الكبرى التجاریة والصناعیة.100000إلى  10000المماثلة، من 

صونیة بن طیبة، " الجبایة البیئیة كآلیة لحمایة البیئة،" الملتقى الدولي حول النظام القانوني لحمایة البیئة في ظل  1 
 80،ص.2013دیسمبر  10و 09القانون الدولي والتشریع الجزائري، یومي 

 370، ص.مرجع سابق، 2007الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، " التقریر الوطني حول حالة ومستقبل البیئة،"  2 
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أسس الرسم التحفیزي إلنقاص المخزون من النفایات المرتبطة بأنشطة العالج:  2.1

ات الطبیة في المستشفیات والعیاد رسما خاصا بأنشطة العالج 2002قانون المالیة لسنة 

دج/طن، ویضبط الوزن المعني وفقا لقدرات العالج وأنماطه في 24000بسعر مرجعي قدره 

 كل مؤسسة معینة أو عن طریق قیاس مباشر.

أسس قانون الرسم التحفیزي إلنقاص المخزون من النفایات الصناعیة الخاصة:  3.1

دج/طن مخزون من 10.500تخزین، یحدد بمبلغ رسما لتشجیع عدم ال 2002المالیة لسنة 

  1النفایات الصناعیة الخاصة و/أو الخطیرة.

رسما على  2004أسس قانون المالیة لسنة الرسم على األكیاس البالستیكیة:  4.1

دج/كلغ ویدفع حاصل هذا 10.50األكیاس البالستیكیة المستوردة أو المصنوعة محلیا قدره 

  2الوطني للبیئة وٕازالة التلوث.الرسم لحساب الصندوق 

أسس قانون المالیة لسنة الرسوم المتعلقة باألنشطة الملوثة أو الخطیرة على البیئة:  -2

رسما على األنشطة الملوثة أو الخطیرة على البیئة، حیث تحدد طبیعة هذه  2002

بة دج بالنس120000النشاطات عن طریق التنظیم وتحدد المبالغ السنویة كما یأتي: 

للمنشآت المصنفة، التي تخضع إحدى نشاطاتها على األقل لرخصة من الوزیر المكلف 

دج بالنسبة للمنشآت المصنفة التي تخضع إحدى نشاطاتها على األقل 90000بالبیئة، 

دج بالنسبة للمنشآت المصنفة التي تخضع 20000لرخصة من الوالي المختص إقلیمیا، 

، مرجع سابق، 2002، المتضمن قانون المالیة لسنة 21-01الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون رقم  1 
 56ص.

، مرجع سابق، 2004، المتضمن قانون المالیة لسنة 22-03لشعبیة، القانون رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة ا 2 
 24ص.
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، من رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیاإحدى نشاطاتها على األقل لرخصة 

  1دج بالنسبة للمنشآت المصنفة التي تخضع إحدى نشاطاتها على األقل للتصریح.9000

 الرسوم الخاصة باالنبعاث الجوي: -3

أسس قانون المالیة لسنة  الرسم اإلضافي على التلوث الجوي ذو المصدر الصناعي: 1.3

رسما تكمیلیا على التلوث الجوي ذو المصدر الصناعي على الكمیات المنبعثة التي  2002

تتجاوز حدود القیم، ویحدد هذا الرسم بالرجوع إلى المعدل األساسي السنوي الذي حدد 

ن ، وم2000المتضمن لقانون المالیة لسنة  11-99من القانون  54بموجب أحكام المادة 

 2الذي یعكس نسبة تجاوز القیم المحددة. 5و1ضاعف یتراوح بین معامل م

رسما على الوقود تحدد تعریفته  2002أسس قانون المالیة لسنة الرسم على الوقود:  2.3

دج/لتر من البنزین "الممتاز والعادي" الممزوج بالرصاص، ویوزع ناتج هذا الرسم كما 1ب

لحساب الصندوق  %50لطرق والطرق السریعة، لحساب الصندوق الوطني ل %50یأتي 

  3الوطني للبیئة وٕازالة التلوث.

 الرسم الخاص بالتدفقات الصناعیة السائلة:  -4

 2003أنشأ قانون المالیة لسنة  :لصناعیة المستعملةالرسم اإلضافي عل المیاه ا 1.4

لحجم المیاه  رسما تكمیلیا على المیاه المستعملة ذات المصدر الصناعي المؤسسة وفقا

 23، المؤرخ في 2000، المتضمن قانون المالیة لسنة 11-99الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون رقم  1 
 25،ص.92، ع.1999دیسمبر  25، الصادر في الجریدة الرسمیة، 1999دیسمبر 

، مرجع سابق، 2002، المتضمن قانون المالیة لسنة 21-01الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون رقم  2 
 57ص.

 17المرجع نفسه، ص. 3 
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المنتجة، وعبئ التلوث الناجم عن النشاط الذي تتجاوز حدود القیم المحددة بموجب التنظیم 

الساري المفعول، ویحدد هذا الرم بنفس طریقة الرسم التكمیلي على التلوث الجوي ذو 

 1المصدر الصناعي.

المطاطیة رسما على األطر  2006أسس قانون المالیة لسنة الرسم على العجالت:  -5

دج عن 10الجدیدة المستوردة و/أو المصنوعة محلیا، حیث یحدد مبلغ هذا الرسم كما یلي: 

 دج عن كل إطار مخصص للسیارات الخفیفة.5كل إطار مخصص للسیارات الثقیلة، 

شحوم ، رسما على الزیوت وال2006أسس قانون المالیة لسنة  الرسم على الزیوت: -6

دج/طن مستورد أو مصنوع محلیا التي تنجم عن 12.500وتحضیر الشحوم، یحدد بمبلغ 

2مستعملة.زیوت  استعمالها

 24، المؤرخ في 2003، المتضمن قانون المالیة لسنة 11-02الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون رقم  1 
 35، ص.86، ع.2002دیسمبر  25، الصادر في ریدة الرسمیةالج، 2002دیسمبر 

 31، المؤرخ في 2006، المتضمن قانون المالیة لسنة 16-05الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون رقم  2 
 23، ص.85، ع.2005دیسمبر 31، الصادر فيالجریدة الرسمیة، 2005دیسمبر 
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 الفصل الثاني: السیاسة البیئیة الحضریة في الجزائر

 خالصة الفصل:

ودا معتبرة في مجال توصلنا من خالل هذا الفصل إلى أن الدولة الجزائریة كرست جه  

، وذلك من خالل القوانین والتشریعات ومختلف اإلستراتیجیات التي اتبعتها حمایة البیئة

للقضاء على المشاكل التي تعاني منها، بحیث قامت في مجال تسییر النفایات بإنشاء 

برنامجا متكامال لتسییر نفایات البلدیة الذي استطاعت من خالله التقلیص نوعا ما من إنتاج 

ید الصحة العمومیة، واستطاعت أیضا في مجال المیاه أن تزود التي من شأنها تهدالنفایات 

المواطن بالمیاه الصالحة للشرب، كما قامت بتدعیم وٕانشاء برامج التطهیر والصرف الصحي 

  ومعالجة المیاه القذرة، وكذا تحسین محیط الحیاة.

وب، والدلیل لكن رغم هذه الجهود التي قامت بها، إال أنها لم تتوصل إلى المستوى المطل  

ما نالحظه في معظم المدن الجزائریة أنها مازالت تعاني من عدة مشاكل منها مشكلة 

التخلص من النفایات، وكذا التفریغ العشوائي لها، وهذا راجع إلى عدم التطبیق الفعلي 

من طرف الهیئات المختصة على أرض الواقع، وكذا نقص التوعیة البیئیة لدى للقوانین 

 صرفاته وسلوكاتها المضرة بالبیئة.المواطن، وت
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 الفصل الثالث: السیاسة البیئیة الحضریة في والیة تیزي وزو
والیة تیزي وزو مجموعة من المشاكل البیئیة من بینها مشكلة النفایات، مشكلة تعرف    

ات المختصة في مجال وث الموارد المائیة، تدهور المساحات الخضراء، هذا ما أدى بالهیئلت

ر للتقلیص من حدة هذه المشاكل لى اتخاذ مجموعة من التدابیإوالیة تیزي وزو ب حمایة البیئة

 وخطورتها وهذا بغیة تحقیق تنمیة مستدامة.

السیاسة البیئیة الحضریة في والیة تیزي وزو وقمنا بتقسیمه  الفصل إلىسنتطرق في هذا   

ول تعریف وتقدیم والیة تیزي وزو، وفي مباحث، حیث سنتناول في المبحث األ أربع إلى 

الوالیة، وفي المبحث  في المبحث الثاني سنتطرق إلى وضعیة ومشاكل البیئة الحضریة

ة البیئة الحضریة ولتحقیق تنمیة مستدامة، أما في الثالث إلى أهم اآللیات المتبعة لحمای

البیئیة في والیة  المبحث الرابع سنتطرق إلى الوسائل والهیاكل التي تقوم بتنفیذ السیاسات

.وزو تیزي
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 الفصل الثالث: السیاسة البیئیة الحضریة في والیة تیزي وزو

 الدراسة بحالة المبحث األول: التعریف

 نبذة تاریخیة عن والیة تیزي وزو: المطلب األول: 

النباتات الشائكة ذات األزهار ذي لون أصفر التي أصل تسمیة تیزي وزو مشتق من    

أعطت اسمها إلى تیزي وزو، حیث ینقسم إلى قسمین: تیزي = الهضبة باألمازیغیة، أما 

 ذو أزهار بلون أصفر. شائك أوزو = نبات

منطقة القبائل بشكل عام ومنطقة تیزي وزو بشكل خاص تنعش ذاكرتنا بالتاریخ الذي مرت 

استقاللها إلى مقاومة في الثورة التحریریة في الجزائر، والتي یعود الفضل به المنطقة أثناء 

وشجاعة قادة الثورة الذین حفروا أسمائهم على واجهة الثورة من بینهم اللة فاطمة نسومر 

وعمیروش. ونتیجة لعدید من الغزوات التي عرفها تاریخ هذه المنطقة انشغل السكان بإیجاد 

، وقاموا ببناء قرى معزولة ومتفرقة وهذا النسیج المعماري سمي مآوي لهم في قمم الجبال

متمثلة في بعض اآلثار الرومانیة المتناثرة و المصادر المرتبطة بالتاریخ القدیم نادرة  بالقبائل.

، وجامع سحاریج، وأیضا كتابات هنا وهناك، خاصة في مناطق تیقزیرت ( مناطق سیاحیة)

اإلدریسي والبكري وابن هندل تتقارب لتقول أن منطقة تیزي بعض المؤرخین والجغرافیین مثل 

  1وزو هي همزة وصل بین بجایة ودلس.

ویعتبر برج سیباو شاهد حاكي على مرور األتراك إلى منطقة القبائل، وكان إطار إداري   

والتین اللذان یعتبران كمورد أساسي لعیش لجمع الضرائب على الدخل من حصاد الزیتون 

ذلك الوقت. هذه النقطة اإلستراتیجیة حافظت على أهمیتها بإعطاء بدایة لقطب  السكان في

1 République Algérienne Démocratique et Populaire, Direction de la Programmation et de 
suivi budgétaires de la wilaya de Tizi Ouzou, Annuaire statistique année 2015, p.4  
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 الفصل الثالث: السیاسة البیئیة الحضریة في والیة تیزي وزو
تجاري" سوق السبت"، وتشكل نقطة انطالق بالنسبة للفرنسیین إلنشاء مستوطنات وتهریب 

 المواطنین إلى الجبال.

)، حیث تعتبر 1962-1954تشكل والیة تیزي وزو مركز للثورة التحریریة الجزائریة(    

   1قام بها الجیش االستعماري الفرنسي.ة الثالثة (تیزي وزو) مسرح العملیات التي الوالی

  تقدیم عام لوالیة تیزي وزو: المطلب الثاني:

كلم شرق 100والیة تیزي وزو هي والیة ساحلیة تقع في شمال وسط الجزائر على بعد    

تیزي وزو المقر ، وتعتبر مدینة 2كلم3568الجزائر العاصمة، تتربع على مساحة تقدر ب 

 الرئیسي للوالیة.

من الشرق إلى الغرب. دة وهذه الوالیة عبارة عن معقل واسع یتكون من سلسلة جبال ممت  

 55درجة و 36دقیقة شمال خط غرینتش، و 28درجة و 36وتقع الوالیة على خطي عرض 

 4خط غرینتش، ودقیقة شرق  45درجة و 3دقیقة شمال شرق خط غرینتش، وخطي طول 

 2دقیقة غرب خط غرینتش. 31درجة و

 في:الحدود الطبیعیة لوالیة تیزي وزو تتمثل 

 من الشمال: البحر األبیض المتوسط. -

 من الشرق: مرتفعات أكدافو. -

 من الغرب: التالل والودیان. -

 من الجنوب: سلسلة جبال جرجرة. -

1 Loc. cit  
2 ibid, p.5  

119 
 

                                                           



 الفصل الثالث: السیاسة البیئیة الحضریة في والیة تیزي وزو
 الحدود اإلداریة تتمثل في:

 وسط.من الشمال: البحر األبیض المت -

 من الشرق: والیة بجایة. -

 من الغرب: والیة بومرداس. -

 1من الجنوب: والیة بویرة. -

 21بلدیة و 67تنقسم والیة تیزي وزو إداریا إلى  1984وفقا للتقسیم اإلداري األخیر في 

قریة، وهذه الوالیة هي التي لدیها أكبر عدد من البلدیات على المستوى  1450دائرة و

 2نسمة. 152176 السكان فیها بالوطني، ویقدر عدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Loc.cit  
2 République Algérienne Démocratique et Populaire, Direction de la Programmation et de 
suivi budgétaires de la wilaya de Tizi Ouzou, Annuaire statistique année 2016, p.6  
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 الفصل الثالث: السیاسة البیئیة الحضریة في والیة تیزي وزو
 )2تقسیم الدوائر حسب المساحة (كلم

 
 

 المساحة عدد البلدیات الدائرة

 % كلم

 %3,46 102,36 1 تیزي وزو 

 %4,90 144,89 4 عین الحمام 

 %12,18 360,27 5 عزازقة 

 %10,78 319,01 4 أزفون 

 %3,46 102,35 4 بني دوالة 

 %2,80 82,74 3 بني یني 

 %4,13 122,13 4 بوغني 

 %7,10 209,97 4 بوزقان 

 %5,82 172,23 4 ذراع بن خدة 

 %8,09 239,21 4 ذراع المیزان

 %2,93 86,73 3       األربعاء نثییراثن 

 

 %2,86 84,47 3 إفارحونن

 %2,24 66,15 2 معاتقة

 %3,12 92,37 2 ماكودة 

 %4,37 129,25 3 مقلع 

 %2,54 74,99 3 أیت واسیف 

 %4,72 139,54 4 واضیة 

 %4,76 141,21 3 واقنون 

 %5,62 166,38 3 تیقزیرت 

 %2,60 76,91 2 تیزي غنیف 

 %1,51 44,79 2 تیزي راشد 

 - 2957,94 67 21 المجموع

 المصدر:

  République Algérienne Démocratique et Populaire, Annuaire statistique année2016, 

op.cit, p.6  
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 الفصل الثالث: السیاسة البیئیة الحضریة في والیة تیزي وزو

                                  
 ن باالعتماد على معطیات الجدول السابقیمن إعداد الطالبت المصدر:

 

 خریطة والیة تیزي وزو:    

 المصدر:    

  République Algérienne Démocratique et Populaire, Annuaire statistique année2016,  

op.cit, p.7  
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 الفصل الثالث: السیاسة البیئیة الحضریة في والیة تیزي وزو
 المعطیات الجغرافیة:المطلب الثالث: 

یتمیز الشكل العام لوالیة تیزي وزو بغلبة المناطق الجبلیة ذات تضاریس وعرة، ویمكن    

 ترتیبها على النحو التالي:

 السلسلة الساحلیة: -1

 الكتلة الساحلیة تقزیرت -   

 الكتلة الساحلیة أزفون -   

 المنطقة التلیة عزازقة -   

واد سیباو: یشغل الجزء الشمالي المركزي للوالیة، ویرتفع في الجزء الشرقي من سلسلة  -2

 وینبع من الشرق إلى الغرب بین المرتفعات الجبلیة للوالیة والسلسلة الساحلیة.جرجرة، 

یحدها من الشمال واد سیباو ومن الجنوب سلسلة جرجرة، المنحدرات تتجاوز  الجبال: -3

 من المنطقة بأكملها. 20%

المنطقة التلیة تیزي غنیف: وتقع في الجزء الجنوبي الغربي من الوالیة، یبلغ متوسط  -4

 %25و 12.5م، بینما المنحدرات تتراوح عامة بین 500و 400االرتفاع ما بین 

سلسلة جرجرة: تمتد من الغرب إلى الشرق في الجزء الجنوبي من الوالیة ویصل ارتفاعها -5

، بعض %40م، وتشمل على منحدرات قویة وحادة تزید عن 2000إلى 

1) تسمح بوصل بین مناطق بویرة وبجایة.KonilalN, Chelata’(تیزيالمرتفعات

1 ibid, pp.8,9 
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 الفصل الثالث: السیاسة البیئیة الحضریة في والیة تیزي وزو
 لوالیة تیزي وزو:الموارد المائیة 

للمیاه في وسط البالد، ومثل كل الودیان في شمال  امعتبر  اتمثل منطقة القبائل خزان   

الجزائر فإن ودیان والیة تیزي وزو تمتاز بعدم االنتظام، ففي موسم األمطار تصل غالبا إلى 

میاه  تیارات رقیقة من الماء في أغلبیتهادرجة الفیضان، وفي موسم الجفاف تنخفض إلى 

المنطقة تنصب أساسا في واد سیباو ومعظم المیاه منبعها جبال جرجرة، هذا الواد یعبر 

الوالیة من الشرق إلى الغرب، وحتى السلسة الساحلیة تحتوي على مئات األنهار ذات 

األهمیة االجتماعیة واالقتصادیة نذكر منها: أسیف نبوبهیر، واد جمعة، واد بوقدورة، أسیف 

بطة، وأودیة ساحلیة أخرى ا، أسیف الحمام، واد عیسي، واد قصاري، واد ر واد أوسرذون

   .1صغیرة

ومن بین الموارد المائیة الرئیسیة في الوالیة واد سیباو وهو أكبر نهر فیها، وتبلغ   

 كلم، ویشمل على ستة روافد رئیسیة:100، وطوله 2كلم2500مساحته

 على الضفة الیسرى:

 واد بوقدورة. -

 واد عیسي. -

 بطة. اواد ر  -

 على الضفة الیمنى:

 واد تامدة -

1 ibid, p.10  
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 الفصل الثالث: السیاسة البیئیة الحضریة في والیة تیزي وزو
  Dissواد دیس -

  Stita واد ستیتة -

ویمثل واد سیباو المصدر الرئیسي لمیاه الشرب في الوالیة، ویسهم في حد كبیر في ري   

المختلفة ویتم تغذیة المیاه الجوفیة أساسا من المیاه السطحیة لواد سیباو وروافده، محاصیل لا

  1مم/سنة.1000األمطار التي تقدر نسبتها بباإلضافة إلى میاه 

 كما تشمل الوالیة على عدد كبیر من المنابع التي تقع أساسا في الجهة الشمالیة من جرجرة،  

 924عدد المنابع ب معات الجبلیة النائیة، ویقدروهي تستخدم غالبا میاه للشرب في المجت

ملیون  22ل/ثانیة، وأكثر من701,71بمنبع رئیسي بتدفق إجمالي یقدر  90 منبع منها

  2/سنة.3م

 المناخ:

تقع والیة تیزي وزو في الجزء الشمالي للجزائر في منطقة اتصال وصراع بین الكتل   

أفریل، الكتل الهوائیة -نوفمبر إلى مارس-الهوائیة القطبیة والمداریة، من شهر أكتوبر

دة والرطوبة، باقي أشهر السنة الكتل الشمالیة تطغى على المنطقة محدثة فصل یتمیز بالبرو 

 الهوائیة المداریة تصعد محدثة حرارة وجفاف.

1 République Algérienne Démocratique et Populaire, Direction de   l’environnement, etat de 
l’environnement, p.09 
2  République Algérienne Démocratique et Populaire, Annuaire statistique année 2015, 
op.cit, p .12   
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 الفصل الثالث: السیاسة البیئیة الحضریة في والیة تیزي وزو
مم، یمكن أن تتساقط في 1000إلى 600كمیة تساقط األمطار في المنطقة تتراوح بین 

بضعة أسابیع على شكل زخات تتراوح مدتها من بضعة ساعات إلى بضعة أیام، وقد تتغیر 

بالنسبة للثلوج فإنها تتساقط بكثافة في جبال جرجرة والحد كمیتها من سنة إلى أخرى، أما 

 1ى.الشرقي للمرتفعات الوسط

 المبحث الثاني: وضعیة البیئة الحضریة لوالیة تیزي وزو

 المطلب األول: وضعیة النفایات

 2016تقدر كمیة النفایات المنزلیة المنتجة على مستوى والیة تیزي وزو لسنة   

 تخضع للمعالجة والتثمین . %30إلى % 25 طن/سنة، منها 400.000ب

حالیا، فعملیة جمع النفایات تقع على عاتق المصالح البلدیة، ونظرا لنقص الموارد المالیة 

في ظروف مالئمة، وتكوین المسیرین والتوجیهات المحددة، فوظیفة جمع النفایات ال تسیر 

ویتم جمع هذه النفایات باستخدام مركبات قدیمة وفي حالة سیئة. وتقدر عدد المركبات في 

إلى  20عدل المركبات الجامدة (التي ال تعمل) بمختلف أنواعها، ویقدر مب 382الوالیة ب

 .2وهذا ناجم عن مشاكل الصیانة ونقص كفاءة التسییر  30%

أما بالنسبة لتنظیف الشوارع العمومیة فنالحظ أن هناك نقص وقصور كبیر، والدلیل على   

ذلك ما نراه في أغلب شوارع الوالیة، خاصة في المراكز الحضریة الرئیسیة منها، حیث یتم 

1 ibid, pp.11,12 
مقابلة مع السیدة لعزیب لیندة، رئیسة مصلحة البیئة الحضریة والصناعیة، مدیریة البیئة لوالیة تیزي وزو،وكان السؤال  2 

 ؟ وكیف تتم عملیة جمعھا؟ 2016كاآلتي: بكم تقدر كمیة النفایات المنزلیة المحصاة لسنة 
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 الفصل الثالث: السیاسة البیئیة الحضریة في والیة تیزي وزو
التخلص من النفایات في ظروف صعبة وفي شاحنات غیر مناسبة والتي یسقط جزء من 

 نقلها، وهذا ما یعطي مظهر مؤسف ومشوه لمدننا. حمولتها في الطریق أثناء

یبعث  أما فیما یخص ظروف التخلص من النفایات، فالمالحظ أن الوضع العام ال یزال   

قلق، رغم أنه في السنوات األخیرة بذلت جهودا معتبرة لتنظیم مكب النفایات البلدیة. ى العل

والیة، نالحظ نقص اإلدارة والتحكم في ووفقا للجرد الجزئي الذي قامت به مدیریة البیئة لل

النفایات الحضریة، وهذا مرتبط بغیاب أو عدم كفایة مراكز الردم التقني ومكبات النفایات 

مفرغة،  1500المراقبة فضال عن انتشار مقالب عشوائیة وغیر قانونیة التي یمكن تقدیرها ب

ي هذه المفارغ المخصصة هكتار من المساحة المملوءة بالنفایات، وف 75أي ما یقدر ب 

للنفایات المنزلیة تلقى فیها النفایات السامة من األنشطة االقتصادیة والمراكز اإلستشفائیة بما 

في ذلك النفایات التشریحیة بطریقة غیر مشروعة جنبا إلى جنب مع النفایات المنزلیة، وتقدر 

  1 طن/یوم.5نسبة نفایات المستشفیات ب

 غ العشوائیة كما یلي:ویمكن تقسیم هذه المفار 

مفرغة في الغابات منها غابة أكفادو، بني غوربي، عزوزة، تامقوت ومزرانة، وهذا یشكل  25

 خطرا كبیرا للتلوث البیئي وخصوصا حرائق الغابات. 

كیف تقیمون ظروف التخلص من النفایات في  ، وكان السؤال كاآلتي:مرجع سابقمقابلة مع السیدة لعزیب لیندة،  1 
 الوالیة؟
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مفرغة في الوسط الحضري، حیث یتم تفریغ النفایات بطریقة غیر الئقة من طرف  1475

الخاصة بالبیئة، باإلضافة إلى عدم المراقبة من طرف  المواطنین وعدم احترام القوانین

 1المسؤولین.

 

 المكان نفسه 1 
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 الفصل الثالث: السیاسة البیئیة الحضریة في والیة تیزي وزو
 :الجدول التالي یبین عدد المفارغ العشوائیة

 المالحظة المساحة مكان التفریغ البلدیة الدائرة 

كلم من مقر والیة تیزي وزو على طریق 6على بعد  عین الحمام 

 17شارع

 مفرغة بلدیة غیر مراقبة    هكتار1

 (قید االستغالل)  

 مفرغة بلدیة غیر مراقبة   هكتار0.5 أیت مسالین     أقبیل  عین الحمام

 (قید االستغالل)   

كلم من مقر والیة تیزي وزو على  10على بعد  أیت یحي 

 طریق مقلع

 مفرغة بلدیة غیر مراقبة  هكتار 7

 (قید االستغالل)    

 مفرغة بلدیة غیر مراقبة    هكتار 5 عبود (غابة إعكورن) عزازقة 

 (قید االستغالل)  

 مفرغة بلدیة غیر مراقبة   هكتار 2 أورقیق ( واد سیباو) فریحة 

 (قید االستغالل)   

 مفرغة بلدیة غیر مراقبة    هكتار 1 12حدود بلدیة أدكار، مخرج طریق شارع  إعكورن عزازقة

 (قید االستغالل)  

 مفرغة بلدیة غیر مراقبة     هكتار0.5 سیدي عیسى، تابودة زكري 

 (قید االستغالل) 

 مفرغة بلدیة غیر مراقبة    هكتار1 كلم من مقر الوالیة 2 إفیغا 

 (قید االستغالل)  

 مفرغة بلدیة غیر مراقبة    هكتار5 مالسة أزفون 

 (قید االستغالل)  

 م من مقر الوالیة 500 أیت شافع أزفون

 مقر البلدیة

 مفرغة بلدیة غیر مراقبة   هكتار0.5

 (قید االستغالل)   

 مفرغة بلدیة غیر مراقبة   هكتار0.5 ثمرقستاوریرث،  أغریب 

 (قید االستغالل)   

 مفرغة بلدیة غیر مراقبة   هكتار0.5 أیت الحاج، المجتوم، أزرو، أقني مزیان أقرو 

 (قید االستغالل)   

 قریة ثغامونت  أیت محمود بني دوالة

 عزوز الغزیرة

 مفرغة بلدیة غیر مراقبة   هكتار 0.7

 (قید االستغالل)   
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 مفرغة بلدیة غیر مراقبة   هكتار5 إزم-ثیغزرت إغیل بني عیسي 

 (قید االستغالل)   

 مفرغة بلدیة غیر مراقبة    هكتار2 ثیمزرین بني یني بني یني

 (قید االستغالل)  

 مفرغة بلدیة غیر مراقبة  هكتار6 إشیواش بوغني  بوغني

 (قید االستغالل)    

 مفرغة بلدیة غیر مراقبة    هكتار2 أكرییر آسي یوسف 

 (قید االستغالل)  

 مفرغة بلدیة غیر مراقبة   هكتار1.5 أزغار بوزقن 

 (قید االستغالل)   

 مفرغة بلدیة غیر مراقبة    هكتار0.5 بوبهیرواد  أومالو-إیلوال بوزقن

 (قید االستغالل)  

ثاوریرث بوار، إیدیر  عمران، أمقران، بركیس،  بني زكي 

 منصورة

 مفرغة بلدیة غیر مراقبة    هكتار0.2

 (قید االستغالل)  

 مفرغة بلدیة غیر مراقبة   هكتار0.5 قارسفن، محاقةقریة إ إیجور 

 (قید االستغالل)   

 مفرغة بلدیة غیر مراقبة  هكتار7 لعزیب ذراع بن خدة ذراع  بن

 (قید االستغالل)    

متر من المفرغة 50على بعد  هكتار1 ثالة تولموست تادمایت خدة   

البلدیة المراقبة التي هي قید 

  اإلنجاز

 مفرغة بلدیة غیر مراقبة    هكتار0.04 لخروبة سیدي نعمان 

 (قید االستغالل)  

 مفرغة بلدیة غیر مراقبة  هكتار4 أورجة إفرحونن إفرحونن

 (قید االستغالل)    

مفرغة بلدیة مراقبة قید اإلنجاز،  هكتار0.1 إمریغان إمصوالح 

التي تستقبل نفایات بلدیة إلیلتن، 

 إمصوالح، أبي یوسف   
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األربعاء  األربعاء

 نثییراثن

 طریق قریة أیت أث علي 

 ثاوریرث مقران

 مفرغة بلدیة مراقبة  هكتار1.5

 (قید االستغالل) 

 مفرغة بلدیة مراقبة  هكتار0.2 واد عیسي (ألما) إیرجن نثییراثن

 (قید االستغالل) 

 مفرغة بلدیة مراقبة  هكتار0.1 غابة حالمان أیت عقوشة 

 (قید االستغالل) 

البلدیة تنقل نفایاتها إلى مركز الردم  هكتار2 قریة، كل قریة لدیها مزبلة للتفریغ 29 معاتقة معاتقة

 التقني لبوغني

البلدیة تنقل نفایاتها إلى مركز الردم  هكتار0.01 مخرج البلدیة طریق مشطراس سوق اإلثنین 

 لبوغنيالتقني 

البلدیة(قید أماكن التفریغ  هكتار1.5 مزبلة للتفریغ 19 ماكودة   ماكودة

اإلستغالل)+اتفاقیة مع مركز الردم 

 التقني لواد فالي

 مفرغة بلدیة غیر مراقبة هكتار4 فراجن بوجیمة 

 (قید االستغالل) 

  مفرغة بلدیة غیر مراقبة هكتار2 شیفا مقلع مقلع

 (قید االستغالل) 

 مفرغة بلدیة غیر مراقبة    هكتار1 واد بویهیر، أیت خلیلي صوامع 

 (قید االستغالل)  

 مفرغة بلدیة غیر مراقبة     هكتار3 أمالو أقرو واضیة   

 (قید االستغالل) 

 مفرغة بلدیة غیر مراقبة   هكتار0.5 طریق أث بوبادو تیزي نتالثة  واضیة

 (قید االستغالل)   

 مفرغة بلدیة غیر مراقبة   هكتار0.06 أیت أولحاج، أیت عمار أث بوبادو 

(قید االستغالل)+اتفاقیة مع    

 مركز الردم التقني لواد فالي

 مفرغة بلدیة غیر مراقبة    هكتار0.08 مدخل المقر الرئیسي للبلدیة أقني یغران 

 (قید االستغالل)  
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إهذإكاون، جسر تامدة، جبلة، مزبلة ثمغارث،  واقنون واقنون

 خشبانة

 مزبلة بلدیة (قید االستغالل) هكتار0.5

مفرغة بلدیة غیر مراقبة      هكتار4 تیسیرة تیقزیزت 

 (مستغلة إلى یومنا هذا)

 مفرغة بلدیة غیر مراقبة  هكتار 0.01 قریة ثملیلین إفلیسن تیقزیرت

 مزبلة بلدیة(قید اإلستغالل) هكتار0.5 مزبلة 18 مزرانة 

(قید   مفرغة بلدیة غیر مراقبة    هكتار0.022 تاسدارت أیت أومالو تیزي راشد

 االستغالل)

 المصدر: 

République Algérienne Démocratique et Populaire, Direction de l’environnement de la wilaya 

de tizi ouzou, Fiche Synoptique enviromental. 

تخضع إلى العمل المنظم فیما یخص المعالجة  ال النسبة للنفایات القابلة للتدویرأما ب  

واالسترجاع وٕاعادة التدویر على الرغم من وجود نشاطات صارمة في هذا المجال، وهذا نظرا 

إلعادة معلومات والوعي لدى العاملین والمستخدمین. وتقدر كمیة النفایات القابلة للنقص ا

 التدویر كما یلي:

 طن/السنة. 3600الورق والكرتون 

 طن/سنة. 3400البالستیك 

 طن/سنة. 45720الزجاج 

  طن/سنة. 4800المعادن 

طن/یوم  540وفي ما یخص النفایات الهامدة فتنتج والیة تیزي وزو كمیات معتبرة تقدر ب 

طن/سنة، وهي مولدة من طرف قطاع البناء واألشغال العمومیة  197100ما یعادل 
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وتتمثل النفایات   )batiment, des travaux publics et hyrauliqueوالهیدرولیك(

 فیما یلي:الناتجة عن هذا القطاع 

 قطاع البناء: اإلسمنت، اآلجور السیرامیك، البالط، القرمید. -

قطاع األشغال العمومیة: تتمثل أساسا في الحصى، التراب وكذا مخلفات  -

  1الهدم...وغیرها.

 المطلب الثاني: وضعیة الموارد المائیة في والیة تیزي وزو:

سیباو: یعتبر واد سیباو المصدر الرئیسي لمیاه الشرب في والیة تیزي تدهور واد  •

من إنتاج میاه الشرب كما یسهم بحد كبیر في ري المحاصیل  %80وزو، حیث یوفر 

 المختلفة.

، حیث یقدر التدفق  اإلجمالي الناتج عنها ب 209عدد الحفر قید اإلستغالل هو 

 /یوم.3م168900

هایتها نتیجة لنقص المیاه الجوفیة، والحفر األخرى تعاني من ن لىإحفرة وصلت  32وحالیا 

عدد معتبر من الحفر واآلبار  لىإخاصة في ارتفاع سیباو، هذا باإلضافة ضعف في اإلنتاج 

غیر المسجلة وغیر القانونیة، حیث یتم استخراج المیاه الجوفیة من قبل المزارعین وغیرهم 

 ویزداد الوضع سوءا خاصة في فترات الجفاف.وبالتالي اإلفراط في استعمالها 

 لسكان في والیة تیزي وزو، تضل لإذا كان واد سیباو دائما المصدر الرئیسي لمیاه الشرب 

1  République Algérienne Démocratique et Populaire, Direction de l’environnement de la 
wilaya de tizi ouzou, etat de l’environnement, op.cit, pp.18,19 
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للمیاه المستعملة في الوالیة، حیث تغطي شبكة  الحقیقة أنه هو أیضا الجامع الرئیسي

ویبلغ طولها اإلجمالي السكان، من احتیاجات  %80الصرف الصحي في الوالیة حوالي 

تحتوي على ما  كم، تلقى مباشرة في الواد. وهناك محطات معالجة لكن ال2000أكثر من 

من المیاه المنزلیة المستعملة المتولدة سنویا والملقاة في  3ملیون م50یكفي من أجهزة لعالج 

  1النهر.

 هي كاآلتي: سیباو من بین عوامل التدهور المسجلة لواد عوامل تدهور وتلوث واد سیباو:

التلوث الطبیعي: یتمثل في االنجراف الشدید على مستوى المناطق التالیة: فریحة، تامدة، -1

تیزي راشد، سیخ أومدور، سیدي نعمان، برج سیباو، ذراع بن خدة، تادمایت وهذا االنجراف 

ن األراضي یبرز نقل عناصر الطین نحو الواد، األمر الذي یؤدي إلى التلوث وخسارة كبیرة م

       2الزراعیة.

 التلوث الصناعي: -2

قبل شركات المناطق الصناعیة  من 2014یلخص الجدول التالي النفایات المتولدة في عام 

 في واد عیسي وذراع بن خدة.

 

 

 

 

1 ibid, pp.12,13  
2 ibid, p.13 
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 كمیات النفایات الصلبة المخزنة (طن) طن/سنة ات المتولدةینفاالكمیات  المناطق الصناعیة 

 الكهرومنزلیةتصنیع األجهزة 

ENIEM              

 )2013تصریح  (      

كلغ من البطاریات ومعدات أخرى 239

 كهروبائیة وٕالیكترونیة.

 طن من رواسب   المعادن. 550,862 

طن من رواسب مائیة التي تحتوي  94,98

على الطالء والمذیبات العضویة أو غیرها من 

 المواد الخطیرة.

والمحالیل طن من األمالح الصلبة  18

 المحتویة على السیانید  (كیمیاء)

محوالت تعتمد على النفط والزیوت  11

 طن)31,25(

صناعة المؤسسة الوطنیة لل

 االلیكترونیة لفریحة 

ENEL                 

 

طن من الزیوت  8,578لتر و 71800

الهیدرولیكیة االصطناعیة، النفط 

 والبطاریات...إلخ)

على مواد خطرة طن من الرواسب تحتوي  03

 Station( رواسب محطة التحیید 

neutralisation)( 

طن من أجهزة عازلة تحتوي على  0,118

 األمنیت.

الدیوان اإلقلیمي لتربیة الطیور 

 لتبوقیرت

ORAC                

طن من رولسب الماء المعالجة  30.60 

 /البوم3م200في السنة+ 

 رواسب محطات التصفیة.

         ذراع بن خدةمجمع النسیج 

)EATIT( 

طن من المعدات الكهربائیة مع 3.46

 الزیوت

 طن من رواسب هیروكسید الكربون  4232

ل) 1168بطاریة (96طن و 15.775

 لترمن الزیوت.800

SPA نفطال  منطقةNafta District 1.2محول على أساس ثنائي الفینیل متعدد الكلور  طن من الزیوت المستعملة

 PCBطن)    4(

SPA طن من رواسب تحتوي على  3.75 / نفطال فرع الوقود واد عیسي

 الرصاص ورواسب التحتوي علیها

 طن من النفط  1.08

 / لتر من النفایات السائلة 156000الوحدة الصناعیة للمنتوجات 
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 الصیدالنیة 

ALDPH SPA      

طن المواد الكیمیائیة المخبریة  76.96

تحتوي على مواد والنفایات الصلبة التي 

 خطیرة

 طن/سنة38400نواتج عصر الزیتون  معصرة زیت 400

Margine :19200 tonne/an 

Grignon : 19200 tonne/an 

 

Margine19200  یتم تفریغها في واد سیباو

  ما یؤدي إلى تلوثه. 

 المصدر: 

Direction de l’environnement de la wilaya de tizi ouzou, etat de l’environnement, op.cit,  

p.15  

مفرغة عشوائیة أو مقالب غر قانونیة،  600حوالي باإلضافة إلى التلوث الصناعي نجد ال

الب القمامة على نتشار مق. واالمطلة على واد سیباو ل البلدیاتوالتي یتم تحدیدها من خال

 ضفاف الواد وروافده. 

 

 

 

بشعة للموقع، ولكن عبارة عن تهدیدات للبیئة، ویتسبب في وهذه الصور لیست فقط صورة 

 1آثار سلبیة ال رجعة فیها في بعض األحیان على المیاه الجوفیة ونوعیة المیاه.

 

 

1 Ibid, p.16 
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 المطلب الثالث: المساحات الخضراء

ى كلیا أو جزئیا ومغطتعتبر المساحات الخضراء منطقة أو جزء حضري غیر مبني    

 الطابع النباتي. ابعبارة أخرى هي رقعة جغرافیة یسیطر علیه، أو بالغطاء النباتي

وتحظى هذه المساحات بأهمیة بالغة كونها تساهم في التقلیل من الملوثات التي تهدد البیئة، 

 1فضال عن كونها مجال عام یتمیز بطابعه الجمالي والحیوي.

لتوسع العمراني على ث یعتبر ایوتعرف والیة تیزي وزو عدة مشاكل في هذا الجانب، بح   

 حساب المساحات الخضراء من بین المشاكل الرئیسیة التي تعاني منها البیئة الحضریة في 

الوالیة، وهذا راجع إلى عدم كفایة زراعة األشجار والنباتات وعدم تخصیص مساحات إلنشاء 

اء من فیة الهو حدائق عامة، بغرض تحسین نوعیة البیئة وخلق مناخ مالئم للعیش، وكذا تص

 طابع الجمالي للوالیة.نبعاثات العالقة في الجو، باإلضافة إلى إضفاء المختلف الغازات واإل

للفرد الواحد  2م1ب  وزو تقدر المساحة المخصصة للمساحات الخضراء حالیا في والیة تیزي

 للفرد الواحد. 2م20ومن المعیار الدولي  2م 1.5وهو أقل من المعدل الوطني 

مساحة موجودة والكثیر منها  68المسح المطبق على المساحات الخضراء عن وقد كشف   

  2في حالة سیئة.

 75، ص.مرجع سابقسفیان بوعناقة،  1 
2 République Algérienne Démocratique et Populaire, Direction de l’environnement de la 
wilaya de tizi ouzou, etat de l’environnement, op.cit, pp. 20،21  
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 :2017-03-28لدیة تیزي وزو، إحصاء حالة المساحات الخضراء الموجودة في ب

 البلدیة

 الدائرة

صنف 

المساحات 

 الخضراء

تسمیة المساحات 

 الخضراء

الوضع وفقا  الموقع

ألدوات تخطیط 

 المدن 

أنواع النباتات  2المساحة م

 الرئیسیة

حالة المساحات 

 الخضراء

 عدد األوامر التصنیف مصدر التمویل الهیئة المسیطرة

حدیقة سكویر   

 نوفمبر1

شارع عبان 

 رمضان 

إكلیل، شجر النخیل،  7000 /

 الورد

 مجهزة

Aménagé 

المجلس الشعبي 

  APCالبلدي

    PSD  القطاعي للتنمیةالمخطط 

        

 DUC مدیریة التعمیر والبناء

مصنفة بأمر من الوالي 

-12الصادر  256رقم 

04-2014 

 

حدیقة العقید محند   

 أولحاج 

األرجوان، شجر  9000 / أمام مقر الوالیة

الحور، شجر الرمان، 

 الورد

المجلس الشعبي  مجهزة

 APCالبلدي

    PSD  المخطط القطاعي للتنمیة

        

 DUC مدیریة التعمیر والبناء

مصنفة بأمر من الوالي 

-12الصادر  256رقم 

04-2014 

 

    الحدائق   تیزي وزو

 العامة

حدیقة األطفال  كراد 

 رشید

إكلیل، شجر النخیل،  7000 / شارع كراد رشید 

 الورد

المجلس الشعبي  جیدة

 APCالبلدي

      PCD  المخطط االبلدي للتنمیة

      

    PSD  المخطط القطاعي للتنمیة

        

 

مصنفة بأمر من الوالي 

-12الصادر  256رقم 

04-2014 

مصنفة بأمر من الوالي 

-12الصادر  256رقم 

04-201 

حدیقة محكمة تیزي   

 وزو

المجلس الشعبي  تتطلب إصالح الورد    400 / أمام المحكمة

 APCالبلدي

      PCD  للتنمیةالمخطط االبلدي 

      

    PSD  المخطط القطاعي للتنمیة

        

 

مصنفة بأمر من الوالي 

-12الصادر  256رقم 

04-2014 
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  Placette 17 

 1961أكتوبر 

شارع عبان 

رمضان أمام 

موسكي أرزقي 

 شرفاوي

 

 

/ 

إكلیل، شجر النخیل،  400

 الورد

المجلس الشعبي  

 APCالبلدي

    PSD  للتنمیةالمخطط القطاعي 

        

 DUC مدیریة التعمیر والبناء

مصنفة بأمر من الوالي 

-12الصادر  256رقم 

04-2014 

 

 1 5 / / / / 23800 / 5 5 / عالمجمو 

 

 

مركز مدینة تیزي  فندق بالوة 

 وزو

     / 200 Gazouأمر لم یصدر بعد المیزانیة التشغیلیة الفندق جیدة ، الورد / 

مركز مدینة تیزي  عمراوةفندق   

 وزو

     / 200 Gazouأمر لم یصدر بعد المیزانیة التشغیلیة الفندق جیدة ، الورد / 

المركز  تتطلب إصالح غیاب النباتات 9000 /       رجاونة مستشفى بالوة  

اإلستشفائي 

 CHUالجامعي 

 

  أمر لم یصدر بعد المیزانیة التشغیلیة

 

/ 

المركز اإلستشفائي   

 CHUالجامعي 

 ندیر محمد

، Gazou ،troène 2500 /       مركز المدینة

شجر النخیل، شجر 

التوت، األقحوان، 

fusain ،spirée  

المركز  جیدة

اإلستشفائي 

 CHUالجامعي 

 

  أمر لم یصدر بعد المیزانیة التشغیلیة

 

 

/ 

التطهیر  محطة الحدائق العامة تیزي وزو

STEP 

 بوخالفة غرب

مخرج غرب 

 بوخالفة

/ 2340 Gazou، 

 نباتات التزیین

الدیوان الوطني  تتطلب إصالح

 ONAللتطهیر 

مصایف التشغیل لمحطة التطهیر 

STEP 

  أمر لم یصدر بعد

 

/ 

المسرح الجهوي   

 كاتب یاسین

شجر النخیل،  295 / مركز المدینة

 األزهار

 / بعد أمر لم یصدر المسرح الجهوي كاتب یاسین / جیدة
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المخطط التوجیهي  مركز المدینة دار الثقافة  

للتهیئة العمرانیة 

PDAU  

، Gazouأشجار،  6000

 أحزمة خضراء

  أمر لم یصدر بعد میزانیة دار الثقافة دار الثقافة  جیدة

 

/ 

محطة التطهیر   

STEP  شرق تیزي

 وزو

مخرج شرق تیزي 

 وزو

/ 8500 Gazou ورد، 

شجیرات، أشجار، 

 أخرىأزهار 

الدیوان الوطني  جیدة

 ONAللتطهیر 

مصایف التشغیل لمحطة التطهیر 

STEP 

 / أمر لم یصدر بعد

 0 0 / / / / 29035 / 8 8  المجموع

 إقامة       

 جویلیة 5 

  مركز المدینة

/ 

 

200 

 

 

اإلكلیل، شجر 

 النخیل، الورد

المجلس الشعبي  یتطلب إصالح

 APCالبلدي

      PCD  المخطط االبلدي للتنمیة

      

مصنفة بأمر من 

APC/P  لتیزي وزو رقم

الصادر في  39

 2009نوفمبر 2

 

الحدائق  تیزي وزو

 الجماعیة

  دیسمبر  11إقامة 

 مركز المدینة

 

/ 

 

     400  

اإلكلیل، شجر 

 النخیل، الورد

المجلس الشعبي  یتطلب إصالح

 APCالبلدي

      PCD  المخطط االبلدي للتنمیة

      

مصنفة بأمر من 

APC/P  لتیزي وزو رقم

الصادر في  39

 2009نوفمبر 2

 

 إقامة   

Les genets 

 

 مركز المدینة

 

/ 

 

300 

اإلكلیل، شجر 

 النخیل، الورد

المجلس الشعبي  یتطلب إصالح

 APCالبلدي

      PCD  المخطط االبلدي للتنمیة

      

مصنفة بأمر من 

APC/P  لتیزي وزو رقم

الصادر في  39

 2009نوفمبر 2

مصنفة بأمر من 

APC/P  لتیزي وزو

الصادر في  39رقم 

 2009نوفمبر 2

 مصنفة بأمر من       PCD  المخطط االبلدي للتنمیةالمجلس الشعبي  یتطلب إصالحاإلكلیل، شجر    محمد  إقامة     
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 بوضیاف

 

 المدینة الجدیدة

 

لتیزي وزو رقم  APC       APC/Pالبلدي النخیل، الورد 500 /

الصادر في  39

 2009نوفمبر 2

 إقامة     

logts 600 

 Géni sider 

 المدینة الجدیدة

 

/  

200 

اإلكلیل، شجر 

 النخیل، الورد

المجلس الشعبي  یتطلب إصالح

 APCالبلدي

      PCD  المخطط االبلدي للتنمیة

      

مصنفة بأمر من 

APC/P  لتیزي وزو رقم

الصادر في  39

 2009نوفمبر 2

 

   إقامة  

 logts 600 

Quillery 

 المدینة الجدیدة

 

/  

300 

اإلكلیل، شجر 

 النخیل، الورد

المجلس الشعبي  یتطلب إصالح

 APCالبلدي

      PCD  المخطط االبلدي للتنمیة

      

مصنفة بأمر من 

APC/P  لتیزي وزو رقم

الصادر في  39

 2009نوفمبر 2

مصنفة بأمر من 

APC/P  لتیزي وزو

الصادر في  39رقم 

 2009نوفمبر 2

 إقامة  

logts 600 

EPLF   

 المدینة الجدیدة

 

/  

200 

اإلكلیل، شجر 

 النخیل، الورد

المجلس الشعبي  یتطلب إصالح

 APCالبلدي

      PCD  المخطط االبلدي للتنمیة

      

مصنفة بأمر من 

APC/P  لتیزي وزو رقم

الصادر في  39

 2009نوفمبر 2

 

 إقامة  

logts 200 

 

 المدینة الجدیدة

 

/  

200 

اإلكلیل، شجر 

 النخیل، الورد

المجلس الشعبي  یتطلب إصالح

 APCالبلدي

      PCD  المخطط االبلدي للتنمیة

      

مصنفة بأمر من 

APC/P  لتیزي وزو رقم

الصادر في  39

 2009نوفمبر 2

 

 1 8 / / / / 2300 / 8 8 / المجموع
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  20 alignement 

boiser 

  

 أرصفة المدینة

        

        / 

 

       / 

Freine, 

Sterculia, troen 

المجلس الشعبي  جیدة

 APCالبلدي

      PCD  المخطط االبلدي للتنمیة

      

مصنفة بأمر من 

APC/P  لتیزي وزو رقم

 2الصادر في  40

 2009نوفمبر 

 

 alignemet  تیزي وزو 

boiser 

alignement 

boiser 

الشارع الكبیر كراد 

 رشید

       

        / 

شجرة الكینا .  100

 (أوكالیبتوس)

المجلس الشعبي  جیدة

 APCالبلدي

      PCD  المخطط االبلدي للتنمیة

      

مصنفة بأمر من 

APC/P  لتیزي وزو رقم

 2الصادر في  40

 2009نوفمبر 

مصنفة بأمر من 

APC/P  لتیزي وزو

 2الصادر في  40رقم 

 2009نوفمبر 

  alignement 

boiser 

مدخل شرق غرب 

 المدینة

 

         / 

    1000 Freine, 

Sterculia, troen 

المجلس الشعبي  جیدة

 APCالبلدي

      PCD  المخطط االبلدي للتنمیة

      

مصنفة بأمر من 

APC/P  لتیزي وزو رقم

 2الصادر في  40

 2009نوفمبر 

 

 1 22 /                     / / /         1100 /          22        22         /        المجموع

حدائق  تیزي وزو

 متخصصة

ملتقى الطرق 

carrefours)( 

السبعةعشر لبلدیة 

 تیزي وزو

طرق مركز ملتقى 

المدینة، جرجرة، 

محطة متعددة 

 الخدمات

تیقزیرت، عزازقة، 

بني دوالة ، 

 المدینة الجدیدة

 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

  

ورود وأزهار أخرى 

 للتزیین

 

 

 

 جیدة       

 

المجلس الشعبي 

 APCالبلدي

 

 

        PCD  المخطط االبلدي للتنمیة

 

    PSD  المخطط القطاعي للتنمیة

          

مصنفة بأمر من 

APC/P  لتیزي وزو رقم

 2الصادر في  37

 2009نوفمبر 

 

 

 

مصنفة بأمر من 

APC/P  لتیزي وزو

 2الصادر في  37رقم 

 2009نوفمبر 

أمام مقر مدیریة  مشتلة     

 التربیة

المجلس الشعبي  جیدة        /         /        /

 APCالبلدي

    PSD  المخطط القطاعي للتنمیة

          

مصنفة بأمر من 

APC/P  لتیزي وزو رقم
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 2الصادر في  37

 2009نوفمبر 

 1               18          /              /        /        /         /      /       18      18         /      المجموع

   Direction de l’environnement de la wilaya de tizi ouzou, Service de la présérvation de la biodiversité                    المصدر:    

 et des écosystéme 
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المبحث الثالث: آلیات حمایة البیئة الحضریة في والیة تیزي وزو لتحقیق 

 التنمیة المستدامة

 المطلب األول: إدارة النفایات الحضریة  

ت والیة لمتسییر ومراقبة وٕازالة النفایات عالمتعلق ب 19-01تطبیقا ألحكام القانون رقم   

تیزي وزو على تنظیم، تسییر وٕادارة نفایاتها وذلك عن طریق البرنامج الوطني لتسییر 

 "، باإلضافة إلى إنشاء مراكز الردم التقنیة ومفارغ مراقبة. Progdemالنفایات البلدیة "

"، استفادت Progdemلنفایات البلدیة "لإلدارة المتكاملة لوفي إطار تنفیذ البرنامج الوطني   

والیة تیزي وزو من مخطط رئیسي لمعالجة النفایات المنزلیة یتمثل في المخطط التوجیهي 

" وهو خطة لتسییر النفایات البلدیة، مطبق Schémas diracteursلتسییر نفایات البلدیة "

التهیئة اإلقلیمیة والبیئة، وفقا للمرسوم  من طرف مكاتب الدراسات موافق علیه من وزارة

المحدد لكیفیات وٕاجراءات إعداد المخطط البلدي لتسییر النفایات  205-07التنفیذي رقم 

متاحة للجماعات المحلیة، ألنها تقترح سیاسة  المنزلیة وما شابهها ونشره ومراجعته، وهو أداة

لتسییر النفایات في منشأة أو موقع معین، مع عرض مزدوج المتمثل في التحكم في التكالیف 

1.وحمایة صحة اإلنسان والبیئة، ووضع طرق جمع ومعالجة النفایات
1 

والتي  دج وذلك لتطویر هذه الدراسات،55000000تلقت والیة تیزي وزو میزانیة قدرها 

 دراسة خطط توجیهیة لتسییر النفایات المنزلیة منها: 48عن إدراج   أسفرت

 1République Algérienne Démocratique et Populaire, Direction de l’environnement de la 
wilaya de tizi ouzou, Gestion de déchéts, p.24 
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دراسة قید المراجعة لم یتم الموافقة علیها بعد للبلدیات اآلتیة: مزرانة، تقزیرت،  43 -

إفلیسن، أزفون، أیت شافع، ذراع المیزان، تیزي غنیف، واضیة، عزازقة، بوزقان، عین 

یل، فریحة، إیفیغا، إیعكورن، زكري، تدمایث، سیدي نعمان، أیت الحمام، أبي یوسف، أقب

عقوشة، بني زكي، إلوال أومالو، إیجور، بوغني، آسي یوسف، بونوح، مشطراس، إفارحونن، 

إلیلتن، إمصوالح، معاتقة، بني دوالة، أیت محمود، بني عیسي، بني زمنزار، بني یني، 

 یقاث، أیت یحي موسى.  إبدرارن، یتفن، أغریب، أقرو، عین زاویة، فر 

 1تم الموافقة علیها. 05 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  ibid, p.25   
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والجدول التالي یبین تطبیق المخطط التوجیهي لتسییر نفایات البلدیة عبر بلدیات والیة تیزي 

 وزو:

 

 

 

 الوالیة

 

 

 

 الدائرة

 

 

 

 البلدیة

عدد السكان 

المقدر في 

31-12-

2008 

 البلدیةحالة تنفیذ المخطط التوجیهي لتسییر نفایات 

هل أعدت     

البلدیة 

مخطط 

 توجیهي؟

هل المخطط 

التوجیهي 

 ساري أم ال؟

تعمل بالمخطط التوجیهي أم ال؟ وٕاذا  هل البلدیة

 كان ال ماهو السبب؟

هل المخطط 

التوجیهي حقق 

هدف التفعیل 

 والتجدید؟

 ال نعم نعم نعم 142500 تیزي وزو تیزي وزو 

 ال نعم نعم نعم 35500 ذراع بن خدة  

 ال نعم نعم نعم 20600 ترمیثین ذراع بن  

 / ال(دراسة قید المصادقة من طرف البلدیة) ال نعم 22670 تدمایت خدة 

 / ال(دراسة قید المصادقة من طرف البلدیة) ال نعم 10612 سیدي نعمان  

 ال نعم نعم نعم 13146 إرجن األربعاء 

تیزي 

 وزو

 ال نعم نعم نعم 29004 األربعاء نثییراثن نثییراثن

 / ال(دراسة قید المصادقة من طرف البلدیة) ال نعم 4120 أیت عقوشة  

 / ال(دراسة قید المصادقة من طرف البلدیة) ال نعم 9384 مزرانة  

 / ال(دراسة قید المصادقة من طرف البلدیة) ال نعم 11962 تیقزیرت تیقزیرت 

 / المصادقة من طرف البلدیة)ال(دراسة قید  ال نعم 14288 إفلیسن  

 / ال(دراسة قید المصادقة من طرف البلدیة) ال نعم 17435 أرفون  

 / ال(دراسة قید المصادقة من طرف البلدیة) ال نعم 3780 أیت شافع أرفون 

 / ال(دراسة قید المصادقة من طرف البلدیة) ال نعم 12256 أعزیب  

 / المصادقة من طرف البلدیة)ال(دراسة قید  ال نعم 4638 أقرو  

 / ال(دراسة قید المصادقة من طرف البلدیة) ال نعم 38844 ذراع المیزان  

 / ال(دراسة قید المصادقة من طرف البلدیة) ال نعم 17519 عین زاویة ذراع  

 / ال(دراسة قید المصادقة من طرف البلدیة) ال نعم 12739 فریقاث المیزان 

 / ال(دراسة قید المصادقة من طرف البلدیة) ال نعم 20155 أیت یحي موسى  

 / ال(دراسة قید المصادقة من طرف البلدیة) ال نعم 24148 تیزي غنیف تیزي 
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 / / / ال 17690 مكیرة غنیف 

 / ال(دراسة قید المصادقة من طرف البلدیة) ال نعم 16435 واضیة  

 / / / ال 14435 أیت بوبادو واضیة 

 / / / ال 15479 نتالثةتیزي   

 / / / ال 9692 أقني یغران  

 / ال(دراسة قید المصادقة من طرف البلدیة) ال نعم 33654 عزازقة  

 / ال(دراسة قید المصادقة من طرف البلدیة) ال ال 23633 فریحة  

 / ال(دراسة قید المصادقة من طرف البلدیة) ال ال 8004 إیفیغا عزازقة 

 / ال(دراسة قید المصادقة من طرف البلدیة) ال ال 12226 إعكورن  

 / ال(دراسة قید المصادقة من طرف البلدیة) ال ال 3249 زكري  

 / ال(دراسة قید المصادقة من طرف البلدیة) ال نعم 24148 بوزقن  

 / ال(دراسة قید المصادقة من طرف البلدیة) ال نعم 3189 بني زكي بوزقن 

تیزي 

 وزو

 / ال(دراسة قید المصادقة من طرف البلدیة) ال نعم 13001 أومالوإیلوال  

 / ال(دراسة قید المصادقة من طرف البلدیة) ال نعم 10211 إیجور  

 / ال(دراسة قید المصادقة من طرف البلدیة) ال نعم 30692 بوغني  

 / ال(دراسة قید المصادقة من طرف البلدیة) ال نعم 17304 آسي یوسف بوغني 

 / ال(دراسة قید المصادقة من طرف البلدیة) ال نعم 9701 بونوح  

 / ال(دراسة قید المصادقة من طرف البلدیة) ال نعم 12298 مشطراس  

 / ال(دراسة قید المصادقة من طرف البلدیة) ال نعم 12323 إفرحونن  

 / ال(دراسة قید المصادقة من طرف البلدیة) ال نعم 9025 إلیلتین إفرحونن 

 / ال(دراسة قید المصادقة من طرف البلدیة) ال نعم 6520 إمصوالح  

 / ال(دراسة قید المصادقة من طرف البلدیة) ال نعم 31442 معاتقة معاتقة 

 / / / ال 14660 سوق اإلثنین  

 / ال(دراسة قید المصادقة من طرف البلدیة) ال نعم 21483 بني دوالة  

 / ال(دراسة قید المصادقة من طرف البلدیة) ال نعم 7653 أیت محمود بني دوالة 

 / ال(دراسة قید المصادقة من طرف البلدیة) ال نعم 7535 بني عیسي  

 / ال(دراسة قید المصادقة من طرف البلدیة) ال نعم 12147 بني زمنزار  

 / ال(دراسة قید المصادقة من طرف البلدیة) ال نعم 5705 بني یني  

 / ال(دراسة قید المصادقة من طرف البلدیة) ال نعم 5377 إبوذرارن بني یني 

 / ال(دراسة قید المصادقة من طرف البلدیة) ال نعم 3929 یتفن  

 / ال(دراسة قید المصادقة من طرف البلدیة) ال نعم 20231 عین الحمام  

 / ال(دراسة قید المصادقة من طرف البلدیة) ال نعم 7682 أبي یوسف عین  

 / ال(دراسة قید المصادقة من طرف البلدیة) ال نعم 8830 أقبیل  الحمام 
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 الفصل الثالث: السیاسة البیئیة الحضریة في والیة تیزي وزو

 / / / ال 14439 أیت یحي  

 / / / ال 23388 ماكودة ماكودة 

 / / / ال 15628 بوجیمة  

 / / / ال 24237 مقلع  

 / / / ال 11627 أیت خلیلي مقلع 

 / / / ال 9954 صوامع  

 / / / ال 10313 واسیف  

 / / / ال 6113 بومهدي واسیف 

 / / / ال 8521 أث تودرث  

 / / / ال 17425 واقنون  

 / / / ال 20263 أیت عیسى میمون واقنون 

 / / / ال 28969 ثیمیزارث  

 / / / ال 17161 تیزي راشد تیزي  

  / / ال 8790 أیت أومالو راشد 

 / /   1132438 67 المجموع     

 République Algérienne Démocratique et Populaire, Direction de l’environnement deالمصدر: 

 la wilaya de tizi ouzou, Fiche Synoptique enviromental, op.cit 

نالحظ من خالل الجدول أن معظم بلدیات والیة تیزي وزو قامت بإعداد المخطط    

لم یتم العمل به فعال إال في البلدیات التالیة( تیزي  التوجیهي لتسییر نفایات البلدیة إال أنه

وهذا ربما راجع لنقص اإلمكانیات  وزو، ذراع بن خدة، ترمیثین، إرجن، األربعاء نثییراثن)،

 المادیة والبشریة الالزمة لذلك.
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مراكز إضافة إلى البرنامج الوطني لتسییر نفایات البلدیة، قامت والیة تیزي وزو بإنشاء    

الردم التقني، وهي عبارة عن منشآت مصنفة تستقبل النفایات المنزلیة وتقوم بردمها في حفر 

ساكن أو أكثر وفي إطار التجمیع  100000تسمى خزانات، وهو منجز لعدد سكان یقدر ب

 مابین البلدیات.

المیزان،  وحالیا توجد أربعة مراكز ردم تقنیة في الوالیة وهي: واد فالي، واسیف، ذراع   

) EPICبوغني وهي قید االستغالل وتدار من طرف المؤسسة العمومیة الصناعیة والتجاریة (

 1لتسییر مراكز الردم التقني لوالیة تیزي وزو.

 

 

 

 لتقني لواسیفامركز الردم                                                                   مركز الردم التقني لواد فالي                       

         

 

 

  

 

          مركز الردم التقني لبوغني                                             مركز الردم التقني لذراع المیزان       

  المصدر:

République Algérienne Démocratique et Populaire, Direction de l’environnement de la wilaya 

de tizi ouzou, Gestion de déchéts,  

مقابلة مع السیدة لعزیب لیندة، مرجع سابق، وكان السؤال كاآلتي: ماهي اإلنجازات المحققة على مستوى والیة تیزي وزو  1 
 من أجل التخلص من النفایات؟
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كما قامت الوالیة بإنشاء مفارغ مراقبة، وهي عبارة عن مراكز صغیرة للردم التقني وهي    

ساكن وال تستوجب التجمیع مابین البلدیات، وبمساحة  100000منجزة لعدد السكان أقل من 

أقل من مساحة مراكز الردم التقني، وتتمثل هذه المفارغ المراقبة في: بني زمنزار، بني دوالة، 

       1إفرحونن، تادمایت، أقني قغران.

 نفس المرجع، ونفس السؤال 1 
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 جدول یبین مراكز الردم التقني و المفارغ المراقبة في والیة تیزي وزو 
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151 
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مركز الردم 

التقني مابین 

البلدیات 

 إیلوال أومالو

 موقوف ( مشروع منقول إلى موقع آخر)            

 خلیلي، إیلوال أومالو،  صوامع، إیفیغا، عین الحمام، أیت خلیلي،مقلع، إمصوالح، أیت

 

 بني زكي، 

مركز الردم 

التقني ما 

بین البلدیات 

 بوغني

موقوف في ماي  01 هكتار08 116910

، وعاد للعمل 2015

سبتمبر  4إبتداءا من 

2016 

بوغني، آسي  07 45166

یوسف، بونوح، 

معاتقة، سوق 

واضیة، اإلثنین، 

تیزي نتالثة، أیت 

 بوبادو

161127 

مركز الردم التقني ما 

 بین البلدیات لمزرانة

 

 موقوف ( مشروع منقول إلى موقع آخر)                

 .مزرانة، تقزیرت، إفلیسن، ماكودة، بوجیمة               

مركز الردم التقني ما 

 بین البلدیات لفریحة

ثم أوقفت بسبب معارضة إبتداءا من نوفمبر  2015(أطلقت األعمال في جوان  2012منقول إلى أغریب بعد وقفه في 

 ) فریحة، عزازقة، أغریب، إعكورن.2015
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مفرغة 
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مفرغة 

مراقبة لبني 

 دوالة

70000 2.21 

 هكتار

خزان قید االستغالل  1

 2015من ماي 

 21500 بني دوالة 09 5500

مفرغة 

مراقبةأقني 

 یغران

خزان سیستغل من  1 2م 3698 27500

طرف البلدیة 

وبمساعدة المؤسسة 

العمومیة للوالیة 

لتسییر مراكز الردم 

التقني لوالیة تیزي 

-EPWGوزو (

CET( 

 12852 أقني یغران 06 4700

 المصدر:

     République Algérienne Démocratique et Populaire,Fiche Synoptique enviromental, op.cit 

 

 المطلب الثاني: شبكة المیاه والصرف الصحي

 الفرع األول: شبكة المیاه

حیث تم  یعتبر توفیر المیاه الصالحة للشرب من األولویات األساسیة الحتیاجات المدن،   

وبلغ  %99ربط أغلبیة بلدیات الوالیة بشبكة المیاه الصالحة للشرب وتقدر نسبة الربط ب 

 1/ الیوم.3م 19505,87حجم الماء الموزع في الیوم للفرد الواحد ب

 

1  République Algérienne Démocratique et Populaire, Annuaire statistique année2016,  

op.cit, p. 180  
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 :2016یبین اإلمداد بالماء الشروب لسنة جدول 

عدد السكان الموصولین بشبكة  البلدیات

 المیاه

 نسبة الربط بشبكة المیاه )3حجم المیاه الموزعة في الیوم(م

 %99 40360 150654 تیزي وزو

 %99 40360 150654 معدل الدائرة

 %100 3271 20556 عین الحمام 

 %98 1340 8860 أقبیل

 98% 1081 7661 أبي یوسف

 %98 1740 14379 أیت یحي

 %99 7432 51574 معدل الدائرة

 %95 8200 36248 عزازقة

 %95 6500 24923 فریحة

 %72 1300 7199 إفیغا

 90% 370 3302 زكري

 %90 1000 11339 إعكورن

 %88 17370 79485 معدل الدائرة

 %99 4490 17358 أزفون

 %99 2600 12548 أغریب

 %100 1200 4735 أقرو

 %100 1500 3836 أیت شافع

 %100 9790 38779 معدل الدائرة 

 %100 6000 21889 بني دوالة 

 %100 1970 7823 أیت محمود

 %100 1200 10851 بني عیسي

 %100 1900 12610 بني زمنزار

 %100 11070 55090 معدل الدائرة

 %100 838 5829 بني یني
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 %99 730 5430 إبوذرارن

 99% 539 4040 یتفن

 %99 2107 15241 معدل الدائرة

 %100 4634 31767 بوغني

 %99 884 14997 آسي یوسف

 %99 776 9789 بونوح

 %99 1845 14033 مشطراس

 %99 8103 70268 معدل الدائرة

 %99 1516 24456 بوزقن

 %99 467 3401 بني زكي

 %99 1105 13029 إیلوال أومالو

 %99 1020 10362 إیجور

 %99 4108 51248 معدل الدائرة

 100% 6212 33982 ذراع بن خدة

 %98 1489 11433 سیدي نعمان

 %99 3343 23718 تدمایت

 99% 2756 19760 ثرمیثین

 %99 13800 88670 معدل الدائرة

 %99 5710 39431 ذراع المیزان

 %98 1529 17385 عین الزاویة

 %99 611 12765 فریقات

 %98 1825 20503 أیت یحي موسى 

 %99 9675 90470 معدل الدائرة

 %100 5500 29849 األربعاء نثییراثن

 %100 600 4589 أیت عقوشة

 %100 3000 13361 إرجن

 %100 9100 47799 معدل الدائرة
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 %98 1873 12408 إفرحونن

 %98 1374 9196 إلیلتن

 %98 998 6538 إمسوحال

 %98 4245 28049 معد الدائرة

 %99 5000 32571 معاتقة

 %99 2400 15104 سوق اإلثنین

 %99 7400 47675 معدل الدائرة

 %97 3100 23423 ماكودة

 %98 2250 15562 بوجیمة

 %98 5350 39226 معدل الدائرة

 %99 3650 24362 مقلع

 %98 1472 11578 أیت خلیلي

 %98 1199 9912 صوامع

 %98 6321 45625 معدل الدائرة

 %98 1288.20 10269 واسیف

 %98 762 6087 أیت بومهدي

 %98 852 8485 أیت تودرث

 %98 2902.20 24841 معدل الدائرة

 %99 2375 15865 واضیة

 %99 2037 14754 أیت بوبادو

 %99 2020 15571 تیزي نتالثة

 %99 1362 9750 أقني یغران

 %99 7794 55939 معدل الدائرة

 %98 6467.93 1839 واقنون

 %98 3321.28 20671 أیت عیسى میمون

 %98 3674.46 29338 ثیمیزار

 %98 13463.67 68648 معدل الدائرة
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 %99 1845 13235 تیقزیرت

 %100 1724 14542 إفلیسن

 %100 1141 9622 میرانة

 %100 4710 37533 معدل الدائرة

 %98 2914 30234 تیزي غنیف

 %99 1769 17795 مكیرة

 %99 4683 48338 معدل الدائرة

 %99 3178 17264 تیزي راشد

 %99 2091 8843 أیت أومالو

 %99 5269 26106 معدل الدائرة

 %99 195052.87 1160552 معدل الوالیة

 المصدر: 

  République Algérienne Démocratique et Populaire, Annuaire statistique année2016,  

op.cit, pp.178,180  

 : الصرف الصحي2الفرع 

إضافة إلى توفیر المیاه الصالحة للشرب للمواطنین یعتبر إمداد السكان بالصرف الصحي    

أیضا من األولویات األساسیة لتلبیة حاجاتهم الیومیة، حیث تقدر نسبة ربط الوالیة بشبكة 

 1بنایة. 210461، وبلغ عدد البنایات الموصولة بالشبكة %88الصرف الصحي ب 

 

 

1  République Algérienne Démocratique et Populaire, Annuaire statistique année2016,  

op.cit, p. 183 
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 :2016جدول یبین معدل الربط بشبكة الصرف الصحي لسنة 

  نسبة الربط بشبكة الصرف الصحي عدد البنایات الموصولة بشبكة الصرف الصحي البلدیات

 %96 26954 تیزي وزو

 %96 26954 معدل الدائرة

 %95 3562 عین الحمام 

 %95 1513 أقبیل

 %97 1480 أبي یوسف

 %94 2665 یحي أیت

 %95 9220 معدل الدائرة

 %94 6556 عزازقة

 %70 3078 فریحة

 %85 1727 إفیغا

 %86 702 زكري

 %70 1872 إعكورن

 %81 13935 معدل الدائرة

 %75 3345 أزفون

 %70 1927 أغریب

 %98 976 أقرو

 %81 790 أیت شافع

 %79 7038 معدل الدائرة 

 %93 4859 بني دوالة 

 %92 1912 أیت محمود

 %93 1692 بني عیسي

 %93 2738 بني زمنزار

 %93 11201 معدل الدائرة

 %95 1390 بني یني

 %96 1101 إبوذرارن
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 %94 1023 یتفن

 %95 3514 معدل الدائرة

 %97 5679 بوغني

 %98 2774 آسي یوسف

 %97 2069 بونوح

 %97 2442 مشطراس

 %97 12964 الدائرةمعدل 

 %90 4652 بوزقن

 %83 684 بني زكي

 %88 2282 إیلوال أومالو

 %89 2231 إیجور

 %88 9849 معدل الدائرة

 %96 5422 ذراع بن خدة

 %94 3258 سیدي نعمان

 %98 4003 تدمایت

 %94 3570 ثرمیثین

 %96 15353 معدل الدائرة

 %87 6493 ذراع المیزان

 %78 2674 الزاویةعین 

 %70 2347 فریقات

 %75 3235 أیت یحي موسى 

 %78 14799 معدل الدائرة

 %98 6410 األربعاء نثییراثن

 %98 1061 أیت عقوشة

 %96 2839 إرجن

 %97 10310 معدل الدائرة

 %84 2349 إفرحونن
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 %86 1657 إلیلتن

 %84 1185 إمسوحال

 %85 5191 معد الدائرة

 %65 3705 معاتقة

 %82 2208 سوق اإلثنین

 %74 5913 معدل الدائرة

 %89 4389 ماكودة

 %87 3351 بوجیمة

 %88 7740 معدل الدائرة

 %98 4854 مقلع

 %90 2122 أیت خلیلي

 %85 1779 صوامع

 %91 8755 معدل الدائرة

  %94 2218 واسیف

 %98 1606 أیت بومهدي

 %98 1845 أیت تودرث

 %97 5696 معدل الدائرة

 %95 3212 واضیة

 %96 7247 أیت بوبادو

 %95 2955 تیزي نتالثة

 %93 1976 أقني یغران

 %95 10890 معدل الدائرة

 %98 3797 واقنون

 %92 4013 أیت عیسى میمون

 %75 3954 ثیمیزار

 %88 11764 معدل الدائرة

 %95 2898 تیقزیرت
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 %92 3017 إفلیسن

 %90 1941 میرانة

 %92 7856 معدل الدائرة

 %65 3806 تیزي غنیف

 %55 2252 مكیرة

 %60 6058 معدل الدائرة

 %98 3488 تیزي راشد

 %98 2000 أیت أومالو

 %98 5488 معدل الدائرة

 %88 210461 معدل الوالیة

 المصدر:

République Algérienne Démocratique et Populaire, Annuaire statistique année2016,  

op.cit, pp.181,183  

 المطلب الثالث: حمایة وتنمیة المساحات الخضراء

المتعلق بتسییر وحمایة وتنمیة المساحات  06-07في إطار تنفیذ أحكام القانون رقم    

مع الجماعات المحلیة إحصاء  الخضراء، أجرت مدیریة البیئة بوالیة تیزي وزو بالتعاون

 مجموع المساحات الخضراء عبر الوالیة وتصنیفها.

 ملخصة كما یلي: 2016دیسمبر  20وضعیة المساحات الخضراء حسب إحصاء 

 180منها  289عدد المساحات الخضراء والحدائق النباتیة المحصاة عبر الوالیة:  -

 إنجازها. مقرر 83في طور اإلنجاز،  26موجودة، 

 1منها قید التنفیذ. 117عدد المساحات الخضراء موضوع التصنیف:  -

1 République Algérienne Démocratique et Populaire, Direction de l’environnement de le 
wilaya de Tizi-Ouzou, Service de la préservation de la biodiversité et des écosystèmes, 
2016,p.19 
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 تصنیف المساحات الخضراء:

 الحدائق العامة: أمر من رئیس المجلس الشعبي البلدي.

 المنتزهات الحضریة: أمر من الوالي.

الحدائق المتخصصة: عن طریق السلطة المعنیة التي تنشأ الحدائق المتخصصة أو تلك 

 ارتها.التي أوكلت بإد

 رئیس المجلس الشعبي البلدي.یتم عن طریق  الحدائق الجماعیة أو السكنیة: عقد التصنیف

 الحدائق الخاصة: عن طریق رخص البناء التي تشكل وثیقة تصنیف المساحات الخضراء.

 الغابات الحضریة: أمر من وزارة الغابات

Alignement boisé أمر من وزارة الغابات : 

Alignement situées dans les zones urbanisées أمر من رئیس المجلس :

 1الشعبي البلدي.

 

 

 

 

 

 

1 Loc.cit  
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 الجدول التالي یلخص المساحات الخضراء الموجودة، المصنفة، المقررة والجاریة إنجازها:

صنف 

المساحات 

 الخضراء

عدد 

المساحات 

الخضراء 

 الموجودة

عدد 

المساحات 

الخضراء 

المقررة 

 إنجازها

عدد 

ت المساحا

الخضراء 

الجاریة 

 إنجازها

عدد 

المساحات 

الخضراء 

المصنفة 

 الموجودة

عدد 

المساحات 

الخضراء 

المصنفة 

الجاریة 

 إنجازها

عدد أوامر 

التصنیف 

للمساحات 

الخضراء 

 الموجودة

عدد أوامر 

التصنیف 

للمساحات 

الخضراء 

الجاریة 

 إنجازها

البلدیات التي تسلم لها 

األوامر الخاصة بالمساحات 

 راء المصنفة الموجودةالخض

البلدیات التي 

تسلم لها 

األوامر 

الخاصة 

بالمساحات 

الخضراء 

المصنفة 

الجاریة 

 إنجازها

اع بن تیزي وزو، عزازقة، ذر  4 11 5 21 11 45 29 الحدائق العامة

خدة، تادمایت، بوغني، 

، واضیة، إفلیسن، راشدتیزي 

 مزرانة، تیزي غنیف

ذراع بن خدة، 

إفلیسن، 

 بوزقان

الحدائق 

الجماعیة  أو 

 السكنیة

تیزي وزو، ذراع بن خدة،  1 7 2 39 2 11 48

تادمایت، سیدي نعمان، 

 أربعاء نثییراثن

 ذراع بن خدة

حدائق 

 متخصصة

 / تیزي وزو، إرجن 0 2 0 20 5 0 20

 / ذراع بن خدة، إرجن 0 2 0 11 2 3 27 حدائق خاصة

 / / 0 0 0 0 0 2 06 غابات حضریة

Alignement 

boisé  

تیزي وزو، ذراع بن خدة،  1 8 4 26 5 16 50

 تادمایت، إرجن

 ذراع بن خدة

منتزهات 

 حضریة

0 6 1 0 0 0 0 / / 

 05 23 6 30 11 117 26 83 180 المجموع

 المصدر:

République Algérienne Démocratique et Populaire, Direction de l’environnement de le wilaya 

de Tizi-Ouzou, Service de la préservation de la biodiversité et des écosystèmes, op.cit 
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 تجهیز وتهیئة المواقع الطبیعیة:

في إطار تجهیز وتهیئة المساحات الخضراء والمواقع الطبیعیة قامت مدیریة البیئة لوالیة   

الحكومیة عمراوة، مقاطعة بدراسة إلنشاء حدیقة ترفیهیة على مستوى الغابة تیزي وزو 

 حروزة، بلدیة تیزي وزو.

باإلضافة إلى دراسة وتهیئة حدیقة ترفیهیة على مستوى غابة بني قویري بلدیة إعكورن،   

كما قامت بإعادة تأهیل الحدائق العامة في إطار التنمیة الحضریة في المقر الرئیسي لوالیة 

 تیزي وزو:

 أول نوفمبر"الحدیقة العامة " حدیقة سكویر  -

 الحدیقة العامة " العقید محند أولحاج" -

- La placette du 14 octobre 1961  

 1حدیقة االطفال التي تقع في شارع كراد رشید -

 

 

  شارع عبان رمضان    "حدیقة سكویر أول نوفمبر"  

 

 

 الحدیقة العامة " العقید محند أولحاج"" 

1 Ibid, p.21 
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 شارع كراد رشید  " حدیقة االطفال" 

 ( زیارة میدانیة للحدائق)من إعداد الطالبتین  المصدر:

 

 تنفیذ السیاسات البیئیة في والیة تیزي وزوالمبحث الرابع: وسائل وهیاكل   

 المطلب األول: المجلس الشعبي الوالئي

یعتبر المجلس الشعبي الوالئي مجلس منتخب عن طریق االقتراع العام، وهو هیئة    

یوم على األكثر،  15المداولة في الوالیة، یعقد أربع دورات عادیة في السنة مدة كل دورة 

دورة غیر عادیة بطلب من رئیسه أو ثلث أعضائه أو بطلب من ویمكن أن یجتمع في 

 1الوالي.

 نذكر: 07-12ومن بین اختصاصاته التي نص علیها قانون الوالیة 

تقدیم المساعدة للبلدیات في إطار التكامل وانسجام األعمال التي ینبغي القیام بها، كما  -  

التجهیزات التي بحكم حجمها وأهمیتها أو یمكنه المبادرة بكل األعمال التي تهدف إلى إنجاز 

 استعمالها تتجاوز قدرات البلدیات.

 یساهم المجلس الشعبي الوالئي في إعداد مخطط تهیئة إقلیم الوالیة ویراقب تطبیقه. -  

 10، ص.مرجع سابق، المتعلق بالوالیة، 07-12الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون رقم  1 
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یسعى إلى تطبیق تدابیر الوقایة الصحیة، وكذا إنجاز تجهیزات الصحة التي تتجاوز  -

 1یاكل مكلفة بمراقبة وحفظ الصحة.، وٕانشاء هإمكانیات البلدیات

وتعتبر مدیریة البیئة لوالیة تیزي وزو الممثل الرئیسي للوالیة، حیث تمثلها في جمیع    

نشاطاتها المتعلقة بالبیئة، وقد خصصت والیة تیزي وزو مبلغ مالي یقدر ب 

، وهذا تدعیما وتشجیعا لعملیات إنجاز المشاریع 2016دج لسنة 3091500000.00

 قترحة في مجال حمایة البیئة نذكر منها ما یلي: الم

 لوالیة تیزي وزو. وزة ر سة إلنجاز حدیقة حضریة ببلدیة حادرا -

 دراسة إلنجاز وتجهیز دار البیئة. -

 دراسة لتركیب ومتابعة ومراقبة محرقة للنفایات المنزلیة في والیة تیزي وزو. -

 دراسة إلنجاز وتجهیز حدیقة حضریة. -

  2في والیة تیزي وزو. إنجاز خزانات وأنظمة المعالجة لمراكز الردم التقني لواد فالي  -

 المطلب الثاني: مدیریة البیئة لوالیة تیزي وزو

الصادر  443-03تم إنشاء مدیریة البیئة لوالیة تیزي وزو بموجب المرسوم التنفیذي رقم   

جانفي  27الصادر في  60-96 ، والمعدل للمرسوم التنفیذي رقم2003جانفي  17في 

1996. 

 مصالح، كل حسب مهامه،وهي موزعة كما یلي: 5تتكون مدیریة البیئة لوالیة تیزي وزو من 

 18،16المرجع نفسه، ص ص. 1 

مدیریة البیئة لوالیة تیزي وزو، مقابلة مع السیدة لعزیب لیندة، مرجع سابق، وكان السؤال: ماهي المشاریع المقترحة من  2 
 طرف الوالیة في مجال حمایة البیئة الحضریة؟ وماهو المبلغ المخصص إلنجازها؟

166 
 

                                                           



 الفصل الثالث: السیاسة البیئیة الحضریة في والیة تیزي وزو

تكلف بجرد وتثمین مختلف   :الحفاظ على التنوع البیولوجي واألنظمة اإلیكولوجیةمصلحة 

األنظمة البیئیة والمواقع الطبیعیة التي یجب حمایتها ومتابعة تنفیذ وسائل التدخل وتسییر 

 وتتضمن ثالثة مكاتب وهي:الساحل. 

 مكتب حمایة النباتات والحیوانات. -

 مكتب متابعة أعمال تثمین الساحل والمحافظة علیه. -

 .1ئیةمكتب المحافظة على األنظمة البی -

: تكلف بمتابعة وتقییم الدراسات ومراقبة منشآت مصلحة البیئة الحضریة والصناعیة

المعالجة وٕازالة التلوث في المجال الحضري وترقیة نشاطات استرجاع النفایات المنزلیة وما 

شابهها و الجامدة وتثمینها،كما تكلف بأخذ ومتابعة التدابیر التي تهدف إلى الوقایة من 

واألضرار الصناعیة وتنفیذ األحكام التنظیمیة المتعلقة بالمنشآت المصنفة ومراقبة التلوث 

منشآت المعالجة وٕازالة التلوث في المجال الصناعي وترقیة نشاطات استرجاع النفایات 

 الخاصة.  وتتضمن مكتبین هما:

 ومعالجتها.مكتب ترقیة نشاطات جمع النفایات المنزلیة وما شابهها والجامدة واسترجاعها  -

 2مكتب المنشآت المصنفة واألخطار التكنولوجیة والنفایات الخاصة وتثمینها. -

: تكلف بتنفیذ البرنامج المتعلق بالتحسیس مصلحة التحسیس واإلعالم والتربیة البیئیة

 واإلتصال واإلعالم والتربیة البیئیة. وتتضمن مكتبین هما: 

 28مهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قرار وزاري مشترك، یتضمن تنظیم مدیریات البیئة للوالیات، المؤرخ في الج 1 
 22، ص.57، ع.2007سبتمبر  16الصادر في  الجریدة الرسمیة،، 2007ماي 

 المكان نفسه 2 

167 
 

                                                           



 الفصل الثالث: السیاسة البیئیة الحضریة في والیة تیزي وزو

 مكتب التحسیس واإلعالم. -

 ة البیئیة.مكتب التربی -

: تكلف بدراسة ومتابعة شؤون المنازعات التي یكون فیها القطاع مصلحة التنظیم والتراخیص

 طرفا فیها وتنفیذ إجراءات الدراسة وموجز التأثیر في البیئة. وتتضمن مكتبین هما:

 مكتب التنظیم والمنازعات. -

 مكتب التراخیص. -

دمین والوسائل والمحاسبة والمیزانیة. : تكلف بتسییر المستخمصلحة اإلدارة والوسائل

 وتتضمن مكتبین هما:

 مكتب تسییر المستخدمین. -

 1مكتب المیزانیة والوسائل. -

 23المرجع نفسه، ص. 1 
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 تنظیم مدیریات البیئة للوالیات.ن باالعتماد على القرار الوزاري المشترك المتضمن یمن إعداد الطالبتالمصدر: 

ة مدیریة البیئ
لوالیة تیزي 

وزو 
حدادو: السیدة

مصلحة 
المحافظة 
على التنوع
البیولوجي 
واألنظمة 

البیئیة
وحداد: السیدة

مكتب 
حمایة 

النباتات 
والحیوانات

مكتب 
متابعة 
أعمال 
تثمین 

الساحل و
المحافظة 

علیھ 
:  السیدة

میسارة

مكتب 
المحافظ
ة على 

األنظمة  
یة االبیئ

:  السیدة
بتام

مصلحة البیئة 
الحضریة 
والصناعیة

:  السیدة
لعزیب

ة مكتب ترقی
نشاطات  
ت جمع  النفایا

المنزلیة وما 
شابھھا 

والجامدة 
واسترجاعھا 
و معالجتھا  

مكتب 
المنشآت 

المصنفة و 
األخطار 
ة التكنولوجی

و النفایات 
الخاصة 
وتثمینھا
:  السیدة
بركان

مصلحة 
التحسیس 
واإلعالم 
ئیةوالتربیة البی

بورحلة: السیدة

مكتب 
التحسیس
واإلعالم

مكتب 
التربیة 

ةالبیئی

و مصلحة التنظیم
التراخیص

أوباباس: السیدة

مكتب 
التنظیم و 
المنازعات

مكتب 
التراخیص

مصلحة اإلدارة 
والوسائل

سلیمان: السید

مكتب 
تسییر 

المستخدمین 
:  السیدة

نایت لعزیز

مكتب  
ة المیزانی
و 

الوسائل

 الهیكل التنظیمي لمدیریة البیئة لوالیة تیزي وزو:
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 تقوم مدیریة البیئة بالمهام التالیة:

تصمیم وتنفیذ بالتعاون مع أجهزة الدولة األخرى لوالیة تیزي وزو والبلدیات برنامج حمایة  -

 البیئة في كامل أقالیم الوالیة.

إصدار تصاریح وتراخیص وتأشیرات بموجب القوانین واألنظمة المعمول بها في مجال  -

 حمایة البیئة 

 اقتراح تدابیر لتحسین اإلطار القانوني والتنظیمي في مجال حمایة البیئة. -

التعاون مع الهیئات الحكومیة األخرى في وضع واتخاذ تدابیر لمنع ومكافحة جمیع أشكال  -

حمایة التنوع البیولوجي وتعزیز  ي، بما في ذلك: التلوث، التصحر، تآكل التربة،التدهور البیئ

 المساحات الخضراء، وحمایة التراث البیئي.

 .تعزیز الحمالت اإلعالمیة والتحسیسیة في مجال حمایة البیئة -

 1اتخاذ تدابیر لتحسین البیئة ونوعیة الحیاة. -

 

 

 

 

 

 

1  Republique algerienne democratique et populaire ,direction de l’environnement de wilaya 
de tizi ouzou, presentation de la direction, p.01 
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 :الجمعیات البیئیةالمطلب الثالث

تكتسي الجمعیات البیئة أهمیة بالغة في إنجاح عملیة حمایة البیئة، وهذا نظرا للدور الهام   

الذي تلعبه في نشر الوعي لدى أفراد المجتمع وٕالزامیة تصحیح سلوكاتهم اتجاه البیئة 

والتوقف عن النشاطات التي تضر بها، وكذا السعي إلى تربیتهم بیئیا وتحسیسهم بضرورة 

 استدامة الموارد الطبیعیة واستغاللها أحسن استغالل.الحفاظ على 

 96وتعتبر والیة تیزي وزو من بین الوالیات التي أولت اهتماما بالبیئة، وهذا لتوفرها على 

 جمعیة بیئیة وهي موزعة على البلدیات كاآلتي:

 التسمیة البلدیة الرقم التسمیة البلدیة الرقم

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 تیزي 

 وزو

 un déchet uneالجمعیة البیئیة  إعكورن AJIE  49الشبیبة المبدعة والبیئةجمعیة 

enérgie 

ذراع بن  50 جمعیة األعمال الطبیعیة 2

 خدة

 جمعیة حمایة البیئة ثفاث

 جمعیة المدینة الجمیلة UNI-VERT 51جمعیة  3

 جمعیة ثافسوث Eco-Action 52الجمعیة الجامعیة  4

  AEIجمعیة للبیئة لبلدیة إبوذرارن إبوذرارن 53 لحروزة بلدیة تیزي وزوالجمعیة البیئة  5

جمعیة الشباب المتطوع ألجل حمایة البیئة  6

 AJVPSEوالحفاظ علیها 

54  

 أغریب

  ACPEKجمعیة الصید وبیئة القبائل

 جمعیة أصدقاء الطبیعة 55 الجمعیة البیئیة ثیلیوة 7

  56 جمعیة الید الخضراء 8

 

 إلیلتن

  Tizitجمعیة حمایة البیئة

جمعیة حمایة البیئة والتنمیة لوالیة تیزي  9

  La Sèveوزو

 جمعیة ثزذق 57

الجمعیة البیئیة "الحركة الخضراء" لوالیة  10

 تیزي وزو

 جمعیة أصدقاء األرض 58
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 بني 59 جمعیة "روح الطبیعة" لوالیة تیزي وزو 11

 دوالة 

 جمعیة شفاحة نتمورث

  جمعیة لحمایة البیئة والطبیعة لقریة thamurth  déveleppemet 60 جمعیة  12

Taniagoucht APNVT 

أیت  61 الجمعیة البیئیة "الحیاة" لبوخالفة 13

 زمنزار

 مجموعة القبائل النظیفة

  62 جمعیة ألجل التنمیة الریفیة والبیئیة 14

 أقبیل

 لتیزي وزو VERS LE VERTجمعیة 

  Tizi-n’tfuzeltجمعیة  arc en ciel" 63" الجمعیة العلمیة والبیئیة 15

 الجمعیة البلدیة للبیئة إلفرحونن إفرحونن 64 جمعیة إمغي نتاال 16

  Imazighen envirennement 65جمعیة  17

 بني 

 یني   

  Eco-volonterreجمعیة 
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  Tharwa Nugama  جمعیة میزرانة 93 جمعیة إخوالف تزذق 45

جمعیة تاشروفث ألجل حمایة والحفاظ  46

 على البیئة

تیزي  94

 نتالثة

  thawanat zedigueneجمعیة

 

 جمعیة تیزي الخضراء تیزي وزو 95 جمعیة ثفرارة 47

أبي  96 جمعیة أفرز إعكورن 48

 یوسف

 Talmatn  جمعیة

 المصدر: 

Direction de l’environnement de le wilaya de Tizi-Ouzou, Service de Sensibilisation de 

l’information et de l’éducation environnementale 

 

خالل الجدول نالحظ أن الجمعیات التي تنشط في مجال البیئة لوالیة تیزي وزو توجد  من  

بنسب متفاوتة حیث نجد أن بعض البلدیات تتوفر على عدد مقبول في معظم البلدیات ولكن 

)، بینما باقي 9)، بوزقن(7)، عزازقة(17نوعا ما من الجمعیات مثل بلدیة تیزي وزو (

البلدیات تشهد نقصا ملحوظا في عدد الجمعیات، وهذا النقص راجع ربما إلى نقص 

نقص  أو اإلمكانیات لدى هذه البلدیات أو عدم حصولها على الدعم المادي أو المعنوي،

 نشاطات حمایة البیئة. نین بضرورة التطوع والمشاركة فيالوعي لدى المواط
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 بع: إذاعة تیزي وزو الجهویةالمطلب الرا

یعتبر اإلعالم أحد المقومات األساسیة للحفاظ على البیئة وتنمیة الوعي لدى المواطنین،    

وتحسیسهم بمسؤولیاتهم تجاه البیئة، كما یشكل قوة ضاغطة على أصحاب القرار لحثهم على 

وكذا نشر مفاهیم التنمیة انتهاج سیاسة تنمویة تحترم وتحافظ على البیئة ومواردها الطبیعیة، 

وذلك  .1المستدامة خاصة بعد تزاید الضغوط على البیئة ومكوناتها في كل المجاالت

 مختلفة  نذكر منها:  الیبسباالعتماد على أ

 تنفیذ محاضرات متخصصة وندوات وحلقات بحث لنشر التوعیة في قضایا البیئة. -

 .شف الحقائق البیئیة للمواطنتنفیذ البرامج اإلذاعیة والتلفزیونیة التي تك -

 تسخیر الصحافة في نشر الوعي البیئي عبر مقاالت وتحقیقات ورسوم وصور. -

  .2إنجاح برامج التوعیة الصحیة وبرامج التثقیف التي تنفذها المؤسسات الحكومیة -

وفي والیة تیزي وزو نجد اإلذاعة الجهویة تلعب دورا هاما في تثقیف المواطنین بالمسائل    

المتعلقة بالبیئة وضرورة المحافظة علیها من مختلف المخاطر التي تهددها، وذلك عن طریق 

مختلف البرامج والحصص التي تقوم ببثها. ومن بین هذه البرامج نجد برنامج "إفرزیزوي" من 

لمدة ساعة، وهذه الحصة  15:00ثنین على الساعة اإللم خلوي" تبث كل یوم تقدیم "سا

 تتناول موضوع جدید كل أسبوع مثال: التنوع البیولوجي، التنمیة المستدامة...

 143،149)، ص ص.1،2009(عمان: مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزیع، ط. التوعیة البیئةعادل مشعان ربیع،  1 
 148المرجع نفسه، ص. 2 
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تطوعیة لتنظیف الشواطئ انطالقا من شاطئ كما قامت والیة تیزي وزو بتنظیم حملة    

، والتي شارك فیها العدید من الجمعیات 2017جویلیة  01تقزیرت إلى شاطئ أزفون یوم 

البیئیة ومختلف الهیئات التي تنشط في مجال حمایة البیئة وكذا العدید من العائالت والشباب 

 تطوعا للمساهمة في تنظیف هذه الشواطئ.

كما تقوم ببث مجموعة من البرامج األخرى تتناول كل مرة مواضیع مختلفة من بینها    

 .  1بالبیئةالمواضیع الخاصة 

 

إذاعة تیزي وزو الجهویة، مقابلة مع الصحفي سالم خلوي ، منشط حصة إفرزیزوي، وكان السؤال كاآلتي: ماهي  1 

 ؟2017مختلف البرامج والحصص التي تبثها إذاعة تیزي وزو الجهویة المتعلقة بالبیئة لسنة 
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 البیئیة الحضریة في والیة تیزي وزوالفصل الثالث: السیاسة 

 خالصة الفصل:

ة على التقلیل من حدة إلى أن والیة تیزي وزو عملت جاهد توصلنا من خالل هذا الفصل   

ة التخلص من النفایات قامت بإنشاء أربع یالمشاكل البیئیة التي تعاني منها،ففیما یخص عمل

بوغني، واسیف،وذراع المیزان وكذا إنشاء مفارغ مراكز للردم التقني في كل من واد فالي، 

مراقبة في كل من بني زمنزار، بني دوالة، إفرحونن، تادمایت وأقني یغران، كما قامت أیضا 

 ،%99رد المائیة بتزوید أغلبیة البلدیات بالمیاه الصالحة للشرب وهذا بنسبة افي مجال المو 

، وفي مجال المساحات الخضراء %88سكان بشبكة الصرف الصحي بنسبة وكذا إمداد ال

 تعمل على تشجیع توسیع حجمها وزیادة عددها.

كما توصلنا أیضا إلى أن الجمعیات البیئیة في والیة تیزي وزو لها دور فعال في مجال   

حمایة البیئة وذلك عن طریق إشراك المواطنین في مختلف نشاطاتها ونشر الوعي لدیهم 

واستغالل مواردها بطریقة عقالنیة كونها أقرب هیئة من  وتحسیسهم بضرورة الحفاظ علیها

. كما تلعب أیضا إذاعة تیزي وزو دورا هاما في حمایة البیئة المواطن وأكثر تفاعال معه

وذلك من خالل مختلف البرامج المتعلقة بالبیئة والتي تهدف أیضا بدورها إلى تثقیف وتنمیة 

 الوعي لدى المواطنین.

أن الوضع مازال یبعث للقلق، خاصة في مجال النفایات  لىإد المبذولة لكن رغم هذه الجهو  

بحیث لم تتمكن من القضاء علیها بصورة نهائیة كونها مرتبطة بنشاطات اإلنسان وممارساته 

 الیومیة، وهي مازالت لحد الیوم تسعى لتدارك الوضع القائم وتوفیر بیئة سلیمة لمواطنیها.
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هذه السنة وفتح لنا أبوابا كثیرة كانت إلى هنا نصل إلى ختام هذا الموضوع الذي رافقنا طوال 

صعبة بالنسبة لنا، واكتشفنا من خالله أن موضوع حمایة البیئة والتنمیة المستدامة موضوع 

بالغ األهمیة في حیاة األفراد والمجتمعات. وأن مشكلة تلوث البیئة الحضریة من أبرز 

نعكاسات وخیمة على البیئة المشاكل التي تواجهها معظم الدول،وذلك لما تحمله من آثار وا

 والصحة العمومیة ناهیك عن تشویه المناظر الجمالیة للمدن.

تیقن المشرع الجزائري والسلطات المعنیة إلى  ،ونظرا لتزاید هذه المشكلة العویصة وتفاقمها

اتخاذ التدابیر الالزمة سواءا من ناحیة التشریع وكذا إنشاء هیاكل ومؤسسات لمواجهتها 

ومن ناحیة أخرى وضع وتطبیق سیاسات  ن حدة خطورتها وانعكاساتها السلبیة،والتقلیل م

وٕاجراءات ساهمت نوعا ما في تحسین األوضاع المتدهورة التي آلت إلیها البیئة الحضریة، 

الراجعة أساسا إلى ضعف الثقافة البیئیة لدى اإلنسان، الذي یعتبر المسؤول األول عن 

ته ونشاطاته الیومیة المستمرة التي یقوم بها دون األخذ حدوث هذه المشكلة بسبب ممارسا

بدراسات التأثیر على البیئة، واستغالل مواردها بطریقة غیر عقالنیة تمس بحقوق األجیال 

 القادمة.   

على هذه المشكلة لم تتمكن من بلوغ الهدف  وعلیه فالجهود المبذولة من طرف الدولة للقضاء

تحقیق بیئة حضریة مستدامة، كون مشكلة التلوث متعلقة بالمجتمع، المنشود المتمثل في 

وهذا األخیر یفتقد إلى الوعي البیئي واإلحساس بالمسؤولیة اتجاه بیئته، فكما له الحق في 

ا.لتزام بهمة علیه واجبات ومسؤولیات یجب اإلالعیش في بیئة صحیة سلی
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األساسي للمركز الوطني للدراسة والبحث في التفتیش التقني للسیارات وتعدیل تسمیته، 

   65، العدد 1998سبتمبر  2، الصادر في الجریدة الرسمیة، 1998أوت  29المؤرخ في 

المالیة ، المتضمن قانون 11-99الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم  -

دیسمبر  25، الصادر في الجریدة الرسمیة، 1999دیسمبر  23، المؤرخ في 2000لسنة 

  92، العدد1999

، المتضمن قانون المالیة 11-02الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم  -

 25، الصادر في الجریدة الرسمیة، 2002دیسمبر  24، المؤرخ في 2003لسنة 

  86، العدد 2002دیسمبر

، المتضمن قانون المالیة 16-05الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم  -

دیسمبر  31، الصادر في الجریدة الرسمیة، 2005دیسمبر  31، المؤرخ في 2006لسنة 

 85، العدد2005

 المراسیم: -ب

، المتضمن تعیین 01-96الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم الرئاسي رقم  -

جانفي  7، الصادر في الجریدة الرسمیة، 1996جانفي  05أعضاء الحكومة، المؤرخ في 

 01، العدد 1996

، المتضمن 208-02الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم الرئاسي رقم  -

 18، الجریدة الرسمیة، الصادر في 2002جوان  17ین أعضاء الحكومة، المؤرخ فيتعی

  42، العدد 2002جوان 
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، المتضمن 173-07الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم الرئاسي رقم -

جوان  7، الصادر في الجریدة الرسمیة، 2007جوان 4تعیین أعضاء الحكومة، المؤرخ في

 37د ، العد2007

، المتضمن 149-10الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم الرئاسي رقم  -

ماي  30، الصادر في الجریدة الرسمیة، 2010ماي 28تعیین أعضاء الحكومة، المؤرخ في

 36، العدد 2010

، المتضمن 326-12الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم الرئاسي رقم  -

 9، الصادر في الجریدة الرسمیة، 2012سبتمبر  4تعیین أعضاء الحكومة، المؤرخ في 

 49، العدد 2012سبتمبر

، المتضمن 154-14الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم الرئاسي رقم  -

ماي  7، الصادر فيالجریدة الرسمیة،  2014ماي  5یین أعضاء الحكومة، المؤرخ في تع

 26، العدد  2014

، المتضمن 125-15الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم الرئاسي رقم  -

 18، الصادر في الجریدة الرسمیة، 2015ماي  14تعیین أعضاء الحكومة، المؤرخ في

 25 ، العدد2015ماي

، المتعلق 372-02الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم  -

نوفمبر  13، الصادر في الجریدة الرسمیة، 2002نوفمبر  11بنفایات التغلیف، المؤرخ في 

 74، العدد 2002

دید كیفیات الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم ، المتعلق بتح -

جویلیة 19إنشاء النظام العمومي لمعالجة نفایات التغلیف وتنظیمه وسیره وتمویله، المؤرخ في

     46، العدد2004جویلیة  21، الصادر في الجریدة الرسمیة، 2004
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، المحدد 210-04الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم  -

ت التقنیة للمغلفات المخصصة الحتواء مواد غذائیة مباشرة أو أشیاء لكیفیات ضبط المواصفا

 47، العدد الجریدة الرسمیة، 2004جویلیة  28مخصصة لألطفال، المؤرخ في 

، المحدد للقواعد 410-04الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم  -

العامة لتهیئة واستغالل منشآت معالجة النفایات وشروط قبول النفایات على مستوى هذه 

، 2004دیسمبر  19، الصادر الجریدة الرسمیة، 2004دیسمبر  14المنشآت، المؤرخ في

 81العدد 

، المحدد 314-05وریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم الجمه -

دیسمبر 10لكیفیات اعتماد تجمعات منتجي و/أو حائزي النفایات الخاصة، المؤرخ في 

 62، العدد 2005دیسمبر  11، الصادر في الجریدة الرسمیة، 2005

، المتعلق 205-07التنفیذي رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم  -

بتحدید كیفیات وٕاجراءات إعداد المخطط البلدي لتسییر النفایات المنزلیة وما شابهها ونشره 

، 2007جویلیة  1، الصادر في الجریدة الرسمیة، 2007جوان  30ومراجعته، المؤرخ في 

 43العدد

، المتعلق بالرسم 87-09ي رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذ -

، 2009فیفري 17على األكیاس البالستیكیة المستوردة و/أو المصنوعة محلیا، المؤرخ في 

  12، العدد2009فیفري  22، الصادر في الجریدة الرسمیة

،المتضمن إحداث اللجنة 156-74الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم رقم -

یولیو  23، الصادر في الجریدة الرسمیة، 1974یولیو  12الوطنیة للبیئة، المؤرخ في 

 59، العدد 1974
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، المتضمن إنهاء 119-77الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم رقم  -

، الصادر في الجریدة الرسمیة،1977أوت  19ت اللجنة الوطنیة للبیئة، المؤرخ في نشاطا

 64، العدد 1977أوت  21

، المحدد لصالحیات كاتب 49-81الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم رقم  -

، الجریدة الرسمیة، 1981مارس  21الدولة للغابات واستصالح األراضي، المؤرخ في 

  12، العدد 1981مارس  24ادر في الص

، المتضمن تنظیم وتشكیل 12-84الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم رقم  -

، العدد 1984، الصادر في ینایر الجریدة الرسمیة، 1984ینایر 22الحكومة، المورخ في 

4       

، المتضمن 235-93یذي رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنف -

 الجریدة، 1993أكتوبر  10تنظیم اإلدارة المركزیة للجامعات والبحث العلمي، المؤرخ في 

 65، العدد 1993أكتوبر  13، الصادر في الرسمیة

، المحدد 247-94الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم  -

 10والجماعات المحلیة والبیئة واإلصالح اإلداري، المؤرخ في لصالحیات وزیر الداخلیة 

 53، العدد 1994أوت 21، الصادر في الجریدة الرسمیة، 1994أوت 

، المتضمن تنظیم 09-01الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم  -

، الجریدة الرسمیة، 2001ي جانف 5اإلدارة في وزارة تهیئة اإلقلیم والبیئة، المؤرخ في 

 4، العدد 2001جانفي  14الصادر في 

المتضمن تنظیم ، 89-16الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم  -

، الجریدة الرسمیة، 2016مارس  1اإلدارة المركزیة لوزارة الموارد المائیة والبیئة، المؤرخ في 

 15لعدد ، ا2016مارس  9الصادر في 
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، المتضمن 115-02الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم  -

 الجریدة، 2002أفریل  3إنشاء المرصد الوطني للبیئة والتنمیة المستدامة، المؤرخ في 

 22، العدد الرسمیة

، المتضمن 175-02الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم  -

 الجریدة، 2002ماي  20إنشاء الوكالة الوطنیة للنفایات وتنظیمها وعملها، المؤرخ في 

 37، العدد2002ماي  26، الصادر في الرسمیة

، المتضمن 262-02ذي رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفی -

 الجریدة ،2002أوت  17ء، المؤرخ في إنشاء المركز الوطني لتكنولوجیات إنتاج أكثر نقا

 56، العدد 2002أوت  18، الصادر في الرسمیة

المتضمن  ،263-02الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم  -

، الجریدة الرسمیة، 2002أوت  17بیئیة، المؤرخ في إنشاء المعهد الوطني للتكوینات ال

 56، العدد 2002أوت  18الصادر في 

، المتضمن 371-02الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم  -

، 2002نوفمبر  11إنشاء مركز تنمیة الموارد البیولوجیة وتنظیمه وعمله، المؤرخ في 

   74، العدد 2002نوفمبر  13ادر في ، الصالجریدة الرسمیة

، المتضمن 113-04الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم  -

الجریدة ، 2004أفریل  13تنظیم المحافظة الوطنیة للساحل وسیرها ومهامها، المؤرخ في 

 25، العدد 2004أفریل  21، الصادر في الرسمیة

، المتضمن 375-05الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم  -

إنشاء الوكالة الوطنیة للتغیرات المناخیة وتحدید مهامها وضبط كیفیات تنظیمها وسیرها، 
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، العدد 2005أكتوبر  05، الصادر في الجریدة الرسمیة، 2005سبتمبر  26المؤرخ في 

67 

، ینظم إثارة 184-93ائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم الجمهوریة الجز  -

جویلیة  20، الصادر في الجریدة الرسمیة، 1993جویلیة  23الضجیج، المؤرخ في 

 50، العدد 1993

 قرار وزاري مشترك: -ج

، یتضمن تنظیم مدیریات قرار وزاري مشتركالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  -

سبتمبر  16، الصادر في الجریدة الرسمیة، 2007ماي  28لبیئة للوالیات، المؤرخ في ا

 57، العدد 2007

 الكتب:  -3

 اإلتجاهات المعاصرة في الدراساتأبو العیاش، عبد اإلله و یعقوب القطب،اسحاق.  -

 1980، 1. الكویت: وكالة المطبوعات، ط.الحضریة

. اإلسكندریة: المدینة دراسة في علم اإلجتماع الحضري أحمد رشوان، حسین عبد الحمید. -

 1998المكتب الجامعي الحدیث، 

. عمان: دار المسیرة صنع السیاسة العامة ترجمة: أ.د عمار الكبسيأندرسون، جیمس.  -

  2001، 1للنشر والتوزیع والطباعة، ط.

الجزائر: المؤسسة . دلیل الباحث في المنهجیة وكتابة الرسائل الجامعیةبوحوش، عمار.  -

 2الوطنیة للكتاب، ط.

بن  .تقنیات ومناهج البحث في العلوم السیاسیة واإلجتماعیة جندلي، عبد الناصر.-

 2005بوعات الجامعیة، عكنون الجزائر: دیوان المط
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 2007. بیروت: دار المنهل اللبناني، السیاسات العامة في الدول النامیةحسین، خلیل.  -

. مصر: التلوث وحمایة البیئة قضایا البیئة من منظور إسالمي. حجاب، محمد منیر -

 1999، 1دار الفجر، ط.

 .التربیة البیئیة وآفاقها المستقبلیةمحمود وهبي، صالح و درویش العجي، ابتسام.  -

  2003، 1دمشق: دار الفكر، ط.

 تخطیطهاالتنمیة المستدیمة فلسفتها وأسالیب محمد غنیم، عثمان و أبو زنط، ماجدة.  -

 2010، 1. عمان: دار الصفاء للنشر والتوزیع، ط.وأدوات قیاسها

. عمان: مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزیع، التوعیة البیئیةمشعان ربیع، عادل.  -

 2009، 1ط.

. النظم البیئیة واإلنسانعبد الرحمان المهنا، أبو خلیل و محمود تواس، محي الدین.  -

 2005لنشر، الریاض: دار المریخ ل

. القاهرة: دار الكتاب التطورات الحدیثة في علم  البیئةعبد الرحمان، محمد السعدني.  -

 2008، 1الحدیث، ط.

 للبیئة في الجزائر مدخل إلى علم تحلیلتحلیل السیاسة العامة عبد النور، ناجي.  -

 2008/2009. عنابة: منشورات باجي مختار، السیاسات العامة

 1999. اإلسكندریة: دار المعرفة الجامعیة، اإلنسان والبیئةعبد العاطي، السید.  -

. القاهرة: مركز تحلیل السیاسات العامة في الوطن العربيشعراوي جمعة، سلوى.  -

 2004دراسات واستشارات اإلدارة العامة، 
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. عمان: دار السیاسة العامة منظور كلي في البنیة والتحلیلخلیفة الفهداوي، فهمي.  -

 2001، 1المسیرة للنشر والتوزیع، ط.

. عمان: دار الیازوردي اإلدارة البیئیة، الحمایة اإلداریة للبیئةصالح مخلف، عارف.  -

 2007العلمیة للنشر والتوزیع، 

 األضرار البیئیة، دراسة في إطار القانونمبدأ اإلحتیاط لوقوع صافي یوسف، محمد.  -

 2007لنهضة العربیة، . القاهرة: دار االدولي

 الدوریات والمجالت: -4

بابكر، مصطفى. " السیاسات البیئیة،" سلسلة دوریة تعنى بقضایا التنمیة في األقطار  -

 )3، السنة 2004( جانفي 25العربیة، ع.

" التنمیة المستدامة بین الحق واستغالل الموارد الطبیعیة والمسؤولیة عن حمایة البیئة،"  -

 )2009( 1، ع.23عبد العزیز االقتصاد واإلدارة، م.جامعة الملك 

نظم اإلدارة البیئیة ودورها في التنمیة المستدامة،" مخول، مطانیوس و غانم، عدنان. " -

 ) 2009( 2، ع.25مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة، م.

اإلنعاش االقتصادي رزمان، كریم. " التنمیة المستدامة في الجزائر من خالل برنامج  -

 )2010( جوان 7،" أبحاث اقتصادیة وٕاداریة، ع.2001-2008

بدران، عبد الحمید. "تلوث البیئة مصادره وأنواعه،" مجلة علمیة تصدرها مدینة الملك عبد  -

 )1988( 4العزیز للعلوم والتقنیة، ع.

ستراتیجي العشري ابراهیمي، شراف. " البیئة في الجزائر من منظور اقتصادي في اإلطار اال

 ) 2013( 12،" مجلة الباحث، ع.2001-2011
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   جامعیة:الرسائل الو  المذكرات -5

دور السیاسات البیئیة في الحد من آثار التلوث البیئي لتحقیق بن ماضي، قمیر.  -

ماجستیر غیر منشورة. جامعة فرحات عباس مذكرة ، المستدامة دراسة حالة الجزائر التنمیة

االقتصادیة وعلوم التسییر مدرسة الدكتوراه، تخصص إدارة األعمال سطیف: كلیة العلوم 

 2011/2012والتنمیة المستدامة، 

 السیاسة العامة البیئیة في الجزائر وتحقیق التنمیة المستدامة علىبن عیاش، سمیر.  -

، مذكرة ماجستیر غیر منشورة. 2009-1999ة الجزائر المستوى المحلي دراسة حالة والی

: كلیة العلوم السیاسیة واإلعالم، تخصص دراسات السیاسات المقارنة، 03جامعة الجزائر 

2010/2011  

 الحدائق العامة في البیئة الحضریة بقسنطینة دراسة میدانیة في حدیقةبوعناقة، سفیان.  -

منشورة. جامعة منتوري قسنطینة: كلیة العلوم ، مذكرة ماجستیر غیر بشیر بن ناصر

 2009/2010اإلنسانیة والعلوم االجتماعیة، قسم علم االجتماع، 

، مذكرة ماجستیر غیر منشورة. جامعة تلوث البیئة والتنمیة بمدینة بسكرةبوزغایة، بایة.  -

اع والدیموغرافیا، منتوري قسنطینة: كلیة العلوم اإلنسانیة والعلوم االجتماعیة، قسم علم االجتم

2007/2008 

السیاسات التشریعیة البیئیة وأثرها في تحقیق التنمیة المستدامة في زاوش، حسین.  -

، مذكرة ماجستیر غیر منشورة. جامعة قصدي دراسة حالة واحات الزبیان بسكرة الجزائر

 مرباح ورقلة: كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص السیاسات العامة المقارنة،

2012/2013 

، مذكرة ماجستیر غیر منشورة. إشكالیة صنع السیاسة العامة في الجزائرمعمر، عمار.  -

 2008/2009جامعة الجزائر: كلیة العلوم السیاسیة و اإلعالم، 
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 ملخص الدراسة:

تحقیق التنمیة المستدامة موضوع السیاسة البیئیة الحضریة وأثرها في ا في هذا البحث تناولن

في الجزائر عامة وفي والیة تیزي وزو على وجه الخصوص، حیث قمنا بتشخیص الوضع 

البیئي القائم وتطرقنا إلى أهم مشاكل البیئة الحضریة التي تعاني منها والیة تیزي وزو، كما 

صة تعرضت دراستنا إلى مختلف التدابیر والسیاسات المنتهجة من طرف السلطات المخت

للوالیة لمواجهة والتقلیل من حدة هذه المشاكل، وكذا السعي إلى تحقیق التكافئ والعدالة في 

تحقیق  توزیع المواررد الطبیعیة بین األجیال الحاضرة واألجیال المقبلة، أو بعبارة أخرى

 استدامة بیئیة .

مجتمع هو السبب وقد تبین لنا من خالل هذه الدراسة أن نقص التوعیة البیئیة لدى أفراد ال

الرئیسي في تدهور وتفاقم المشاكل البیئیة، وأن عملیة حمایة والحفاظ على البیئة ال تقتصر 

فقط على السلطات المختصة، وٕانما یجب أن یكون هناك توحید وتضافر الجهود بینها وبین 

 أفراد المجتمع لتحقیق تنمیة مستدامة وشاملة.
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Résumé de l'étude: 

Dans cet article, nous avons discuté la question de la politique de 

l'environnement urbain et de son impact sur le développement 

durable en Algérie en général et à Tizi Ouzou en particulier, où nous 

avons analysé la situation environnementale existante et abordé les 

problèmes les plus importants de l'environnement urbain à Tizi 

Ouzou. En plus de la poursuite d'une répartition égale et équitable 

des ressources naturelles entre les générations présentes et futures, 

c'est-à-dire la durabilité environnementale. 

Dans cette étude, nous avons constaté que le manque de 

sensibilisation à l'environnement parmi les membres de la société est 

la principale raison de la détérioration et de l'aggravation des 

problèmes environnementaux. Le processus de protection et de 

préservation de l'environnement ne se limite pas aux autorités 

compétentes. Soutenable et inclusif. 
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