
 

 
 

 تيــزي وزو -مولــود معمـري جامعــة
 والعــموم السياسية كمّيــة الحقــوق

 ل.م.د نظام –قسم القانون 
 

 

 

 

 

 
 
 

 في القانون شيادة الماستر مذكرة  لنيل
 قانون البيئةتخصص: 

  

 تحت إشــراف:              : تانإعداد الطالب

 د/قايدي سامية       نايمي نسيمة
 زياني زاكية

 لجنـــة المناقشــة:
 ةرئيس ............................................ ، جامعة مولود معمري، تيزي وزوحدوش وردية /أ

 ةومقرر  ةمشرف ............ جامعة مولود معمري، تيزي وزو (،أستاذة محاضرة قسـ )أ، قايدي ساميةد/ 
 ةممتحن  ............................................، جامعة مولود معمري، تيزي وزومومو نادية /أ
 
 

 71/90/5972تاريخ المناقشة: 

 في إطار تحقيق  المحلية   دور الهيئات
 التنمية المستدامة



 

 
 

 

 

 حميالر   محنالر  بسم هللا 

 

  اس ي الن  ت أ يدِ ب  س  ك  ا ر ب  بح  ال  و    الر ِ اد ِف س  ر الف  ه  ظ 

ِ  ض  ع  م ب  ه يق  ذِ لي    ونع  جِ ِر ي   م  ه  ل  ع  وا ل  ل  ي ع ِ اّل 

 

 14سورة الروم: أ ية:

 



 

 
 

 شكر وتقدير
 

 
 
 
 

  
 



 

 
 

 إىداء

 
 نسيمة

 
  

 
 
 



 

 
 

 إهداء

 
 

 
                  

 
 
 



 

 
 

 قائمة المختصرات
 المغة العربية -أوال

 ص: صفحة
 : جريدة رسمية.ر ج

 
 جنبيةاأل المغة -ثانيا

PNUE: Plan des Nation Unies de l’Environnement 

INM: Integrated Nutrient Management  
P : Page 

UNEP: United Nations Environment Programme 

 



 مقدمة
 

1 
 

 مقدمة
ففي العصور األولى  ،البيئيةستغالؿ الموارد ارتبطت التنمية في المجتمع بمستوى إ

مع دخوؿ  تتغير  فراد لكفاأل متصاص المموثات وتمبية حاجياتا قادرة عمى (1)كانت البيئة
ستغالؿ ي في مختمؼ نواحي الحياة بسبب اإلعصر التطور العممي والتكنولوج اإلنساف

 بيئة عمى تجديد مواردىا الطبيعيةعدـ قدرة ال إلىما أدى  ،المفرط لمموارد الطبيعية واستنزافيا
زدياد رغبتو في الحصوؿ اومع  ،لمتعددة والمتطورة باستمراراتو ايحاج إشباعيحاوؿ اإلنساف ف

ما  ،ةستغاللو لموارد البيئاي طور طرؽ رتقاء في مستواه المعيشإلوا اإلشباععمى مزيد مف 
الزراعية، التوازف البيئي الذي صاحبو تموث الماء و اليواء، تدىور التربة  ختالؿاإلى أدى 

تغير المناخ ثقب طبقة األزوف،  حرارة األرض،رتفاع درجة إ ،تآكؿ الغابات الطبيعية
الحاضرة  األجياؿة تيدد يبمغت حدود كارثاتات والحيوانات نقراض العديد مف النباو 

 اإلنسافوكؿ ذلؾ بسبب سموؾ  األرضوالمستقبمية ما ييدد مستقبؿ الحياة عمى كوكب 
 .(2) عتبارات البيئيةة دوف األخذ باإلنحو التنمي اعتداءاتو المتزايدة عمى البيئة سعياو 

التنمية والحفاظ عمى البيئة عمى حد سواء يستدعي تطبيؽ سياسات التنمية المستدامة تحقيؽ 
ذلؾ أف النصوص القانونية قاصرة عمى  ،ونجاح ذلؾ مرىوف بالقدرات المؤسساتية وفعاليتيا

 األمثؿتطبيؽ التسير عمى  البد مف تعزيزىا بأجيزة فعالة لألفرادتنظيـ مجاالت الحياة العامة 
المتعمقة  اإلداريةليذه السياسات المعبر عنيا بالنصوص القانونية، وفيما يخص الييئات 

بتحقيؽ التنمية المستدامة ىناؾ ما ىو مركزي ييتـ بالقضايا المتعمقة بتحقيؽ تنمية بيئية 

                                                           
 قام وتبوأه أي أصمحو وىيأه.أسم لمفعل "تبوأ" أي نزل أو إل: كممة البيئة في المغة العربية ىي االبيئة لغة-1

يعيش فيو اإلنسان بما يشمل من ماء وىواء وفضاء وتربة وكائنات حية ومنشآت : ىي المحيط الذي البيئة اصطالحا
 حسونة عبد الغني، الحماية القانونية لمبيئة في إطار التنمية المستدامة،لؾ: ذانظر في  .وشيدىا إلشباع حاجيات

عمـو السياسية، جامعة أطروحة مقدمة لنيؿ درجة دكتوراه عمـو في الحقوؽ، تخصص قانوف األعماؿ، كمية الحقوؽ وال
 .12، ص2113 - 2112محمد خيضر، بسكرة، 

كرة مكممة مف متطمبات نيؿ شيادة الماستر في ذصالحي عبد الفتاح، مسؤولية اإلدارة عف أعماليا المادية المشروعة، م -2
 .1، ص2012/2013الحقوؽ، تخصص قانوف إداري،  كمية الحقوؽ و العمـو السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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تحقيؽ تنمية  إطاروىناؾ ما ىو محمي إال أف القضايا المتعمقة بحماية البيئة في  ،مستدامة
ىذا  ،بالمواطف األولىالييئات المحمية باعتبارىا ىمزة الوصؿ  األولىة تيـ بالدرجة مستدام

، اإلقتصاديةاريعيا في التنمية بكؿ أبعادىا ستكماؿ مشانجده في الجزائر التي تسير نحو  ما
جراءات لتحقيقيااإلجتماعية  .(1)، السياسية، البيئية ذلؾ بوضع سياسات وا 

حمية في تجسيد التنمية مدى ساىمت الييئات الم أي إلىبناء عمى ما تقدـ نتساءؿ 
مف خالؿ تحديد ماىية التنمية المستدامة  اإلشكاليةوسنحاوؿ مناقشة ىذه  ؟المستدامة

التعرؼ عمى الييئات المحمية كييكؿ  إلىوفي مرحمة ثانية سنتطرؽ  تمييدي(الفصل ال)
 .(األولالفصل لتفعيؿ التنمية المستدامة )

الثالثة نخصصيا لدراسة تكريس الييئات المحمية لمتنمية المستدامة في والمرحمة 
 .(الفصل الثانيالجزائر )

 

 

 

 

 

                                                           
دور اإلدارة في حماية البيئة، بحث مقدـ لنيؿ شيادة الماجستير في قانوف اإلدارة المحمية، كمية الحقوؽ و  مقدـ حسيف، -1

 .1، ص2011/2012العمـو السياسية، جامعة أبو بكر بمقا يد، تممساف، 
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التي تمقي ترحيبا عمى المستوى الوطني أصبحت التنمية المستدامة مف المواضيع 
ذلؾ أنيا تتوافؽ مع قيمة الحياة في المجتمع  ،وأولوية وطنية ودولية ىا سياسةباعتبار  والدولي

الذي يضمف حياة كريمة لجميع سواء كاف مف الناحية اإلقتصادية أو اإلجتماعية أو البيئية 
 أفراد المجتمع في الوقت الحالي و في المستقبؿ.

عمى عاتؽ الدولة السيما الييئات المحمية باعتبارىا  مسؤولية التنمية المستدامة تقع 
مف شأنيا ترشيد استغالؿ الموارد الطبيعية ، (1)تصرفاتيـو  بسموكيـ واألدرىاألقرب لممواطف 

 .وضمانيا لألجياؿ الحاضرة والمستقبمية
زية في تحقيؽ المرك قبؿ التطرؽ إلى الدور الذي لعبتو الييئات المحمية كييئاتلكف 

التمييد ليذه الدراسة ببياف مفيوـ التنمية المستدامة كأسموب جديد  يجدرالتنمية المستدامة، 
مف شأنو ترشيد استغالؿ الموارد الطبيعية وضمانيا لألجياؿ الحاضرة  لحماية البيئة
مجتمعاتيا  تسعى العديد مف الدوؿ تكريسو ميدانيا داخؿ يالذ ،)المبحث األول(والمستقبمية 

 )المبحث الثاني(. لتحقيؽ التنمية مف جية و حماية البيئة مف جية أخرى
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .6، صمرجع سابؽ مقدـ حسيف، -1
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 المبحث األول

 مفهوم التنمية المستدامة
يسعى اإلنساف منذ أف خمقو اهلل عمى وجو األرض لتحقيؽ رغباتو المختمفة حتى ولو 

الالعقالني لمموارد المتاحة السيما  ستغالؿاإلفاتجو إلى  ،كاف عمى حساب المصمحة العامة
الطبيعية منيا ما أدى إلى إلحاؽ ضرر كبير بكوكب األرض الذي يعيش فيو، ىذا ما دفع 
بالمجتمع الدولي لتبني آلية جديدة لوضع حد ليذا الضرر المتمثمة في التنمية المستدامة، 

)المطمب عريؼ لياما يستدعي تحديد ت )المطمب األول(تبمورت لموجود عبر عدة مراحؿ 
 . الثاني(

 المطمب األول

 مراحل تطور مفيوم التنمية

ستجابة لممشاكؿ التي تواجييا المجتمعات والتي اطرأ تطور مستمر عمى مفيـو التنمية 
جتماعية أصبحت ومع ازدياد المشاكؿ اإل )الفرع األول(قتصاديتستيدؼ فقط النمو اإل كانت
قتصادي عف طريؽ زيادة الدخؿ القومي بؿ ال بد مف اإلال تعني فقط السعي لمنمو  ميةالتن

التنمية ترادؼ وضع حد لكؿ مشكؿ  إال أف وصمت ،)الفرع الثاني(التوزيع العادؿ ليذه الثروة 
البيئة  لكف تدىور)الفرع الثالث( جتماعي يعيقيا بشكؿ شامؿ و متكامؿ اقتصادي أو ا

)الفرع  (1)جتماعيةواإل اإلقتصاديةتنموية، المتزايد أدى لدمج البعد البيئي في السياسات ال
 .بع(االر 

 

                                                           

عماري عمار، إشكالية التنمية المستدامة وأبعادىا، مداخمة في المؤتمر العممي الدولي لمتنمية المستدامة والكفاءة  - 1
 .2،  ص 2118أفريؿ  8و7المستخدمة لمموارد المتاحة، المنعقد في جامعة فرحات عباس، سطيؼ، يومي
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 الفرع األول

 قتصاديالتنمية بوصفيا رديفا لمنمو اإل

متدت مف نياية الحرب العالمية الثانية حتى منتصؼ العقد السادس مف القرف إ
ويعد  (1)قتصادي مرتفعة وسريعةاالعشريف، تيدؼ لزيادة الدخؿ القومي وتحقيؽ معدالت نمو 

قتصادي أحد النماذج المشيورة التي إلروستو" المعروؼ باسـ مراحؿ النمو ا نموذج "والت
  :مراحؿ شتمؿ خمسةا ةخييتعكس عممية التنمية في ىذه المرحمة التار 

: المجتمع في ىذه المرحمة بعيد عف التكنولوجيا وحبيس مرحمة المجتمع التقميدي – 1
 العادات والتقاليد. 

رتكزت عمى شروط معينة لنجاح التصنيع كإدخاؿ إ: نطالقما قبل اإل مرحمة  – 2
 تقنيات جديدة لرفع اإلنتاج الزراعي والتسويؽ الجيد لمموارد الطبيعية. 

عرفت بالتطمع إلى الحداثة، وذلؾ عف طريؽ تطور بعض  نطالق:مرحمة اإل  – 3
النمو ووجود قوة سياسية ح عممية ط لنجاعية الرائدة بمعدؿ نمو مرتفع كشر القطاعات الصنا

 جتماعية مؤسساتية لمتوسع في القطاعات الحديثة. ا
ال يستطيع المجتمع تطبيؽ تكنولوجيا حديثة بشكؿ أوسع، ذلؾ  مرحمة النضج:– 4

 يتطمب نضجا تكنولوجيا بارتفاع الميارات وظيور مسيريف أكفاء في الدولة. 
نتشار المتمركز في المدف و  تتصؼ باتجاه السكاف ستيالك الواسع:مرحمة اإل – 5

 . (2)ستيالكي بامتيازاالمركبات واستخداـ سمع معمرة فيتحوؿ المجتمع بذلؾ إلى مجتمع 

                                                           

فتيا وأساليب تخطيطيا وأدوات قياسيا، الطبعة األولى، عثماف محمد غنيـ، ماجدة أبو زنط، التنمية المستديمة  فمس - 1
 .19، ص 2111دار صفاء لمنشر والتوزيع، عماف، 

ديب كماؿ، دور المنظمة العالمية لمتجارة في تحقيؽ أبعاد التنمية المستدامة)مدخؿ بيئي(، أطروحة مقدمة ضمف  - 2
ـو االقتصادية وعمـو التسيير، فرع نقود و مالية، قسـ متطمبات نيؿ شيادة دكتوراه في العمـو اإلقتصادية، كمية العم

 .2 -1، ص ص2119 – 2118عمـو التسيير، جامعة الجزائر، 
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 الفرع الثاني

 لمتوزيع العادل لمثروة التنمية بوصفيا رديفا

أ مفيـو التنمية يشمؿ فيما بد متدت مف نياية منتصؼ العقد السابع مف القرف العشريفإ
قتصادية، أصبحت ترتكز عمى مشكالت الفقر اإلجتماعية إلى جانب األبعاد اإلاألبعاد 

حيث أنو ال يمكف القوؿ بوجود تنمية في  لمثروة، والبطالة والالمساوات في التوزيع العادؿ
 . (1)دولة ما حتى ولو تضاعؼ الدخؿ القومي الفردي فيو ما لـ تتحقؽ المساواة في التوزيع

 الفرع الثالث

 جتماعية الشاممة/المتكاممةاإل اإلقتصادية و التنمية

متدت مف منتصؼ السبعينات إلى غاية منتصؼ الثمانينات مف القرف العشريف، تيتـ إ
 ، تجسد العدالة اإلجتماعية وتدعـ القدرات اإلقتصادية(2)بجميع جوانب المجتمع وحياة األفراد

لمواجية كافة المخاطر والسعي لترقية وتطوير الحياة الكريمة والالئقة لإلنساف،  جتماعيةواإل
إال أف األمر الذي جعؿ ىذه التنمية غير قادرة عمى تحقيؽ األىداؼ المنشودة في كثير مف 

ما أدى لتعزيز مفيـو التنمية المتكاممة  ،نفرادوضع حؿ لكؿ مشكمة عمى االمجتمعات ىي 
أما الجانب البيئي لـ يحَظ بأي  لمجتمع في إطار تكامؿ قطاعي ومكاني،التي تسعى لتنمية ا

 .        (3)ىتماـ في ىذه المرحمةا

                                                           

 .21عثماف محمد غنيـ، ماجدة أبو زنط، مرجع سابؽ، ص  - 1
 .12ديب كماؿ، مرجع سابؽ، ص  - 2
مجمة متخصصة في القضايا والوثائؽ ة المستدامة"، قالتي عبد الكريـ، "اإلستقرار السياسي وعالقتو بالحكـ الراشد والتنمي - 3

 .14-11، ص ص2119، الجزائر، 23، عدد البرلمانية
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 الفرع الرابع
 التنمية المستدامة

عتبار البعد بعيف اإلقتصادي مع األخذ اإل تيدؼ التنمية المستدامة إلى تطوير النمو
مف  1987أفريؿ سنة  27ولعؿ أوؿ استخداـ لمصطمح التنمية المستدامة كاف في  ،البيئي

ناقش أسباب تدىور البيئة  (1)طرؼ المجنة العالمية حوؿ البيئة والتنمية في تقريرىا "برونتالند"
العالمية وأكد أف مواجية المشاكؿ البيئية المتفاقمة ال يمكف أف يتـ إال مف خالؿ مجيود 

 . (2)فيو كؿ دوؿ العالـدولي ستشارؾ 
ىتماـ وكب األرض أصبح في خطر وضرورة اإلزدياد الوعي والتأكد مف أف كابعد 

بالبيئة، عقدت منظمة األمـ المتحدة قمة األرض أو ما يعرؼ بمؤتمر األمـ المتحدة لمبيئة 
 . 1992جواف  4إلى  2والتنمية مف 

 تبمور عف ىذا المؤتمر عدة مبادرات: 
قتصاد وحماية البيئة أقر أف اإل، مبدأ حوؿ البيئة والتنمية 51الذي تناوؿ إعالف ريو  -

ليما نفس القيمة في نطاؽ التنمية المستدامة، كما أنو يحدد حقوؽ ومسؤولية الدوؿ أثناء 
 .  (3)سعييا لتحقيؽ التنمية البشرية والرفاىية

57جدوؿ أعماؿ  -
غطي نطاقا عبارة عف خطة عمؿ دولية لمتنمية المستدامة ت (4)

واسعا مف القطاعات البد الحفاظ عمييا خاصة الموارد الطبيعية تحتوي عمى توصيات 
 ومقترحات حوؿ حماية البيئة. 

                                                           

تشكمت ىذه المجنة بقرار مف الجمعية العامة لألمـ المتحدة في "مستقبمنا المشترك"، تحت عنواف برونتالند ارليـىرو ڤاالسـ الكامؿ  - 1
   .57عثماف محمد غنيـ، مرجع سابؽ، ص انظر: ا.النرويج سابؽ برئاسة برونتالند، رئيسة وزراء 1983ديسمبر 

، الطبعة األولى، دار الروافد الثقافية ناشروف،  لبناف، التنمية المستدامة وضغوط العولمةغربي محمد، التكامؿ العربي بيف دوافع  - 2
 .134، ص 2114

3  - SMETS , Paul )F(,Vestion responsable, Développement durable, Académie royale de Belgique, Bruxelles, 

2003, p 44. 

دولة والخطة التفصيمية لتحقيق المستقبل المتواصل لكوكب  281برنامج العمل الشامل تبنتو  :21جدوؿ أعماؿ  - 4
ليست ممزمة قانونا ليا قوة نفاذ أدبية ىي أول وثيقة تحظى باتفاق دولي واسع، رغم أّنيا  2991األرض منذ عام 

 .34: كمود فوسمر بيتر جيمس، مرجع سابؽ، ص رأنظ .وعممية
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ستعماؿ ر في الـ يحدث أي تغيي 7005نعقاد مؤتمر ريو منذ امع ذلؾ يشيد الواقع أف 
 . (1)اإلنساف لمموارد الطبيعية

 فالتفاؤؿ الذي اتسـ بو جو المؤتمر كما لو كاف ضربا مف األماني واألحالـ. 
مؤتمر القمة العالمية لمتنمية المستدامة  5995نسبرغ في  نعقد مف جانب آخر في جوهإ

لتزاـ العالـ بالتنمية المستدامة واىتـ بتخفيض معدؿ الفقر. تحديد اوكذا  57كمراجعة ألجندة 
  فصدر عف ىذا المؤتمر:

 المقرة في قمة األرض.  57خطة التنفيذ، لتنفيذ أجندة  – 7
 إعالف جوىانسبرغ لمتنمية المستدامة.  – 5

كالىما أكدا عمى ضرورة تعزيز تكامؿ عناصر التنمية المستدامة الثالث: التنمية 
 جتماعية وحماية البيئة. اإلقتصادية، التنمية اإل

الكثير مف قادة العالـ المشاركة في ىذا المؤتمر إلدراكيـ أىمية تحقيؽ  عتزاـال ما أدى
 . (2)التنمية المستدامة

 المطمب الثاني
 تعريف التنمية المستدامة

ىتماـ العديد مف الباحثيف القيت التنمية المستدامة بوصفيا فمسفة تنموية جديدة 
كميا تيدؼ إلى التكيؼ بيف حماية البيئة  ،تجاىات وتوالت المفاىيـ حولياواختمفت اآلراء واإل

وتحقيؽ تنمية شاممة في جميع المياديف ما يستدعي دراسة ىدا المصطمح مف الناحية المغوية 
 . )الفرع الثاني(صطالحيةومف الناحية اإل )الفرع األول(

                                                           

زيد الماؿ صافية، حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة عمى ضوء أحكاـ القانوف الدولي، رسالة لنيؿ دكتوراه في  - 1
، تخصص قانوف إداري، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،   . 14، ص 2113العمـو

لمشركات نحو التنمية المستدامة، الطبعة العربية، دار اليازوري العممية  عايد عبد اهلل العصيمي، المسؤولية االجتماعية - 2
 .61- 61، ص  ص2115لمنشر والتوزيع، عماف، 
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 الفرع األول

 التعريف المغوي لمتنمية المستدامة

" معاف متعددة منيا: التأني في فعؿ "امنجد في المغة العربية ل ستداـ" الذي جذره "دـو
حاجة عميو، وكميا مرتبطة بالمعنى اإلصطالحي فالتنمية في الشيء وطمب دوامو والمواظبة 

في المجتمع وىي في حاجة إلى  ـ سياستيا وديمومة في مشاريعيا وآثارىاإلى تأف في رس
ستدامة ىي قيمة ذات قدرة  ،التنمية الم(1)مواظبة في تنفيذ برامجيا لممحافظة عمى مكتسباتيا

 . (2)ستخداـ الموارد الطبيعيةاإلستدامة مف حيث او  واإلستقرار عمى اإلستمرار
ستخدمت مصطمح التنمية لدراسات العربية المتخصصة نجدىا اوبالرجوع إلى ا

ستخداما مترادفا كترجمة لممصطمح اإلنجميزي االمستديمة  المستدامة ومصطمح التنمية
Sustainable Development ستمراريتيا ا، التنمية المستدامة ىي تمؾ التنمية التي يديـ

متواصمة بشكؿ تمقائي غير المستمرة و التنمية الىي السكاف، أما التنمية المستديمة  الناس أو
 متكمؼ. 

ستمرارية عممية التنمية، س فقط مبدأ اامة يعكيمكف القوؿ أف مصطمح التنمية المستد
لى قوى ستمرارية ويشير بشكؿ واضح إيمة عمى مبدأ اإلبينما يشتمؿ مصطمح التنمية المستد

المتمثمة في  الجيود اإلنسانيةو نعني بذلؾ ستمراريتيا االدفع الذاتي ليذه التنمية التي تضمف 
 . (3)جوانب التنمية جانب مف  عتماد عمى الذات في كؿالشعبية مف جية واإل المشاركة
 
 

                                                           

 .23عثماف محمد غنيـ، ماجدة أبو زنط، مرجع سابؽ، ص  - 1
 .77، ص 2114ة، سعد طو عالـ، التنمية والدولة، دوف طبعة، دار طيبة لمنشر والتوزيع والتجييزات العممية، القاىر  - 2
 .25 -24عثماف محمد غنيـ، ماجدة أبو زنط، مرجع سابؽ، ص ص- 3
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 الفرع الثاني

 صطالحي لمتنمية المستدامةالتعريف اإل

تفاؽ حوؿ تعريؼ التنمية المستدامة ونجد أوؿ تعريؼ ليا يعود إلى تقرير ال يوجد ا
التنمية التي تأخذ بعيف »التي عرفتيا بأنيا ،7091المجنة العالمية لمبيئة والتنمية سنة 

حاجات المجتمع الراىنة بدوف المساس بحقوؽ األجياؿ القادمة في الوفاء  عتباراإل
 . (1)«باحتياجاتيـ

تتعمؽ التنمية وفقا ليذا التعريؼ بنوعية الحياة ال ينبغي الخمط بينيا وبيف النمو 
ففي الوقت الحاضر لدينا الحؽ في رتباطا وثيقا، مف أنيما يرتبطاف ا قتصادي عمى الرغـإلا
لكف مف الواجب أف نحافظ عمييا لكي ال تمس بقدرات األجياؿ  ،ادر األرضستخداـ مصا

ف ستفادة منيا وأكد تقرير "برونتالند" عمى أف التنمية ىي عممية لمتفاعؿ بيالقادمة في اإل
 .(2) اجتماعي، نظاـ اقتصاديثالثة أنظمة: نظاـ حيوي، نظاـ 

لو حوؿ التنمية المستدامة كاف في اإلعالف  انطالؽأما بالنسبة لمعالـ العربي فأوؿ 
عتبارات البيئية في في المؤتمر الوزاري األوؿ حوؿ اإلالعربي عف البيئة والتنمية الصادر 

بتونس، والبياف العربي عف البيئة والتنمية وآفاؽ المستقبؿ  7091التنمية المنعقد في أكتوبر 
لدراسات تناولت التنمية المستدامة باتجاه في القاىرة، فكثير مف ا 7007الصادر في سبتمبر 

قتصاد، إال أف جاء تقرير التنمية و والمشاكؿ البيئية المرتبطة باإليرتبط بالحوار حوؿ النم
، ركزت عمى التنمية المستدامة مف الجانب السياسي إذ يعتبر 5995اإلنسانية العربية عاـ 

لى رفع  اجتماعيى بناء نظاـ ة ديمقراطية تيدؼ إلأف التنمية المستدامة ىي تنمي» عادؿ، وا 
، الميمشةالقدرات البشرية عبر زيادة المشاركة الفاعمة والفعالة لممواطنيف وعبر تمكيف الفئات 

مكان وتوسيع خيارات محوريا بالقدرات والفرص المتاحة  ارتباطااتيـ المرتبطة يالمواطنيف وا 
 . (3)«وتمكيف اإلطار المؤسساتي كتساب المعرفةلحرية بمعناىا الواسع واالتي تتضمف ا

                                                           

1- 
PNUE  : stratégie Méditerranéenne pour le développement durable, www.inforce.org.info@inforac.org, p5 . 

 .4سابؽ، ص عماري عمار، مرجع  - 2
 .61-61قالتي عبد الكريـ، مرجع سابؽ، ص ص - 3

http://www.inforce.org.info@inforac.org/
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79-90كما انتيج المشرع الجزائري مفيـو التنمية المستدامة في القانوف رقـ 
المتعمؽ (1)

مفيوـ يعني التوفيؽ بيف تنمية »بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة عّرفيا بأنيا 
لبعد البيئي في إطار تنمية وحماية البيئة، أي إدراج ا لإلستمرار قتصادية قابمةا و اجتماعية

 .  «تضمف تمبية حاجات األجياؿ الحاضرة واألجياؿ المستقبمية 
وضع حوافز تقمؿ مف التموث  نو لتحقيؽ التنمية المستدامة البد مفمما سبؽ يتضح أ

 وباإلعتبارات البيئية أ تأخذعانات لممشاريع التي يالؾ الموارد البيئية سواء بمنح إستوحجـ ا
 حكاـ المتعمقة بالبيئة. عمى كؿ مف يخالؼ األ ضرائبفرض 
 

  

                                                           

، يتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ج ر 2113جويمية  19مؤرخ في  13/11قانوف رقـ  مف 4المادة  - 1
 . 2113جويمية   21في  ة، الصادر 43عدد
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 المبحث الثاني
 تجسيد التنمية المستدامة

تحقؽ الدولة التنمية المستدامة بتجسيدىا ليذا المفيـو عمى المستوى اإلقميمي مف 
طرؼ الشركات والمؤسسات التابعة ليا التي تعمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ التنمية المستدامة، 

جتماعي، لكف لموصوؿ ة لتحقيؽ الرفاه اإلقتصاديمؿ مسؤوليتيا عف أثر نشاطاتيا اإلبتح
 بالتنمية المستدامة إلى مستوى أرقى البد مف توفر شروط لتجسيدىا داخؿ فئات المجتمع

)المطمب تخاذ تحديات لمواجية العراقيؿ التي تتعرض لياذلؾ يستمـز او ، األول()المطمب 
 الثاني(.

 المطمب األول

 شروط تجسيد التنمية المستدامة

يتطمب تجسيد التنمية المستدامة داخؿ فئات المجتمع رفع درجة الوعي بتربية األفراد 
الموارد  الستغالؿاذ األساليب المتاحة والمناسبة عمى التنمية المستدامة التي تدفعو التخ

مع مراقبة مدى  ألول(،)الفرع استفادة منياالطبيعية بالقدر الذي يسمح لألجياؿ القادمة اإل
 )الفرع الثاني(.عتماد عمى مقاييس ومؤشرات تؤكد درجة تطبيقياتجسيدىا باإل

 الفرع األول

 التربية عمى التنمية المستدامة

بتربيتو عمى التنمية  تنمية وعي المجتمع يستمـز تجسيد و تفعيؿ التنمية المستدامة
المستدامة، لتحقيؽ ذلؾ البد أف يفيـ أوال عالقتو ببيئتو، وبمعنى آخر لتحقيؽ دولة ما التنمية 

 المستدامة البد مف تربية اإلنساف بيئيا ثـ تربيتو عمى التنمية المستدامة. 
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ة والتعميـ ىتماـ بالتربية البيئة منذ السبعينات حيث عرفيا المؤتمر الدولي لمتربيكاف اإل
 أنيا: 7011الذي انعقد في "تبميسي" سنة  (1)البيئي

عممية إعادة توجيو وربط لمختمؼ فروع المعرفة والخبرات التربوية بما ييسر اإلدراؾ  »
ؤولية تجنب المشكالت المتكامؿ لممشكالت، ويتيح القياـ بأعماؿ عقالنية لممشاركة في مس

 . «رتقاء بنوعية البيئة البيئية واإل
تجاىات والميارات الالزمة لفيـ وتقدير العالقات المعقدة واإلف التربية البيئية القيـ تكوّ 

 . (2)التي تربط اإلنساف ببيئتو، والتخاذ قرارات عقالنية إلدارتيا
الوعي بأىمية البيئة واكتساب األفراد القيـ  اكتسابعد التربية البيئية المجتمع عمى تسا

والميارات والخبرات لممشاركة في اتخاذ إجراءات وتدابير لحمايتيا، ذلؾ أف صيانة البيئة ال 
تتوقؼ عمى العمؿ الفردي بؿ ىي في حاجة أكثر لمعمؿ الجماعي، فاإلنساف ىو السبب في 

 راج البيئة في المواضيع التربويةفع إلدىذا ما د ،(3)المشاكؿ البيئية وعميو تحمؿ المسؤولية
 ،رتقاء بياتدامة والعمؿ عمى اإلفالتربية البيئية في المجتمع تولد التربية عمى التنمية المس

حيث تـ التصديؽ عمى مخطط دولي لتجسيد عشرية األمـ المتحدة مف أجؿ التربية عمى 
" حدد إطار ليذا اليونسكو، فخالؿ دورة مف دورات "5992التنمية المستدامة في سبتمبر 

 . 5972-5992المخطط مف أجؿ العشرية 

                                                           

أكتوبر  12إلى  21تبميسي"عاصمة جورجيا خالل الفترة الممتدة من " عقد فيالمؤتمر الدولي لمتربية والتعميـ البيئي  - 1
 013، تم تنظيمو من طرف منظمة اليونسكو بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة لمبيئة، شارك في المؤتمر 2911

يادة مشاركة المواطنيف في حماية البيئة، مذكرة لنيؿ ش ،. انظر: زياد ليمىدولة 13وفدا مراقبا يمثمون حوالي 
، 5979-77-79كمية الحقوؽ، جامعة ممود معمري، تيزي وزو،  الماجستير في القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف،

 20ص
 .217، ص مرجع سابؽحسونة عبد الغني،  - 2
مف أجؿ التنمية المستدامة ، مذكرة لنيؿ درجة الماجستير في القانوف،  مختاري نسيمة، التعاوف الدولي االمركزي - 3

، ص 2112سبتمبر  11تخصص قانوف إداري، كمية الحقوؽ و العمـو السياسية ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو،
 .141 - 139ص
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 جياتيستراتوربي نشاطات حوؿ التربية وا  أدمجت في مختمؼ دوؿ األعضاء لإلتحاد األ
وطنية لمتنمية المستدامة، ففي فرنسا مثال: أدمجت التربية مف أجؿ التنمية المستدامة في 

 التعميـ خاصة في التاريخ والجغرافيا، كذا في العمـو الطبيعية واألرض. 
في أوربية لمتربية مف أجؿ التنمية المستدامة ف إستراتيجيةكما تمت المصادقة عمى 

 .بمتوانياعالي المستوى لوزراء البيئة والتربية في مدينة فمنوؼ  اجتماععقد  5992
قط، لكف أيضا كشرط ضروري لموصوؿ فال تعتبر التربية كحؽ مف حقوؽ اإلنساف ف 
لتنمية المستدامة، فالتربية عمى التنمية المستدامة تسمح بتجسيد إجراءات وتدابير جديدة إلى ا

 . (1)مف شأنيا تحقيؽ أىداؼ ىذه األخيرة
ىتماـ بالتربية تسارعت خطى جوانب التنمية فكمما زاد اإلعمى  يستنتج أف التربية تؤثر

ووتيرة التنمية، وكاف ليا أثر إيجابي في المسيرة التنموية في البمد، وكمما كاف تراجع في 
المسار التربوي فإنو سيؤدي ذلؾ إلى تأخر وانكماش التنمية بجميع جوانبيا المختمفة، 

ير وتأثير، ذلؾ أف التنمية تؤدي لمتغي ثرعالقة تأالمستدامة بيف التربية والتنمية قة فالعال
في بنية المجتمع ما يحقؽ رفاىيتو، كما أف تثقيؼ اإلنساف وتربيتو تمثؿ  جتماعيالثقافي واإل

عامال أساسيا في تفعيؿ برامج التنمية المستدامة، بالتالي فإف المجتمعات البد أف تنفؽ 
عدادىـ الميني ورعايتيـ، ألف ذلؾ يمثؿ ضرورة راد األمواؿ عمى األف مف أجؿ تعميميـ وا 

 تنموية ليا عائدىا.  
عمـ أف البيداغوجيا المرتبطة بالتنمية المستدامة تحفز المتعمميف عمى طرح األسئمة مع ال

والتحميؿ والتفكير النقدي، واتخاذ القرارات فيي تشجع عمى التفكير الناقد وتحميؿ السياقات 
 تحميؿ وتطبيؽ القيـ وتكريس التنمية المستدامة. نقاش والمحمية، كما تشمؿ 

                                                           

إستراتيجية الحكومة في القضاء ، التنمية المستدامة و متطمبات تحقيقيا، بحث مقدـ لممتقى عبد الرحماف محمد الحسف - 1
 .7، ص 2111/ 15،16/11جامعة المسيمة،  عمى البطالة و تحقيؽ التنمية المستدامة،
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 الفرع الثاني

 اس التنمية المستدامةمؤشرات قي

تجسيد التنمية المستدامة ال يتطمب فقط تربية الفرد عمى التنمية المستدامة بؿ البد مف  
تحديد المؤشرات التي تساىـ في تقييـ مدى تقدـ الدوؿ والمؤسسات في مياديف تحقيؽ التنمية 

لألمـ  المستدامة بشكؿ فعمي، ىذه المؤشرات طورت مف طرؼ لجنة التنمية المستدامة
، بيئية إجتماعية، إقتصاديةمكف تقسيميا إلى أربعة مجموعات: ، ي5990المتحدة سنة 
 ومؤسساتية. 

 .   (1)ىذه المؤشرات مترابطة فيما بينيا وكميا تمثؿ أبعاد وركائز التنمية المستدامة

 جتماعيةالمؤشرات اإل -أوال 
والمساواة في توزيع الموارد وعدالة تتعمؽ بنوعية الحياة  جتماعية:المساواة اإل –أ 

الفرص ما بيف األجياؿ، وتمكيف األقميات مف الوصوؿ لمموارد الطبيعية و يعتمد ىذا المؤشر 
 عمى عنصريف ىما:

 يقاس بنسبة السكاف الذيف يعيشوف في الفقر والعاطميف عف العمؿ. الفقر: -
 يقاس بالمقارنة بيف معدؿ أجر المرأة وأجر الرجؿ.  جتماعي:في النوع اإل المساواة -

فالحصوؿ عمى المياه الصالحة لمشرب ، ترتبط بالتنمية المستدامة :الصحة العامة –ب 
البيئة والتيميش تمويث والغذاء والرعاية الصحية مف أىـ مبادئ التنمية المستدامة، أما 

السكاني يؤدي لتدىور الصحة، بالتالي فشؿ تحقيؽ التنمية المستدامة والمؤشرات الصحية 
 تتمثؿ في 
تقاس بالحالة الصحية لألطفاؿ، أما مؤشر الوفاة يقاس بمعدؿ وفاة  حالة التغذية: –

 األطفاؿ تحت خمس سنوات والعمر المتوقع عند الوالدة. 
 تقاس بنسبة السكاف الذيف يحصموف عمى المياه الصالحة لمشرب.  جتماعية:الصحة اإل –
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ف : تحدده مؤشراتو مف خالؿ مستوى التعميـ، يقاس بنسبة األطفاؿ الذيف يصمو التعميم –
أما محو األمية يقاس بنسبة الكبار المتعمميف في  إلى الصؼ الخامس مف التعميـ اإلبتدائي،

 المجتمع. 
تنمية المستدامة لتفادي التجمعات العشوائية وتقاس حالة ال احتياجاتمف أىـ  السكن: –

 السكف بمؤشر نسبة مساحات األبنية لكؿ شخص. 
 799جتماعي عادة مف خالؿ عدد الجرائـ المرتكبة لكؿ يتـ قياس األمف اإل األمن: –

 ألؼ شخص مف سكاف الدولة. 
الموارد  استيالؾلسكاني في دولة ما أثر سمبا عمى كمما زاد معدؿ النمو ا السكان: –

لزيادة تستخدـ لقياس مدى التطور الطبيعية، ما يؤدي لزيادة المجاعة، الفقر والبطالة، ىذه ا
 . (1)تجاه تخفيض النمو السكانيا

 المؤشرات البيئية -ثانيا 
 ستدامة البيئية مرتبطة عادة مؤشرات اإل

 التي تتمخص مؤشراتو في  :الغالف الجوي –أ 
 نبعاثات ثاني أكسيد الكربوف. ايتـ قياسو بتحديد  التغير المناخي: -

 بقياس المواد المستعممة المؤدية لتأكميا.  صنف طبقة األزون: -

 . (2)بقياس تركيز مموثات اليواء في محيط المدف نوعية اليواء: -

 التزاـطرؽ ووسائؿ استخداـ األراضي ىي المتحكمة في تحديد مدى  األراضي: –ب 
 تتمخص في مؤشرات استخداـ األراضي الدوؿ بالتنمية المستدامة و

يكوف قياسيا بمقارنة المساحة المزروعة بالمساحة الكمية واستخداـ  الزراعة: -
 المخصبات الزراعية والمبيدات. 

تقاس بمساحة الغابات مقارنة بالمساحة الكمية لألرض ومعدؿ قطع  الغابات: -
 األشجار.  

 بة األرض المتأثرة بالتصحر ومقارنتيا بمساحة األرض الكمية. بحساب نس التصحر: -
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بمساحة األراضي المستخدمة كمستوطنات بشرية دائمة أو  يتـ قياسو التحضر: -
 مؤقتة.

تواجو عدة مشاكؿ، التموث وتراجع  البحار والمحيطات والمناطق الساحمية: - ج
  ىي استدامتيارية والمؤشرات المستخدمة لقياس اإلنتاجية البح

 تقاس بنسبة السكاف الذيف يعيشوف في المناطؽ الساحمية.  المناطق الساحمية: -

 تقاس بوزف الصيد السنوي لألنواع التجارية الرئيسية.  مصائد األسماك: -

وقات التنمية المستدامة ستنزاؼ والتموث وىي مف أخطر معتتعرض لإلالمياه العذبة: -
 يفعتماد عمى مؤشريف رئيستقاس باإل

  :تقاس بتركيز األكسجيف المذاب عضويا ونسبة البكتيريا المتواجدة في نوعية المياه
 المياه. 

 تقاس بحساب نسبة كمية المياه السطحية والجوفية التي يتـ ضخيا  :كمية المياه
(1)واستنزافيا سنويا مقارنة بكمية المياه الكمية.

 

نشاء المحميات ىي مف أىـ  التنوع الحيوي: - د يتعمؽ بحماية الحيوانات والنباتات وا 
 عناصر التنمية المستدامة، يتـ قياسيا مف خالؿ مؤشريف أساسييف 

يتـ قياسيا بحساب نسبة مساحات المناطؽ المحمية مقارنة بمساحات  األنظمة البيئية: -
 األنظمة البيئية الحساسة. 

 .  (2)نقراضنسبة الكائنات الحية الميددة باإلباس يق مؤشر األنواع: -

 قتصاديةالمؤشرات اإل -ثالثا 

ف القدرات الطبيعية محدودة تتمثؿ ىذه المؤشرات في إعطاء قيمة نقدية لمبيئة ذلؾ أ
ستنزاؼ الموارد الطبيعية مف خالؿ اتساع وتنوع اإلنتاج الصناعي المكثؼ خاصة في أماـ ا

ثؿ مؤشرات األنماط اإلنتاجية باإلنتاج غير المستداـ، وتتمالدوؿ المتقدمة ما يسمى 
 ستيالكية في التنمية المستدامة فيما يمي:واإل
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 تقاس بمدى كثافة استخداـ مواد الخاـ الطبيعية في اإلنتاج.  ستيالك المادة:إ -

 ستيالؾ السنوي لمطاقة.يؽ حساب اإلتقاس عف طر  ستخدام الطاقة:إ -

دارة النفايات: - اس بكمية إصدار النفايات الصناعية والمنزلية والنفايات تق إنتاج وا 
عادة رسكمة النفايات.   الخطيرة والنفايات المشعة وا 

تقاس بالمسافة التي يقطعيا سنويا كؿ فرد مقارنة بنوع  مؤشر النقل والمواصالت: -
 المواصالت.

جتماعية لألمـ اإلو  تدامة إلدارة الشؤوف اإلقتصاديةنمية المستجدر اإلشارة أف لجنة الت
وافقت عمى برنامج عمؿ بشأف مؤشرات التنمية المستدامة،  7005المتحدة التي نشأت في 

تتسـ ىذه المؤشرات بالمرونة، يمكف قياسيا واستخداميا في بمداف ذات مستويات تنموية 
 . (1)مختمفة بوضعيا تحت تصرؼ صانعي القرار عمى المستوى الوطني

 يةالمؤشرات المؤسسات -رابعا 
رغـ أف نسبة ىذا المؤشر بسيطة، إال أنو ميـ جدا لمعرفة مدى تطبيؽ الدولة لسياسات 

 بيئية مستدامة، مف بيف ىذه المؤشرات المكونة لو 
 الوطنية لمتنمية المستدامة.  اإلستراتيجيةالمؤشرات  -

 مؤشر تطبيؽ المعاىدات الدولية الخاصة باالستدامة. -

 العممي.مؤشر نسبة األنفاؽ عمى البحث  -

 . (2)قتصادية نتيجة األخطار الطبيعيةمؤشر الخسائر البشرية واإل -

 المطمب الثاني

 معوقات وتحديات التنمية المستدامة

اىج الحديثة التي تحقؽ الرفاه اإلجتماعي تمثؿ التنمية المستدامة منيج  مف المن
لممجتمعات دوف إلحاؽ أضرار بالبيئة، إال أف ىذا المفيوـ يواجو عدة معوقات  قتصاديواإل
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ما يستوجب البحث عف سياسات ، )الفرع األول(يصعب تكريسو السيما في الدوؿ النامية
 )الفرع الثاني(.تنموية لتحدي ىذه الصعوبات

 الفرع األول

 معوقات التنمية المستدامة
ف تحقيؽ التنمية المستدامة  سواء في المجتمع نجد عدة عراقيؿ وصعوبات تحوؿ دو 

التنمية المستدامة، ومف أىـ  ستراتيجياتإفريقي التي تحاوؿ تبني اإلالدولي أو عمى المستوى 
 ىذه العراقيؿ 

 النزاعات المسمحة -أوال
حيث يشجع عمى قياـ  يعتبر السالـ شرط ضروري لتحقيؽ األىداؼ التنموية 

قتصادية، بينما يقضي النزاع عمى واإل ويتيح المجاؿ لتحقيؽ التنمية اإلجتماعية ستثماراإل
 الحياة والبيئة وىو أحد أىـ معوقات التنمية المستدامة. 

فالنزاعات المسمحة ىي السبب الرئيسي لظاىرة الجوع في العالـ، التي تعاني منو الدوؿ 
قة النزاع بؿ تتعدى إلى الدوؿ المجاورة اإلفريقية مف الدرجة األولى، ال تؤثر فقط عمى منط

باإلضافة إلى ذلؾ فإف الحرب تفرض أولوية تخصيص الموارد  (1)جراء تدفؽ الالجئيف
مؽ حياؿ عدـ كما أف الق ألغراض الدفاع بدؿ إقامة مشروعات لتحديات التنمية المستدامة،

 التنمية.  ستثمار ما يؤثر عمىاإلستقرار يضعؼ ويعرقؿ اإلقتصاد والتجارة واإل

 نتشار األمية وضعف التغطية الصحيةإ -ثانيا
ىو وسيمة لربط الفئات التي تعيش في المناطؽ  التعميـ حؽ مف حقوؽ اإلنساف ويعتبر 

سياميا الفعاؿ في الحياة الوضعية فيي  المستقبمي مف  ستثماروسيمة لإلالمعزولة بالمدف وا 
طرؼ الحكومات، إلى جانب ذلؾ تعتبر ضعؼ الرعاية الصحية مف بيف المعيقات التي 
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تنعكس  تعرقؿ الجيود المبذولة لتحقيؽ التنمية الشاممة والمستدامة في أي بمد أو مجتمع، إذ
ونجاحيا ما يؤثر سمبا عمى التنمية المستدامة، ىذا ما نجده غالبا  قتصاديةعمى الخطط اإل

 ي الدوؿ النامية العاجزة عف مواكبة متطمبات التنمية الصحية. ف
أو لعجز  تعود لغياب القرار السياسي الدافع لنجاحيا ىناؾ مف يشخص المعوقات أنيا

الميزانية عف تغطية تكاليؼ خطط التنمية الصحية أو لمفساد اإلداري والمالي وأحيانا لغياب 
 ستقرار السياسي. فقر أو عدـ اإلسبب الالوعي الصحي عند المواطنيف أو ب

قتصادية اإلجتماعية واإلالشخصية و  تحسيف الصحة ىو السبيؿ لتحقيؽ التنمية
 . (1)المستدامة

 الفقر -ثالثا
وىو ذات أبعاد متعددة بالغة التعقيد  يعبر الفقر عف التدني في المستوى المعيشي لمفرد

تي تعرقؿ خطط ومشاريع التنمية اإلقتصادية والتشابؾ، يعتبر مف أكبر المعوقات ال
 عتباراتات األساسية لمفرد دوف األخذ باإلجتماعية، فالفقر يدفع لمسعي نحو سد الحاجيواإل

األخرى، و ىذا ما نجده في الدوؿ النامية التي تقـو بعقد شركات مع الدوؿ الصناعية التي 
 . (2)تستنزؼ ثرواتيا مقابؿ بعض المساعدات

 ميش دور المرأةتي -رابعا
توجد في بعض البمداف الكثير مف العادات والتقاليد واألعراؼ التي تعيؽ التنمية 
المستدامة، أىميا إبعاد المرأة وحرمانيا مف المشاركة الفعالة والحقيقية في العمميات التنموية 

غير السيما في البمداف النامية، ليذا تعترؼ الحكومات والييئات والمنظمات الحكومية و 
 . (3)الحكومية بأف الوضع المتدني لممرأة يشكؿ عائقا أماـ تحقيؽ التنمية المستدامة
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 رتفاع معدل النمو السكانيإ -خامسا
تضخـ عدد السكاف في الدوؿ النامية يعيؽ تحقيؽ التنمية المستدامة، ذلؾ أف زيادة 

مكاني  فرص العمؿ ليـ.  ات جديدة لتوفير التعميـ، الصحة و السكاف يحتاج إلى موارد وا 
تسعة مميارات نسمة مما  5929فمف المتوقع أف يبمغ عدد سكاف العالـ بحموؿ 

 .(1)سيضاعؼ مف تعقيدات التنمية المستدامة

 الطبيعة الجغرافية لمبمد -سادسا
معدالت األمطار  انخفاضظروؼ مناخية قاسية خاصة تتعرض معظـ  مناطؽ العالـ ل

فاع درجات الحرارة في فصؿ الصيؼ مما أدى إلى تكرار عف المعدؿ العاـ السنوي، وارت
 ظاىرة الجفاؼ وزيادة التصحر. 

 . (2)كؿ ىذه العوامؿ الجغرافية تعيؽ التنمية المستدامة

 ضعف التخطيط واإلدارة -سابعا
ال شؾ أف عدـ وجود إدارة قادرة عمى وضع األىداؼ والخطط والبرامج والوسائؿ 

 . (3)التنمية المستدامة يعيؽ لحدوث التنمية واألساليب المختمفة الالزمة

 الفرع الثاني

 التحديات المفروضة عمى التنمية المستدامة

الدوؿ الصناعية التي تعيش عمى حساب الدوؿ  انتياكاتأصبح العالـ اليـو تحت 
النامية السيما ما يتعمؽ باستنزاؼ مواردىا الطبيعية، ما يستدعي وضع تحديات لتحقيؽ 

 التنمية المستدامة السيما عمى مستوى الدوؿ الفقيرة و مف بيف ىذه التحديات
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 ةجتماعياء عمى الفقر وتحقيق المساواة اإلالقض -أوال
ذلؾ عف جتماعية و تحقيؽ المساواة اإلالمستدامة القضاء عمى الفقر و  تستدعي التنمية

جتماعية بمنح مساعدات ر الجوىري في السياسات اإلقتصادية واإلطريؽ  إيجاد سبؿ لمتغيي
وبالتواصؿ وتبادؿ الخبرات التي تدعـ بناء القدرات  ،تنموية مف الدوؿ المتقدمة لمدوؿ النامية

قام وؿ رة التنمية المستدامة تستمـز باألف فكأل بينيا ة الشركات فيماوكذا تبادؿ المعارؼ وا 
 .  (1)تنظيـ الفقر و التخمؼ

ولتخفيض حدة الفقر بالدوؿ المتخمفة البد مف فتح أسواؽ لمنتجاتيا بالدوؿ الصناعية 
طالبت  اقتصادىاآلثار السمبية ليذا اإلجراء عمى إال أف تخوؼ ىذه األخيرة مف ا

 . (2)باإلصالحات في الدوؿ النامية قبؿ تقديـ المساعدات ليا

  المناخي حترارحماية كوكب األرض من اإل -ثانيا
تغيير نموذج التنمية الصناعية التي تؤثر عمى المناخ ما  حماية كوكب األرض يتطمب

المكثؼ لمنفط وكذا انبعاثات  ستخداـعف اإل يؤدي لتذبذب درجات حرارة األرض الناتجة
" لسنة " تشرنوبيؿالكربوف، بالتالي حدوث كوارث بيئية خطيرة وأحسف مثاؿ عمى ذلؾ حادثة 

فالبد مف التغيير في سياسات وتقنيات استخداـ الطاقة ذلؾ بالمجوء إلى الطاقة  ،7091
 . (3)المتجددة كالطاقة الشمسية، الرياح والمياه

 حتراما لمبيئةولمة اإلقتصادية لتصبح أكثر اتعديل مسار الع -ثالثا
جتماعي والسياسي في العالـ، أدت الرافد األساسي لمنشاط اإلقتصادي واإل تعد العولمة

جتماعية السائدة في العالـ الدوؿ النامية بسبب السياسات اإلقتصادية واإل إلى استنزاؼ ثروات
يئة التي تسعى لتحقيؽ الربح باعتماد حاليا، وكذا تأثير سياسات التجارة الدولية عمى الب
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سياسة السوؽ، حيث أف التجارة الدولية تستند عمى فكر ليبرالي جديد قائـ عمى القرصنة  
الطبيعية خاصة موارد الدوؿ النامية لسد متطمبات السوؽ الدولية عميو البد مف التغيير في 

مة في منظمة التجارة العالمية قتصادية المتمثقبؿ مؤسسات العولمة اإل السياسات المطبقة مف
وصندوؽ النقد الدولي والبنؾ الدولي وأف تصبح السياسات التجارية أكثر إنسانية، واىتماـ 

 . (1)بمصالح غالبية سكاف العالـ مف الفقراء والميمشيف

 إدارة التغذية واستدامة الزراعة -رابعا
فقد زاد القمؽ لدى اإلحصائييف حوؿ قدرة ـ مف مشكمة الجوع واألمف الغذائي يعاني العال

 ستراتيجياتاإلالزراعة الدولية عمى تغذية سكاف العالـ، بالتالي مف الضروري أف تركز 
المستقبمية عمى زيادة اإلنتاجية الزراعية، واستعماؿ المواد الغذائية المتوفرة واألكثر فعالية 

الزمة والمناسبة لنمو النبات مع كؿ مف ال (I N M)واستدامة وتكامؿ إدارة العناصر الغذائية
ستدامة الزراعة عمى دارة األرض تعتبر عممية حسابية الالتربة، المياه والمحصوؿ الفعاؿ، فإ

 . (2)المدى الطويؿ

 المحافظة عمى التنوع الحيوي والموارد الحيوية -خامسا
 القضايا الدولية، ذا النوع مف أىـمسألة التنوع الحيوي والتوزيع العادؿ لفوائد ىتعتبر 

وعمى المجتمعات  ت التي قامت بتطوير ىذه المنتجاتفالبد أف توزع بالتساوي عمى الجيا
واإلنساف في العصر الحديث يتصرؼ بشكؿ ، (3)المحمية والدوؿ التي توجد بيا ىذه الموارد

 ة. سمبي يؤدي لمقضاء عمى التوازف البيئي الذي يعتبر المعيار الضابط لمتنمية المستدام

                                                           

 .166،  ص غربي محمد، مرجع سابؽ - 1
، التنوع الحيوي والتنمية المستدامة والغذاء )عالميا وعربيا(، الطبعة األولى، مركز دراسات الوحدة  - 2 محمود األشـر

 .72، ص 2111العربية، بيروت، 
 .167غربي محمد،  مرجع سابؽ، ص  - 3
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 حماية التربة ومكافحة التصحر -سادسا
تشكؿ السياسات التنموية والزراعية الغير المالئمة تيديدا لمساحات كبيرة مف األراضي 

، وإلعادة استصالح ىذه بالتصحر ما يؤدي لتدمير القاعدة اإلنتاجية خاصة في الدوؿ النامية
 البد مف تدخؿ الدوؿ الصناعية لتقديـ دعـ مالي وسياسي لمدوؿ النامية.  األراضي

 ستخدام المستدام لممياه العذبةاإل -سابعا 
تعاني الدوؿ النامية مف ظاىرة تموث المياه، السيما الدوؿ اإلفريقية ولمحفاظ عمييا مف 

قتصادية والسياسية اإلالتقنية، وتوفير الحموؿ  داتو المجيالتدىور والتموث يتطمب المزيد مف 
 والسموكية مف أجؿ الحصوؿ عمى موارد مائية عذبة واستخداميا عمى نحو مستداـ.

 يةفي الدول النام 12ضرورة تطبيق أجندة  -ثامنا
تطبيؽ خطط لمتنمية المستدامة عمى المستوى المحمي في البمديات،  57تتضمف أجندة 

ذ ا كانت الدوؿ الصناعية وفرت بعض الموارد القرى، المدف الصغيرة والمجتمعات الريفية وا 
المالية لتدعيـ المشاريع والمبادرات المحمية، إال أف معظـ الدوؿ النامية وجدت صعوبات 

والتي تبقى أحد أىـ تحديات  57مالية ما أدى إلى ضعؼ اإلدارة في تطبيؽ بنود أجندة
 . (1)التنمية المستدامة

 الجنسيات الحد من نفوذ الشركات المتعدد -تاسعا
إمكانياتيا  استغمتالسبب الرئيسي لمتدىور البيئي،  تعتبر الشركات المتعدد الجنسية

التقنية والعممية اليائمة لإلفراط في استغالؿ البيئة في الدوؿ النامية فأىممت الشركات عبر 
الوطنية لممتطمبات البيئية، بناء عمى ذلؾ البد أف تخضع لمقانوف مف خالؿ ميثاؽ يحد 

 . (2)الميبراليالسوؽ  اقتصادة لمواجية ىيمنة عبيا بموارد الدوؿ النامية واتحاد ىذه األخير تال

                                                           

 .169-168غربي محمد، مرجع سابؽ، ص ص  - 1
 www.droitetentreprise.org،"والشركات عبر الوطنية عمى البيئةأثر آليات اقتصاد السوؽ "بف قطاط خديجة،  - 2

 .4ص ،29/11/2114الجزائر،
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 إعادة تكييف الميزانية ألغراض بيئية -عاشرا
تخصص الدوؿ المتقدمة ميزانيات ضخمة لممسائؿ الدفاعية واألمنية بدال مف إنفاقيا 

بسبب إنفاقيا  مف طرؼ الخبراء الدوليوف نتقاداتية المستدامة، فمقت العديد مف اإلعمى التنم
الخاص  UNEPتحاوؿ األمـ المتحدة مف خالؿ برنامج و  ،عمى التسمح بدال مف دعـ التنمية

 .(1)بالبيئة ترشيد النظاـ البيئي العالمي ومحاولة تأسيس منظمة البيئة العالمية
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دارة بيئية تحقيؽ تنمية مستدامة عمى إيجاد إفي مجاؿ الوطنية  اتنجاح السياسيتوقؼ 
 محمية فعالة تتخذ فعاليتيا وفقا لقواعد محددة لصالحيتيا ومياميا بوضوح . 

قريبة التنمية المستدامة باعتبارىا المحورية إليجاد و إنجاح تعتبر الييئات المحمية النواة 
لمبدأ الديمقراطية الستشارة الرأي المحمي  قواعد البيئية وتجسيدلممواطف، تمثؿ أداة لتنفيذ ال

، وتحسيف المستوى واشتراؾ المواطنيف في إيجاد الحموؿ المناسبة لممشاكؿ التي يتعرضوف ليا
 .(1)المعيشي وتحقيؽ نوعية الحياة األمثؿ لإلنساف

وتحديد أىـ األساليب ( المبحث األول)ما يستدعي التطرؽ لمفيوـ الييئات المحمية ىذا 
 (.المبحث الثاني)تتخذىا لتحقيؽ التنمية المستدامة التي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

طبعة األولى، دار سعيداف عمي، حماية البيئة مف التموث بالمواد اإلشعاعية والكيماوية في القانوف الجزائري، ال - 1
 .236، ص2118الخمدونية لمنشر والتوزيع، الجزائر، 
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 المبحث األول
 الهيئات المحلية مفهوم

وىي ناتج عف النظاـ  ية مظير مف مظاىر الدولة الحديثةأصبحت الييئات المحم
بيف  ختصاصاتقـو عمى أساس توزيع السمطات واإلالالمركزي كأسموب في التنظيـ، ي

السمطة المركزية وىيئات أخرى مستقمة عمى المستوى المحمي ما يستوجب تعريؼ الييئات 
يضاح المقومات األساسية لوجودىا التي تسمح ليا بمباشرة  )المطمب األول( المحمية وا 

 )المطمب الثاني(.ختصاصات المكمفة بيا مف أجؿ تحقيؽ التنمية المستدامة اإل

 المطمب األول
 ومقومات الييئات المحميةتعريف 

ذلؾ لقرب الييئات  ة محمية أكثر مما ىي قضية مركزيةتعتبر التنمية المستدامة قضي
المحمية مف السكاف، الذي يعتبر المساىـ الرئيسي لتحقيؽ التنمية المستدامة وضعت عدة 

 )الفرع الثاني(.يشترط لقياميا مجموعة مف المقومات و  )الفرع األول(تعريفات ليا 

 الفرع األول

 تعريف الييئات المحمية

الييئات المحمية بدور ىاـ وحيوي في السير عمى تحقيؽ التنمية المستدامة، تتمتع 
"مجموعة األجيزة والوحدات اإلدارية الموجودة في الدولة والتي تكوف في  عرفت عمى أنيا

اتيا عف طريؽ مستوى أقؿ مف الحكومة الوطنية في الدولة الموحدة، تمارس مياميا ونشاط
 . (1)جماعة وليس عف طريؽ الفرد، وليا شخصية معنوية"

                                                           

اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، عماف، ؿ التطوير(، الطبعة العربية، دار صفواف المبيضيف، اإلدارة المحمية ) مداخ - 1
 .21، ص2114
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"ىيئة مف المواطنيف ذات شخصية معنوية تضطمع  آخروف عمى أنيابينما عّرفيا 
 . (1)بواجب تزويد المجتمع بالخدمات التي يحتاج إلييا"

إذف الييئات المحمية جزء ال يتجزأ عف الدولة، فيي تابعة ليا بالرغـ مف كونيا صورة 
 . (2) التنظيـ اإلداري كأسموب مف أساليبمف صور الالمركزية اإلدارية 

 الفرع الثاني

 مقومات الييئات المحمية

تمثؿ  الييئات المحمية ىمزة وصؿ بيف السكاف و الييئة المركزية، قياميا يستدعي 
 وجود مجموعة مف المقومات األساسية وىي 

 وجود مصالح محمية  -أوال 
"تمؾ المصالح التي تشبع حاجات األفراد المقيميف في يا نّ أعرفت المصالح المحمية 

إقميـ معيف"، تمثؿ جوىر الييئات المحمية و مقوما أساسيا لقياميا، تختمؼ مف دولة ألخرى 
 .   (3)"الحصر أو تكوف المصالح واسعة وكثيرة قد تكوف ىذه المصالح محددة عمى سبيؿ

ىذه المصالح تيـ أفراد إقميـ بذاتو أكثر مف أىميتيا لجميع مواطنيف الدولة ما يقتضي 
 أف يتولوا بأنفسيـ إدارة شؤونيـ. 

فيـ أدرى مف غيرىـ بواجباتيـ وأقدر عمى إدارة ىذه المرافؽ وحؿ مشاكميا، كما أف ىذا 
لتكتسب مصمحة ما الصفة و  ،ة المركزية التفرغ إلدارة المرافؽ القوميةاألسموب يسمح لإلدار 

 المحمية البد مف توافر شرطيف 
                                                           

رمضاف محمد بطيخ ، اإلدارة المحمية ودورىا في حماية البيئة، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، ندوة حوؿ  دور  -3
ماي   11 –7التشريعات والقوانيف في حماية البيئة العربية، التي انعقدت في الشارقة اإلمارات العربية المتحدة، يومي 

                                                                                                   11، ص 2115
شويح بف عثماف، دور الجماعات المحمية في التنمية المحمية)دراسة حالة البمدية(، مذكرة لنيؿ شيادة  الماجستير في  - 2

 .14، ص 2111/2111القانوف العاـ، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة أبي بكر بمقا يد، تممساف، 
ص ، 1988دروس في الييئات المحمية المقارنة، دوف طبعة، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر،  صدوؽ عمر، - 3

 .22 -21ص
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أف تكوف المصمحة معبرة عف حاجات وأماؿ وطموحات األغمبية العظمى مف  – 1
 سكاف اإلقميـ المحمي.  

 . (1)أف ال تتعارض مع المصمحة العميا لمدولة – 2

 الشخصية المعنوية -ثانيا 
سميا ولحسابيا نشاط الييئات المحمية ما ىو إال نشاط وظيفي، يقوـ بو الموظفوف با

ذا تخمؼ ىذا األخير  التزاماتليا حقوؽ و تتحمؿ  ذلؾ أنيا تتمتع بالشخصية المعنوية وا 
لـ تمنح الحكومة المركزية الشخصية  اتصبح فرع مف فروع الحكومة المركزية، بمعنى آخر إذ

حمية فإف ذلؾ يعني أنيا فرع مف فروعيا المركزية، ولمنح الحكومة المعنوية لجماعة م
 المركزية الشخصية المعنوية لمييئات المحمية البد مف توفر شروط  

 أف يكوف ىناؾ مف يعبر عف إرادة الشخص المعنوي.  -

 أف تكوف لمييئة المحمية ذمة مالية مستقمة عف ذمة الدولة. -

 تحمؿ التزامات. حقوؽ و  اكتسابأف تكوف ليا صالحية  -

 ىال لمتقاضي كمدعي أو مدعي عميو.أف تكوف أ -

 .  (2)أف يكوف لمييئات المحمية جياز إداري خاص بيا -

 ستقالل اإلدارياإل -ثالثا 
طنية غير قابمة ستقالؿ يتعمؽ فقط بالمجاؿ التنفيذي عمى أساس أف السيادة الو ىذا اإل    

ممثمي الييئات المحمية يظير في عدـ تعيينيـ مف طرؼ  استقالليةلمتجزئة، كما أف 
ختصاصات نجد القانوف يحدد األعماؿ التي تدخؿ في لسمطات المركزية، أما بالنسبة لإلا

 دائرة الييئات المحمية وال يجوز لمسمطات المركزية أف تتدخؿ في أدائيا بصورة مباشرة.
لمحمية فيو ىدؼ يجب أف يتحقؽ ستقالؿ ىدؼ ووسيمة لمييئات امنو يعتبر عنصر اإل 

 ووسيمة بواسطتو يتحقؽ وجود الييئة نفسيا. 
                                                           

 . 35صفواف المبيضيف، مرجع سابؽ، ص  - 1
 .18 -5صدوؽ عمر، مرجع سابؽ، ص ص - 2
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فالحكـ المحمي يدعـ الديمقراطية ألنو يتيح الفرص لمشاركة المواطنيف في إدارة شؤونيـ 
 . (1)المحمية بأنفسيـ، كما أنو يخمؽ مناخا ديمقراطيا لمتعبير عف الرأي

إدارية تباشرىا  اختصاصاتييئات المحمية يعني أف يكوف ليا ال استقالؿبمعنى آخر 
بنفسيا، وتتولى إصدار القرارات المناسبة في شأنيا دوف أف تخضع في ذلؾ ألوامر السمطة 

 الييئات المحمية استقالؿرتب عف المركزية وتوجيياتيا، منو يت

ت المبنية أف ال تحؿ السمطة المركزية محميا في مباشرة تصرؼ ما إال في الحاال -
 في القانوف. 

ال فقدت  ال يحؽ لمسمطة المركزية تعديؿ قراراتيا حتى ولو - كانت خاضعة لرقابتيا وا 
، فتظؿ السمطة المحمية صاحبة السمطة العميا وىي المسؤولة عف األعماؿ التي استقالليتيا

 تصدر منيا حتى ولو كانت خاضعة لرقابة السمطة المركزية. 

الييئات المحمية حؽ مخاصمة الدولة ذاتيا أماـ القضاء أو  يةاستقاللكما يترتب عف  -
األشخاص اإلدارية العامة األخرى، وليا حؽ طمب إلغاء قرارات صادرة عف السمطة 

كما لمغير أف يرفع الدعاوي عمييا، بالتالي يمكف  الغير المركزية، فميا حؽ رفع دعاوي عمى
 .  (2)أف تكوف طرؼ مدعي أو مدعي عمييا

 الرقابة من السمطة المركزية - رابعا

سمطات الييئات المحمية عف ال استقالؿالنظاـ الالمركزي ال يعني مطمقا تطبيؽ 
البد أف تعمؿ في إطار السياسة العامة لمدولة طبقا  ستقالؿالمركزية وميما تمتعيا باإل

لقوانينيا التي تبقى صاحبة السمطة العميا في نطاؽ اإلقميـ الوطني كمو، ما يبرر حقيا في 
في جزء باعتبارىا أجيزة مشاركة  الختصاصاتياؿ الييئة المحمية عند ممارستيا مراقبة أعما

                                                           
والبمديات في الوطف العربي، أعماؿ المؤتمرات المنعقدة في الشارقة، اإلدارة المحمية  المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية،  -1

 .17، ص 2117دولة اإلمارات العربية المتحدة، مارس 
، ص 1982حسيف مصطفى حسيف، اإلدارة المحمية المقارنة، الطبعة الثانية، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر،  - 2

 .21 -17ص
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مى ذات الييئات المحمية كرقابة أعضاء المجمس الرقابة تكوف عمف النشاط اإلداري لمدولة، 
أو عمى عمميا كاإلذف المسبؽ وبعضيا يتعمؽ بتصرفات ىذه الييئات المحمية كإيقاؼ 

لغائيا.  تصرفاتيا وا 
عف أداء  امتناعياالحموؿ محؿ الييئات المحمية عند كما يمكف لمحكومة المركزية 

 .واجبيا أو إىماليا لذلؾ
 ية حدود يجب التزامياقابة المركز إال أف لمر 

الييئات المحمية ولو كانت  اختصاصاتخاذ القرارات المحمية تبقى مف مسؤولية  – 1
 بحاجة لتصديؽ الحؽ. 

 أف تكوف الرقابة محددة بموجب نصوص قانونية وفي حاالت محددة. – 2
 ال يجوز لمحكومة المركزية تعديؿ القرارات الصادرة مف الوحدات المحمية، فإما أف– 3

ما أف ترفضو كمو  .  (1)تقبؿ القرار كمو وا 

 المطمب الثاني

 ختصاصات الييئات المحميةإ

ختصاصات تنحصر في إدارة وتنظيـ المرافؽ ى الييئات المحمية  مجموعة مف اإلتتول
جراءات مقبولةالعامة ذات الطبيعة المحمية، يمارسونيا في إطا تستند  ر قواعد وعمميات وا 

ى مستوى حياتيـ إلى حكـ القانوف والعدالة، ذلؾ لتوفير فرص متساوية لمجميع لمحفاظ عم
 )الفرع األول(،ختصاصات حوؿ تقديـ الخدمات ماعي وتتمحور ىذه اإلجتاإل رفاىيـوتحقيؽ 

 )الفرع الثالث(.الضبط اإلداري )الفرع الثاني(، التنمية المحمية وتنمية المجتمع 
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 الفرع األول

 تقديم الخدمات
ى خدمة جميع األطراؼ المعنية واإلستجابة لحاجياتيـ، فتمبي تسعى األجيزة المحمية إل

 المحمييف بتقديـ خدمات مف أىميا احتياجات

 الخدمات البيئية –أوال 
كالرقابة عمى الحدائؽ  قديـ خدمات في مجاؿ حماية البيئةتتولى الييئات المحمية ت

الري، تمويؿ المياه الصالحة لمشرب األمالؾ الغابية وحمايتيا، تطوير العامة، تنمية 
وتطييرىا، صرؼ المياه القذرة، جمع النفايات المنزلية ومعالجتيا والتخمص مف القمامة، كذا 

ة والبيئة وتشييد الطرؽ إعالـ وتحسيس المحمييف بآثار النفايات المضرة عمى الصحة العمومي
ضاءتيا خية وحماية المساحات يى المواقع الطبيعية واآلثار ذات القيمة التار عمكما تحافظ  ،وا 

 .(1)الخضراء واألراضي الزراعية أثناء إقامة المشاريع داخؿ ىذه الييئات

 جتماعية والشخصيةالخدمات اإل –ثانيا 
عدية نتشار األوبئة واألمراض الممحمية عمى الصحة العامة بمنعيا التحافظ الييئات ال

اتخاذ اإلجراءات والقرارات التي و  ستيالكية، تطيير مياه الشربفتسير عمى نظافة الموارد اإل
مكبرات الصوت وتنظيـ  استعماؿمثؿ تنظيـ  ،ينة والراحة واليدوءتوّفر لمسكاف الطمأن

ليياكؿ الرياضية بتخصيص قافية واالمظاىرات العمومية والعمؿ عمى صيانة المراكز الث
 .(2)مالية إلعانتيـ حسب قدرة كؿ ىيئةعتمادات ا

                                                           

زيداف جماؿ، إدارة التنمية المحمية في الجزائر بيف النصوص القانونية ومتطمبات الواقع ) دراسة تحميمية لدور البمدية  - 1
 .111، ص 2114(، الطبعة األولى، دار األمة لمنشر والتوزيع، الجزائر،  11-11حسب القانوف البمدي الجديدة

 .113، صالمرجع نفسو - 2
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 ةخدمات المنافع العام –ثالثا 
مياه ستفادة مف ىميا اإلأمية عمى أساس تجاري خدمات تؤدييا اليياكؿ المحىي 
ات كميا خدمات يستفيد بيا سكاف المحمي، تصاالتلغاز، الكيرباء، النقؿ العاـ واإلالشرب، ا

إاّل أنو يمكف أف تخرج ىذه الخدمة عف نطاؽ ، مقابؿ دفع مبالغ مالية حسب اإلستيالؾ
الييئات المحمية فتصبح غير قادرة لمقياـ بيا إذا تجاوزت الخدمة حدود اإلقميـ مثؿ ما يتعمؽ 
بمشاريع الطاقة والمصانع، أو أف تكوف أكثر أىمية لمدولة ككؿ مف أىميتيا لموحدة المحمية، 

 .(1)كتشييد الطرؽ ما بيف األقاليـ

 ثانيالفرع ال

 التنمية المحمية وتنمية المجتمع

المحمية نواة الدولة عمى المستوى المحمي وذلؾ بتجسيد التنمية  الييئات أصبحت
المحمية، فيي شريؾ رئيسي لمدولة في بمورة البرنامج التنموي المحمي، تسعى لتحقيؽ تنمية 

تسعى ، (2)انية الدولةمحمية شاممة وفعالة فتتخذ برامج تنموية، تمويميا يكوف عمى حساب ميز 
 استصالحاعية كتنمية اإلقتصاد الريفي السيما في مجاؿ جتمواإل لمتنمية اإلقتصادية

األراضي الفالحية وتربية المواشي، وتطيير المياه الصالحة لمشرب وتنمية الصناعات 
 الصغيرة، تزويد الجميور بالخدمات الزراعية وتربية األسماؾ والطيور والحيوانات.

ويعيد ليا القياـ ببعض برامج  المحمية إنشاء األسواؽ والمعارض تتولى الييئاتكما 
ومحو األمية ومشروعات التنمية الذاتية ورعاية المسنيف، باإلضافة  ،التنمية مثؿ تعميـ الكبار

إلى أّنيا تشارؾ في التخطيط العمراني عف طريؽ ممكيتيا أو رقابتيا عمى استخداـ األراضي 
اد عمى البناء والتعمير عف طريؽ مد مشروعات البنية األساسية إلى بعض وتحفيز األفر 

 المناطؽ الخالية كمشروعات الطرؽ، اإلنارة، المياه واإلسكاف لممحافظة عمى الجماؿ البيئي.

                                                           

 .74مبيضيف، مرجع سابؽ، صصفواف ال - 1
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فيي التي تشرؼ عمى تقسيـ األراضي  ىذه الوظائؼ بيد الييئات المحميةتترؾ 
واحييا، كما تتولى الييئات المحمية تنمية وترقية وعمميات التعمير داخؿ المدينة أو في ض

خدمات ترفييية كإنشاء مالعب رياضية  يـتقدكاف، كالقياـ بإنشاء مكاتب عامة و سثقافة ال
 .(1)والحدائؽ العامة وتنمية السياحة الداخمية

يتضح أف الييئات المحمية أدرى مف الييئات المركزية في اتخاذ أساليب التنمية المحمية 
ساسيا بالمسؤولية المباشرة اتجاىيـ، فيي تعبر عف رأي ورغبات المواطنيف المحمييف بخصوص إلح

 المسائؿ التي تيميـ و بالتالي تمثؿ الييئات المحمية ىمزة وصؿ بينيـ وبيف الحكومة المركزية.
 الفرع الثالث
 الضبط اإلداري

بط اإلداري، باعتبارىا تمتمؾ اإلدارة المحمية وسائؿ قانونية عديدة في إطار سمطة الض
د العامة لتوفير مف بيف الييئات المكمفة بتطبيؽ القانوف، فتختص بوضع وتنفيذ القواع

 ستقرار لمجميور.وضماف األمف واإل
 الييئات المحمية في مجاؿ الضبط اإلداري يكوف بطريقتيف اختصاصاتإّف تحديد 

 كأف تناط ليا إصدار قرارات ولوائح خاصة باحتراـ النظاـ واألمف. طريقة عامة -
 طريقة محددة بتنظيـ بعض الخدمات المحددة مثؿ منح تصاريح خاصة بالبناء. -

ىذه السمطات قد تناط بالمجمس المحمي أو بأحد األشخاص التابعيف لمييئات المحمية 
ى مدى الحياد والنزاىة في تطبيؽ كالمحافظ، ونقؿ االختصاص لمييئات المحمية يعتمد عم

 .(2)القواعد الخاصة بالضبط
ت المحمية وتتفاوت مف دولة ألخرى فيميؿ بعضيا إلى توسيع ختصاصااإلتتعدد 
 الوحدات المحمية ويميؿ البعض اآلخر إلى التضييؽ. اختصاصات

 
                                                           

، 2115جالؿ سعد سامية، اإلدارة البيئية المتكاممة، دوف طبعة، منشورات المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، القاىرة،  - 1
 .321 -321ص ص

 .75صفواف المبيضيف، مرجع سابؽ، ص  - 2
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 المبحث الثاني

 التقنيات القـانونية للهيئات المحلية من أجل تحقيق  

 مستدامةالتنمية ال
األفراد الذي يمكف أف سموؾ تقـو الييئات المحمية عند مباشرتيا لمنشاط المحمي بحراسة 

و لضبط  ،ستفادة منياد يحـر األجياؿ المستقبمية مف اإلعمى البيئة ما ق سمبي يكوف ليا تأثير
تستعيف الييئات المحمية عدة تقنيات قانونية مف أجؿ تجسيد مفيـو التنمية  ىذا السموؾ
 )المطمبومنيا ما ىو ردعي  )المطمب األول(ىذه التقنيات منيا ما ىو وقائي  ،المستدامة
 الثاني(. 

 المطمب األول

 التقنيات القانونية الوقائية

الوقائية مف أجؿ تحقيؽ تتمتع الييئات المحمية بصالحيات واسعة في تطبيؽ السياسة 
التنمية المستدامة خاصة لعدـ قابمية البيئة لإلصالح في بعض األحياف ما يحـر األجياؿ 

ما يستوجب التطرؽ إلى تحديد أىـ األساليب الوقائية التي ا ذى ،القادمة مف حقيـ فييا
)الفرع تستعيف بيا الييئات المحمية مف أجؿ تحقيؽ التنمية المستدامة بدءا مف الترخيص 

 )الفرع الرابع(.الترغيب  )الفرع الثالث(التصريح  )الفرع الثاني(الحظر واإللزاـ  األول(

 الفرع األول

 الترخيص
الوسائؿ والتقنيات القانونية التي تستخدميا الييئات المحمية لتحقيؽ  يعتبر الترخيص أىـ

التنمية المستدامة، يحقؽ حماية مسبقة لمبيئة والتي تعتبر محور التنمية المستدامة وعرؼ 
اإلذف الصادر مف اإلدارة المختصة بممارسة نشاط معيف وال يجوز ممارستو »الترخيص أنو: 
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رة بمنح الترخيص إذا توفرت الشروط الالزمة التي يحددىا بغير ىذا اإلذف وتقوـ اإلدا
. منو فإف الترخيص عمؿ إنفرادي يصدر بقرار إداري يسمح لمييئات المحمية مف (1)«القانوف

حتياطات الالزمة لوقاية المجتمع مف األخطار قا في األنشطة الفردية التخاذ اإلالتدخؿ مسب
قانونية التي تحوؿ دوف ممارسة النشاط الذي يقدر التي تنجـ عنيا، ىدفو إزالة الموانع ال

وذلؾ لمحفاظ عمى البيئة مف  (2)المشرع خطورتو عمى المجتمع وبالتالي يخضع لإلذف المسبؽ
وتعددت األنشطة التي تصدر فييا الييئات  ،جية وتحقيؽ التنمية المستدامة مف جية أخرى

القمامة أو الترخيص بغمؽ المحالت خيص بجمع ونقؿ محمية تراخيص لمزاولتيا مثؿ التر ال
 .(3)المقمقة لمراحة أو الضارة بالصحة العامة

عتداء يضفي حماية مسبقة لمبيئة قبؿ اإل إذف التراخيص مف األساليب الوقائية المانعة 
عمييا وانتياؾ حقوؽ األجياؿ القادمة، أما بالنسبة لطبيعة ىذه التراخيص فيي ذات طبيعة 

لتنازؿ ا يسمح بنقميا مف المرخص لو األصمي إلى غيره عف طريؽ اعينية وليست شخصية م
ألشخاص المرخص القانوف ىو النشاط المرخص وليس ا عتبار فيالوفاة، ذلؾ أف محؿ اإلأو 
لكف مقتضيات حماية البيئة  إما لممارسة نشاط غير محظور أصالوالترخيص يكوف ، (4) ليـ

سمطات  إنتاج مواد البناء ىناناء منشأة بيص بمية المستدامة تقتضيو، كالترخوتحقيؽ التن
خيص بفتح ص لممارسة نشاط محظور أصال كالتر ما تكوف التراخيالييئات المحمية مقيدة، وا  

تكوف تقديرية غير  جيج يمس براحة السكاف وىنا سمطة الييئات المحميةمحالت تصدر ض
 مقيدة. 

                                                           

ماجد راغب الحمو، قانوف حماية البيئة في ضوء الشريعة، دوف طبعة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  نقال عف - 1
 .136، ص 2117

إسماعيؿ نجـ الديف زنكنو، القانوف اإلداري البيئي )دراسة تحميمية مقارنة(، الطبعة األولى، منشورات الحمبي الحقوقية،  - 2
 .331، ص 2112لبناف، 

 .331نفسو، ص المرجع  - 3
 .138 -137ماجد راغب الحمو، مرجع سابؽ، ص ص - 4
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 الفرع الثاني

 الحظر واإللزام

الوقائية المتخذة مف طرؼ الييئات  األساليب أىـكنظاـ الترخيص يضيؼ إلي جانب 
وتحقيؽ التنمية المستدامة نظاـ الحظر واإللزاـ كوسائؿ قانونية أخرى  ،المحمية لحماية البيئة

 تستعيف بيا الييئات المحمية لتحقيؽ التنمية المستدامة عمى المستوى المحمي. 

 الحظر -أوال 
خالؿ ىذه الوسيمة إلى المنع مف إتياف ببعض التصرفات  تيدؼ الييئات المحمية مف

نفرادية شأنيا ممارستيا، والحظر مف األعماؿ اإل واألنشطة نظرا لألخطار التي قد تنجـ عف
والحظر نوعاف الحظر المطمؽ  (1)دارة المحمية بموجب قرار إدارياإلشأف الترخيص تصدرىا 

 والحظر النسبي. 
 الحظر المطمق  –أ 

الحظر المطمؽ في المنع مف إتياف ببعض األفعاؿ لما ليا مف تأثير سمبي عمى يتمثؿ 
ستثناء فيو وال ترخيص تدامة فينا المنع يكوف باتا، ال االبيئة بالتالي إعاقة تحقيؽ التنمية المس

وال تتمتع فييا  ال يمكف مخالفتيا مرةالحظر ينطوي عمى قواعد آ النوع مفبشأنو، وىذا 
ماكف التي حظر إلقاء القمامة في غير األذلؾ مف أمثمة ت المحمية بأي سمطة تقديرية، الييئا

 .(2)حظر تصريؼ أي مخمفات سائمة منزلية إلى الموارد المائية، المحمية تحددىا الوحدات
 
 

                                                           

بف قري سفياف، النظاـ القانوني لحماية البيئة في ظؿ التشريع الجزائري، مذكرة لنيؿ إجازة المدرسة العميا لمقضاء،  - 1
 .49، ص 2115 – 2114المدرسة العميا لمقضاء، الجزائر، 

 ،لعموي محمد، "الجماعات اإلقميمية و صالحياتيا المخولة في حماية البيئة عمى ضوء التشريع الجزائري" - 2
Com.Blogspot .frssiwa  ، ،3، ص2111الجزائر. 
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 الحظر النسبي  –ب 

المستدامة، ىو المنع مف القياـ بأنشطة وأعماؿ يكوف ليا أثر سمبي عمى البيئة والتنمية 
 مى ترخيص مف طرؼ الييئات المحميةيكوف ىذا المنع نسبي مرىوف بضرورة الحصوؿ ع

 .(1)فقا لمشروط والضوابط التي تحددىا التنظيمات القانونيةو 
 والحظر النسبي قد يكوف مف حيث الزماف أو المكاف. 

 : كحظر إلقاء القمامة في الفترات الصباحية. من حيث الزمان -
كحظر مرور األنابيب الخاصة بالمياه القذرة في الساحات القريبة مف  لمكان:من حيث ا-

 المياه الصالحة لمشرب. 

 اإللزام -ثانيا 
األنشطة يرتبط بحاجة ضرورية وواقعية،  ا ببعض بإتياف إجراء إيجابي يعتبر اإللزاـ 

التي تأتي أف ال يكوف ىناؾ نص تشريعي يمنع اإلدارة المحمية مف إصدار األوامر يجب 
 إللزاـ ما يخص النفايات المنزلية، وكمثاؿ عمى تجسيد أسموب ا(2)عمى شكؿ قرارات فردية

 حيث أصبح كؿ حائز ليا ممـز باستعماؿ نظاـ الفرز.

 الفرع الثالث

 التصريح

شاط المباشر في ىذه الحالة ذلؾ أّف الن اصيعتبر ىذا األسموب أقؿ تقييدا لحرية األشخ
والمستقبمية، فالتصريح يسمح لألفراد  ى انتياؾ حقوؽ األجياؿ الحاضرة قؿ خطورة عميكوف أ

القياـ بأعماؿ معينة دوف الحصوؿ عمى تراخيص مسبقة، عمى الرغـ مف احتماؿ تأثيرىا 
وىذا ما يطمؽ عميو  ح قبؿ القياـ بياعمى البيئة والتنمية، إذ يكتفي باشتراط اإلبالغ أو التصري

كف أف يكوف بعد مدة زمنية مف البدء في النشاط، وىو ما يسمى بالتصريح السابؽ، كما يم
                                                           

 .325إسماعيؿ نجـ الديف زنكنو، مرجع سابؽ، ص  - 1
 .56بف قري سفياف، مرجع سابؽ، ص  - 2
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، ويتوقؼ عمى كؿ مف ىذيف األسموبيف مف التصريح بمدى الخطورة (1)بالتصريح الالحؽ
واألضرار التي تنجـ عف ممارسة النشاط المراد تقديـ التصريح عنو، وكمما كانت األضرار 

 .(2)لعكس صحيحوالمخاطر كبيرة كمما تطمب التصريح السابؽ وا

 التصريح السابق –أوال 
يكوف إلزاميا قبؿ ممارسة النشاط وىو يسمح لإلدارة المحمية بدراسة األمر ومدى تأثيره 

أّما إذا تبّيف  دـ خطورتو سكتت وتركت النشاط يتـعمى البيئة والتنمية، فإف توصمت إلى ع
 السابؽ يقترب مف الترخيصالتصريح ، منو يتضح أف (3)ليا خطورتو نيت عف القياـ بو

، أّما إذا ترخيص ضمني اعتبارهـ إخطارىا بالنشاط الممارس يمكف فسكوت اإلدارة رغ
 .(4)صّرحت برفضيا ليذا النشاط يعد رفضا صريحا يعادؿ رفض الترخيص

مثاؿ ذلؾ: عادة ما تمـز قوانيف الدوؿ مستغمي المنشآت المصنفة مف الفئة الرابعة 
 سابؽ مف قبؿ الييئات المحمية لمزاولة نشاطيا.بالحصوؿ عمى تصريح 

 التصريح الالحق –ثانيا 
يسمح القانوف في بعض الحاالت بممارسة النشاط دوف إذف مسبؽ بشرط التصريح عنو 
خالؿ مدة معينة، مما يسمح لمييئات المحمية مراقبة مدى تحقيؽ التوازف بيف حماية البيئة 

كثر تجاوبا واتفاقا مع مقتضيات الحريات العامة مف والتنمية، وىذا النوع مف التصريح أ
 . (5)التصريح السابؽ الذي ال يمكف فيو مزاولة النشاط قبؿ الحصوؿ عميو

ستغالؿ عند اإل انفجاررر مؤسسة مصنفة مف جراء حريؽ أو مثاؿ ذلؾ: في حالة تض
 يتعيف تقديـ تصريحات عمى ذلؾ إلى الييئة المحمية المختصة. 

                                                           

 .66حسونة عبد الغني، مرجع سابؽ، ص  - 1
 .334إسماعيؿ نجـ الديف زنكنو، مرجع سابؽ، ص  - 2
 .138ماجد راغب الحمو، مرجع سابؽ، ص  - 3
 .66حسونة عبد الغني، مرجع سابؽ، ص  - 4
 .139ماجد راغب الحمو، مرجع سابؽ، ص  - 5
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 الفرع الرابع

 الترغيب

تتخذىا اإلدارة المحمية لتحقيؽ أىدافيا التي يقصد بالترغيب كإحدى السياسات الوقائية 
التنموية تمؾ المزايا المادية أو المعنوية لكؿ مف يقـو بأعماؿ مف شأنيا الحفاظ عمى البيئة 

سموؾ ، فيذه المزايا مف شأنيا أف تعدؿ (1)وتحقيؽ التنمية المستدامة داخؿ المجتمع
ييئات المحمية التنازؿ عف فممموازية لحماية البيئة  اقتصاديةاألشخاص إيجابيا نحو تنمية 

يؽ التنمية ستثمارات التي تساىـ في تحقحقة عمى اإلحقيا في الرسـو والضرائب المست
ستثمارات المختصة بجمع القمامة داخؿ الحدود اإلقميمية لمييئات المستدامة، كإعفاء اإل

 ف المرسـو والضرائب المستحقة.المحمية م

 المطمب الثاني

 التقنيات القانونية الردعية

التقنيات القانونية الردعية في حالة مخالفة اإلجراءات  اتخاذتمجأ الييئات المحمية إلى  
 الوقائية المتعمقة بحماية البيئة في إطار تحقيؽ التنمية المستدامة.

لفة المرتكبة، وتتخذ عدة أشكاؿ ىي اإلخطار تختمؼ ىذه التقنيات باختالؼ درجة المخا
والعقوبات  )الفرع الثالث(وقؼ النشاط )الفرع الثاني(، سحب الترخيص )الفرع األول(، 

 )الفرع الرابع(.المالية 
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 الفرع األول
 اإلخطار

الردعية التي تتخذىا الييئات المحمية لتحقيؽ القانونية يعتبر اإلخطار مف بيف التقنيات 
قدمة مف مقدمات الجزاء يعتبر م إلخطار أو ما يطمؽ عميو باإلنذارا ،المستدامةالتنمية 
في حالة ما إذا لـ تتخذ اإلجراءات القانونية الكفيمة لجعؿ النشاط الممارس  يكوفو القانوني 

واإلخطار ال يعتبر  بالتالي سيخضع لجزاءات قانونية مطابؽ لممقاييس البيئية المعموؿ بيا،
ما ىو تذكير لممعني أّنو في حالة إذا لـ يتخذ األساليب المعالجة لنشاطو جزاء حقيقي إنّ 

 .(1)فسوؼ يخضع لجزاءات قانونية

 الفرع الثاني

 سحب الترخيص

يكوف سحب الترخيص عف طريؽ قرار إداري، تقـو بو اإلدارة المحمية ضد مستغؿ 
ة المعموؿ بيا أو في حالة لممقاييس القانوني المنشأة في حالة ما إذا لـ يجعؿ نشاطو مطابقا

كاف ىناؾ في استمرارية المشروع خطر عمى النظاـ العاـ، أو أف المشروع لـ يستوِؼ  إذا
 .(2)الشروط الواجب توافرىا

، وسحب الترخيص يكوف وفؽ شروط ومقاييس قانونية إذا لـ تحترميا اإلدارة المحمية
وسحب الترخيص يكوف في  مطةفسوؼ يكوف قرارىا مشوب بعيب اإلنحراؼ في استعماؿ الس

 الحاالت التالية
 كاف استمرار المشروع أو النشاط يمحؽ أضرار بالبيئة ويشّكؿ خطر مستمر. إذا -
 عدـ استيفاء المشروع لمشروط القانونية التي حددىا القانوف. -

                                                           

جميمة، الوسائؿ القانونية لحماية البيئة )دراسة عمى ضوء التشريع الجزائري(، مذكر ماجستير في القانوف  حميدة - 1
 .145، ص 2111العقاري والفالحي، كمية الحقوؽ و العمـو السياسية، جامعة البميدة، 

 .66 -65بف قري سفياف، مرجع سابؽ، ص ص - 2
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 توقؼ المشروع عف العمؿ لمدة طويمة. -
زالتو. -  صدور حكـ نيائي بإغالؽ المشروع نيائيا وا 

فممييئات المحمية سحب الترخيص عف أي نشاط مف شأنو اإلضرار بالصحة والسالمة 
و حترملعدـ إ منشأة إنتاج لصناعة المبيدات الحشريةكسحب الترخيص مف مستغؿ ،(1) العامة

 مضوابط القانونية المعموؿ بيا رغـ قياـ اإلدارة المحمية بتنبييو.ل

 الفرع الثالث

 وقف النشاط

ويقصد بو المنع  ى اإلعذار،المحمية بيذه التقنية في حالة عدـ جدو  تستعيف الييئات
ستمرار في المشروع لما لو مف آثار سمبية خطيرة عمى البيئة، ولذلؾ منح المشرع مف اإل

لمييئات المحمية سمطة وقؼ األنشطة التي تكوف مضرة لمبيئة لضماف حقوؽ األجياؿ 
 .(2)المستقبمية عمى البيئة

الطابع الصناعي لما ليا مف وقؼ النشاط يمس المنشآت المصنفة ذات يجدر ذكر أّف 
سمبي عمى البيئة، فتمجأ الييئات المحمية لمنح الرخصة الستغالؿ ىذه المنشآت تأثير 

وفي حالة  مع تحديد نسبة المموثات المسموح ليا بإنتاجيا اختصاصاتياحدود الصناعية في 
 .(3) النسبة المحددة تمجأ إلى وقؼ نشاطيا يذهتجاوزىا ل

                                                           

، كمية 14، عدد المجمة الجزائرية لمعمـو القانونية اإلقتصادية والسياسيةبف سعد حدة، "دور اإلدارة في حماية البيئة"،  - 1
 .181 -179، ص ص2111الحقوؽ، جامعة الجزائر، ديسمبر 

 .347إسماعيؿ نجـ الديف زنكنو، مرجع سابؽ، ص  - 2
 .67 -66بف قري سفياف، مرجع سابؽ، ص ص - 3
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 الفرع الرابع

 العقوبات المالية

تكوف في شكؿ  الماليةتفرض ىذه العقوبات عمى مموث البيئة وتصيبو في ذمتو 
مجموعة مف الرسـو غرضيا تحصيؿ المسؤولية لصحاب األنشطة المموثة، ذلؾ في حالة 

يا، بالتالي لمييئات المحمية سمطة فرض ىذه مخالفة المستغؿ لمضوابط القانونية المعموؿ ب
زالة األضرار والتقميص مف  لمعالجة األخطاء التي يتسبب فيياالعقوبات عمى المخالؼ  وا 

ولإلدارة أف تفرض ىذه  ره السمبي عمى التنمية المستدامة، نظرا لتأثي(1)إف أمكف ذلؾا آثارى
، والغرامات (2)الغرامة عف طريؽ قرار إداري في شكؿ رسوـ إيكولوجية ضد مموث البيئة

 نظرا لسيولة فرضيا وتحصيميا. في غالب التشريعات البيئية اعتماداالمالية أكثر 

ىا يكوف مسبقا ووفؽ نصوص قانونية وقرار فرضيا غير مع اإلشارة إلى أف تحديد
 .(3)ستئناؼكوف قابال لإلبؿ ي نيائي

ب القانونية الردعية التي تستند إلييا الييئات المحمية األسالييمكف القوؿ أف في األخير 
و  مقتضيات حماية البيئة مف شأنيا تحقيؽ التوازف بيفالتي أىـ األنشطة التي تقـو بيا مف 

 متطمبات التنمية.

                                                           

 .68، ص قري سفياف، مرجع سابؽبف  1
 .341إسماعيؿ نجـ الديف زنكنو، مرجع سابؽ، ص  - 2
 .181بف سعد حدة، مرجع سابؽ، ص  - 3
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باقتصادىا مف أجؿ تحقيؽ تنمية  قامت التيتعتبر الجزائر مف بيف دوؿ العالـ الثالث 
ذلؾ  ، يتعمؽ باإلدارة العقالنية لمبيئة ذلؾنجاح و  وطنية شاممة ومستدامة لمخروج مف أزماتيا

أف أىمية البيئة ال تقؿ عف أىمية التنمية بؿ تفوقيا وال يمكف التضحية بسالمة البيئة مقابؿ 
شباع حاجاتو المتزايدة،  المضي في تنفيذ الخطط التنمية ألجؿ الحفاظ عمى اإلنساف  اذوىوا 

ذلؾ أف الييئات المحمية ليا دور  مرىوف بتدعيـ الجانب المؤسساتي عمى المستوى المحمي
دراكيا أكثر مف أي جياز آخر لطبيعة المشاكؿ  فعاؿ في ىذا المجاؿ بحكـ قربيا لممواطف وا 

 .(1)التي يعانييا السيما فيما يتعمؽ بالتوازف بيف البيئة والتنمية
)المبحث بتحقيؽ التنمية المستدامة المختصة ىذا ما يتطمب تحديد الييئات المحمية  
ما يستوجب التعويض  ةريوفي حالة تقصيرىا أو إىماليا تقوـ مسؤوليتيا اإلدا األول(،

 )المبحث الثاني(.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

قانونية، اإلسكندرية، )داسة مقارنة في القوانيف العربية(، الطبعة األولى، مكتبة الوفاء ال سايح تركية، حماية البيئة - 1
 ،770، ص 5972
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 المبحث األول

 بتحقيق التنمية المستدامة  ختصةالهيئات المحلية الم

تمثؿ الييئات المحمية أداة لتنفيذ وتجسيد القواعد المتعمقة بحماية البيئة وتحقيؽ التنمية 
المستدامة باستخداميا لموسائؿ واإلمكانيات المادية والبشرية المتاحة، وممارسة صالحياتيا 
المنصوص عمييا في القوانيف ما ينبغي تحديد الييئات المحمية المكمفة بتحقيؽ التنمية 

)المطمب  ليا في ىذا المجاؿ ةمساعدالشركاء ال وبياف أىـ)المطمب األول(، دامة المست
 الثاني(.

 المطمب األول

 الييئات المحمية المكمفة بتحقيق التنمية المستدامة

في سبيؿ تفعيؿ حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة عمى الييئات  الدولة تعتمد
د مياميا وصالحياتيا الخاصة بقطاع فتسن ،المحمية باعتبارىا ىمزة الوصؿ األولى بالمواطف

بتوزيع  مستوى المحميالإلى ممثمييا عمى  في إطار تحقيؽ التنمية المستدامة حماية البيئة
)الفرع المحمية المتمثمة في الوالية ييئات الالوظائؼ المتعمقة بالبيئة والتنمية بينيا وبيف 

  (1) .)الفرع الثاني( البمدية و األول(

                                                           

، مجمة العمـو القانونيةلناصر، "سياسة المدينة والتنمية المستدامة في ظؿ قانوف توجييي لممدينة"، مانع جماؿ عبد ا - 1
 .5-7، ص ص5975، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة باجي مختار، عنابة، جواف 75عدد 
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 األول الفرع
 واليةال

بتجسيد باستخداميا لموسائؿ و اإلمكانيات المادية و البشرية المتاحة تقـو الوالية       
المستدامة عمى أرض الواقع ذلؾ لقربيا مف الفضاءات التي تتطمب الحماية، سياسات التنمية 
 الوالي والمجمس الشعبي الوالئي. :تتشكؿ مف ىيئتيف

 صالحيات الوالي في مجال تحقيق التنمية المستدامة -والأ
المحافظة  مستدامة بصالحيات واسعة مف بينيايتمتع  الوالي في مجاؿ تحقيؽ التنمية ال

أثر بسبب التموث وىذه المجاالت يمكف أف تت، (1) امةواألمف والسكينة العة الصحعمى 
وؿ اإلقميمية وىو المسؤ  اختصاصاتوبر الوالي ضابطة إدارية في حدود إذ يعت والتدىور البيئي

، منو فإف لموالي تسخير رجاؿ األمف لغرض حماية النظاـ عف المحافظة عمى النظاـ العاـ
المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  11-13رقـ منح لو قانوف و العاـ 

المنشآت المصنفة تخضع ف ،منو 19صالحيات واسعة في ىذا المجاؿ وىذا ما أكدتو المادة 
ستغالليا، كما سب األخطار الضارة التي تنجـ عف الترخيص مف الوالي حسب أىميتيا وح

صنفة أخطار أو أضرار قائمة المنشآت المعف استغالؿ منشأة غير واردة في نتج أنو إذا 
النظافة، األمف، الفالحة، األنظمة البيئية، الموارد الطبيعية و المواقع، المعالـ تمس بالصحة، 

والمناطؽ السياحية أو التي تمس براحة الجوار بناء عمى تقرير مصالح البيئة، يعذر الوالي 
 زالة األخطار أو األضرار المثبتة، كماإل التخاذ التدابير الضرورية غؿ ويحدد لو أجؿالمست

يتمقى الوالي محاضر حوؿ العقوبات المتعمقة بالمؤسسات المصنفة وممارسة ضد البيئة 
ويحرر تمؾ المحاضر ضباط الشرطة القضائية ومفتشو البيئة في نسختيف إحداىا ترسؿ إلى 

 . (2) سونف مف القانوف 111الوالي وأخرى إلى وكيؿ الجميورية حسب المادة 

                                                           

 29، الصادرة في 12د ، متعمؽ بالوالية، ج ر عد2112فيفري  21، مؤرخ في 17 -12مف قانوف رقـ  114المادة  - 1
 .   2112فيفري 

 ، السابؽ ذكره.11-13قانوف رقـ مف  118المادة  انظر لممزيد - 2
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منح رخصة البناء الخاصة  29-91كما ألـز قانوف التييئة والتعمير رقـ 
الوالي والتي إلى بالبنايات والمنشآت المنجزة لحساب الدولة والوالية وىياكميا العمومية 

ف، ونص كذلؾ مف ىذا القانو  46، 45، 44زائري مف خالؿ المواد حددىا المشرع الج
جراء التحقيقات لمتأكد مف مدى مطابقتيا  اختصاصعمى  الوالي بمراقبة البنايات وا 

 . (1)لمتنظيمات السارية المفعوؿ
القواعد العامة  احتراـؿ منح ىذه الصالحيات لموالي إلى فيرمي المشرع مف خال

لمتييئة والتعمير مع مراعاة دواعي الحفاظ عمى البيئة ذلؾ مف أجؿ تحقيؽ تنمية 
 مستدامة عمى المستوى المحمي ثـ عمى المستوى الوطني. 

باإلضافة إلى صالحية الوالي في المصادقة عمى دراسة وموجز التأثير وىذا ما 
زالتيا، فخوؿ المتعمؽ بتسيير  19-11يتضح مف خالؿ قانوف رقـ  النفايات ومراقبتيا وا 

لو منح رخصة إنجاز المنشآت المتخصصة في معالجة النفايات المنزلية وما 
 استفادةالحفاظ عمى الصحة العامة وضماف ذلؾ لموقاية مف التموث و  ،(2)شابييا

ـ ااألجياؿ القادمة لحقوقيا البيئية، وبالرجوع إلى قانوف التييئة والتعمير بالنسبة لألحك
إيقاؼ المنشآت المصنفة المخالفة لتدابير حماية البيئة، فمموالي عند  المتعمقة بغمؽ أو

 . (3)الضرورة إصدار قرار إغالقيا

                                                           

، 52، المتعمؽ بالتييئة والتعمير، ج ر عدد 1991ديسمبر  11، المؤرخ في 29-91مف القانوف رقـ  73و 66ادة الم - 1
، ج ر عدد 2114أوت  14، المؤرخ في 15- 14، معدؿ و متمـ بموجب قانوف رقـ1991ديسمبر  12الصادرة في 

 .2114، الصادرة في أوت 51
زالتيا، ج ر 2111ديسمبر  12المؤرخ في  19-11مف القانوف رقـ  42المادة  - 2 ، المتعمؽ بتسيير النفايات ومراقبتيا وا 

 .2111ديسمبر  15، الصادرة في 77عدد 
 ، السابؽ ذكره.29-91مف القانوف رقـ  25المادة  - 3
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يتخذ الوالي كؿ التدابير التي تيدؼ إلى حماية صحة اإلنساف والبيئة والحد مف 
أما  (1)12-16مف المرسوـ التنفيذي رقـ  9النشاطات المموثة، ىذا ما توضحو المادة 

 .(2) رأس الوالي لجنة تؿ البحرتفيما يخص حماية البحر مف التموث في
 صالحيات المجمس الشعبي الوالئي في مجال تحقيق التنمية المستدامة -ثانيا
إلى جانب الوالي في تحقيؽ التوازف بيف البيئة والتنمية  يساىـ المجمس الشعبي الوالئي    

حيث يبادر  12/17 عمى المستوى المحمي، مف بيف صالحياتو ما تضمنو قانوف الوالية
ويضع حيز التنفيذ كؿ عمؿ في مجاؿ حماية وتوسيع وترقية األراضي الفالحية والتييئة 

 الكوارث واآلفات الطبيعية وأعماؿ بكؿ أعماؿ الوقاية مف والتجييز الريفي، يشجع ويبادر
ويتخذ كؿ اإلجراءات الرامية إلى إنجاز أشغاؿ التييئة  محاربة مخاطر الفيضانات والجفاؼ

يبادر بكؿ األعماؿ الموجية إلى كما  جاري المياه في الحدود اإلقميمية،وتطيير وتنقية م
صالحياتنمية وحماية األمالؾ الغابية في مجاؿ التشجير وحماية التربة  باإلضافة إلى  ،وا 

ألوبئة في مجاؿ المجمس الشعبي الوالئي في تطوير كؿ أعماؿ الوقاية ومكافحة ا يساىـذلؾ 
تنمية الري وكذا تقديـ مساعدات سواء تقنية أو مالية لمبمديات و النباتية الصحة الحيوانية، 

حة لمشرب، والتطيير التي تنتمي إلى الوالية التابع ليا في مشاريع التزويد بالمياه الصال
عادة استعماؿ المياه التي تتجاوز إقميـ البمديات المعنية.   وا 

طبيقيا خاصة صالحية اتخاذ تدابير الوقاية الصحية وتب المجمس الشعبي الوالئي يتمتع
يير عرض وتغميؼ معا احتراـكية فيشرؼ مثال عمى مراقبة مدى ستيالما يتعمؽ بالمواد اإل

ستيالكية حفاظا عمى الصحة العامة، ويساىـ في التنسيؽ مع البمديات لتنفيذ وتعبئة المواد اإل
، وبالرجوع إلى (3)مخطط تنظيـ الكوارث واآلفات الطبيعية والوقاية مف األوبئة ومكافحتيا

                                                           

، يضبط القيـ القصوى ومستويات اإلنذار وأىداؼ نوعية 2116جانفي  7، المؤرخ في 12-16المرسـو التنفيذي رقـ  - 1
 .2116جانفي  18، الصادرة في 11اليواء في حالة تموث جوي، ج ر عدد 

مكافحتو، واتخاذ كل تختص بوضع منظومة لموقاية و كشف و مراقبة كل أشكال التموث البحري و لجنة تؿ البحر:   - 2
القرار المؤرخ في أنظر:  .التدابير الضرورية لتحسين و تعزيز قدرات تدخل األجيزة المكمفة بمكافحة التموث البيئي

 .2112مارس  6، الصادر في 17، يتضمف تكويف لجنة تؿ البحر الوالئية وكيفية عمميا، ج ر عدد 2112فيفري  6
 ، السابؽ ذكره.17-12مف القانوف رقـ   95، 94، 88، 87، 86، 85، 84المواد  - 3
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الذي يحدد كيفية إعداد مخطط حماية المواقع األثرية  323-13المرسـو التنفيذي رقـ 
صالحيا والمناطؽ المحمية التابعة ل يا يتبيف أف إقرار إعداد مخطط لحماية المواقع األثرية وا 

يتـ بمداولة المجمس الشعبي لموالية المعنية بناء عمى طمب مف الوالي بعد إخطاره مف الوزير 
 . (1)المكمؼ بالثقافة

منو فإف المجمس الشعبي الوالئي يتخذ عدة  تدابير عالجية ووقائية لحماية البيئة بما 
باإلضافة إلى إمكانية حصولو  مجتمع إلى تنمية مستقرة ومستدامة،نساف لموصوؿ بالفييا اإل

عمى معمومات تتعمؽ بالعناصر البيئية التي مف شأنيا التأثير بصفة مباشرة عمى الصحة 
 . (2)مف طرؼ كؿ شخص طبيعي أو معنوي بحوزتو معمومات بيذا الخصوص امةالع

ميـ وجوىري في حماية البيئة لتمبية دور  ا سبؽ أف ىيئات الوالية تمعبيتضح مم
 ستفادة منيا. ساس بقدرة األجياؿ القادمة مف اإلحاجيات األجياؿ الحاضر دوف الم

 الثاني الفرع
 بمديةال

مثؿ سياسة الدولة ت المحمية نظرا لقربيا مف المواطف تعتبر البمدية النواة الرئيسية لمتنمية
تمع عمى مف جية أخرى تمثؿ المجيما وتعكس برامجيا وتتوسط بينيما، تعّبر عن وسياسة الوالية

خاصة ما يتعمؽ بضماف تحقيؽ التنمية المستدامة لألجياؿ الحاضرة  المستوى المحمي وتطمعاتو
 رئيس المجمس الشعبي البمدي والمجمس الشعبي البمدي. ،والمستقبمية، تتشكؿ مف ىيئتيف

 الشعبي البمدي في مجال تحقيق التنمية المستدامةصالحيات رئيس المجمس  -أوال

يتمتع رئيس المجمس الشعبي البمدي  باختصاصات وصالحيات واسعة فيما يتعمؽ  
عدة  11-11ؿ قانوف البمدية رقـ بحماية البيئة وتحقيؽ التنمية المستدامة، إذ خوّ 

 :لرئيس المجمس الشعبي البمدي في ىذا المجاؿ تتمثؿ في اختصاصات

                                                           

، يتضمف كيفية إعداد مخطط المواقع 2113أكتوبر  5، مؤرخ في 323-13مف المرسـو التنفيذي، رقـ  14المادة  - 1
 .2113أكتوبر  8، الصادرة في 61األثرية والمناطؽ المحمية التابعة ليا واستصالحيا، ج ر عدد 

 ، السابؽ ذكره.11-13ـ مف القانوف رق 18المادة  - 2
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 السير عمى النظاـ والسكينة والنظافة العمومية. -
 السير عمى المحافظة عمى النظاـ العاـ وأمف األشخاص والممتمكات. -
التأكد مف الحفاظ عمى النظاـ العاـ في كؿ األماكف العمومية التي يجري فييا  -

تجمع األشخاص ومعاقبة كؿ مساس بالسكينة العمومية، وكؿ األعماؿ التي مف 
 الؿ بيا.شأنيا اإلخ

 السير عمى حماية التراث التاريخي والثقافي. -
المقاييس والتعميمات في مجاؿ العقار والسكف والتعمير  احتراـالسير عمى  -

 المعماري. و وحماية التراث الثقافي
السير عمى نظافة العمارات وضماف سيولة السير في الشوارع والساحات  -

 والطرؽ العمومية.
ير الضرورية لمكافحة األمراض المتنقمة أو المعدية حتياطات والتداباإلاتخاذ -

 والوقاية منيا.
 منع تشرد الحيوانات المؤذية والضارة. -
 ستيالكية المعروضة لمبيع.مواد الغذائية اإلالسير عمى سالمة ال -
 .(1)السير عمى احتراـ تعميمات نظافة المحيط وحماية البيئة -

 المستدامةتنمية الالمتعمؽ بحماية البيئة في إطار  11-13وبالرجوع إلى قانوف رقـ  
أكد عمى خضوع المنشآت المصنفة لمترخيص مف رئيس المجمس الشعبي البمدي حسب 
أىميتيا وحسب األخطار أو األضرار التي تنجـ عف استغالليا، كما تخضع المنشآت التي ال 

تأثير لتصريح لدى رئيس المجمس الشعبي البمدي تتطمب إقامتيا دراسة وموجز ال
 .(2)المختص

                                                           

 3، الصادرة في 37، متعمؽ بالبمدية، ج ر عدد 2111جواف  22، مؤرخ في 11-11مف قانوف رقـ  94و 88 ادةالم - 1
 .2111جويمية 

 ، السابؽ ذكره.11-13مف قانوف رقـ  19المادة  - 2
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أّما عف سير وجمع النفايات المنزلية ومعالجتيا كؿ بمدية مطالبة بإنشاء مخطط بمدي 
لمنفايات المنزلية ومعالجتيا، ويتـ إعداد ىذه المخططات تحت سمطة رئيس المجمس الشعبي 

لبمدية، وأف يكوف مطابقا لممخطط الوالئي البمدي ويجب أف يشمؿ ىذا المخطط كافة إقميـ ا
 .(1)لتسير النفايات ويصادؽ عميو الوالي

المتعمؽ بتسيير النفايات ومعالجتيا بعض الصالحيات  19-11كما خّوؿ قانوف رقـ 
لرئيس المجمس الشعبي البمدي، وذلؾ مف خالؿ منح الترخيص لممنشآت التي تقـو بمعالجة 

 .(2)مقوانيف المعموؿ بيا في مجاؿ المنشآت المصنفةوع وفؽ لفايات قبؿ البدء في المشر الن
 ومف بيف صالحيات رئيس المجمس الشعبي البمدي كذلؾ

عالـ عف طريؽ ا ستحماـ بصفة دوريةرقابة نوعية مياه اإل - لتحاليؿ المخبرية، وا 
 . (3)الجميور ومستعممي ىذه المياه بكافة النتائج المستخمفة

 الشعبي البمدي في مجال تحقيق التنمية المستدامةصالحيات المجمس  -اثاني
تتمثؿ صالحيات المجمس الشعبي البمدي في مجاؿ تحقيؽ التنمية المستدامة التي 

التشريع والتنظيـ المتعمقيف بحفظ  احتراـالسير عمى  في 11-11حددىا قانوف البمدية رقـ 
 التالية مجاالتالالصحة والنظافة العمومية السيما في 

 المياه الصالحة لمشرب. توزيع -
 صرؼ المياه المستعممة ومعالجتيا. -
 جمع النفايات الصمبة ونقميا ومعالجتيا. -
 والمعدية. األمراض المتنقمةمكافحة  -
 الحفاظ عمى صحة األغذية واألماكف ومؤسسات استقباؿ الجميور. -

                                                           

لتنظيـ المطبؽ عمى المؤسسات ، يضبط ا2116ماي  31، مؤرخ في 198-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  31المادة  - 1
 . 2116جواف  14، الصادرة في 37المصنفة لحماية البيئة، ج ر عدد 

 ، السابؽ ذكره.19-11مف القانوف رقـ  42المادة  - 2
، 11المتعمؽ بحماية الساحؿ وتثمينو، ج ر عدد  ،2112فيفري  15المؤرخ في  12-12مف القانوف رقـ  28المادة  - 3

 .2112فري في 11الصادرة في 
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 صيانة طرقات البمدية. -
 ترقية الشواطئ. فضاءاتالمساحات الخضراء وصيانة تييئة  -
إعداد عمميات تييئة اإلقميـ والتنمية المستدامة، كما تخضع إقامة أي مشروع  -

أو تجييز عمى إقميـ البمدية أو أي مشروع يندرج في إطار البرامج  استثمار
القطاعية لمتنمية إلى الرأي المسبؽ لممجمس الشعبي البمدي، السيما في مجاؿ 

 حماية األراضي الفالحية والتأثير عمى البيئة.
السير عمى حماية األراضي الفالحية والمساحات الخضراء والسيما عند إقامة  -

 مختمؼ المشاريع عمى إقميـ البمدية.
ويقتضي إنشاء أي مشروع يحتمؿ األضرار بالبيئة والصحة العمومية عمى إقميـ البمدية 

قة موافقة المجمس الشعبي البمدي كذلؾ مشاريع ذات منفعة وطنية تخضع لألحكاـ المتعم
 .(1)بحماية البيئة

البمدية في اآلونة األخيرة في الجزائر بمفيـو النظافة، ذلؾ نظرا  اسـ اقترف وقد
معظـ المدف لمصالحيات المخّولة ليا في مجاؿ النظافة والحالة العامة المزرية التي تعيشيا 

 األوساخ والقمامة في أرجائيا. انتشاروأحيائيا بسبب 
القوؿ أّف الجماعات المحمية في الجزائر تفتقر لميياكؿ والمصالح التي يمكف أف  يمكف

حمؿ عمى عاتقيا مشاكؿ حماية البيئة لموصوؿ بالتنمية إلى مستوى الدوؿ المتقدمة، فيما تت
(2)عدا تمؾ المصالح المتعمقة بالنظافة العمومية

. 

                                                           

 ، السابؽ ذكره.11-11، مف قانوف رقـ 124، 123 ، 114، 112، 119،111، 118المواد  - 1
2 - REDDAF (A), "De quelles réflexions sommaires sur l’effective relative de droit de l’environnement 

en Algérie", revue des science juridiques et administratives, faculté de droit, université Abou 

Bker Belkaid, Tlemcen, Algérie, numéro 1, 2008, p 78. 
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 المطمب الثاني
 لتنمية المستدامةتحقيق ا مجال لييئات المحمية فياشركاء 

تستعيف الييئات المحمية بشركائيا مف أجؿ تحقيؽ تنمية غير ميدرة لمبيئة، ذلؾ أف 
التنمية المستدامة عممية يجب أف تساىـ فييا كؿ الفئات والقطاعات والجماعات بشكؿ 
متناسؽ، فبدوف المشاركة والحريات األساسية ال يمكف تصور قبوؿ المجتمع باإللتزاـ الوافي 

ىداؼ التنمية وأعبائيا والتضحيات المطموبة في سبيميا ومف بيف شركاء الييئات المحمية بأ
تي لعبت دور ىاـ إلى جانب الييئات ، مديرية البيئة الفي مجاؿ تحقيؽ التنمية المستدامة

ؿ والجمعيات البيئية كيمزة وص (ول)الفرع األ المحمية في مجاؿ تحقيؽ التنمية المستدامة 
بيف اإلدارة و المواطف السيما فيما يتعمؽ بحماية البيئة في إطار تحقيؽ التنمية المستدامة 

 .)الفرع الثاني(

 الفرع األول

 مديرية البيئة
تمعب مديرية البيئة دورا ىاما في مجاؿ مراقبة تطبيؽ القوانيف المتعمقة بحماية البيئة  

 وبياف تنظيـ ىذه المديرية. و تحقيؽ التنمية المستدامة ما يستدعي تعريفيا

 تعريف مديرية البيئة -أوال
لـ تكف مديرية البيئة تعرؼ بيذا المصطمح إال بعد صدور المرسـو التنفيذي رقـ 

90/202
، فقبؿ ذلؾ كانت تعرؼ بالمفتشية الوالئية لمبيئة حسب المرسـو التنفيذي رقـ (1)

01/19
 المتعمؽ بإحداث مفتشية البيئة في الوالية. (2)

"ىيئة المركزية تابعة لوزارة البيئة تيتـ بتنفيذ القرارات الخاصة بالبيئة  عرفت أنيا
 واإلقميـ بالتعاوف مع ىيئات أخرى عمى المستوى المحمي تحت إشراؼ الوالية".

                                                           

المؤرخ في   19-01معدؿ ومتمـ لممرسـو التنفيذي رقـ  ،5990ديسمبر  71مؤرخ في   202-90مرسـو تنفيذي رقـ  -1
 . 7009جانفي  59الصادرة في ،91، ج ر عدد إحداث مفتشية البيئة في الوالية ،  متضمف7001جانفي  51

 .، السابؽ ذكره19-01المرسـو التنفيذي رقـ  -2
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تتشارؾ مديرية البيئة في عممية التنمية بحسب األىداؼ اإلستراتيجية المحددة في  
ييدؼ إلى تحقيؽ الخطط الوطنية المتعمقة بالمحافظة عمى المخطط الوطني لمبيئة والذي 
 .(1)البيئة في إطار تنمية مستدامة

تتولى مديرية البيئة كؿ األعماؿ الالزمة القائمة عمى السالمة البيئية فتراقب النشطات 
ذات األثر السمبي عمى القطاعيف العاـ و الخاص، وتقيـ الدراسات ذات األثر السمبي 

 ختمفة وتنمية الوعي العاـ بضرورة المحافظة عمى البيئة.لمنشاطات الم

 تنظيم مديرية البيئة -ثانيا
صدر القرار الوزاري  90/202بالرجوع إلى المادة الثالثة مف المرسـو التنفيذي رقـ    

، والمشرع الجزائري في تنظيمو ليذه (2)المشترؾ المتضمف تنظيـ مديريات البيئة لمواليات
 بيف الواليات، وىذا ما يوضحو أحكاـ ىذا القرار.المديريات ميز 

 التنظيم الذي جاءت بو المادة الثانية من القرار-أ 
تنظـ مديريات البيئة ليذه الواليات  ،يخص كؿ مف والية الجزائر، وىراف، عنابة، قسنطينة    

 في ست مصالح.
 مصمحة المحافظة عمى التنوع البيولوجي واألنظمة البيئية  –

جرد وتثميف مختمؼ األنظمة البيئية والمواقع الطبيعية التي يجب حمايتيا تكمؼ ب
مكتبة حماية الحيواف ومكتب  ،ومتابعة تنفيذ وسائؿ التدخؿ وتسيير الساحؿ تضـ مكتبتيف

، والية كاتب ثالث في كؿ مف والية الجزائالمحافظة عمى األنظمة البيئية باإلضافة إلى م
 مكاتب متابعة أعماؿ تثميف الساحؿ وحمايتو.وىراف، والية عنابة، سميت ب

 مصمحة البيئة الحضرية –

                                                           

 1، الجزائر، صwww.denv.mila.dz ،مديرية البيئة لوالية ميمة -1
، المتضمف تنظيـ مديريات البيئة لمواليات، الصادر بموجب المرسـو 5991ماي  59القرار الوزاري المشترؾ مؤرخ في  -2

 السابؽ ذكره. ،202-90التنفيذي 
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زالة التموث في المجاؿ  تكمؼ بمتابعة وتقييـ الدراسات ومراقبة منشآت المعالجة وا 
الحضري وترقية نشاطات استرجاع النفايات المنزلية الجامدة وما شابييا وتثمينيا وتضـ 

النفايات المنزلية الجامدة وما شابييا واسترجاعيا مكتب ترقية نشاطات جمع ، مكتبيف
 ومعالجتيا، ومكتب التطيير ونوعية اليواء في الوسط الحضري.

 مصمحة البيئة الصناعية -

تختص بأخذ ومتابعة التدابير التي تيدؼ إلى الوقاية مف التموث واألضرار الصناعية 
زالة التموث وتنفيذ األحكاـ التنظيمية المتعمقة بالمنشآت المصنفة، و  مراقبة منشآت المعالجة وا 

في المجاؿ الصناعي وترقية نشاطات استرجاع النفايات الخاصة، وتتكوف مف مكتب 
المنشآت المصنفة واألخطار التكنولوجية وبرامج إزالة التموث ومكتب النفايات الخاصة 

 والتكنولوجيات النظيفة وتثميف ىذه النفايات.

 التربيةمصمحة التحسيس واإلعالم و  –

مكتب التحسيس و  ،تتكمؼ بالتحسيس واإلتصاؿ واإلعالـ والتربية البيئية تضـ مكتبيف
 اإلعالـ ومكتب التربية البيئية.

 مصمحة التنظيم والتراخيص -

تقوـ بدراسة ومتابعة شؤوف المنازعات عندما تكوف مديرية البيئة طرفا في النزاع وتتولى تنفيذ 
مكتب التنظيـ والمنازعات  ،التأثير عمى البيئة وتتكوف مف مكتبيفإجراءات الدراسة وموجز 

 ومكتب التراخيص.

 مصمحة اإلدارة والوسائل –
مكتب تسيير  ،تكمؼ بتسيير المستخدميف والوسائؿ المحاسبية و الميزانية وتضـ مكتبيف

 .(1)المستخدميف ومكتب الميزانية والمالية

                                                           

 مف القرار الوزاري المشترؾ، المتضمف تنظيـ مديريات البيئة لمواليات، السابؽ ذكره.  95المادة  -1
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 الذي جاءت بو المادة الثالثة من القرار التنظيم -ب
يشمؿ كؿ مف والية تيزي وزو، بجاية، جيجؿ، سكيكدة، الطارؼ، تممساف، عيف 
تيموشنت، تيبازة وبومرداس، وىي كميا واليات ساحمية مما يفيـ أف ليا طابع خاص يتعمؽ 
بالمحافظة عمى الساحؿ ومف التموث البحري ومف حيث اختصاص كؿ مصمحة فيو 

 مف القرار. 95ختصاص نفسو المذكور في الفقرة المتعمقة بالتنظيـ الذي جاءت بو المادة اال
 مصمحة المحافظة عمى التنوع البيولوجي واألنظمة البيئية –

مكتب حماية الحيواف و النبات، مكتب  ،يوجد في ىذه المصمحة ثالث مكاتب
 الساحؿ والمحافظة عميو. المحافظة عمى األنظمة البيئية، مكتب متابعة أعماؿ تثميف

 مصمحة البيئة الحضرية والصناعية –

ع النفايات المنزلية الجامدة مكتب ترقية نشاطات جم ،تضـ ىذه المصمحة ثالث مكاتب
شابييا واسترجاعيا ومعالجتيا، مكتب التطيير ونوعية اليواء في الوسط الحضري وما 

 والنفايات الخاصة وتثمينيا.ومكتب المنشآت المصنفة واألخطار التكنولوجية 
 مصمحة اإلعالم والتحسيس والتربية البيئية -

 مكتب التحسيس واإلعالـ، مكتب التربية البيئية. ،تتكوف مف مكتبيف
 مصمحة التنظيم والتراخيص –

 مكتب التنظيـ والمنازعات ومكتب التراخيص.، كما تضـ ىذه المصمحة مكتبيف
 مصمحة اإلدارة والوسائل –

مكتب لتسير المستخدميف ومكتب الميزانية  ،بمصمحة اإلدارة و الوسائؿ مكتبيفويوجد 
 .(1)والمالية

                                                           

 مف القرار الوزاري المشترؾ، المتضمف تنظيـ مديريات البيئة لمواليات، السابؽ ذكره.  90المادة  -1



 الثاني:                    تكريس الييئات المحمية لمتنمية المستدامة في الجزائرالفصل 
 

61 
 

 التنظيم الذي جاءت بو المادة الرابعة من القرار -ج 
يضـ باقي الواليات األخرى، ومف حيث اختصاص كؿ مصمحة فيو اإلختصاص نفسو 

مف القرار وكذا مكاتب كؿ  95ة المذكور في الفقرة المتعمقة بالتنظيـ الذي جاءت بو الماد
 مصمحة.

 أما المصالح التي تتكوف منيـ ىذه المديريات ىي عمى النحو التالي
 مصمحة المحافظة عمى التنوع البيولوجي واألنظمة البيئية. –
 مصمحة البيئة الحضرية والصناعية. –
 مصمحة التنظيـ والتراخيص والتحسيس واإلعالـ والتربية البيئية. - 
 .(1)مصمحة اإلدارة و الوسائؿ –

 ثانيالفرع ال
 ةالجمعيات البيئي

في القبول بدور الجمعيات البيئية كشريك للهيئات المحلية في  ريذالجساهم التحول          

ا ما يستدعي وضع تعريؼ ذىتحقيق أهداف اإلستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة 
ه الييئات في مجاؿ تحقيؽ التنمية ذلعبتو إلى جانب ىي ذو تبياف الدور ال قانوني ليا
 المستدامة.

 تعريف الجمعيات البيئية -أوال 

 المشرع الجزائري اعترؼصورة مف صور الديمقراطية، و نتماء الحر لمجمعيات اإليمثؿ        
، وبالرجوع إلى ىذا (2)المتعمؽ بالجمعيات 91-75بذلؾ بصورة واضحة في قانوف رقـ 

البيئية وكؿ ما قدمو ىو تعريؼ عاـ يشمؿ ات نجد المشرع لـ يحدد مفيوما لمجمعياألخير 
تخضع لمقوانيف المعموؿ بيا  اتفاقية»الجمعية أنيا  اعتبارجميع الجمعيات مف خالؿ 

ويجتمع في إطارىا أشخاص طبيعيوف أو معنويوف عمى أساس تعاقدي لمدة محددة أو غير 
                                                           

 ذكره.يريات البيئة لمواليات، السابؽ الوزاري المشترؾ، المتضمف تنظيـ مد مف القرار 92المادة  -1
 . 5975جانفي  72، الصادرة في 95يتعمؽ بالجمعيات، ج ر عدد  5975جانفي  75مؤرخ في   91-75قانوف رقـ  -2
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ارفيـ ووسائميـ تطوعا ولغرض غير مربح مف أجؿ كما يشتركوف في تسخير مع ،محددة
العممي والديني والتربوي جتماعي و واإل ترقية األنشطة وتشجيعيا السيما في المجاؿ الميني

ويجب أف يحدد ىدؼ الجمعية بدقة وأف تكوف  ،والثقافي والرياضي والبيئي والخيري واإلنساني
لجمعية البيئية في مفيوميا القانوني يؼ ا، منو يمكف أف يستنتج تعر (1)«تسميتيا مطابقة لو

 أنيا
خاص يمـز بمقتضاه أشخاص طبيعيوف أو معنويوف عمى أساس تعاقدي  اتفاؽعقد أو 

ولغرض غير مربح كما يشتركوف في تسخير معارفيـ ووسائميـ لمدة محددة أو غير محددة 
الماء، األرض، باطف مف أجؿ حماية الموارد الطبيعية الالحيوية والحيوية كاليواء، الجو، 

األرض والحيواف والنبات بما في ذلؾ التراث الوراثي وأشكاؿ التفاعؿ بيف ىذه الموارد وكذا 
 بيف األماكف والمناظر والمعالـ الطبيعية.

 دور الجمعيات البيئية في تحقيق التنمية المستدامة -ثانيا

تحقيؽ تنمية مستدامة قد الستكماؿ دور الجمعيات البيئية كشريؾ لمييئات المحمية في 
 المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة لمجمعيات البيئية 90/79منح قانوف رقـ 

النشاطات القانونية المالئمة والمتاحة ليا لبموغ ىدفيا، وتقـو الجمعيات البيئية  اختيارحرية 
 .بإدارة وحماية البيئة بشكؿ مستداـ وفؽ أسموبيف وقائي أو عالجي

 الدور الوقائي -أ
تحقيؽ التنمية المستدامة عمى المستوى المحمي يتطمب تحسيس المجتمع بقضايا البيئة، 
ذلؾ أف وقاية البيئة مف األخطار التي تتعرض ليا وتعترض التنمية ال يتحقؽ إال مف خالؿ 

 اتالجمعي اعتمادعات، والذي لف يتأتى إال مف خالؿ وعي بيئي كامؿ لدى األفراد والجما
عالمية فعالة تكمؿ بعضيا البعض.ل البيئية  طرؽ تربوية وا 

 

                                                           

 .السابؽ ذكره 91-75رقـ  مف القانوف 95المادة  -1
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 الدور التربوي –
تجاىات والميارات والمدركات الالزمة عممية تكويف القيـ واإل»أنيا عرفت التربية البيئية 

وتوضح حتمية  ،لفيـ وتقدير العالقات المعقدة التي تربط اإلنساف وحضارتو بمحيطو
لصالح اإلنساف وحفاظا عمى حياتو  استغاللياظة عمى مصادر البيئة وضرورة حسف المحاف

 .(1)«الكريمة ورفع مستوى معيشتو 
والقيـ الالزمة لفيـ العالقة المتبادلة بيف  تجاىاتجممة المعارؼ واإل»فت أنيا كما عرّ 

المتعمـ واىتماماتو، فيحرص عمى المحافظة عمييا وصيانتيا مف أجؿ نفسو ومف أجؿ 
 .(2)«المجتمع

ىموا في الحفاظ عمى البيئة مف تعمؿ الجمعيات البيئية عمى تثقيؼ وتربية األفراد ليسا
إلى تدريب  في حقيا البيئي، إذ تسعى يقضي عمى حقوؽ األجياؿ المستقبمية الذي عتداءاإل

خبرة تعميمية  اكتسابيـاألفراد عمى أسموب اتخاذ القرار بشأف المشكالت البيئية والتأكد عمى 
وتستعيف الجمعيات البيئية المعتمدة قانونا بكؿ الوسائؿ  ،فيما يخص الحفاظ عمى البيئة

، األياـ الدراسية، المحاضرات، المتاحة لعرض برامجيا التربوية سواًء مف خالؿ الممتقيات
 الندوات، النشرات...الخ. 

تستغؿ الجمعيات البيئية مختمؼ الطاقات واإلمكانيات التي تتوفر عمييا في حدود ما 
والواقع يبيف مدى مساىمة الجمعيات البيئة  ،يسمح ليا القانوف لموصوؿ إلى غاياتيا وأىدافيا

 رة تحقيؽ التوازف بيف الحفاظ عمى البيئة والتنمية.الرأي العاـ بضرو  اىتماـيع دائرة في توس

جمعية  نجد في الجزائر العديد مف الجمعيات التي تعمؿ لصالح حماية البيئة منيا
التي تنظـ أياما   7009-90-77في  عتمدتائة ومكافحة التموث لوالية عنابة حماية البي

 .(3)دراسية وممتقيات في مواضيع تتعمؽ بالبيئة والتربية البيئية

                                                           

 .792ص مرجع سابؽ،  سايح تركية، -1
 .591حسونة عبد الغني، مرجع سابؽ، ص  -2
 .772، ص مرجع سابؽ ياد ليمى،ز  -3
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 الدور اإلعالمي والتحسيسي –

تمعب الجمعيات البيئية دور ىاـ في إعالـ وتحسيس المواطنيف باألخطار التي تيدد 
البيئية، ما يستوجب اتخاذ إجراءات وقائية  عتباراتراء السعي لمتنمية دوف األخذ باإلالبيئة ج

 لوضع حد لذلؾ.

ذلؾ اإلعالـ الذي يسعى لتحقيؽ أغراض حماية البيئة مف »ويقصد باإلعالـ البيئي 
تستخدـ فييا كؿ وسائؿ اإلعالـ  ،خالؿ خطة إعالمية موضوعية عمى أسس عممية سميمة

 .(1)«وتخاطب مجموعة معينة مف الناس أو عدة مجموعات مستيدفة

تمعب الجمعيات البيئية دورا مزدوجا في إعالـ وتوعية وتحسيس الجميور مف جية 
وتقـو بإعالـ السمطات العمومية بكؿ المعمومات التي تتحصؿ عمييا والمتعمقة بالتأثير 
السمبي عمى التنمية المستدامة، كما تمجأ السمطات العامة إلى استخداـ الجمعيات البيئية 

نشر المعمومات ما يساعد الجميور التعرؼ عمى السياسات البيئية،  كوسيط ميـ مف أجؿ
ويتـ ذلؾ عف طريؽ نشاطات التحسيس والتكويف كعقد ندوات والقياـ بحمالت التعميؽ ونشر 

صدار المنشورات.  .(2).الخ.اإلعالنات وا 
 تؤدي الجمعيات البيئية عند قياميا بدورىا المزدوج بعدة وظائؼ منيا

 باعتبار أف دورىا األساسي تحسيس الجميور. :نويراإليقاظ والت -

البيئة تقـو الجمعيات البيئية عمى  اعتداءاتفي حالة الكشؼ عف اإلنذار والتنبيو:  -
 .(3)باإلبالغ عف األخطار الالحقة بيا

ىنا ال يعني أف تشارؾ الجمعيات في وضع السياسة العامة لمبيئة بؿ المشاركة:  -
 ،ستشارية عمى المستوى المحميلسياسات كمشاركتيا في الييئات اإلا المشاركة في تنفيذ ىذه

 أو بإعالميا انشغاالتيات البيئية ما يؤوليا التعبير عف أو بتخصيص مقاعد لممثمي الجمعيا
                                                           

 .791سايح تركية، مرجع سابؽ، ص  -1
 .772زياد ليمى، مرجع سابؽ، ص  -2
 .799سايح تركية، مرجع سابؽ، ص  -3
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بداء  بكؿ القرارات والتدابير المتخذة ما يسمح ليا بالتشاور والتحاور مع السمطات العمومية وا 
 . (1)رأييا

يمكف لمجمعيات البيئية أف تقوـ بتسيير جزء مف عناصر البيئة عمى  :التسيير -
 .(2)الحفاظ عمى أحد المعالـ األثريةكمسؤوليتيا 

 الدور العالجي -ب
مف اتخاذ الوسائؿ الوقائية  عتداء عمى البيئة يحّتـ الجمعيات البيئية أف تنتقؿوقوع اإل

وشيؾ أو قد وقع جزء منو فممجمعيات  عتداءاـ الوسائؿ العالجية، فإف كاف اإلستخدإلى إ
عتداء التخاذ اإلجراءات منذرة السمطات العمومية بيذا اإل البيئية أف تستعمؿ وسائؿ الضغط

 المناسبة لوقؼ وقوعو.

فإنو لف يبقى أماـ الجمعيات البيئية سوى المجوء إلى  فعمي اعتداءأما إذا حصؿ 
 القضاء دفاعا عف البيئة.

عامة ىي التي تتولى تحريؾ الدعوى العمومية لكف المشرع كأصؿ عاـ النيابة ال
المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة خوؿ  79-90الجزائري حسب قانوف رقـ 

الجمعيات المعتمدة قانونا والتي تمارس أنشطتيا في مجاؿ حماية البيئة وتحسيف اإلطار 
مساس بالبيئة حتى في الحاالت التي ال  المعيشي رفع دعوى أماـ الجيات القضائية عف كؿ

فيمكف ليا بذلؾ أف تباشر إجراءات اإلدعاء ، (3)،تعني األشخاص المنتسبيف ليا بانتظاـ
كما اعترؼ ليا بحؽ التأسيس كطرؼ مدني في أي قضية  المباشر إف كاف الجانح معروؼ

ولمجمعيات كذلؾ رفع دعوى التعويض باسميا  لبيئة دفاعا عف المصالح الجماعيةتخص ا
اف جراء أماـ أي جية قضائية في حالة ما إذا فّوضيا عمى األقؿ شخصاف طبيعياف معني

الجمعيات المعتمدة  اختصاصاتخرؽ األنظمة البيئية، منو فإف المشرع الجزائري وسع مف 
                                                           

 ، السابؽ ذكره.79-90مف قانوف رقـ  02المادة  -1
 .790سايح تركية، مرجع سابؽ، ص  -2
 ذكره.السابؽ  79-90مف قانوف رقـ  09، 01، 01، 02المواد  -3
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ر المعيشي، إذ خوؿ ليا قانونا والتي تمارس أنشطتيا في مجاؿ حماية البيئة وتحسيف اإلطا
عتداء جراء الجماعية والفردية التي تتعرض لإلحؽ المجوء إلى العدالة لمدفاع عف المصالح 

 خرؽ األنظمة البيئية.

ف صراحة في المتعمؽ بالتييئة والتعمير أكثر القواني 09/50وكذلؾ يعتبر قانوف رقـ 
يث خّوؿ لكؿ جمعية تشكمت في التقاضي لمدفاع عف البيئة، ح التعبير عف حؽ الجمعيات

بصفة قانونية تتولى بموجب قانونيا األساسي تييئة إطار الحياة وحماية المحيط أف تطالب 
بالحقوؽ المعترؼ بيا لمطرؼ المدني فيما يتعمؽ بمخالفة أحكاـ التشريع الساري المفعوؿ في 

 .(1)مجاؿ التييئة والتعمير

بيئي لفائدة ى تحسيف المحيط المما سبؽ يتضح أف الجمعيات البيئية تيدؼ إل
ىتماـ بالنشاطات المحمية التي مف شأنيا تحسيف رفاىية وراحة السكاف المواطنيف وتشجيع اإل

د إلى جانب تعبئة ىؤالء السكاف بالوعي البيئي مف أجؿ المساىمة في تجسي ،في بيئتيـ
فيي تساىـ في حؿ المشاكؿ المحمية عف طريؽ التوعية  األىداؼ وتسيير الشؤوف المحمية

تصاؿ بالسمطات المحمية، المساىمة في اتخاذ ية، التحسيس، اإلعالـ، الضغط، اإلالترب
القرارات المتعمقة بالقضايا البيئية ما يؤدي لتحسيف األوضاع المحمية، فيي تساند وتساعد 

 تنمية بيئية مستدامة. الييئات المحمية لتحقيؽ أىدافيا المنوطة بتحقيؽ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 السابؽ ذكره. 50-09مف قانوف رقـ  12المادة  -1



 الثاني:                    تكريس الييئات المحمية لمتنمية المستدامة في الجزائرالفصل 
 

66 
 

 المبحث الثاني

 مسؤولية الهيئات المحلية في مجال تحقيق التنمية  

 المستدامة وآلية التعويض  
أصبح الحؽ في تنمية بيئة مستدامة مف المبادئ القانونية والدستورية تتولى الييئات 

ذا فشمت الييئات  ،لكؿ الوسائؿ المخولة ليا قانونا باتخاذىاالمحمية حمايتو و الحفاظ عميو  وا 
المحمية في دفع الضرر الذي يمس البيئة ويخؿ بالتنمية المستدامة تقوـ مسؤوليتيا اإلدارية 

وقياـ مسؤولية الييئات المحمية في مجاؿ تحقيؽ التنمية المستدامة يترتب  )المطمب األول(
 أعماليا و  ء التعويض عف األضرار التي تحدثياعميو آثار عديدة مف بيف أىميا تحّمؿ عب

 )المطمب الثاني(.نشاطاتيا 

 المطمب األول

 مسؤولية الييئات المحمية في مجال تحقيق التنمية المستدامة

يعتبر أساس مسؤولية الييئات المحمية في مجاؿ حماية البيئة في إطار تحقيؽ التنمية 
جبارىا عمى تعويض الضرر أو جبره إال بناًء عمى المستدامة قائـ عمى الخطأ ألنو ال يمكف إ

إال أنو نظرا لصعوبة إثبات الخطأ في القضايا البيئية التي تعيؽ  )الفرع األول(،خطئيا 
ر ذالتنمية المستدامة بالتالي صعوبة إثبات قياـ مسؤولية الييئات المحمية في ىذا المجاؿ لتع

وعدـ تحقيؽ رابطة سببية بيف الخطأ والضرر الواقع أثير مسؤولية  ،إثبات الخطأ في جانبيا
 )الفرع الثاني(.الييئات المحمية عمى أساس المخاطر 
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 الفرع األول

 مسؤولية الييئات المحمية عمى أساس الخطأ

عند وجود خطأ سواء مف  (1)تعتبر مسؤولية الييئات المحمية قائمة عمى أساس الخطأ
ة لقياـ المسؤولية أو صادرة مف أحد ممثميو عمى األقؿ، عونا كاف أو جانب الييئات المحمي

، ومف الطبيعي أف تكوف مسؤولية الييئات المحمية مبدئيا مسؤولية خطيئة بمعنى ال (2)متبوعا
ىي:  و تقـو إال إذا كاف الفعؿ الضار وقع نتيجة خطأ وىذه المسؤولية تقـو عمى ثالث أركاف

 ركف الخطأ، ركف الضرر، ركف العالقة السببية.
إف األفعاؿ المكونة لمخطأ المرفقي أو لمخطأ المرتكب مف طرؼ الييئات المحمية ىي 

، وخطأ الييئات (3)تمؾ األفعاؿ التي يتجسد فييا الخطأ والتي تؤدي إلى إحداث أضرار
 ستدامة يمكف تقسيمو إلىالمحمية في مجاؿ حماية البيئة في إطار تحقيؽ التنمية الم

 خطأ الييئات المحمية بسبب عدم قياميا بالخدمة المنوطة بيا -أوال 
يتمثؿ واجب الييئات المحمية في مجاؿ تحقيؽ التنمية المستدامة باتخاذىا لمجموعة 

مثؿ إصدار أوامر أو قرارات إدارية وقياميا بواجب الرقابة  (4)مف اإلجراءات القانونية والمادية
 وجيو وأداء عمميا.والت

                                                           

ذلك الخطأ الذي  ينسب فيو اإلىمال »الخطأ الذي يعقد ويؤسس المسؤولية اإلدارية ىو الخطأ المرفقي المصمحي، وىو  -1
لممرفق أو أو التقصير المولد لمضرر إلى اإلدارة العامة أو المرفق بذاتو حتى وا ن قام بو أحد الموظفين التابعين 

اإلدارة العامة، ما يترتب  مسؤوليتيا عن األضرار الناجمة وتحميميا عبء التعويض وتتساءل في ذلك أمام القضاء 
 «. اإلداري في البالد

انظر في ذلؾ: عوابدي عمار، نظرية المسؤولية اإلدارية )نظرية تأصيمية وتحميمية ومقارنة(، الطبعة الثانية، ديواف 
 .755، ص 5992عية ، بف عكنوف، الجزائر، المطبوعات الجام

حسيف بف شيخ آث ممويا، دروس في المسؤولية اإلدارية )المسؤولية عمى أساس الخطأ(، الجزء األوؿ، الطبعة األولى،  -2
 .50، ص 5991دار الخمدونية، القبة، الجزائر، 

 .727عوابدي عمار، مرجع سابؽ، ص  -3
 .00 صالحي عبد الفتاح، مرجع سابؽ، ص -4
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ذا لـ تقـ بواجباتيا التي تقررىا القوانيف البيئية وينتج عف ىذا اإلح  لبيئةاـ أضرار باجوا 
ذلؾ أف  ،كانت الييئات المحمية مخطئة وقامت مسؤوليتيا اإلدارية ووجب عمييا التعويض

أرادت بؿ وتقـو بو كيفما تشاء ومتى  ىذه االختصاصات ليست حقا وامتيازا ليا أف تزاوليا
 تقع عمى عاتقيا. التزاماتىي 

ي تيددىا فعدـ اتخاذ الييئات المحمية لقرارات إدارية الزمة لوقاية البيئة مف األخطار الت
 كأف تكوف األسباب القانونية والواقعية موجودة تستمـز تدخؿ ،بوجود األخطار رغـ التنبئ

 و لـ تتدخؿ  قرارات إدارية محددةمنع حدوث الضرر مف خالؿ إصدار الييئات المحمية  ل
، كأف تمتنع البمدية مف اتخاذ قرارات طأفينا يتـ إثارة مسؤوليتيا اإلدارية عمى أساس المخ

األراضي الزراعية، أو قد إلى وتدابير لحماية األفراد مف مخاطر الفيضانات التي تتسرب 
تقديـ خدمة وىذا التصرؼ  تتخذ الييئات المحمية موقؼ سمبي بامتناعيا عف القياـ بعمؿ أو

يشكؿ خطأ مرفقي يترتب عميو المسؤولية اإلدارية والتعويض عف األضرار الناجمة عنو كعدـ 
قياـ الييئات المحمية بتقميـ أشجار محاذية لمطرؽ ما يؤدي إلى سقوط فروعيا عمى 

 المركبات.

بتوفر عدة لكف  مية عف تطبيؽ القوانيف خطأ مرفقيالييئات المح امتناعكما يعتبر 
 شروط وىي

 أف يكتسب سموؾ الييئات المحمية بامتناع تنفيذ القوانيف طابعا آليا. -
لسمطتيا المقيدة وليس  ف تطبيؽ القانوف مخالؼمتناع عأف يكوف سموكيا باإل -

 لسمطتيا التقديرية.
 متناع خاص بفرد أو حالة معينة.أف يكوف الضرر المترتب عف اإل -

وامتيازات الجيات المحمية الرقابة والتوجيو وأي إخالؿ في ىذا ومف بيف سمطات 
 المجاؿ يترتب عنو أضرار أثارت مسؤوليتيا عمى أساس الخطأ.
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 خطأ الييئات المحمية بسبب سوء أدائيا لمخدمة المنوطة بيا -ثانيا 
أو توجيو  ،أواـ لة بعمميا سواًء بإصدار قرارات،تقـو الييئات المحمية في ىذه الحا

تمثؿ الخطأ في إصدار  تقديـ خدمات، لكف أدائيا سيء لذا تسأؿ عف خطئيا سواءقابة، ر 
ويضر البيئة  يشوبو عيب عدـ اإلختصاصة بأحد العيوب كإصدار قرار إداري قرارات معيب

ما يعيؽ تحقيؽ تنمية مستدامة مثؿ إصدار ترخيص مف رئيس البمدية يسمح ألحد األشخاص 
بممارسة نشاط صناعي معيف رغـ عدـ توفر الشروط القانونية الالزمة، في حيف أف وزير 

قرار معيب بعيب البيئة وتييئة اإلقميـ ىو المختص في إصدار ىذه التراخيص أو إصدار 
إصدار الوالي لترخيص ممارسة نشاط مؤثر عمى البيئة دوف  أف يعد دراسة مدى ك القانوف

ويمكف أف يكوف خطأ الييئات المحمية بسبب سوء أدائيا لمخدمة ، (1)التأثير عمى البيئة
 المنوطة بيا في مجاؿ األعماؿ المادية التي ال تيدؼ مف ورائيا إحداث آثار قانونية، لكف

ليمكف أف تترتب آثار و  زامات قانونية إذا نتج عنيا ضرر عندىا تقوـ مسؤوليتيا اإلدارية تا 
 ، عدـ الحيطة والحذر.أساس الخطأ بسبب اإلىماؿ، التأخيعمى 

 الفرع الثاني

 مسؤولية الييئات المحمية عمى أساس المخاطر

ما أدى بالنداء العتماد  والتطور التقني الحوادث والمخاطرزداد مع التقدـ الصناعي إ
 ،في مجاالت محددة عمى رأسيا حماية البيئة مف التموث (2)رة عمى أساس المخاطمسؤولي

لتقدـ قوؽ األجياؿ المستقبمية، ذلؾ أف اوالتدىور المتزايد جراء السعي لمتنمية مايقضي عمى ح

                                                           

إجراء إداري مسبق لقرار إنجاز منشأة أو وضع موضع التنفيذ مخطط التييئة » دراسة مدى التأثير عمى البيئة ىو  -1
انظر: قايدي سامية، "الحماية  ،«الذي ييدف إلى تحديد قبول أثار نشاط المنشأة أو تنفيذ المخطط عمى البيئة 

، كمية الحقوؽ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 5، العدد 59رة، المجمد القانونية لمبيئة"، مجمة المدرسة الوطنية لإلدا
 .17، ص 5979

تمك النظرية التي تعقد مسؤولية الشخص بمجرد حصول ضرر لمغير بفعمو دون حاجة إلى  :يقصد بنظرية المخاطر -2
لألفراد ولو كان ىذا النشاط نسبة ارتكابو لخطأ معين، حيث تقوم مسؤولية اإلدارة كمما ترتب عن نشاطيا ضرر 

 .29ص مرجع سابؽ، صالحي عبد الفتاح، أنظر: مشروعا.
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وتقوـ مسؤولية الييئات المحمية بمجرد حدوث ىذه  ،ىذا الحؽيمحؽ أضرار تمس  الصناعي
أعماليا سواًء ارتكبت خطأ أـ ال، خاصة أف ىذه الييئات ىي  وأاألضرار جراء أنشطتيا 

 األقرب إلى الجميور واألدرى بالمشاكؿ واألخطار التي تيددىـ.

أي  (1)وتكميمية استثنائيةمحمية عمى أساس المخاطر ليا صفة قياـ مسؤولية الييئات ال
ومسؤولية الييئات المحمية في  ،أنيا مكممة لنظرية المسؤولية اإلدارية عمى أساس الخطأ

مجاؿ تحقيؽ التنمية المستدامة عمى أساس المخاطر تقوـ وتعقد عمى ركنيف أساسييف ىما 
والعالقة السببية التي تربط ىذا الضرر بنشاط وممارسات ىذه  ،الضرر الذي ألحؽ البيئة

 الييئات.

مسؤولية الييئات المحمية في مجاؿ تحقيؽ تنمية بيئية مستدامة عمى أساس المخاطر ف
مسؤوليتيا عمى  استنادوؿ المضرور عمى التعويض، ذلؾ أف ليا ىدؼ وىو ضماف حص

أساس الخطأ ال يضمف حؽ المضرور ألف الخطأ واجب اإلثبات الذي يمكف لمييئات المحمية 
إال أف نظرية المخاطر  ،نفي الخطأ وتتيرب مف المسؤوليةبما ليا مف امتيازات وسمطات أف ت

أعماؿ الييئات المحمية في حالة عدـ إثبات و تسمح لممضرور مف جراء ممارسات 
 عمى أساس المخاطر.لمخطأ أف يمجأ إلى إثارة مسؤوليتيا المضرور 

ما يؤثر  بأضرار تمحؽ البيئةالييئات المحمية عند أدائيا لمخدمة المنوطة بيا قد تتسبب 
وىذا بسبب نشاطيا الخطر أو استعماليا لمواد وآالت ىي خطيرة بطبيعتيا،  عمى استدامتيا

وىنا تثور مسؤوليتيا وعمييا جبر الضرر الناجـ عف نشاطيا، وقد تقوـ مسؤولية الييئات 
المحمية عف تموث بيئي دوف أف تكوف بحوزتيا أشياء وآالت خطيرة مموثة رغـ ذلؾ تقوـ 

 مخاطر.مسؤوليتيا اإلدارية عمى أساس ال

                                                           

 .22صالحي عبد الفتاح، مرجع سابؽ، ص  -1
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يتضح مما سبؽ أف الييئات المحمية مسؤولة إداريا عمى الضرر الذي أصيب الغير 
والناتج عف أنشطتيا وأعماليا سواء ارتكبت خطأ أـ ال، الميـ أف تكوف ىناؾ عالقة سببية 

 بيف الضرر وتمؾ األنشطة.

 المطمب الثاني                              

 لمسؤولية الييئات المحمية في مجالالتعويض كأثر               

 تحقيق التنمية المستدامة                         

جؿ تحقيؽ تنمية مستدامة ظ عمى البيئة مف أخّولت الييئات المحمية قانونا بالحفا  
معتمدة في ذلؾ وسائؿ السمطة العامة المادية والقانونية، بالتالي فيي مسؤولة قانونا عّما 

ار تمس حؽ األشخاص في بيئتيـ سواًء كاف أساس مسؤوليتيـ الخطأ أو تحدثو مف أضر 
في مجاؿ تحقيؽ التنمية مستدامة ثر يترتب عف مسؤولية الييئات المحمية اطر، وأىـ أالمخ
تحمميا لعبء التعويض ما يستدعي دراسة وتحميؿ ىذا األثر مف خالؿ التعرض لمفيوـ  ىو

وكذا طرؽ التعويض التي يمكف لممتضرر مف خالليا (، الفرع األول)دعوى التعويض 
 (.الفرع الثاني)تحصيؿ التعويض الذي يستحقو 

 الفرع األول 

 مفيوم دعوى التعويض

تقرير المسؤولية اإلدارية لمييئات المحمية في مجاؿ تحقيؽ تنمية بيئية مستدامة يستتبع 
التعويض، غير أف تحصيؿ إصالح األضرار الناجمة عف ممارساتيا وأنشطتيا عف طريؽ 

ىذا التعويض ال يكوف إال وفقا لمبادئ كّرسيا القضاء اإلداري والذي يتخمص في دعوى 
تحمي الحقوؽ والحريات وتدافع عنيا في مواجية أنشطة وأعماؿ الييئات المحمية  ،التعويض
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عف الضارة، ما أوجب تحديد تعريؼ دعوى التعويض وبياف مجموعة الخصائص التي تمّيزىا 
 . غيرىا مف الدعاوي

 تعريف دعوى التعويض  -أوال

ورد ذكر ومعنى دعوى التعويض في التشريع بشكؿ محتشـ، حيث لـ يرد ذكرىا إال في 
بعض النصوص والمواد التشريعية، فجاء في قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد وفي 

في المنازعات اإلدارية تختص المحاكـ اإلدارية جية الوالية العامة » 999نص المادة 
ستئناؼ في جميع القضايا التي تكوف الدولة في أوؿ درجة بحكـ قابؿ لإل بالفصؿ
مف القانوف نفسو ذكر الدعاوي التي تختص بيا  997، كما جاء في المادة (1)«الوالية...

جزء ليست سوى دعوى التعويض و المحاكـ اإلدارية ومف بينيا دعاوي القضاء الكامؿ 
بؿ جاء ذكرىا بشكؿ  عويض لـ يرد صراحة في ىذه النصوصتعريؼ دعوى الت، (2)يامن

ضمني كعبارة )جميع القضايا( التي يفيـ منيا دخوؿ دعوى التعويض تحت مضمة ىذه 
العبارة أو عبارة )دعوى القضاء الكامؿ( والتي تتضمف بدورىا دعوى التعويض، لذا يستمـز 

دعوى قضائية ذاتية يحركيا ويرفعيا » ا، إذ عّرفت أنياالرجوع إلى الفقو إليضاح تعريفي
أصحاب الصفة والمصمحة أماـ الجيات القضائية المختصة وطبقا لمشكميات واإلجراءات 

إلصالح األضرار التي أصابت  بالتعويض الكامؿ والعادؿ الالـز المقررة قانونا لممطالبة
ا مف دعاوي القضاء الكامؿ وأنيا مف حقوقيـ بفعؿ النشاط اإلداري الضار، كما تمتاز بأني

 .(3)«دعاوي قضاء الحقوؽ 

منو فإف كؿ شخص ألحقو ضرر في بيئتو سواء بسبب إىماؿ أو تقصير الييئات 
المحمية في مباشرة أعماليا ونشاطاتيا، بؿ حتى لو كاف الضرر ناتج دوف إىماؿ أو تقصير 

                                                           

الصادر  ،57يتضمف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية، ج ر عدد  ،5999فيفري  52مؤرخ في  90-99قانوف رقـ  -1
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وؿ، فمممضرور حؽ رفع دعوى يثبت في حقيا، الميـ أف تكوف لو عالقة بالنشاط المزا
التعويض لممطالبة بجبر األضرار المترتبة عف أعماليا اإلدارية والتي يتمتع فييا القاضي 

 اإلداري بسمطات واسعة وكاممة في تقدير التعويض.

 خصائص دعوى التعويض -ثانيا

تساعد  ،ف غيرىا مف الدعاويض بجممة مف الخصائص التي تميزىا عتتميز دعوى التعوي   
أىـ ىذه  ية تنظيميا وتطبيقيا بصورة سميمةمعرفة ىذه الخصائص عمى توضيح وتسييؿ عمم

 الخصائص ىي

 دعوى التعويض اإلدارية دعوى قضائية -أ
يقصد بو كؿ شخص تضررت بيئتو بسبب أنشطة وأعماؿ الييئات المحمية لو حؽ رفع 

يض ليست مجرد تظمـ أو طعف دعوى التعويض أماـ الجيات القضائية، ذلؾ أف دعوى التعو 
 .(1)إداري

 دعوى التعويض دعوى ذاتية شخصية -ب
 المقصود بذلؾ أف يرفع دعوى التعويض مف أصحاب المصمحة أو الصفة.

 دعوى التعويض من دعاوي القضاء الكامل -ج
 ةسمط في تتحدد ،في دعوى التعويض واسعة وكاممة يعني أف سمطات القاضي اإلداري

البحث والكشؼ عف مدى وجود الحؽ الشخصي لرافع الدعوى إلى البحث عف الضرر الذي 
متعويض تقديرا كامال ه لتقدير  المزاوؿ مف طرؼ الييئات المحمية، و أصابو وعالقة بالنشاط

 .(2)عادال بما يكفؿ إصالح األضرار
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 دعوى التعويض من دعاوي قضاء الحقوق -د
قضاء الحقوؽ ألنيا تستيدؼ الدفاع عف حقوؽ مف دعاوي  دعوى التعويض تعتبر

وحريات األفراد، وفي مجاؿ تحقيؽ التنمية المستدامة تستيدؼ الدفاع عف حقوؽ األجياؿ 
وتحسيف اإلطار المعيشي وذلؾ في مواجية مستقبمية في العيش في بيئة سميمة، الحاضرة وال

 مشروعة.أنشطة الييئات المحمية الضارة بما فييا األعماؿ المادية ال
 الفرع الثاني 
 طرق التعويض

تختمؼ كيفية التعويض وتقديره خاصة في المجاؿ البيئي الذي يصعب فييا إصالح 
األضرار التي تصيب األشخاص السيما في مجاؿ مسؤولية اإلدارة بما في ذلؾ مسؤولية 
الييئات المحمية خاصة إف كانت األعماؿ الصادرة عنيا أعماؿ مادية مشروعة وطرؽ 
التعويض تختمؼ حسب الظروؼ المحيطة بوقوع الضرر، فإما أف يكوف التعويض عيني 

ما أف يكوف التعويض نقدي   .وا 

 التعويض العيني -أوال

يعتبر التعويض العيني مف أنجح الطرؽ لتعويض المضرور وىو إعادة الحالة إلى ما 
منو فإف الييئات  ،(1)كانت عميو قبؿ أف يرتكب المسؤوؿ الخطأ الذي أدى لوقوع الضرر

 عمييا التي تشكؿ أثر سمبي عمى التنميةضرار الممحقة بالبيئة ألاالمحمية التي ينتسب إلييا 
 ىذا وفقا لمبدأ المموث الدافع. ماكف والبيئة إلى حالتيا األصميةإعادة األ

يعتبر التعويض العيني أثر مف آثار مسؤولية الييئات المحمية بسبب الوقائع الضارة 
إال أنو في الكثير مف تمحؽ بحؽ األفراد في بيئة مستدامة وتحسيف اإلطار المعيشي، التي 

ة الحاؿ إلى ما كانت عمييا سيما ما يتعمؽ بالضرر الذي يمحؽ البيئة، يتعذر إعادالحاالت ال
فال يجوز إجبارىا عمى  المحمية مف مظاىر السيادة كما أنو نظرا لما تمتاز بو الييئات سابقا
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تنفيذ الحكـ بالتعويض العيني مثاؿ ذلؾ أف تبني البمدية حائطا في ممكية عمومية يحجب 
عادة الحاؿ إلى ما كاف  عف جيرانيا الضوء أو اليواء، فممقاضي أف يحكـ بيدـ الحائط وا 

إذا لـ يقبؿ المسؤوؿ ذلؾ إال في حالة إذا  يجوز لو أف يأمر بالتنفيذ العينيعميو، إال أنو ال 
فض تعنتا منو وكاف التنفيذ العيني ممكنا، فممقاضي أف يكرىو عمى ذلؾ بغرامة كاف الر 
 .(1)تيديدية

 التعويض النقدي -ثانيا

يعرؼ التعويض النقدي بأنو مبمغ مف النقود يقضي بو عمى المسؤوؿ وينبغي عمى 
 .(2)القاضي فرضو في جميع األحواؿ التي يتعذر فييا التعويض العيني

بيئية مستدامة حؽ لكؿ األجياؿ الحاضرة والمستقبمية وأي ضرر يمحؽ إف تحقيؽ تنمية 
بيذا الحؽ جّراء أنشطة وممارسات تنسب لمييئات المحمية يمـز ىذه األخيرة بالتعويض النقدي 

ختصاص القاضي اإلداري ، وتقدير التعويض يكوف مف امتى كاف التعويض العيني مستحيال
بترخيص  ما أف تقـو بمديةك (3)التي لحقت بالمضرور ويجب أف يكوف كامال شامال لألضرار

تمرير قنوات صرؼ المياه القذرة في أرض زراعية وأدى تسرب ىذه المياه إلى تسمـ المحصوؿ 
 الزراعي، ما أدى بالقاضي اإلداري فرض تعويض نقدي عمى عاتؽ البمدية لجبر الضرر.

إلى طريقة التعويض النقدي يمكف القوؿ أف القاضي اإلداري يمجأ في غالب األحياف 
كوسيمة لجبر الضرر الذي يمس حؽ العيش في بيئة سميمة، ذلؾ أف أغمب ىذه األضرار ال 
يمكف إزالتيا ىذا مف جية، ومف جية أخرى ال يمكف لمقاضي اإلداري أف يأمر الييئات المحمية 

ؿ المصالح بالتعويض العيني لما في ذلؾ مف تدخؿ في أعماليا وحرص منو عمى تجنب تعطي
خالؿ بسير الييئات المحمية كمرفؽ عمومي وتطبيؽ مبدأ الفصؿ بيف السمطات.  العامة وا 
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 خاتمة:
قتصادية والمالية لرفع رفاىية التنموية السابقة عمى الجوانب اإلركزت السياسات 

تجاىات استمرت اإل اذإ فتبيف التوقعات أنو ،التأثير السمبي لذلؾ عمى البيئة متجاىمة اإلنساف
الضغط عمى البيئة الطبيعية ستزوؿ كؿ  وازدياد ستيالكيقتصادي واإلالحالية في النمو اإل

ذلؾ أف  ،واستمرارىا اإلنسانيةي حققتيا البشرية منذ قروف وتدمر أسس بقاء المكاسب الت
بيئية، ورغـ وجود العديد مف ، إجتماعية، قتصاديةإ األبعادمتعددة  إستراتيجيةالتنمية ىي 

مستدامة مف التنمية التحقيؽ و التي تضع القضايا المتعمقة بحماية البيئة  اإلداريةالييئات 
 إطارخاصة الييئات المحمية باعتبارىا حمقة وصؿ ىامة بالمواطف تعمؿ في  اىتماماتياأولى 

خاصة أنيا  ،ممحافظة عمى سالمة البيئة بشكؿ مستداـلترمي  قانوني لتجسيد سياسة بيئية
 والمرفقي اإلداريوسائؿ الضبط  إلىالمجوء ب اتيازات القانوف العاـ ما يسمح ليتتمتع بام

 إبراـ العقود مع المؤسسات العامة والخاصةباستعماؿ المرافؽ العامة والتمتع بصالحية 
لردع المعتديف مييئات المحمية مف وسائؿ القانوف ل يحوورغـ ما يت ،(1)لتسيير شؤوف البيئة

 يديشالحاضرة والمستقبمية فإف الواقع  لألجياؿ األساسيوالمموثيف لمبيئة باعتبارىا المورد 
واسعا بيف النصوص القانونية التي تنص عمى تحقيؽ تنمية مستدامة وحالة البيئة  إخالال

ىذا ما  ،باالعتبارات البيئية األخذقتصادي دوف في التدىور جراء السعي لمنمو اإل المتزايدة
نجده في العديد مف الدوؿ منيا الجزائر التي عجزت ىيئاتيا المحمية في تحويؿ 

واقع  إلىليا في مجاؿ حماية البيئة وتحقيؽ التنمية المستدامة  المخولة ختصاصاتاإل
رغـ أف المشرع الجزائري رخص ليا باتخاذ التدابير الوقائية والردعية لتحقيؽ ذلؾ  ،ممموس

ه ذىوفي  إىماليارىا أو يافتقارىا لمموارد المالية وعجز ميزانيتيا أو لتقص إلىوقد يعود السبب 
 التي تسببت فييا األضرارلممضرور عف  رتب التعويضما ي إلداريةا مسؤوليتياالحالة تقـو 
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فيو يتأثر  اإلنسافينبغي السعي نحو التنمية عمى حساب ال مما سبؽ يتضح أنو 
بموغ التنمية  اإلنسافمع البيئة السميمة ولكي يستطيع  ومستمرةحياتو مرىونة  ،ويؤثر عمييا

والتكنولوجي دوف دفع الثمف مف  مف التقدـ الصناعي ستفادةقتصادية عف طريؽ اإلاإل
ما يسمح  ،التموث أسبابنوع مف التكنولوجيا النظيفة الخالية مف  إقامةالبد مف  ،مأونتو

البيئة الطبيعية مف تجديد  إمكانيةباستغالؿ عناصر البيئة عمى نحو مستداـ ال يقضي عمى 
منح ، و شؤوف البيئة المحميةب ىتماـلسياسات العامة نحو المزيد مف اإلمواردىا وكذا توجيو ا

سمطات واسعة لمييئات المحمية لتعزيز فعالية التنمية البيئية المستدامة وكذا تدعيـ ىذه 
ترشيد نفقاتيا  إلى باإلضافة ،الييئات بيياكؿ وتقنيات لتفعيؿ دورىا في تحقيؽ تنمية مستدامة

التنمية المستدامة وتحسيف مستوى  ولوياتيا وفقا لما تقتضيو متطمباتبالموازاة مع ترتيب أ
مسؤولي الييئات المحمية بتنظيـ فترات التربص والتكويف نظرا أف مفيوـ التنمية المستدامة 

 األفرادجانب ذلؾ البد مف تطوير برامج التوعية والتربية البيئية وتوعية  إلى ،حديث النشأة
 .(1)يئية في أي مشروع تنمويعتبارات البباإل باألخذ

يتعيف عمى الييئات المحمية  حضارييمكف القوؿ أف تحقيؽ التنمية المستدامة عمؿ ف
عتبار البعد البيئي في جميع بعيف اإل األخذضمف أولويات خططيا وبرامجيا مع  اتخاذىا

 .حماية البيئة مف جية و تحقيؽ التنمية مف جية أخرىالنشاطات المحمية بشكؿ يضمف 
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 2004طبعة الثانية، ديواف المطبوعات الجامعية، بف عكنوف، ال
تكامؿ العربي بيف دوافع التنمية المستدامة وضغوط العولمة، الغربي محمد،  .15

 .2014الطبعة األولى، درا الروافد الثقافية ناشروف، لبناف، 
، قانوف حماية البيئة في ضوء الشريعة، دوف طبعة، دار وماجد راغب الحم .16

 .2007لجديدة، اإلسكندرية، الجامعة ا
، التنوع الحيوي والتنمية المستدامة والغذاء )عالميمحمود األ .17 ا وعربيا(، الطبعة شـر

 .2010ولى، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، األ
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 الرسائل والمذكرات:-2
 الجامعية الرسائل - أ
أطروحة حسونة عبد الغني، الحماية القانونية لمبيئة في إطار التنمية المستدامة،  .1

تخصص قانوف  ،عمـو في الحقوؽ هامقدمة لنيؿ درجة دكتور 
جامعة  قسـ الحقوؽ، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، األعماؿ،

 .2012سبتمبر  11مولود معمري، تيزي وزو، 
، لمتجارة في تحقيؽ أبعاد التنمية المستدامةديب كماؿ، دور المنظمة العالمية  .2

 )مدخؿ بيئي(، أطروحة مقدمة ضمف متطمبات نيؿ شيادة
كمية العموـ  مالية،فرع نقود و  ،في العمـو اإلقتصادية دكتوراهال
جامعة  قسـ عمـو التسيير، قتصادية وعموـ التسيير،اإل

 .2009-2008الجزائر، 
ار التنمية المستدامة عمى ضوء أحكاـ زيد الماؿ صافية، حماية البيئة في إط .3

تخصص قانوف  ،في العمـو دكتوراهلنيؿ القانوف الدولي، رسالة 
كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة مولود معمري،  إداري،
 .2013وزو،  تيزي

 الجامعية مذكراتال - ب
ي سفياف، النظاـ القانوني لحماية البيئة في ظؿ التشريع الجزائري، مذكرة ر بف ق .1

 ،المدرسة العميا لمقضاء إجازة المدرسة العميا لمقضاء،لنيؿ التخرج 
 .2005-2004الجزائر، 

ضوء التشريع حميدة جميمة، الوسائؿ القانونية لحماية البيئة )دراسة عمى  .2
 ميةك، ر في القانوف العقاري والفالحيجستيالجزائري(، مذكرة ما
 . 2001،الحقوؽ، جامعة البميدة
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في لنيؿ شيادة الماجستير  اطنيف في حماية البيئة، مذكرة ة المو زياد ليمى، مشارك .3
و العمـو  ، كمية الحقوؽ، فرع القانوف الدولي لحقوؽ اإلنسافالقانوف

 .10/11/2010، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، السياسية
 مذكرة ،عف أعماليا المادية المشروعة اإلدارةصالحي عبد الفتاح، مسؤولية  .4

تخصص  الحقوؽ،  في الماستر مكممة مف متطمبات نيؿ شيادة
، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة محمد خيضر، قانوف إداري

 .2013-2012بسكرة، 
)دراسة حالة بف عثماف، دور الجماعات المحمية في التنمية المحمية حيو ش .5

، كمية في القانوف العاـ ماجستيرلنيؿ شيادة ال مذكرة  ،البمدية(
-2010الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف، 

2011. 
 مة، التعاوف الدولي الالمركزي مف أجؿ التنمية المستدامة، مذكرةيمختاري نس .6

كمية  ، قانوف دولي تخصص ،في القانوف ماجستيرلنيؿ درجة ال
 11الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 .2012سبتمبر 
ودورىا في تحقيؽ التنمية المستدامة، مذكرة  الالمركزيةالييئات  مختاري وفاء، .7

مقدمة لنيؿ شيادة الماستر في الحقوؽ، تخصص قانوف إداري، كمية 
 الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،

2013/2014 . 
مقدـ حسيف، دور اإلدارة في حماية البيئة، بحث مقدـ لنيؿ شيادة الماجستير في  .8

قانوف اإلدارة المحمية، كمية الحقوؽ و العمـو السياسية، جامعة أبو 
 .2011/2012بكر بمقا يد، تممساف، 
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 مقاالت:ال-3
الجزائرية لمعمـو القانونية  ةمجالمفي حماية البيئة"،  اإلدارةبف سعد حدة، "دور  .2

، ص 2011عة الجزائر، ديسمبر ، كمية الحقوؽ، جام04، عدد قتصادية والسياسيةواإل
 .185 ىلإ 169

ر الوطنية عمى عبالسوؽ والشركات  اقتصادبف قطاط خديجة، "أثر آليات  .1
 . 1إلى7، ص50/77/5972 ،الجزائر  ، www.droitetentreprise.org،"البيئة

 ،"فاوس. ناصر، "النزاعات المسمحة أىـ معوقات التنمية المستدامة حسب تقرير ال .3
www.echchaab.net ،9إلى 7، ص 57/92/5970، الجزائر . 

 ، www.abewar.org،إفريقيا المعوقات وأفاؽ المستقبؿ"تركماني، "التنمية في  عبد اهلل .4
 .2إلى 7، ص 5/77/5990

العدد  ،20 د، المجمدارةالمدرسة الوطنية لإل مجمةقايدي سامية، "الحماية القانونية لمبيئة"،  .5
 .79 لىإ 55، ص 2010 ،وؽ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كمية الحق2

مجمة سياسي وعالقتو بالحكـ الراشد والتنمية المستدامة"، ال ستقرار"اإل ،تي عبد الكريـڨال .6
لى إ 51، ص 2009، الجزائر، 23، عدد متخصصة في القضايا والوثائؽ البرلمانية

71. 
 ،www.pdffactiry.com 5979،تعيؽ التنمية المستدامة" "قضايا ،الشبيب كاظـ .7

 . 1إلى7ص

لعموي محمد، "الجماعات اإلقميمية وصالحيتيا المخولة في حماية البيئة عمي ضوء  .8
 .0ىإل7، ص5979، الجزائر ،com Blogspot .frssiwaالتشريع الجزائري"،

مانع جماؿ عبد الناصر،"سياسة المدينة والتنمية المستدامة في ظؿ قانوف توجييى  .9
، كمية الحقوؽ، جامعة باجي مختار، عنابة، 75، العددمجمة العمـو القانونية لممدينة"،
 .5999جواف 

 

http://www.droitetentreprise.org/
http://www.echchaab.net/
http://www.echchaab.net/
http://www.abewar.org/
http://www.pdffactiry.com/
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 النصوص القانونية:

 نصوص تشريعية: -1
التييئة والتعمير، ج ر ، متعمؽ ب1990ديسمبر  1، مؤرخ في 29-90قانوف رقـ  -
، ج ر 05-04، معدؿ و متمـ بموجب قانوف 1990ديسمبر  2صادرة في ال، 52عدد 
 .2014، الصادرة في أوت 51، ج ر عدد 2014أوت  14لمؤرخ في ، ا51عدد

النفايات  ، متعمؽ بتسيير2001ديسمبر 12، مؤرخ في 19-01قانوف رقـ  -
زالتيا، ج ر عدد و   .2001ديسمبر  15صادرة في ال، 77مراقبتيا وا 

، متعمؽ بحماية الساحؿ 2002فيفري  05، مؤرخ في 02-02قانوف رقـ  -
 .2002فيفري  10صادرة في ال، 10عدد  وتثمينو، ج ر

، متعمؽ بحماية البيئة في 2003جويمية  19، مؤرخ في 10-03قانوف رقـ  -
 .2003جويمية  20صادرة في ال، 43ار تنمية مستدامة، ج ر عدد إط

اإلجراءات  ، يتضمف قانوف2008فيفري  25، مؤرخ في 09-08قانوف رقـ   -
 .2008أفريؿ  23في الصادرة ، 21المدنية واإلدارية، ج ر عدد 

، 37بالبمدية، ج ر عدد  متعمؽ 2011جواف  22، مؤرخ في 10-11قانوف رقـ  -
 .2011جويمية  3صادرة في ال

، متعمؽ بالجمعيات، ج ر 2012جانفي  12، مؤرخ في 06-12قانوف رقـ  -
 .2012جانفي  15صادرة في ال، 02عدد

متعمؽ بالوالية، ج ر عدد ، 2012فيفري  21، مؤرخ في 07-12قانوف رقـ  -
 .2012فيفري  29صادرة في ال ،12

 نصوص تنظيمية -2
، متضمف إحداث 1996جانفي  27، مؤرخ في 60-96المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .1996جانفي  28في  صادرةال، 07لبيئة في الوالية، ج ر عدد ا ةمفتشي
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، يتضمف كيفية 2003أكتوبر  5مؤرخ في  323-03المرسـو التنفيذي رقـ  -
و المناطؽ المحمية التابعة ليا واستصالحيا، ج ر عدد  األثريةإعداد مخطط المواقع 

 .2003أكتوبر  8في  صادرةال، 60
، معدؿ ومتمـ 2003ديسمبر  17، مؤرخ في 494-03المرسـو التنفيذي رقـ  -

ة مفتشيحداث إتضمف م ،1996جانفي  27مؤرخ في  ،60-96لممرسـو التنفيذي  رقـ 
 .1996جانفي  28، الصادرة في 07ية، ج ر عدد البيئة في الوال

، يضبط القيـ القصوى 2006جانفي  7مؤرخ في  02-06المرسـو التنفيذي رقـ  -
 الصادرة، 01وأىداؼ نوعية اليواء في حالة تموث جوي، ج ر عدد  اإلنذارومستويات 

 .2006جانفي  8في 
، يضبط التنظيـ 2006ماي  31مؤرخ في  198 -06التنفيذي رقـ المرسـو  -

جواف  4، الصادرة في 37لحماية البيئة، ج ر عدد  المصنفةالمطبؽ عمى المؤسسات 
2006. 
البحر الوالئية وكيفية تؿ ، يتضمف تكويف لجنة 2002فيفري  6قرار مؤرخ في  -

 .2002مارس  6، الصادرة في 17عمميا، ج ر عدد 
يتضمف تنظيـ مديريات البيئة ،  2007ماي  28القرار الوزاري المشترؾ، المؤرخ  -
، 2003ديسمبر  17مؤرخ في ، 494-03الصادر بموجب المرسـو التنفيذي  ،لمواليات

تضمف م ،1996جانفي  27مؤرخ في ، 60-96معدؿ ومتمـ لممرسـو التنفيذي  رقـ 
 .1996جانفي  28الصادرة في  ،07ية، ج ر عدد البيئة في الوالة حداث مفتشيإ
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 :ندوات ومؤتمرات

 الندوات - أ
محمية ودورىا في حماية البيئة، المنظمة العربية ال اإلدارةرمضاف محمد بطيخ،  -
 انعقدت، لقوانيف في حماية البيئة العربية، ندوة حوؿ دور التشريعات وااإلداريةلمتنمية 
 .2005ماي  11-7يومي 

 المؤتمرات - ب
المحمية والبمديات في الوطف العربي،  اإلدارة، اإلداريةالعربية لمتنمية  مةالمنظ .1

العربية المتحدةػ،  اإلماراتدولة  ،أعماؿ المؤتمرات المنعقدة في الشارقة
 .2007مارس 

عماري عمار، إشكالية التنمية المستدامة وأبعادىا مداخمة في المؤتمر العممي  .2
المستخدمة لمموارد المتاحة، المنعقد في  الدولي لمتنمية المستدامة و الكفاءة

 .2008أفريؿ  8و  7جامعة فرحات عباس، سطيؼ، يومي 

 :ممتقيات

التنمية المستدامة ومتطمبات تحقيقيا، بحث مقدـ لممتقى  عبد الرحماف محمد الحسف، -
، جامعة إستراتجية الحكومة في القضاء عمى البطالة و تحقيؽ التنمية المستدامة

  .16/11/2011-15مسيمة، 

 الوثائق

 ، الجزائرwww.denv.mila.dz ،مديرية البيئة لوالية ميمة -
 

 

 

 

http://www.denv.mila.dz/
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 األجنبية بالمغة -ثانيا 

Ouvrages: 
- SMETS, Paul(F), Vestion responsable, Développement durable, 

académie royal de Belgique, Bruxelles, 2003. 

 

 

Articles: 

1. REDDAF (A)," De quelles refixions sommaires sur l'effective 

de droit de l'environnement en Algérie", revue de science 

juridiques et administrative, faculté de droit, université 

Abou Bekr Belkaid, Tlemcen, Algérie, numéro 1, 2008. 

2. ZERGUIN(R)," la législation de l'environnement en Algérie", 

revue algérienne des sciences juridiques économiques et 

politiques, V 25, n1/02, Algérie 1992. 

Document: 
- PNUE: Stratégie méditerranéenne pour le développement durable, 

www.inforace.org.info@inforac.org. 
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