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 مقدمة:

لقد أنعم اهلل على االنسان بكل شيء من خالل خلقه عز وجل لكوكب األرض، لكي يعيش 
 حوذفيه االنسان ويعمره ويحافظ عليه لكن طبيعته البشرية الطامعة وأنانيته المفرطة جعلته يست

نطلق القوة التي اكتسبها ، بل وفي نفس الوقت ومن مدون سائر المخلوقات لوحده ألرضاعلى 
راتها، فأصبح اذ على القدر األكبر من األرض وخيالبعض دون بعضهم ، وجعلوها معيارا لالستحو 

األقوى هو األكثر استحواذا واألكثر استغالال جائرا لألرض وما عليها وما فيها من موارد طبيعية 
مع جيرانه خيراتها ليعيش الجميع  ويتقاسم ان أن يعمر األرض ويحسن استغاللهبدال مفومواد خام، 

هالك قدرتها على إعادة تأهيل نفسها وتعويض  ؛في سالم ورفاهية كان االستنزاف لموارد األرض وا 
 ما فقدته.

فالبيئة الطبيعية ال يمكن بأي حال من األحوال أن تتكيف مع أثار الدمار الذي يسببه 
مواكبة الهدر واالستنزاف لمواردها وتلويث  -آليات السنن الطبيعية  -البشر، وليس بمقدورها من 

 نظامها الحيوي.

إلى الخوف على  ذلكتعّد األمر بل  ،السبب الذي أدى إلى ضعف األرض والبيئة ووهنها
المستقبل من فقدان األرض لقدرتها وحرمان األجيال في المستقبل من مقومات الحياة الطبيعية، 

ائر للبيئة واألرض ومواردهما، بسبب الضغط الذي فتصبح هذه األجيال ضحايا لالستغالل الج
لنمط ل واسع من انتشار هالتقني والصناعي، وما واكب ازدهارهمسه األجداد في عصور ر ما

للثروات المعدنية وتدهور لألراضي  غير عقالنيالرأسمالي وما رافقه من استعمار واستغالل 
 الزراعية ونقص في المياه.

كل مكان في العالم، الظهور، والح في األفق إنذار الحظر وعم وبدأت أثار هذا الجور في 
ص ونق للتزايد المذهل في تعداد السكان ، إما من تراجع في انتاج ووفرة الغذاء، نتيجةوعانى الجميع

ما من تلوث الجو وتغير المناخ من جراء التطور الصناعي  المياه وتلوث المصادر المائية  وا 
ل الطاقة دون حرص، مما زاد في انتشار الغازات الضارة والسامة والتوسع العمراني واستغال

واألتربة في الجو، وارتفاع درجة حرارة األرض، ونتج عن هذا انتشار األمراض وتدهور الموارد 
 وغيرها ... الطبيعية وتراجع في انتاجية األرض والمجاعات والفقر وانتشار البطالة

ه بجنوبه، حول مدى قدرة األرض والبيئة على سؤال شغل العالم أجمع شمال ظهرهنا 
.. ذلك .هحفاده من بعد  ألما يقوم به من تدمير ذاتي و لفي تجاهله  اإلنساناالحتمال ومدى استمرار 



 مقدمــة

 ب 

التدمير الذي يمارسه ألكثر من قرنين من الزمن، أي منذ بداية النهضة الصناعية األولى، وكان 
، ولن ق بالجميع ال محالةفالخطر محد ؛الكثيرون أنها الحلالجواب في التنمية المستدامة التي يرى 

ن كانت المجتمعات الفقيرة هي األقرب إلى بين مجتمع غني وآخر فقير وضعيف،  يفرق وا 
 التضرر، إال أن غيرها من المجتمعات القوية لن تنجو بالضرورة.

يع وتعاونهم هذا االنشغال عن وحدة لم يعرفها العالم من قبل تمثلت في سعي الجم نتج
، والتي تهدف أساسا إلى تلبية على تعريفه بالتنمية المستدامة  لوضع خطة عامة لتحقيق ما اتفقوا

االحتياجات للجيل الحالي دون إضعاف قدرة األجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها، وحماية البيئة 
ما يوجد لدى األرض  في إطار هذا المسعى؛ ومن هذا المنطلق وفي سياق اإلفراط في استغالل

، أصبح هناك حديثا عن الديون اإليكولوجية، أي االفتراض من المستقبل كامنة ومنتجةمن طاقة 
المشروعة، وأصبحت الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات  حقوقهاوحرمان األجيال المقبلة من 

لى وقف ما ينجم عن المجتمع المدني مدعوة للتقيد بأخالقيات جديدة للحفاظ على البيئة، والعمل ع
من أثار ضارة على البيئة  -ال تأخذ باألبعاد البيئية في الحسبان -األنشطة البشرية التي 

 والمجتمع، وتبني سياسات وممارسات واستثمارات مسؤولة بيئيا.

سعى إلى البحث عن مدى وجود الفكر البيئي تومن هذا المنطلق جاءت دراستنا هذه التي 
من خالل دراسة آراء عينة من الفاعلين المحليين  " بسكرة"، مية المحلية بواليةية التنضمن استراتيج

راسة على ستة فصول مترابطة موضوع هذه الد في معالجة ناللتنمية المستدامة بالمنطقة وقد اعتمد
 نها على النحو اآلتي:فيما بي

سة وتساؤالتها، ثم ، وقد تناولنا فيه إشكالية الدراللدراسةاإلطار المنهجي : األولالفصل 
عرض بعض الدراسات ، و في األخير تحديد مفاهيم الدراسة أهمية الدراسة وأهدافها، باإلضافة إلى

 السابقة والمشابهة وكذا المدخل النظري المعتمد في الدراسة.

إلى جانب هذا الفصل خصصنا ثالثة فصول نظرية تطرقنا فيها إلى التراث النظري 
النظرية  االتجاهاتبفالفصل األول منه خصصناه للتعريف  ؛ياتهالمتغيرات الدراسة وأدب

االهتمامات التقليدية في دراسة البيئة، البيئة عند  في دراسة البيئة حيث تناولنا فيه:والسوسيولوجية 
وفي  ئة )االهتمامات النظرية الحديثة(علماء االجتماع االوائل، المداخل النظرية في دراسة البي

 ا األبعاد االجتماعية والثقافية لدراسة البيئة.األخير تناولن
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مجموعة من العناصر المتعلقة تناولنا فيه أما الفصل الثاني منه، فهو موسوم بالتنمية 
صل في األخير إلى التنمية مؤشراتها ومعوقاتها لنبالتنمية وهي: االتجاهات النظرية للتنمية و 

 المحلية ثم المسيرة التنموية بالجزائر.

عرضنا للفصلين السابقين اللذان تناول كل منهما البيئة والتنمية، كان البد من الربط وبعد 
بينهما في فصل مستقل عنوناه كما يلي: من االهتمام بالبيئة إلى التنمية المستدامة، تطرقنا فيه إلى 

نمية تطور مفهوم التنمية المستدامة إلى جانب عرض أبعادها وعناصرها ، ثم عرجنا على واقع الت
المستدامة بالجزائر من خالل إعطاء لمحة عن مؤشراتها وكذا أهم التحديات االقتصادية 
واالجتماعية والبيئية التي تواجهها وكيفية إدارتها، لننتقل في آخر الفصل إلى التشريع البيئي في 

 الجزائر.

دان الدراسة نا النزول إلى مييولإلجابة عن التساؤالت التي كانت منطلقا لدراستنا وجب عل
لنتخذ منه البيانات والمعلومات التي تم جمعها منه محاولة االجابة على هذه التساؤالت وعليه 
اشتمل الجانب الميداني للدراسة على فصلين اثنين الفصل األول منه خصصناه لإلجراءات 

ني للدراسة(، مكاني والبشري والزمالمنهجية للدراسة، حيث تناولنا فيه مجاالت الدراسة )المجال ال
وكذا المنهج المتبع في الدراسة ثم العينة وطريقة اختيارها، باإلضافة إلى أدوات جمع البيانات 

 لخام وتفريغها.على أفراد العينة وجمع البيانات اوكيفية معالجتها ثم توزيعها 

ض الفصل الثاني : والذي قمنا فيه بعرض وتحليل نتائج الدراسة، حيث استهلته الباحثة بعر 
تم تجميعها في هذه الدراسة، وضمناه جملة من الجداول يل عام للبيانات الميدانية التي وتحل

 االحصائية ، ثم قمنا بعرض ومناقشة وتحليل نتائج الدراسة في ضوء تساؤالتها.

بعدها قمنا بتحليل عام لنتائج الدراسة في ضوء المدخل النظري وأهدافها الجانب النظري 
 سابقة.وكذا الدراسات ال

وفي األخير وضعنا خالصة عامة للدراسة ككل ونتائجها التي أسفرت عنها مع مناقشتها 
ملة من التوصيات جفي ضوء تصورنا العام لموضوع الدراسة وأبعاده الواقعية، وأتبعنا ذلك ب

 والمقترحات لألطراف المعنية.



 

 

 

 

 

 

 
 لدراسةلاإلطار المنهجي الفصل األول: 

 سةأوال: اشكالية الدرا

  أهداف الدراسة وأهميتها ثانيا:

 مفاهيم الدراسة ثالثا:

 الدراسات السابقة رابعا:

 خامسا: المدخل النظري للدراسة
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 .إشكالية الدراسة -أوال

هذا لكونها أصبحت  عسريعا على الساحة العالمية وربما يرج تزايدااالهتمام بالبيئة  لقي
ا االدراك الواسع ألهمية البيئة ال يعني أن العالقة بين تهدد بقاء االنسان ورفاهيته، إال أن هذ

 معروفة على مر التاريخ.هي عالقة أزلية وأبدية  بلاالنسان والبيئة عالقة حديثة العهد 

العالقة في البداية تتسم بسيطرة البيئة على االنسان، إال أنه سرعان ما  ولقد كانت هذه
ومن هنا زاد االهتمام بدراسة هذه  ،ضع البيئة لهفي هذه العالقة وأخ أصبح هو الطرف القوي

 القضية على نطاق العلماء والمتخصصين.

قد ارتبط هذا االهتمام في البداية بالعلوم الطبيعية كالفيسيولوجيا والبيولوجيا والكيمياء، إال ف
 م البيئي يشكلأن هذا ينبغي أن ال يجعلنا نغفل عن حقيقة هامة، وهي أن االنسان في النظا

، فهو الذي يقوم باالستفادة من مواردها، وفي بعض األحيان يضغط عليها عنصرا أكثر تأثيرا
 ويستنزفها بل وصل األمر إلى تلويثها.

، وال يعني هذا مام بهذه القضية في علم االجتماعومن هذا المنطلق برزت ضرورة االهت
تحديد األساليب التي يجب  من البداالهتمام مجرد الحديث عن استنزاف االنسان للموارد بل 

 اتباعها لمنع هذا االستنزاف.

، وبرز ذلك في أعمال الرواد األوائل أمثال م الفكر السوسيولوجي بهذه القضيةاهت لذلك
"سبنسر"، "دوركايم" و"ماكس فيبر" و"بارك" ... وغيرهم، وكانت معظم أعمال هؤالء الرواد تتمحور 

ن والبيئة، وكيف أنها عالقة تبادلية وأزلية ال تنتهي إال حول توضيح طبيعة العالقة بين االنسا
 بانتهاء الحياة.

ولقد جاء هذا التحول الذي طرأ على اهتمامات علماء االجتماع بقضية البيئة، نتيجة 
التدهور البيئي الذي هو مرتبط ارتباطا عضويا ببروز الحضارة الصناعية والثقافية الحديثة، هذه 

واسعة أمام االنسانية، هي التي تسببت اآلن في تدهور البيئة على  اوفرص افاقاألخيرة التي فتحت أ
الصعيد العالمي واالقليمي والمحلي، وتتحمل مسؤولية تفاقم التلوث وتحوله إلى معضلة تؤرق 

 البشرية في كل أنحاء المعمورة .

ن حيث وفرت هذه الحضارة وسائل الراحة لإلنسان وساهمت مساهمة فعالة في تحسي
غير أن منافع هذه الحضارة الصناعية والثقافة الحديثة هي  ؛مستوى حياته خالل العقود األخيرة
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إال أن مخاطرها وأضرارها أخذت تزداد وضوحا وخاصة فيما يتعلق بالتدهور   ،حقيقة واضحة
 البيئي العالمي.

في اهتمام وتماشيا مع تلك التغيرات البيئية وما فرضته من تكاليف اجتماعية حدث تحول 
 البيئيةعلماء االجتماع من مجرد االهتمام بدراسة عالقة االنسان بالبيئة، إلى دراسة التكاليف 

 المترتبة على تبني سياسة تنموية معينة دون أخرى.

وقد بدأ االهتمام الملحوظ على المستوى العالمي بقضية حماية البيئة في دول الشمال 
مسألة األمطار الحمضية التي سممت مصادر المياه العذبة  المصنعة في الستينات، عندما أثيرت

وأثرت في غاباتها، وعندما تبين من الدراسة أن مصدر هذا التلف البيئي هو الغازات  "السويد "في
المنبعثة من محطات التشغيل والمصانع في أمريكا الشمالية على الجانب اآلخر من المحيط 

عالميا يتجاوز الحدود السياسية للدول واالعتبارات الجغرافية  األطلسي، وبهذا اكتسب المسألة بعدا
تدهور البيئة نتيجة أنشطة التنمية لة" ر المحلية، ولقد سبقت هذا بسنوات قالئل ظواهر "محي

االقتصادية واالجتماعية وعلى رأسها التصنيع المكثف والتجمعات الحضرية التي غزت الريف 
 وغيرت معالمه.

و الذي أقرته  1972  سنةستوكهولم" العالمي للبيئة في  للمؤتمر اإلعدادوفي إطار 
عقدت لقاءات عدة تمهيدية في األشهر السابقة النعقاده، وكان من  ؛الجمعية العامة لألمم المتحدة

عد اآلن عالمة تاريخية في تطور حركة الحفاظ على البيئة في المدينة "فونيه" يبينها اجتماع 
"Founexففي هذا االجتماع برزت فروق جوهرية بين موقف "سويسرا"نيف" في " بالقرب من "ج ،

من الموضوع وموقف الدول النامية التي مازالت تسعى إلى تطوير  ،دول الشمال المصنعة
 مجتمعاتها وتحسين نوعية الحياة لمواطنيها.

فقد كانت وجهة نظر هذه األخيرة أن المشاكل التي وردت ليست مشاكل الدول اآلخذة 
ليست من بين أولويات اهتمامات هذه الدول –سبيل النمو، وأن القضية بالصورة التي تطرح بها ب

 .عالتي مازالت تخطو خطواتها األولى في التصني

اما للقضية ركز على أهمية اتساع مفهوم البيئة رزت المناقشات وجها أخر جديدا تموأب
ولى الشعار القائل بان "الفقر هو ورفع للمرة األ ليشمل البيئة االجتماعية إلى جانب البيئة الطبيعية،

أكبر ملوث للبيئة" وعلى هذا الفهم الجديد شاركت الدول النامية في المؤتمر بفعالية واضحة وانتهى 
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ئة ال ن إشكالية البيأالمؤتمر إلى تأسيس "برنامج االمم المتحدة للبيئة" الذي أقر في بداية عمله ب
 ، ألنها نظام مندمج ومتداخل مع كل القطاعات.ليمكن معالجتها بشكال منفص

ا ، وهذا مية البيئة بشكل مندمج مع التنميةولذلك تم تبني مقاربة جديدة لمعالجة اشكال
" والهدف 21؛ والذي أدرج في برنامج العمل المعروف بـ "خطة أصبح يعرف  بالتنمية المستدامة

االقتصادية للجيل الحالي، دون إضعاف قدرة  األساسي للتنمية المستدامة هوم تلبية االحتياجات
 األجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها، وحماية البيئة في إطار هذا المسعى.

وقد أظهر هذا التقدم مقدار ما سيفقده االنسان من إدخال االعتبارات البيئية في التنمية التي 
ي اإلنتاج واالستهالك وفي ستغطي له مجاالت كثيرة، بما تشتمل عليه من بدائل متعددة ف

، كما أنها تشمل تطوير ربة وفي تصاميم المصانع وتخطيطهاالتكنولوجيا وأنماط استغالل الت
المجتمعات البشرية واستخدام ما يمكن أن يؤدي إلى رفع المستويات المعيشية على أسس بيئية 

 سليمة.

بيئية وتنفيذها، فإنها تقترح وحتى تكون هذه االستراتيجية وثيقة مفيدة لتخطيط السياسات ال
إيجاد هيكل مؤسسي يعكس كافة القضايا واألولويات القطاعية ذات التأثير على البيئة والتنمية في 

مشاركة الوزارات والدوائر الرسمية وغير الرسمية المعنية بشؤون إلى تلك البلدان، األمر الذي أدى 
مما سيسهل في المستقبل العمل بالتوصيات  البيئة في إعداد هذه االستراتيجية مشاركة فعالة،

، ووضعها موضع التنفيذ دون حدوث صراعات بين التي جاءت بها هذه اإلستراتيجية النهائية
 القطاعات المختلفة.

وقد أظهرت هذه الوثيقة بوضوح تام كيف يمكن أن تسهم صيانة الموارد الطبيعية 
تطلع إليها، على اعتبار أنها وسيلة رئيسية والمحافظة عليها في تحقيق أهداف التنمية التي ن

 لتحقيق صيانة الموارد الطبيعية، عن طريق إدخال االعتبارات البيئية في خطط التنمية.

واألهم من ذلك كله أن من شأن هذه االستراتيجية أن تحدث تغيير مهما في موقف االنسان 
ه وألبنائه ولألجيال القادمة من بعده، ل لتجاه البيئة، لما ستوفره من فرص تأمين مقومات حياة أفض

ده وكيفية التعامل لمن خالل إطالعه على أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية المتوفرة في ب
 السليم والواعي معها ومشاركته الفعالة في حمايتها والمساهمة في منع هدرها.

قق هذه التنمية والجزائر كغيرها من البلدان تحاول في سعيها الدؤوب أن تفعل وتح
، بشقيها االقتصادي وقسمها االجتماعي ومناحيها التي تمس كامل المناحي الحياتية المستدامة
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البيئية وكل مجاالت العيش في مسيرة طويلة وجسيمة قصد القضاء على الفقر والفوارق االجتماعية 
... آخذة في  وتحقيق العدالة بكل معانيها من تشغيل ودخل وصحة وتعليم ومساواة وغيرها

مثل الحسبان مشاكل البيئة التي ما فتئت تهدد التراث الطبيعي من أجل تحقيق هدف االستغالل األ
 اهلل بكل الخيرات وزينه بكل الثروات. حياهوالرشيد لكل الموارد والمتاحات الطبيعية في بلد 

ية المحلية، أي بضرورة تقييم البعد البيئي لمشاريع التنم باالهتمامومن ثم بدأت الجزائر 
 ي قرار بشأن القيام بهذه األنشطة.أقبل اتخاذ  االعتباروضع التأثيرات البيئية في 

وينبغي أن نؤكد على أن تقييم أي مشروع تنموي بما في ذلك المشروعات الصناعية، ال 
ينبغي أن يتم في ضوء اعتبارات اقتصادية فحسب، إذ أن تغطية اآلثار االجتماعية والبيئية 

روعات التنمية المحلية على قدر من األهمية؛ وليس هناك أدنى شك في أن عدم أخذ هذه لمش
االعتبارات في الحسبان كانت السبب في معظم المشكالت البيئية الناتجة عن السياسات التنموية 

 ."بسكرة"التي تبنتها الجهات المعنية بالتخطيط للتنمية المحلية بوالية 

محاولة الوقوف  ىة من قبل الدراسات التشخيصية التي ترمي إلوعلى ضوء ذلك تعد الدراس
 ."عن مدى مراعاة البعد البيئي أثناء القيام بمشاريع التنمية المحلية بوالية بسكرة

 التالي:وبهذا تكون وقفتنا البحثية تتمحور بشكل جوهري في التساؤل 

 ؟"بسكرة"ية ما مدى وجود الفكر البيئي في استراتيجية التنمية المحلية بوال -

 وسنحاول اإلجابة على هذا التساؤل من خالل طرح أربعة تساؤالت فرعية هي كما يلي:

 :التساؤل الفرعي األول 
 ؟"بسكرة"إلى أي حد تم مراعاة البعد البيئي في المشاريع التنموية بوالية  -

: وتتم اإلجابة على هذا التساؤل بالتعرض لبعض المؤشرات ذات الصلة بهذا البعد مثل
الفائدة من المشاريع التنموية، دراسة المشاريع التنموية، موقع الوحدات الصناعية، التخطيط إلنشاء 

 المشروع التنموي وغيرها من المؤشرات ذات الصلة.

 التساؤل الفرعي الثاني:

 ماهي األثار المترتبة عن إغفال البعد البيئي بمشاريع التنمية المحلية بالمنطقة؟ -
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بإغفال البعد البيئي ه من خالل إثارة المؤشرات التي ترتبط نع اإلجابةاول هذا التساؤل سنح
 .أثار المشكالت البيئية وهي: المشكالت البيئية،ضمن مشاريع التنمية المحلية بالمنطقة  

 التساؤل الفرعي الثالث:

 ؟"بسكرة"هو دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مجال حماية البيئة بوالية  ما -

نحاول اإلجابة على هذا التساؤل من خالل التعرض لبعض المؤشرات ذات الصلة بهذا س
 الجمعيات في حماية البيئةبحماية البيئة بالمنطقة، دور  البعد مثل: دور المجالس المحلية

 .، أسلوب تفعيل المشاركة بحماية البيئة بالمنطقةاألفراد بحماية البيئة، مشاركة بالمنطقة

 ي الرابع:التساؤل الفرع

 إلى أي حد يتم االلتزام بتطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بحماية البيئة بوالية بسكرة؟ -

سنحاول االجابة على هذا التساؤل من خالل التعرض إلى بعض المؤشرات التي ترتبط 
شريعات لقوانين والتفعالية ا أسلوب تدخل الجهات المعنية لحماية البيئة بالمنطقة، بهذا البعد مثل: 

 .بالمنطقة معوقات تطبيق قانون حماية البيئة  بالمنطقة، البيئية
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 .ثانيا: أهمية الدراسة وأهدافها

 أهمية الدراسة: -1

لقد استحوذ موضوع التنمية المستدامة على اهتمام العالم كله، فعقدت من أجلها القمم 
شكالية البيئةوالمنتديات العالمية، فتصبح أهمية موضوعنا هذا المعنون بالتنمية  دراسة  -المحلية وا 

من خالل االهتمام مستمدة   -بوالية بسكرة ميدانية آلراء الفاعلين المحليين للتنمية المستدامة
العالمي واالقليمي والمحلي المتزايد بالقضايا المرتبطة ارتباطا وثيقا بالبشر والبيئة والتي برزت 

 1972حول التنمية البشرية عام  "ستوكهولم" من مؤتمر ابتداءبوضوح في المؤتمرات العالمية 
، كما قام 1992حول البيئة والتنمية عام  "بالبرازيل" " دي جانيرو ريو"في  "بقمة األرض"ومرورا 

، بالتوقيع على إعالن 2000دولة وحكومات في سبتمبر  147رؤساء وحكومات ما يزيد عن 
التي "جوهانسبرغ "تدامة ، ووصوال إلى قمة األلفية ، وأكدوا مجددا دعمهم لمبادئ التنمية المس

، فالملتقى العاشر للمؤتمر حول التنمية المستدامة 2002عام  صيف "إفريقيا "جنوب عقدت في
 .2003حول المعرفة والحكمة عام  "بماليزيا" " بكواال المبور" اإلسالمي

الة واالنصاف في فا فكريا، بل هي مطلب أساسي لتحقيق العدتر فلم تعد التنمية المستدامة 
 توزيع مكاسب التنمية وثروات البيئة ومواردها بين األجيال المتعاقبة.

فهم والتحليل لمدى وجود الفكر البيئي لوتتجلى أهمية هذه الدراسة في محاولة تعميق ا
، من خالل دراسة آراء الفاعلين المحليين للتنمية ية التنمية المحلية لوالية بسكرةضمن استراتيج

دامة، وذلك بتركيز البحث على مدى وجود البعد البيئي ضمن سياسة وخطط المشاريع المست
التنموية بالمنطقة، وكذا محاولة الوقوف عن اآلثار المترتبة عن إغفال البعد البيئي ضمن هذه 

ر غيالبحث عن دور المؤسسات الحكومية و  جانب االستراتيجية على البيئة والمجتمع ؛ إلى
 ."بسكرة"ل حماية البيئة، وكذا مدى االلتزام بتطبيق قوانين وتشريعات البيئة بوالية الحكومية في مجا

 أهداف الدراسة: -2

لما كان الهدف االساسي لهذا البحث هو الوصول إلى معرفة مدى وجود الفكر البيئي 
بد من نه لمعالجة وتحقيق هذا الهدف كان الإضمن استراتيجية التنمية المحلية بوالية بسكرة؛ لذلك ف

نجاز األهداف الفرعية التالية.  تحقيق وا 
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تشريح الواقع البيئي بوالية بسكرة وتحديد مدى مسؤولية الجماعات المحلية في  -1
 حماية وتحسين البيئة في ظل القوانين والتنظيمات السارية.

تقييم األساليب المتبعة في الماضي والحاضر في تحديد مواقع ونوعية المشاريع  -2
 نطقة.التنموية بالم
 الوضع الذي آلت إليه البيئة بوالية بسكرة. دراسة  -3
لفت أنظار من يتمتعون بصنع القرارات من أجل حماية البيئة ضمن خطة تنموية  -4
 متكاملة.
 ات الرسمية وغير الرسمية.هالتأكيد أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة بين الج -5
المركزية في مجال حماية تهدف إلى التعريف بمهام الجماعات المحلية والهيئات ال -6

البيئة، من خالل محاربة التلوث والمحافظة على الصحة والسالمة العامة، في إطار القوانين 
 السارية المفعول.

معرفة مدى االلتزام بتطبيق القوانين والتشريعات البيئية بالمنطقة، والمعوقات التي  -7
 تحول دون تحقيق ذلك.

نها تصحيح الخلل القائم وتوجيه السلطات من شأ تالوصول إلى اقتراحات وتوصيا -8
 المحلية نحو اهتمام أكبر بهذا القطاع، وتبني سياسة بيئية محلية في إطار التنمية المستدامة.

 تحديد المفاهيم:  -ثالثا

 مفهوم التنمية: -1

التنمية من األلفاظ التي شاع استعمالها بكثرة في اآلونة األخيرة سواء كان هذا في الدول 
لكن على الرغم من هذا الشيوع وتلك األهمية فما زال اللفظ يحاط بالغموض  ،ة أو الناميةالمتقدم

وااللتباس وتتعدد وجهات النظر حول هذا المفهوم تبعا ألوضاع المفكرين وجنسياتهم وربما حتى 
انتماءاتهم وكانت في مجملها تنعكس في صورة تجعل التنمية االقتصادية ال تركز فقط على 

نما تمتد لتشمل التغيير النوعي والهيكلي. التغيير  الكمي، وا 

ونحاول في هذا العنصر أن نوجز أهم التعريفات الشائعة المتعلقة بالتنمية ولو بصورة 
 فقد عرفت التنمية من وجهات نظر مختلفة منها: ،موجزة وأهم األفكار الواردة في هذا المجال
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  :قوالن:ي " ميير" و"بالدوين"المفكران 

ن التنمية االقتصادية هي عملية يزداد بواسطتها الدخل القومي الحقيقي للنظام " إ
فإن  ،االقتصادي خالل فترة زمنية طويلة فإذا كان معدل التنمية أكبر من معدل زيادة السكان

ذلك التفاعل القوي  " عملية التنمية"الدخل الفردي الحقيقي يزداد في هذه الحالة ويقصد بكلمة 
في فترة طويلة داخل الكيان االقتصادي للدولة، ويشتمل على تحوالت في األشياء وفي الذي يحدث 

الكميات أيضا، وتفاصيل هذه العملية تختلف في ظروف متباينة من الزمان والمكان، لكن هناك 
بعض المظاهر المشتركة األساسية في ما بينها والنتيجة العامة لهذه العملية هي زيادة اإلنتاج 

 (1)للنظام االقتصادي وهي في حد ذاتها تغير معين طويل األمد"الوطني 

 "تعريف " فيورتادو 

" التنمية االقتصادية، ليست سوى العملية االجتماعية االقتصادية التي تقضي على 
التخلف بكل مؤشراته وأسبابه كما وكيفا، والتي ال يمكن أن تتم إال في إطار إنتاج 

نجاز مهام التنمية اجتماعي معين، حيث تتحدد القو  انين االقتصادية لهذا النمط مسيرة وا 
 (2)االقتصادية "

 *المفكر " واللت روستو"

في كتابه الذي يحمل عنوان  مراحل النمو  " روستو"عالج هذا الكاتب األمريكي 
حيث يرى أنه باإلمكان تصنيف جميع المجتمعات من ناحية ؛ االقتصادي وقضية النمو والتنمية

 القتصادية إلى خمس فئات على النحو التالي:أبعادها ا

 المجتمع التقليدي 

 المجتمع الذي تحققت له الشروط المؤهلة لالنطالق 

  المجتمع المنطلق 

 المجتمع السائر نحو النضوج 

 المجتمع الذي دخل عنصر االستهالك النسبي الواسع 

                                                           

 (6.5شر، القاهرة، ص ص )، الدار القومية للطباعة والنالتنمية االقتصادية( ميري وبالدوين: 1)
 27، ص 1973منشورات وزارة الثقافة، دمشق،  النمو والتخلف،( سيلسو فيورتادو": 1)
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 عيةشري )المشاستو" عن مراحل تطور المجتمع البو وبهذا التنصيف يستعيض ويستبدل " ر 
العبودية، اإلقطاعية، الرأسمالية، االشتراكية...( بمراحل النمو االقتصادي واالجتماعي كما يعيد 
النظر بهذا التحديد عن واقع استغالل الدول االستعمارية لشعوب البلدان النامية إضافة إلى أن هذا 

لدول النامية من خالل تأكيده أن التحليل يسعى إلى تغطية األسباب الحقيقية الكامنة وراء تخلف ا
الشعوب واألمم تبدأ أساسا من مرحلة التخلف التقليدية وليس لالستعمار أي دور في هذا الواقع، 

 كما يصور هذا التحليل أن وضع تخلف الدول النامية هو وضع طبيعي مؤقت.

ة السيد ومن هنا نستشف الموقف السياسي للكاتب من خالل هذا التحليل الذي ينم عن نظر 
المتخاذل الذي يحاول أن يبرز عدوانيته واستنزافه لثروات الغير على شاكلة قانون التوازن الطبيعي 

 (1)" الحوت الكبير والديدان الصغيرة"

  "سميلسر " 

لحياة مثل ية( يتضمن تحوال في بعض متغيرات ايقول " سميلسر" " إن التحديث أو )التنم
عقيدا( ،والسكان )مزيد من التحول إلى المدن( والزراعة )مزيد من التكنولوجيا )أي أن تصبح أكثر ت

" كما ذهب ...،اإلنتاج التجاري( واألسرة )مزيد من الثورية( ،والدين )مزيد من العلمانية( وهكذا
 قيقتهاـــي حـــــــإلى أن العملية التطورية للبلدان النامية هي ف "نزبارسو 

ية للمجتمع وأن العملية التطورية تنشأ إما من داخل عملية زيادة )أو تدعيم(القدرة التكليف -
 (2)االنتشار الثقافي أو من خاللها

 "تعريف " شومبيتر 

يقدم " شومبتر" في كتابه )نظرية التنمية االقتصادية تفسيرا لكل من مفهومي النمو والتنمية 
ة الزيادة العامة في إذ يرى أن النمو " هو تغير تدريجي منظم يحدث في الفترة الطويلة نتيج

 الموارد.

أما التنمية: فهي نتاج قوي تعمل في داخل النظام عندما تكون العوامل األخرى ثابتة، وهي 
 بذلك تغير تلقائي غير متصل يظهر بفعل قوي توسيعية ضاغطة.

                                                           

 20، ص 2013، مكتبة حسن العصرية، بريوت، التنمية المستدامة في البلدان العربية بين النظرية والتطبيق( قادري حممد الطاهر: 1)
 .64، ص 1980، مطابع سجل العرب، القاهرة، 1ط اسة تاريخية بنائية،التنمية والتخلف، در ( السيد احلسيين: 2)
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ومن ثم يعني النمو بالتبدالت الكمية التي تحصل بين المتغيرات االقتصادية اإلجمالية 
وطني والناتج الوطني واإلنتاج اإلجمالي، وحصة الفرد منها، وتشتمل التنمية إضافة لذلك كالدخل ال

على مجمل التحوالت االقتصادية وغير االقتصادية التي تتحقق في بلد معين بصورة قصدية إرادية 
 من خالل اعتماد سياسات البرامج اإلنمائية طويلة األجل.

ورفع حصة الفرد من السلع والخدمات االستهالكية كما أن تطوير االستهالك كما ونوًعا 
 .(1))تحقيق الرفاه( يمثل الهدف النهائي لعملية التنمية

  تعريف إسماعيل صبري عبد اهلل 

"التنمية ليست مجرد عملية نمو اقتصادي تجري في فراغ بل هي عملية مجتمعية شاملة 
أنماط السلوك االجتماعي والقيم السائدة  تغطي اإلنتاج وزيادته، والخدمات واتساع مجاالتها، وكذلك

واألوضاع السياسية الداخلية والخارجية التي لها أثرها الذي ال ينكر وال سيما في مستوى تحديد 
 .(2)أولويات التنمية"

 :تعريف محمد الجوهري 

يحدد محمد الجوهري مفهوم التنمية على أنه "يعي توظيف جهود الكل من أجل صالح 
ك القطاعات والفئات االجتماعية التي حرمت في السابق من فرصة النمو والتقدم الكل، وخاصة تل

فتتطلب التنمية توسعا حاسما في كل مجاالت القدرات واألنشطة اإلنسانية، ويشمل المجاالت 
الروحية والفكرية والتكنولوجية واالقتصادية والمادية من حيث قهر الظروف الجغرافية والمسافات 

حسين مستويات الرعاية الطبية ورفع مستوى الغذاء لعامة الشعب، وأخيرا المجاالت ت والمكانية 
االجتماعية، وتشمل تنشيط اإلعداد المتزايد باستمرار من البشر للمشاركة في مجاالت العالقات 
اإلنسانية لتحقيق أهداف محددة وأداء وظائف مستخدمة باستمرار، فال يقتصر دور أبناء الجماعة 

هد عمليات التنمية على مجرد تنفيذ األوامر بل يتعداها إلى المشاركة اإليجابية الفعالة في التي تش

                                                           

 (.23-22قادري حممد الطاهر: مرجع سابق، ص ص )(1)
 .187، ص 1988، دار املعارف، القاهرة، التخطيط للتنمية االجتماعية(  حممودي الكردي: 2)
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المشاورات وعمليات اتخاذ القرار بشأن تحديد أهداف التنمية وكذلك المشاركة في االنتفاع بثمرات 
 (1)اإلجراءات التنموية

 عاطف غيث 

من العمليات االجتماعية  يرى أن التنمية "تعني التحرك العلمي المخطط لمجموعة
لمستهدف، من أجل االنتقال من يديولوجية معنية لتحقيق التغيير اواالقتصادية، تتم من خالل أ

 .(2)حالة غير مرغوب فيها إلى حالة مرغوب الوصول إليها"

 :تعريف هيئة األمم المتحدة 

ى أنها "تلك تعريفا مميزا للتنمية عل 1956أقرت هيئة األمم المتحدة للتنمية في عام 
العمليات التي يمكن من خاللها توحيد جهود المواطنين والحكومة لتحسين األحوال االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية في المجتمعات المحلية، ولمساعدتها على االندماج في حياة األمة والمساهمة 

 في تقدمها بأقصى قدر المستطاع".

المتحدة بمثابة دعوى للحكومات في اإلسراع بالقيام ويعد هذا التعريف المميز لهيئة األمم 
بعمليات التنمية، وذلك بتحفيز المواطنين وااللتفاف حولهم للقيام بالعمليات الالزمة في أقصر 

 .(3)األوقات وبطريقة جماعية تنصهر فيها الحكومات داخل شعوبها

 :المفهوم الماركسي للتنمية 

، يرتكز عند "أنجلز كفريد يري"( و1883-1818) ماركس" كارل "إن الطرح الذي دعا
االنشغال بتفسير عدة قواسم مشتركة تتمثل في التوجه األساسي للتنمية نحو الداخل وليس نحو 
الخارج االعتماد على النفس أساسا والمشاركة الشعبية في تحقيق التنمية وتخفيض التنمية 

لم الثالث، وتأثيرها على أهمية العالقات االقتصادية المستقلة التي تهدف إلى رفاهية إنسان العا
االجتماعية لإلنتاج سوءا على المستوى الوطني أو الدولي، وتبرز بالتالي أهمية تملك وحيازة 

                                                           

، رسالة مقدمة الستكمال احلصول على درجة أثرها على البيئة والتنميةالمردود البيئي للمشروعات الصناعية و ( خالد عبد الرزاق حممد علي: 1)
 املاجستري يف العلوم البيئية، غري منشورة، قسم العلوم االنسانية البيئية، جامعة عني مشس القاهرة.

 .16، ص 1996، املكتب اجلامعي احلديث، االسكندرية، مصر، دراسات في التنمية االجتماعية(  حممد شفيق: 2)
 .301، ص1971، مقال يف: املركز القومي للبحوث االجتماعية القاهرة تنمية المجتمعات الريفية(  حمي الدين نصرت وآخرون، 3)
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وملكية المجتمع لوسائل اإلنتاج وأهمية استغالل المصادر الوطنية والتحكم فيها، وكذا أهمية 
 التوزيع المتكافئ لجهود وخبرات التنمية.

إلى التخلف في هذا اإلطار كتعبير حدودي لعملية تاريخية يتم فيها كبح القوى وينظر 
 .(1)المنتجة عن طريق عالقات اإلنتاج الرأسمالية المشكلة للسوق الدولي

 :أطروحات التنمية األخرى البديلة 

مع إضافات  وهي تتسع لتشمل أطروحات ال تختلف كثيرا عن النظرية الماركسية للتنمية
إضافات أولويات إستراتيجية، كما يمكن تحديد اختالف المفاهيم الجديدة حول فكار أو لبعض األ

 التنمية عن مثيالتها في أربع نقاط أساسية هي:

 توجيه التنمية نحو الداخل أساسا. -

 ترتكز على مكانة ودور اإلنسان كعنصر مركزي وكمحرك لهذه العملية . -

الوقت المشاكل المتعلقة بالبعد الدولي وتعبر تلك  تأخذ بعين االعتبار العملية في نفس -
النقاط األساسية عن نفسها في تحديد مفهوم التنمية يشمل أربع مستويات هي:تنمية متكاملة، 

 ومركزة على اإلنسان ومتوجهة نحو الداخل، وعامة.

 مفهوم تنمية متكاملة: -أ

يقتصر على المظهر يتجه هذا المفهوم إلعطاء معنى شامل ومتكامل للتنمية، ال 
المعبر عنه بمعدالت النمو، بل يشمل كل المظاهر االجتماعية األخالقية التي و االقتصادي فقط 

تسمح بتطبيق واستعمال المعرفة الالزمة للسيطرة على الطبيعة، والتي تسمح أيضا بتفجير وانبثاق 
 .(2)الطاقات األخالقية للمجتمع

لتنمية كمجرد نمو اقتصادي بحت وبمعناه الضيق نالحظ أن هذا المفهوم ال ينظر إلى ا
)االدخار، التراكم، األسعار، اإلنتاجية، التوازن ، معدل النمو...( بل كعملية تمس على حد سواء 

 الجوانب االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية في المجتمع.

                                                           

 (.260 -259، ص ص )1983، دار الطليعة، بريوت 1، طشركاء في تشويه التنمية( مصطفى حسن علي: 1)
 .26( قادري حممد الطاهر، مرجع سابق، ص 2)
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ديين الذين ال القصور الذي كان يميز تحليالت بعض االقتصا يتحاشىوهذا المفهوم 
يهتمون سوى بالعوامل االقتصادية البحتة في تفسير التخلف والتنمية، األمر الذي يعني زيادة 
االهتمام بمقاربة جديدة تأخذ في الحسبان الترابط والتداخل بين الظواهر المختلفة والتنمية، 

 وجية أو بيئية وغيرها.كالممارسات االجتماعية المختلفة سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو إيديول

 مفهوم تنمية مركزة على اإلنسان: -ب

، وهو الذي يبذل الجهد في عمل واعي إلخضاع نسان هو الذي يحدد أهداف التنميةاإل
عني ت هو المستفيد من تلك التنمية ككل، فالتنمية ال التنمية لتحقيق هذه األهداف وينبغي أن يكون

تنمية اإلنسان أوال وقبل كل شيء لكن هذا المفهوم  يثير عدة مجرد تنمية األشياء ولكنها تدل على 
 : امشاكل منه

 والمحيط: مشكلة العالقة بين اإلنسان

فاإلنسان  ليس مجرد كيان بيولوجي يحتاج إلى إتباع حاجات متعددة، بل هو في تفاعل 
 (1)مستمر بينه وبين محيطه.

 مشكلة تدخل اإلنسان في التنمية: -

 يذ األهداف االجتماعية، ولكن بالمشاركة في تحديد تلك األهداف.ليس فقط بمعنى تنف
وقد عمدة مجمل التحليالت في هذا الشأن على نفي وجود قانون أو صيغة واحدة عالمية 
للتنمية، فعلى كل بلد أن يحدد أهدافه تبعا إلمكانياته، وتبعا لقيمه الشخصية واأليديولوجية أو 

 التنمية باللحاق أو التقليد الميكانيكي لنمط الغرب.رفض المفهوم الخطي للتنمية أو 
 مشكلة تحديد معنى اإلنسان: -

" األمر ال يعني اإلنسان بالمعنى الفردي كما تصوره النظريات البرجوازية، حيث ينظر إلى 
المجتمع كمجموعة من األفراد األحرار الذي يكمن في داخل كل منهم رجل اقتصادي يسعى 

وبشكل آلي ، كما ال يقتصر حق اإلنسان  اآلخرينو في نفس الوقت يسعد لتحقيق مصالح نفسه، 
في التنمية على مجرد الحقوق المدنية والسياسية الجوفاء، التي ال يكون لها أي معنى واقعي في 

                                                           

 .28-27سه، ص ص (  املرجع نف1)
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ظل إنسان محروم من لقمة العيش، وعلى النقيض من ذلك فإن حق اإلنسان في التنمية يعني في 
 ان وبشكل متساوي في المشاركة في أعباء التنمية والتمتع بثمارها" المحل األول حق كل إنس

 مفهوم تنمية موجهة للداخل:  -ج
ية يوجد داخل البلد المعنى بحيث تقوم الفكرة المركزية لهذا المفهوم على أن مصدر التنم

خارجية  وجه التنمية نحو نفس البلد، كما يرفض هذا المفهوم أن تكون التنمية تعتمد على عالقاتت
عن سلطة تحكم هذا المجتمع، ومفهوم التنمية الموجهة للداخل يقترب من مفهوم االعتماد على 

 .(1)النفس باعتبارهما تنمية مناقضة لفكرة التنمية التابعة
 :مفهوم تنمية عامة )شاملة( -د

وتهدف إلى إحداث تغيرات جوهرية في البناء االجتماعي ككل لتشمل كافة القطاعات سواء 
 (2)االقتصادية أو االجتماعية أو السياسية البيئية التي تعتمد عليها اإلنسانية في مجملها.

وتجدر اإلشارة أنه هناك فارق بين النمو و التنمية، والنمو ينظر إليه على أنه عملية ثالثية 
تحدث دون تدخل من جانب اإلنسان لتحقيق أهداف معينة، وفي هذه الحالة تصبح التفرقة بين 

لنمو والتنمية كالتفرقة بين التطور والتطوير والتغير والتغيير، إنما يتمثل في تدخل اإلنسان في ا
 (3) إحداث التنمية أو التطوير أو التغير.

 التعريفواستنادا إلى المفاهيم المختلفة للتنمية، وكذا المفاهيم المشابهة لها يمكن صياغة 
االجتماعية واالقتصادية وكذا البيئية التي تقضي على كما يلي" تعني العملية  اإلجرائي للتنمية

والتي تتم في إطار نمط إنتاج اجتماعي معين وضمن  ،التخلف بكل مؤشراته ومسبباته كما ونوعا
هيكل بيئي محدد على أساس خصوصيات تميز كل بلد، حيث تحدد القوانين االقتصادية لهذا 

نجاز مهام هذه التنمية"   النمط مسيرة وا 
نتج في األخير أن مفهوم التنمية االقتصادية بشكل عام، ال يزال بعيدا من حيث ونست

التعريف بطريقة وفاقية، ما يجعلنا في نهاية األمر نخلص إلى أن التنمية ال تقتصر على مجرد 
نمو اقتصادي بسيط، إنما األمر يستلزم تحوالت أساسية في العالقات االجتماعية، وفي المؤسسات 

ألن التغير في العادات بجعل بالفعل من وجود العالقات المتطابقة بين العالقات بوجه عام، 
                                                           

 .1976نوفمرب  28-25، الندوة اخلاصة لنادي روما املنعقدة يف اجلزائر يومي جمعية اقتصادي العالم الثالث( أوسكار بينو سانتوس: 1)
 .85خالد عبد الرزاق حممد علي: مرجع سابق، ص (2)
 .79(  حممود الكردي: مرجع سابق، ص 3)
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والجماعات االجتماعية، ليس مجرد معنى جاف و لكن ال تختزل هذه العالقات إلى أبسط تجميع 
 .ةالنيوكالسيكيممكن واعتماد للسلوكيات الضرورية لألدوار مثلما تسلم بذلك النظرية 

من المفاهيم  التي تناولت التنمية  البد من التطرق إلى مفهوم ال مجموعة لبعد عرضنا   
 : إلى اإلشارةلكن قبل ذلك البد من ؛ مفهوم التنمية المحليةيقل أهمية على سابقه  وهو 

الجغرافي األصغر  اإلطار األقرب للسكان أو والتي تعني المجال الترابيمفهوم المحلية:   
الجغرافي يمكن أن يكون الوحدات المجالية  اإلطارهذا  ،الذي تعيش فيه جماعة من السكان

، والذي يمكن أن والبلديات لجماعات المحلية والدوائر والمقاطعاتل اإلداريالناتجة عن التقسيم 
الجغرافية ) البشرية والطبيعية(، ويمكن أن يكون عبارة عن  تللخصوصيايعطي اهتماما كبيرا 

 1,ََالجماعية لساكنيه كالقبيلة والعشيرةالمجال المعيشي المرتبط بالهوية 
ا يؤكده رجل االقتصاد "بيترانر بيكو" م، وهذا اإلقليممفهوم المحلية بمفهوم  يرتبط كما

ويتطور   تتعاونيامصطلح مناسب لوصف هذه الفضاءات التي توجد بها  اإلقليمحيث يقول أن 
 ,فيها الوعي الجماعي بالوحدة والتماسك

فهو جماعة من الناس تعيش في بقعة جغرافية معينة وتزاول ي: أما المجتمع المحل
داري كما أنه لها قيما نشاطات اقتصادية وسياسية ذات مصلحة مشتركة، ولها تنظيم اجتماعي   وا 

متباينة، وهذا يدل على أن المجتمع المحلي هو فئة بشرية تقطن إقليم جغرافي  ومصالح وأهداف
داريقوم بعدة ،نشاطات على ممعين وت موحد وتحكمهم  ختلف المستويات، تحت نظام اجتماعي  وا 
 . 2، وأهداف مشتركمبادئ

  :تعرف التنمية المحلية ومنه
بأنها العمل االجتماعي واالقتصادي في مناطق محددة، تقوم على أسس وقواعد "        

ضاري في طريقة تغيير ح إحداثعلى  قتصادية، وهذا األسلوب يقومومناهج العلوم االجتماعية واال
على أساس  البيئة المحلية، وان يكون ذلك الوعي قائما التفكير والعمل والحياة عن طريق إثارة وعي

والتنفيذ من جانب أعضاء البيئة المحلية جميعا في كل المستويات  واإلعدادالمشاركة في التفكير 
دارياعمليا   3"وا 

                                                           
(1) https://uqu.sa/Ksnemari/ar/12341زيارة الموقع بتاريخ 11أكتوبر  2015 تمت  

 (2 ) https://wwwgoogle.com/search ?q=مفهوم التنمية المحلية.   2015كتوبرأ12تمت زيارة الموقع بتاريخ                                   

                                                                                                      

)
3

  ( https : //mayadin.net/mode/1620        2015أكتوبر  20 بتاريختمت زيارة الموقع 

https://uqu.sa/Ksnemari/ar/12341%20تمت
https://uqu.sa/Ksnemari/ar/12341%20تمت
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 : بأنها إجرائياتعريف التنمية المحلية وعليه يمكن 

 لالرتقاءالحكومي  عملية يمكن بواسطتها تحقيق التعاون الفعال بين المجهود الشعبي و"         
 ." منظومة متكاملة  إطاري ف السكانية  والوحدات  التجمعاتحياة بمستوى 

ولعل التنمية المستدامة هي الحل لكل عالق من المشاكل إذا ما معنى التنمية المستدامة 
 ؟وما المقصود بها

 مفهوم التنمية المستدامة:-2
لم يعد يكفي األن أن تكون التنمية منسجمة مع ثقافة الناس ومع قيم ومعتقدات المجتمع، 
بل أنه قد برز مع نهاية الثمانينيات تيار تنموي يدعو أيضا إلى أن تكون التنمية منسجمة مع 

يدية البيئية، وتعاملت معها كمجرد االعتبارات البيئية، وقد استقطبت أدبيات التنمية التقلو البيئة 
وسيلة لتحقيق التنمية، كذلك كانت هذه األدبيات تنظر إلى التنمية نظرة اقتصادية كما سبق وقلنا 

وأحيانا سياسية واجتماعية وثقافية، لكنها لم تنظر قطإلى التنمية نظرة بيئية  -مفهوم التنمية–في 
طبيعي وما هو اجتماعي، وتم تجاهل البعد الطبيعي بيات بين ما هو دوطبيعية، لقد فصلت هذه األ

والبيئي في التنمية وهو البعد الذي اتضح األن عمق حضوره وتأثيره على مجمل مسارات التنمية 
أثيره الحاسم في النظام االجتماعي ككل، وربما البيئي له توالحياة، إن العالم يكشف األن أن النظام 

 ر من أي وقت مضى.كان هذا التأثير أكثر اليوم أكث
لقد بدأت الكتابات التنموية الجديدة تؤكد أن االيكولوجيا هي أكثر تحكما في التنمية من 
األيديولوجيا، وأن البيئة ليست وسيلة لتحقيق التنمية بل هي عناية في حد ذاتها، ولربما كانت 

غناء البيئة.  (1) التنمية في نهاية السعي من أجل تطوير وا 
ي تكون تنمية ناجحة، البد أن تكون منسجمة مع البيئة، هذه التنمية إن التنمية لك

 المنسجمة مع شروط وضوابط البيئة هي التنمية المستدامة 
  (1981تعريف االتحاد العالمي للمحافظة على البيئة:) 

ظلت التنمية المستدامة خالل عقد السبعينات غامضة ومقتصرة على الندوات العلمية 
انت تحاول أن تجد تعريفا مقبوال لهذا المفهوم، لكن مع بداية عقد الثمانينيات أخذ المغلقة، التي ك

                                                           

، مركز دراسات الوحدة العربية، 167، العدد التنمية المستدامة والعالقة بين البيئة والتنمية مقال في المستقبل العربي( عبد اخلالق عبد اهلل: 1)
 .92، ص 1993الكويت، 
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لذلك أخذ المفهوم معاني جديدة وراح يستأثر ية المستديمة كنموذج تنموي بديل البعض بطرح التنم
 باهتمام علمي وفكري متجدد.

ظة على الموارد برز هذا االهتمام الجديد بالمفهوم في تقرير االتحاد العالمي للمحاف
تحت  1981الطبيعية الذي خصص بأكمله للتنمية المستديمة، ففي هذا التقرير الذي صدر عام

عنوان " االستراتيجية الدولية للمحافظة على البيئة". تم للمرة األولى وضع تعريف محدد للتنمية 
ر فإن التنمية المستديمة، وتم أيضا توضيح أهم مقوماتها وشروطها، وكما جاء في هذا التقري

مكانيات  رالمستدامة هي"السعي الدائم لتطوير نوعية الحياة اإلنسانية مع األخذ باالعتبا قدرات وا 
 (1) النظام البيئي الذي يحتضن الحياة"

والمالحظ على هذا التعريف أنه تأثر باالستعمال المكثف لمفهوم االستدامة في الزراعة، إذ 
حافظة على خصوبة األرضي الزراعية والسعي من أجل االبقاء أخذ التقرير يكرر على ضرورة الم

 على هذه الخصوبة ومراعاة حدودها وتنوعها.
   :تعريف اللجنة العالمية للبيئة والتنمية 

لكن رغم أهمية ما جاء في تقرير استراتيجيا المحافظة على الموارد الطبيعية، فإن مفهوم 
كجزء من  1987الصادر عام   مستقبلنا المشتركاب التنمية المستديمة وجد أكبر سند له في كت

التقرير النهائي للجنة العالمية للبيئة والتنمية التي تعرف التنمية المستدامة بأنها" قضية أخالقية 
نسانية بقدر ما هي قضية تنموية وبيئية، وهي قضية مصيرية ومستقبلية بقدر ما هي قضية  وا 

 (2) وحكومات".تطلب اهتمام الحاضر أفرادا ومؤسسات 
لقد ساهم كتاب "مستقبلنا المشترك" في توضيح وتحديد معنى التنمية المستديمة، وساهم في 
عقد لقاءات مكثفة بين خبراء التنمية و علماء البيئة لتطوير أسس ومبادئي التنمية المستديمة، كما 

المشترك من أكثر أصبحت األبعاد العميقة للتنمية المستدامة بعد نشر تقرير كتاب مستقبلنا 
المفاهيم تداوال وأوسعها انتشارا، فسرعان ما انتقل المفهوم من نطاق استعماله المحدود في وثائق 
الهيئات والمنظمات الدولية إلى الجامعات ومراكز البحث ومن ثم إلى الدوريات وحتى المجالت 

 الشعبية وغير المتخصصة و أصبح جزءا من اللغة العامة والدارجة . 
                                                           

 .94( املرجع نفسه، ص 1)
اجمللس  142ترمجة حممد كامل عارف، مراجعة علي حسني حجاج، سلسلة عامل املعرفة، العدد مستقبلنا المشترك، ( اللجنة العاملية للبيئة والتنمية: 2)

 .1989الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت 
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 (:1992ريف قمة األرض)تع 
جاءت قمة األرض لتخصص بالكامل من أجل إيصال المفهوم إلى صانعي القرار السياسي 
في العالم، ولتعلن أن التنمية المستديمة هي قبل كل شيء دعوة إلى التفكير الجماعي في واقع 

 الحياة وفي محل النشاط االجتماعي و االستهالكي العالمي في الشمال والجنوب.
" المعروف روجاني وديير تمر" د جاء مفهوم التنمية المستديمة من خالل تقرير عمل مؤ وق

  1992بقيمة األرض" سنة 
" إن البشر هم محل التنمية المستدامة... ينبغي على الحكومات بالتعاون مع المنظمات 

ه اإلستراتيجية الدولية، حسب االقتضاء أن تعتمد استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة، وينبغي لهذ
أن تعزز مختلف السياسات والخطط القطاعية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية المنفذة في البلد 

 (1) المعني وأن توفق بينها".
  تعريف المفكر" جون بيار هوي 

الية دون المساس بإمكانية تلبية ح" التنمية المستدامة تعني تلبية حاجيات األجيال ال
لقادمة، تحدث نتيجة تفاعل مجموعة من أعمال السلطات العمومية والخاصة حاجيات األجيال ا

بالمجتمع من أجل تلبية الحاجات األساسية والصحية لإلنسان، وتنظيم التنمية االقتصادية لفائدته، 
والسعي إلى تحقيق انسجام اجتماعي في المجتمع، وذلك بغض النظر عن االختالفات الثقافية 

 لألشخاص، ودون رهن مستقبل األجيال القادمة على تلبية حاجياتها"  واللغوية والدينية

 تعريف المفكران " ساتو" و" هير ياما"

ن اختلفت صيغها -التنمية المستدامة في معناها تعي " تلك اإلدارة التي توفر  -وا 
بالموارد، احتياجات األجيال الحالية بدون االحتالل بحقوق األجيال المستقبلية في الرفاه والتمتع 

 (2) ووضع حد أدنى مائة عام ألي مشروع تنموي"

قي باحتياجات الحاضر أن التنمية المستدامة هي تنمية ت من خالل هذا التعريف نالحظ
دون المساس بقدرة األجيال القادمة على توفير احتياجاتها، وباألخص االحتياجات األساسية لفقراء 

، وبهذا نصل إلى لب القضية أال وهو تنظيم التفاعالت بين العالم التي يجب أن تمنح أولوية مطلقة
                                                           

 .95( عبد اخلالق عبد اهلل: مرجع سابق، ص 1)
 (.54 -51، ص ص )2002السجل العلمي لندوة البيئة واملتطلبات االقتصادية الدولية، أبو ظيب، البيئة والتنمية المستدامة، ( أسامة اخلويل: 2)
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التكنولوجية والبيئية الطبيعية، والتي تعد من المتطلبات األساسية  باالعتبارات االجتماعية واألسالي
ن استمرار  للتنمية في أي مجال، بحيث تبقى القاعدة البيئية في حالة توازن في نهاية المطاف، وا 

 إلخالل به لفترات محدودة يعني االستدامة.هذا التوازن بعدم ا

  :تعريف األستاذ أسامة الخولي 

" يقصد بالتنمية المستدامة التي تلبي احتياجات الحاضر دون اإلخالل بقدرات األجيال 
القادمة على تلبية احتياجاتها... إنها عملية تغير، حيث يجري استغالل الموارد و توجيه 

التقنية والتطوير المؤسسي بتناسق يعزز اإلمكانيات الحاضرة  االستثمارات وتكييف التنمية
 (1) والمستقبلية في تلبية احتياجات البشر وتطلعاتهم"

 نالحظ أن هذا المفهوم يستمد إلى مجموعة من األسس منها: 

أن تأخذ التنمية المستدامة في االعتبار الحفاظ على خصائص الموارد الطبيعية  - أ
لمستقبلي، بحيث ال ترفع مستوى معيشة مواطني اليوم على حساب ومستوى أدنها الحالي وا

 مواطني الغد فهي تعتبر أننا شركاء مع األجيال القادمة في المتاح من الموارد.

إن التنمية بهذا المفهوم ال تركز على مقدار النمو االقتصادي بقدر ما تركز على  - ب
ف معيشة المواطنين من حيث التغذية نوعيته وكيفية توزيع عائدة، بحيث تسعى إلى تحسين ظرو 

 والصحة والتعليم.

 بين سياسات التنمية الحفاظ على البيئة. وذلك بالربط
إن هذا المفهوم التنموي الجديد يتطلب إعادة النظر في أنماط االستثمار الحالية بوجه -ج

تكون أكثر عام، ولهذا كل الصناعية القائمة بوجه خاص، بحيث يتم استخدام تكنولوجيا حديثة 
حافظ على لوث واإلخالل بالتوازن البيئي، وتد من مظاهر التفتحتوافقا مع ظروف البيئة، 

 الموارد الطبيعية. ةاستمراري
نما  -د إن مفهوم التنمية المستدامة ال يكتفي بتعديل أنماط االستثمار وهذا كل اإلنتاج، وا 

صة في الدول الغنية لما يترتب على يستلزم أيضا بتعديل أنماط استهالكية السائدة، وبصفة خا
 تلك األنماط من إسراف وتبديد في الموارد وتلوث البيئة.

                                                           

 (52 -51( املرجع نفسه، ص ص )1)
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إن التنمية بهذا المفهوم تتطلب توسيع نطاق ) العائد والتكلفة( ففي ظل اقتصاديات  -ه
 حماية البيئة البد أن تدخل في حساب التكلفة األثار البيئية غير المباشرة.

 مان االجتماعية للموارد الطبيعية، وليس مجرد أثمانها السوقية. والبد أن تعتمد األث
بالنسبة للدول النامية على وجه التحديد، فهي تحتاج إلى تطبيق نظم إنتاجية تتسم  -و

بالتواصل واالستدامة واالستمرارية، إذ أن معظم سكان تلك الدول يعتمدون على أنشطة الزراعة 
ذا لم يؤخذ في االعتبار استمرارية واستدامة هذه والصيد والمراعي الطبيعية بشكل  أساسي، وا 

 النظم، فستكون النتيجة الحتمية انهيار مقومات التنمية في تلك المجتمعات.
 :تعريف األستاذ " مصطفى كمال طلبة 

إن من أهم شروط التنمية المستدامة، القدرة على تصميم تدابير في مجال السياسات " 
المحتمل بين أهداف النمو االقتصادي الوطني وبين السياسات التي  تستطيع استغالل التآزر

ترتكز على البيئة، كما أن التنمية المستدامة تحتاج إلى تغييرات جذرية في مجال التكنولوجيا، وما 
يتصل بها، فاالبتكارات التكنولوجية والنقل والتنفيذ السريعين للخيارات التكنولوجية والنظم الشاملة 

 (1)صر رئيسية في االستراتيجيات العالمية لتحقيق تثبيت المناخ والتنمية المستدامة معا"تمثل عنا
هذا التعريف يؤكد على ضرورة التأهيل في تصميم الخطط المالئمة التي من شأنها أن 

 تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
 :تعريف األستاذ كمال رزيق 

امة، فمن الناحية النظرية التنمية المستدامة هي "إن البشر هم محل اهتمام التنمية المستد
تنمية تأخذ بعين االعتبار الجانب البيئي، اإلنساني، والتنموي، وتؤكد على صلة التكافل القائمة 
صالحها، من جهة وبين التنمية والقضاء على الفقر من جهة أخرى، فرغم  بين حماية البيئة وا 

دول لتحقيق التنمية المستدامة من خالل تعزيز الحكم الجهود الكثيرة المبذولة من طرف بعض ال
الصالح، وذلك عن طريق االنفتاح على القوى العارضة والمشاركة الشعبية إال أن هناك نقائص 
مازالت كبيرة، منن حيث تراجع المشاركة الشعبية، واالنتهاك الصارخ لحقوق اإلنسان، وتشديد 

المجتمع المدني، فالدول العربية )على سبيل المثال( القيود على وسائل اإلعالم، وكذا منظمات 

                                                           

 .44، ص 2001أبو ظيب،  طن العربي،مستقبل العمل البيئي في الو ( مصطفى كمال طلبة وآخرون: 1)
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ال يمكنها تحقيق تنمية مستدامة على الرغم من ثرواتها الكبرى إن لم تحقق الحكم الراشد 
 (1)الصالح"

التنمية  الحكم  الراشد الصالح ضروري لتفعيل في هذا التعريف أنمن خالل هذا نالحظ 
 المستدامة.

مختلفة للتنمية المستدامة يمكن القول أنه يصعب علينا  من خالل ما تقدم من تعاريف
اإللمام بها جميعا لحداثة اعتماد المصطلح وعذرية البحث فيه، حيث أن المصطلح ال يزال من 

صلح أساسا مرشدا لالختيار بين بدائل التنمية المطروحة، ون تعريف إجرائي دقيق متفق عليه يد
تاريخية هي أن رعاية البيئة تقع في قلب التنمية المستدامة، وبما يضمن استدامتها فإن الحقيقة ال

 في بحثنا هذا وهو كما يلي:  للتنمية المستدامة لتالياالتعريف اإلجرائي وعليه يمكن صياغة 
" مراعاة االعتبارات البيئية في مخططات التنمية " ولما كان يقصد بالتنمية المستدامة 

ى زمن ليس ببعيد، ارتأينا أن ننوه إلى مفهوم البيئة بشكل المجال البيئي على األخص، وذلك حت
 مفصل من خالل العنصر الموالي.

 مفهوم البيئة: -3
إن مشكل البيئة مشكل تفاقمي أو تراكمي حيث أن هذا المشكل تكون في فترة زمنية 

البيئة،  طويلة تقدر بقرون، وبتطور التاريخ وتعدد العلوم والباحثين، تطورت معه مفاهيم وتعاريف
وليس من السهل إيجاد تعريف شامل لمصطلح البيئة، ونظرا لتباين هذه المفاهيم فإننا سنحاول أن 
نوضح هذه التعاريف في مجموعة من األقسام متبعين في ذلك المجال الزمني ومجال 

 االختصاص .

 المعنى اللغوي للبيئة: 3-1
 معاني منها:البيئة لغة مشتقة من "بوأ" وهي في اللغة تأني بعدة 

فيقال تبوأت منزلة أي نزلت، وبوأ له منزال وبوأه منزال: فيقال هيأه المنزل أو الموضع: -
 .ومكن له فيه
 يقال باء بحقه أي اعترف به  االعتراف:-
 ومنه قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "من استطاع الباءة فليتزوج" الزواج:-

                                                           

 .53( قادري حممد الطاهر، مرجع سابق، ص1)
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مه بواء، أي عدله وفالن بواء فالن أي كفؤه إن قتل : يقال باء دمه بدالتساوي والتكافؤ-
 (1)به

ولو تفحصنا هذه المعاني نجد أن المعاني األول هو الذي يتفق مع موضوعنا وهو أشهر 
 المعاني.
 المعنى االصطالحي للبيئة:-2
عرف البيئة في االصطالح العلمي بأنها " ذلك الحيز الذي يمارس فيه البشر مختلف ت

وتشمل ضمن هذا اإلطار جميع الكائنات الحية من حيوان ونبات، والتي يتعايش  أنشطة حياتهم،
 معها اإلنسان"

وأرض، فهو يؤثر فيها هواء، اإلنسان من ماء، بفالبيئة بهذا المفهوم تشمل كل ما يحيط 
 .(2)ويتأثر بها

يعية، في البداية كان مقصورا على البيئة الطباستخدامه  وبالرغم من شيوع ذلك اللفظ فإن
كما جاء به هذا التعريف: "البيئة هي مجموعة الظروف والعوامل الخارجية التي تعيش فيها 

 الكائنات الحية، وتؤثر في العمليات الحيوية التي تقوم بها"
والمالحظ على هذا التعريف أنه يركز على البيئة الطبيعية البيولوجية، وهو أقرب ما يكون 

 ن نفرق هنا بين مفهومين كثيرا ما يتم الخلط بينهما وهما:ومن المهم أEcologyإلى مفهوم 
معناه العلم الذي يهتم بالجوانب الفيزيقية والبيولوجية للبيئة من : Ecologyعلم البيئة 

 أرض ، وماء، وحيوان ونبات في تفاعالتها المتداخلة
 :Environnementالبيئة  -

بيئي هو اإلطار الذي يعيش فيه الكائن أشار تقرير برنامج األمم المتحدة إلى أن النظام ال
نبات  اتنيالحي، ويؤثر فيه ويتأثر به، وتتمثل البيئة في كل ما يحيط بالكائن الحي من تكو 

فيزيفية أو حيوية، ولذلك فهي كل متكامل، تكون مكوناتها في تفاعل مستمر ويشمل اطارها 
 (3) كوكب األرض كله.

                                                           

 .530،ص 1999، اجمللد األول، دار إحياء الرتاث العريب، لسان العرب( ابن منظور: 1)
 (.41، 31، ص ص )1978، القاهرة، االنسان والبيئة( املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم: 2)
 .89رزاق حممد علي:  مرجع سابق، ص ( خالد عبد ال3)
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أعمق وأشمل من المفهوم السابق علم Environnementومن هنا يتضح جليا أن البيئة 
وتعرف بأنها "اإلطار الذي يمارس فيه اإلنسان حياته بما فيه من ظروف وموارد  Ecologyالبيئة 

 وأحياء وتؤثر عليه ويتفاعل معها"
كما تعرف أيضا بأنها "عبارة عن مجموعة الظروف الخارجية التي تؤثر في حياة وتطور 

 الكائنات".
 نا أن المعنى الشائع للبيئة مقصور على البيئة الجغرافية أو السكنية.والمالحظ ه

وفي تعريف آخر نجد البيئة "تعني المجال الذي تحدث فيه اإلثارة والتفاعل لكل وحدة 
حية، وهي كل ما يحيط باإلنسان من طبيعة ومجتمعات بشرية ونظم اجتماعية وعالقات 

ى الحركة والنشاط والسعي والتفاعل، فالتفاعل متواصل شخصية، وهي المؤثر الذي يدفع الكائن إل
 (1) بين البيئة والفرد والعطاء مستمر ومتالحق"

تبين لنا من التعريفات السابقة أن البيئة شملت كل ما يحيط باإلنسان، فهي تعني الوسط 
البيئة  الكلي الذي يولد فيه اإلنسان ويتفاعل معه، كما أن تعدد التعريفات التي تناولت مفهوم

مرتبط بتعدد الزوايا التي نظر منها للبيئة ومكوناتها حيث ركزت بعض التعريفات على البيئة 
الطبيعية، وركز البعض اآلخر على عالقة اإلنسان والبيئة، ومن ثم إعطاء أهمية متوازنة لكل 

 من البيئة الطبيعية والبيئة االجتماعية.
 لبيئة إلى اآلتي:ومن خالل ما سبق من تعريفات يمكن تقسيم ا

 البيئة الثقافية.-البيئة االجتماعية، ج-البيئة الطبيعية أو الجغرافية، ب-أ
 البيئة الطبيعية:-أ

إن االختالفات القائمة بين المجتمعات اإلنسانية ترجع في األصل إلى االختالف في 
لفة من جبلية الظروف البيئية والجغرافية، حيث تشمل البيئة الطبيعية األرض بأشكالها المخت

وسهبية وصحراوية، وكذلك البحار واألنهار والمحيطات وما تحويه في باطنها من مواد أولية، 
وظروف مناخية، وغيرها من المظاهر التي ال دخل لإلنسان في وجودها واستحداثها، هذا 

 (2).باإلضافة إلى البيئة البيولوجية التي تشمل على الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات

                                                           

 .33، ص 1980، اليونيسكو، القاهرة: االنسان والبيئة الشعبية والقومية( عبد الفتاح القصاص: 1)
، رسالة ماجيسرت يف العلوم البيئية، قسم العلوم مستويات التنمية المستدامة في البيئات الحدودية( عزت عجيب متويل عبد احلميد متويل: 2)

 .163، ص 2011نية، جامعة عني مشس، القاهرة، االنسا
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كل العناصر  ويتفق عدد من الباحثين على أن البيئة الطبيعية هي اإلطار الذي يشمل
الطبيعية والحياتية التي توجد حول وعلى وداخل سطح الكرة األرضية، فالهواء ومكوناته الغازية 

يها المختلفة والطاقة ومصادرها ومياه األنهار واألمطار والبحار والمحيطات والتربة، وما يعيش عل
نسان في مجتمعاته المختلفة المتباينة، كل هذه العناصر مجتمعة  أو بداخلها من نبات وحيوان وا 

 (1) تشكل البيئة الطبيعية.
 يدبوبهذا المفهوم تشكل البيئة الطبيعية إطار للحياة اإلنسانية حيث تشمل األرض التي 

 عليها اإلنسان ويزرعها ويبني فوقها مسكنه ومنشآته.
 االجتماعية:البيئة -ب

وتتضمن النظم والعالقات االجتماعية واألوضاع االقتصادية والظروف الصحية 
،ولذا فإنه عند دراسة البيئة ال بد من االهتمام باإلطار الذي يعيش فيه (2) والتعليمية... وغيرها

كية اإلنسان، ويحصل منه على مقومات حياته، ويمارس فيه عالقاته وأنشطته اإلنتاجية واالستهال
المختلفة، ومن ثم ينتج من تفاعل الناس مع بعضهم البعض صورا مختلفة من الجماعات 

االقتصادية والسياسية، وغيرها من أشكال الجماعات والتنظيمات الدينية  ةوالتنظيمات البيئي
 واالقتصادية والسياسية وغيرها من أشكال الجماعات السائدة في المجتمعات البشرية.

كن القول أن البيئة االجتماعية تتضمن النظم والعالقات االجتماعية، وبتعبير آخر يم
والخصائص االجتماعية للمجتمع وحجمه وتوزيعه، عالوة على خدمات المجتمع مثل الخدمات 

 السياسية والصحية والتجارية والثقافية وغيرها.
 البيئة الثقافية:-ج

لقيم واألعراف والفن واألخالق وتتضمن كم ثقافي غير مادي مثل العادات والتقاليد وا
والقانون وغيرها، كما تتضمن كم ثقافي مادي وتتمثل في جميع المخترعات التي أوجدها اإلنسان 

                                                           

 .164(املرجع نفسه، ص 1)
، رسالة ماجيستري، البيئي للحد من أطار التلوث دور العوامل الثقافية واالجتماعية في تنمية السلوك االجتماعي( إميان سليمان حممد الرويب: 2)

 .13ص  ،207معهد البحوث والدراسات البئية، جامعة عني مشس، القاهرة، 
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كوسائل الستغالل بيئته الطبيعية وتسهيل ظروف حياته فيها، مثل بناء المساكن ووسائل 
 (1)المواصالت... وغيرها .

 هومها الشامل تتضمن:يتضح مما سبق من تعريفات أن البيئة بمف
 .بعد زماني وآخر مكاني 

 .مكوناتها حية وغير حية 

  إطار تنظم فيه هذه المكونات وتتفاعل بشكل متوازن من خالل البعدين الزماني
 والمكاني.

 .دور اإلنسان وتأثيره فيها، وتأثره بها لكونه مكونا من هذه المكونات 

 وثقافية تتفاعل مع بعضها  عوامل اجتماعية وتكنولوجية، واقتصادية وطبيعية
 البعض وتؤثر على عناصر البيئة.

وهناك شبه اتفاق بين الكثير من المهتمين بالدراسات البيئية، على أن البيئة هي" اإلطار 
هذا االتجاه في مؤتمر أستكهولم  حياة التي تحيط باإلنسان"، وقد توجالذي يشمل جميع عناصر ال

، حيث أعطى للبيئة مفهوما واسعا وتناول 1972المتحدة عام  الذي عقد بالسويد تحت مطلة األمم
 (2)تعريفها باإلعالن الصادر عن هذا المؤتمر بأنها: " كل شيء يحيط باإلنسان"

يشير الواقع أن البيئة بمكوناتها المختلفة في حالة من التفاعل، بهدف إشباع حاجيات 
وم على النظرة الشمولية لها، ومن أجل ذلك اإلنسان المختلفة، كما أن المفهوم الحديث للبيئة يق

قامت الباحثة باستعراض مفهوم البيئة من عدة زوايا متممة للمنظومة البيئية والهدف منها هو إثراء 
نها كل ما يحيط بالكائن الحي إ الدراسة، ومن بين هذه التعاريف نجد تعريف محمود عبد الرحمان "

 (3) ة )مشيدة( تؤثر ويؤثر فيها"من جوانب طبيعية واجتماعية وتكنولوجي

وفي تعريف آخر نجدها تعني "اإلطار الذي يعيش فيه اإلنسان ويحصل منه على مقومات 
 (4) حياته من غذاء وكساء ودواء ومأوى، ويمارس فيه عالقات مع بني البشر"

                                                           

( رسالة محافظة قنا مطبقة على عينة من مواطني تنمية الوعي البيئي )دراسة ميدانية العوامل االجتماعية المؤثرة في( أمحد وهب اهلل حممد: 1)
 .09، ص 2007معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، القاهرة،  -غري منشورة -االجتماعدكتوراه يف علم 

 .11، ص، ص1999العريب، القاهرة،  يدار الوع، ترمجة زكريا الربادعي، البيئة وأثرها على الحياة السكنيةس أميل: توما (2)
 ( توماس أميل: املرجع نفسه.3)
 .09، ص 1989مؤسسة شباب اجلامعة للنشر والتوزيع، االسكندرية، البيئة والمجتمع، ( حممد السيد غالب: 4)
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وفي تعريف آخر أكثر شمولية نجدها تعني "الوسط أو المجال المكاني الذي يعيش فيه 
قد يتسع ليشمل منطقة كبيرة جدا وقد تضيق  سان يتأثر به ويؤثر فيه هذا الوسط أو المجالاإلن

 (1) دائرته ليشمل منطقة صغيرة جدا ال تتعدى رقعة البيت الذي يسكن فيه"

وفي تعريف آخر نجد أن " البيئة تشمل على عوامل فيزيقية وثقافية واقتصادية ونفسية 
لنسيج البيئي الدائم التغير مما يوضح األثر الكلي لإلنسان على كل وبيولوجية مرتبطة جميعها في ا

 .(2)عناصر البيئة"

واقع القراءة المتأنية لهذه التعريفات نجد أننا أمام مجموعة كبيرة من األفكار حول ومن 
البيئة، وكلها تدور حول فكرة أن البيئة هي المجال الحيوي الذي يستقي منه اإلنسان أسباب عيشه، 

مكن فيه أهمية وضرورة المحافظة عليه ومن هنا يمكن القول أن البيئة ليست بمنأى عن اإلنسان وي
 بمقدوره الحفاظ عليها كما أن بمقدوره تدميرها. -أي إنسان–وهي موجودة بسببه وبه، وهو 

كما يلي "البيئة هي كل ما يوجد في  لمفهوم اإلجرائي للبيئةومما سبق يمكننا تحديد ا
سان ويتفاعل معه، ويشمل ذلك كل ما هو مادي كالهواء والتربة والماء.... وغيرها من محيط اإلن

الموارد الطبيعية، وكل ما هو غير مادي كالثقافة والسياسة والتاريخ والتراث وغيرها، وبمعنى آخر 
ات هي كل ما يمكن أن يوجد في الحيز اإلنساني ويستطيع االستفادة منه مثل الماء والهواء، والعاد

اختل التوازن في هذا الحيز، فإن آثاره تنعكس سلبا على معيشة اإلنسان  تىوالقوانين والقيم، وم
 وحياته ومستقبل األجيال القادمة"

 .الدراسات السابقة والمشابهة -رابعا
: ال يأتي البحث العلمي في أي مجال من مجاالت المعرفة من فراغ، بل هو نتاج تمهيد

سابقة، ولذلك فإن الباحث الناجح هو الذي يبدأ من حيث انتهى اآلخرون تراكمات وبحوث علمية 
ية معينة لجته لمشكلة بحثحتى يمكنه أن يضيف في مجال تخصصه إضافة معينة من خالل معا

بأسلوب علمي ولهذا يستوجب على الباحث االطالع على كتابات وأبحاث اآلخرين ذات الصلة 
 أبحاثهم حتى يتمكن من وضع تصوره لحدود بحثه بشكل دقيق.ببحثه ليستفيد من تجاربهم ونتائج 

                                                           

 .15، ص 1981، منشأة املعارف القاهرة، البيئة واإلنسان عالقات ومشكالت: ( زين الدين عبد املقصود1)
 .15، ص 1981، القاهرة 2، مكتبة األجنلو املصرية، طاالنسان والبيئةحممد عبد الرمحان الشرنويب: (2)
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إلى عرض وتفسير بعض الدراسات التي تناولت العالقة  ،ونهدف من خالل هذا العنصر
بين التنمية والبيئة، وذلك بهدف التعرف على التوجهات النظرية والمنهجية لهذه الدراسات ومجمل 

توصلت إليه من نتائج والتحاور معها من واقع  ما تطرحه من أفكار في هذا المجال، وأهم ما
ولعل ذلك يلقي الضوء على مجال البحث الراهن وربما يساعدنا على عقد  –الدراسة الراهنة 

المقارنات بين النتائج التي توصلت إليها مثل هذه الدراسات، والنتائج التي سوف تسفر عنها 
 الدراسة الحالية.

الصعوبات في الحصول على دراسات تناول العالقة بين والواقع أن الباحثة واجهت بعض 
في الجزائر وبالتالي  ةلية والبيئة بالجزائر، نظرا لحداثة التخصص. علم اجتماع البيئحالتنمية الم

 حداثة الكتابة في هذا الموضوع.
لكن الباحثة حاولت زيارة أكثر من موقع بحثي لهذا الغرض، وقد تم بعون اهلل. إيجاد بعض 

ومن -داخل الوطن وخارجه –اسات الهامة التي أجريت حول موضوع دراستنا أو قريبة منها الدر 
 أهم هذه الدراسات مايلي:

 :الدراسات العربية_ 1

 .الدراسة األولى: دراسة عبد العزيز الحاج أحمد
بعنوان: االعتبارات البيئية في  بالوطن العربي، وهي 1988أجريت هذه الدراسة عام 

ناعي في الوطن العربي تحليل للوضع الحالي واقتراح إستراتيجية عربية موحدة التوظيف الص
 لتوظيف الصناعات.

الصناعي وعالقتهما  سة فهي تتمحور حول الصناعة والتوطينأما عن إشكالية هذه الدرا
 بالبيئة وبحمايتها في الوطن العربي، وهي تتلخص في األسئلة التالية 

 يئة في دول طغت عليها مشاكل البطالة والهجرة؟إلى أي مدى يمكن اعتبار الب -

 ؟ ةما هو المستوى المطلوب لخطة حماية البيئة لكي تكون مجدي -

هل االعتبارات البيئية في التوطين الصناعي والنمو الحضري أمر جديد عند  -
 العرب؟

 أساسا –االعتبارات البيئية في التوظيف الصناعي بالعالم العربي  –وتهدف هذه الدراسة 
إلى تقييم األساليب المتبعة في الماضي والحاضر، في تحديد أماكن ونوعية الصناعات في الدول 

 العربية، ووضع الخطوط األولى الستراتيجية عربية موحدة لتوظيف الصناعات.
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واعتمد الباحث على المنهج الوصفي لتحقيق هذه األهداف واستند أسلوب البحث على 
يسية لجمع البيانات، وكذا تحليل المحتوى كأداة لتحليل مضمون بعض استخدام االستبيان كأداة رئ

االعتبارات البيئية في  –المقاالت واإلحصائيات والتقارير التي أعدت حول موضوع الدراسة 
 التوطين الصناعي.

وشمل البحث كل الجهات المختصة في كل الدول العربية وتوصل الباحث إلى مجموعة 
 من النتائج أهمها:

هتمام بموضوع عقد المعاهدات واالتفاقيات العربية واإلقليمية والدولية والتي اال -
 تتعلق بسالمة البيئة بما فيها اإلنسان 

تحديد مواصفات ومعايير علمية عربية تتفق والمعايير العالمية المتعارف عليها  -
 لقياس التلوث في الهواء والماء والتربة

 لزراعية.الحد من إنشاء مصانع داخل األراضي ا -

 التخطيط السليم عند إنشاء المصانع بالنسبة لألماكن السكنية -

ات التي تضر العاملين بها وكذا ما يمنع الملوثتجهيز المصانع والمناجم والمحابر ب -
 البيئة

 :تقييم الدراسة وأوجه االستفادة منها
 ل:الصناعي وذلك من خال ظهار االعتبارات البيئية في التوطيناهتمت الدراسة بإ

 البيئية. تتتبع تاريخ التصنيع بالوطن العربي وعالقته باالعتبارا -

الصناعي وأهم أنماط التصنيع المتبعة في  لتوطينتحليل مختلف القوى المحددة ل -
 الدول العربية 

 الصناعي بالعالم العربي بما فيها الجزائر عرض مفصل لبعض نماذج التوطين -

 ة والمحيط بالصناعات وبالتوطينالبيئأهم االستنتاجات فيما يخص عالقة  -
 الصناعي في العالم العربي.

تبارات ثم تخلص في األخير إلى إعطاء إستراتيجية وحلول لمزيد من االع -
الصناعي العربي حتى تتحاشى اإلضرار بالبيئة بصفة عامة  للمعطيات البيئية في التوطين

 واإلنسان بصفة خاصة 

أساسية في البحث وقد أرسلت إلى كل دول  ةاعتمدت الدراسة على االستبيان كأدا -
القطر العربي، ونظرا لكبر المجال الجغرافي للدراسة، وكذا المجال البشري فإنه من الصعب 

 الوصول إلى البيانات المرجوة بشكل دقيق ومفصل.
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من الواضح أن استخالصات أو نتائج الباحث تتماشى مع أهداف بحثه، إال أنها لم  -
 تتقيد باألسئلة المطروحة في اإلشكالية، وكانت أكثر عمومية.

 :االستفادة من الدراسة
وتتفق هذه الدراسة مع دراستنا في كونها تركز في إشكاليتها على مدى مراعاة البعد البيئي 

 رات التي تخدم دراستنا وعليه تم التعرف على عدد من المؤشفي التوطين الصناعي، 
استفدنا كذلك من مقارنة استنتاجات هذه الدراسة فيما يخص عالقة البيئة والمحيط 

 بالتوطين الصناعي بالوطن العربي، في تلك المرحلة الزمنية. مع نتائج بحثنا الحالي.
لعربية بما فيها الجزائر وهذا ما اهتمت الدراسة بعرض مفصل لتاريخ التصنيع بالدول ا

 جعلنا نتزود بخلفية معرفية حول هذا الموضوع.
خلصت الدراسة في األخير إلى إعطاء إستراتيجية وحلول لمزيد من اعتبار المعطيات 
البيئية في التوطين الصناعي العربي وقد استفدنا من هذه المعطيات في تحليل نتائج دراستنا 

 الحالية.
 لدراسة مع دراستنا في اآلتي:وتختلف هذه ا

ركزت هذه الدراسة حول مدى مراعاة األبعاد البيئية في نوع محدد من المشاريع التنموية، 
وهي المشاريع الصناعية وأهملت باقي المشاريع كالسكن، والتعمير، المشاريع الخدماتية...الخ، 

شاريع التنموية بمنطقة الدراسة بينما دراستنا ركزت على مدى مراعاة األبعاد البيئية بمجمل الم
 )صناعة، سكينة، خدماتية،...الخ(.
للدراسة واسع بينما في دراستنا المجال محدود في مدينة  شريالمجال الجغرافي، وكذا الب

 بسكرة، والعينة تركز على آراء الفاعلين المحليين للتنمية المستدامة بالمنطقة.
ية المستدامة كونها تبحث عن مراعاة البعد لم تتطرق الدراسة إلى إدراج مفهوم التنم

البيئي في التوطين الصناعي بينما كانت التنمية المستدامة محور رئيسي في دراستنا 
 الحالية 

بعنوان إستراتيجية التنمية والبيئة في  : دراسة إحسان محمد حفظي صادقالدراسة الثانية
بيئة في المجتمع المصري، وهي عبارة عن العالم الثالث دراسة لمشروعات التنمية وعالقتها بال

 1999رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه بجامعة اإلسكندرية كلية األدب، قسم علم االجتماع سنة 
 تتخلص إشكاليتها في األسئلة اآلتية:

 ما هي مبررات إتباع مصر إستراتيجية التصنيع دون غيرها من االستراتيجيات؟ -
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التي خصصت البيئة في استراتيجيات للتنمية بوجه عام ما هي المكانة أو المساحة  -
 والتصنيع بوجه خاص.

 ما هي أهم اآلثار المترتبة على إغفال االعتبارات البيئية على المستوى المجتمعي -
 مستوى اإلنسان المصري.وعلى 

 إلى أي مدى تؤثر البيئة الثقافية واالجتماعية على البيئة الطبيعية. -

 البيئي وما هي متطلبات تنميته كيف يتم تشكيل الوعي  -

إلى أي مدى يتم االلتزام بتطبيق التشريعات والقوانين الخاصة بحماية البيئة في  -
 مصر.

 ما هو دور المؤسسات الحكومة والتطوعية في مجال حماية البيئة. -

 البديلة للتطبيق في مصر من أجل تحقيق التنمية المستدامة. اإلستراتيجيةما هي  -

محاولة الوقوف على أسباب المشكالت البيئية في المجتمع  إلىراسة وتهدف هذه الد
المصري، وبيان ما إذا كانت جذورها تكمن في نوع االستراتيجيات التنموية التي توجه مشروعات 

 التنمية في مصر أو أنها ترجع إلى أسباب وعوامل أخرى.
ارن والمنهج التاريخي، وقد أعتمد الباحث على منهجين في دراسته هذه هما المنهج االمق

مستعينا في ذلك على استمارة االستبيان وكذا المقابلة كأدوات جمع البيانات، حيث شمل مجتمع 
مفردة من الذكور واإلناث موزعة على أربعة أحياء بمدينة اإلسكندرية، وتوصلت  20الدراسة على

 الدراسة إلى نتائج أهمها مايلي:
 ئج على المستوى النظري ومن أهمها:قسم الباحث نتائج دراسته إلى نتا

أكدت الدراسة إلى ضرورة مراجعة كافة االستراتيجيات التنموية التي طبقت  -
 في مجتمعات العالم الثالث.

كما أكدت الدراسة على ضرورة إيجاد إستراتيجية جديدة ببلدان العالم الثالث  -
 تراعي األبعاد البيئية في التنمية 

غير نمط التفاعل القائم بين اإلنسان والبيئة، أكدت الدراسة إلى ضرورة ت -
 وكذا أهمية نشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع.

 أما على المستوى الميداني فقد خلصت الدراسة إلى ما يلي:
 كشفت الدراسة على ضعف االستثمار الموجه إلى البيئة  -

تخطيطهم كما أن تجاهل مخطط السياسات التصنيعية لضرورة حماية البيئة عند  -
لهذه المشروعات يرجع إلى تركيزهم على االعتبارات االقتصادية، وأيضا خلصت الدراسة أن 
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المشكلة اإلسكانية في مدينة اإلسكندرية أدت إلى امتداد الزحف العمراني إلى التجاور المباشر بين 
تنموي   المناطق السكنية وتوظيف المشروعات الصناعية، وخلصت أيضا إلى أن أقامة أي مشروع

 منه دراسة الجدوى االجتماعية، وانعكاساته السلبية على البيئة. بيتطل

توصلت الدراسة إلى أن المشكالت البيئية التي أفرزتها المشروعات الصناعية أثرت  -
 على صحت السكان بالمنطقة )اإلسكندرية( 

كما كشفت الدراية على أن وعي األفراد لم يصل إلى درجة تمكنهم من ممارسة  -
 سلوكيات ايجابية تجاه البيئة.

وأسفرت الدراسة أيضا إلى الدور الهام الذي يجب على وسائل اإلعالم من أجل  -
 نشر الوعي البيئي

كما خلصت الدراسة أنه بالرغم من اهتمام مصر بسن العديد من التشريعات  -
ة ال تزال مستمرة والقوانين الالزمة لحماية البيئة، إال أن المشكالت البيئية الناتجة عن الصناع
أما  –باختصار  –بشكل ملفت لالنتباه، هذا عن أهم النتائج المتوصل إليها في الجانب الميداني 

النظري وكما سبق ذكرها فهي تمثل نتائج المقارنة بين إستراتيجية التنمية في الدول  في الجانب
 المتقدمة والدول النامية 

 :منهافادة تقييم الدراسة وأوجه االست

وعات التنموية على البيئة، وذلك تمت الدراسة باستقصاء اآلثار السلبية للمشر اه -
 جمع بيانات حول المشاريع التنموية الموجودة بالمنطقة والوقوف على نوعية اآلثار المترتبة عنهاب

الدراسة بمدى مراعاة البعد البيئي في هذه المشاريع التنموية، لكنها  كما اهتمت -
الصناعية حيث من المفروض مراعاة البعد البيئي في المشاريع التنموية ركزت على المشاريع 

 بصفة عامة.

ظهور بعض  ياهتمت الدراسة بتوضيح دور العوامل االجتماعية والثقافية ف -
المشكالت البيئية، وكذا طبيعة المشكالت البيئية الموجودة بمنطقة الدراسة ومدى وعي أفراد العينة 

 بها.

ى إدراك األفراد لدور الدولة في مجال حماية البيئة، وكذا دور اهتمت الدراسة بمد -
 المؤسسات الحكومية في تشكيل الوعي البيئي.

 :االستفادة من الدراسة
تعتبر هذه الدراسة من الدراسات القالئل التي حصلت عليها الباحثة والتي اهتمت بدراسة 

تحتوي على كم نظري معتبر  الدراسة بكونهاالتنمية والبيئة بالعالم الثالث وتتميز هذه  إستراتيجية
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لك في بناء اإلطار النظري استفدنا من ذ د، وقفيما يتعلق باالتجاهات النظرية في دراسة البيئة
 مدى مراعاةعن ها تبحث تنا في كونكما تتشابه إشكالية هذه الدراسة مع إشكالية دراسلدراستنا، 

تفدنا من ذلك في تحديد جوانب إشكالية دراستنا الحالية في المشاريع التنموية؛ وقد اس البعد البيئي
 بشكل دقيق وواضح.

تتشابه دراستنا مع هذه الدراسة بكونها تبحث في دور المؤسسات الحكومية وغير  -
الحكومية في حماية البيئة، وقد استفدنا من ذلك في صياغة بعض أسئلة استمارة االستبيان 

 الخاصة بهذا المحور.

يضا من هذه الدراسة في تحليل البيانات ومناقشة نتائج دراستنا الحالية كما استفدنا أ -
 مع نتائج هذه الدراسة.

 هذا عن أهم نقاط االتفاق بين الدراستين، أما أوجه االختالف فهي كما يلي: -

اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي لتوضيح األبعاد التاريخية للمشكالت البيئية،  -
هج المقارن لعقد بعض المقارنات على المستوى النظري والميداني، في حين كما اعتمدت على المن

 اعتمدنا في دراستنا الحالة على  المنهج الوصفي للوقوف على أبعاد المشكلة المدروسة.

كما شمل مجتمع الدراسة على عينة من السكان القاطنين بمدينة اإلسكندرية،  -
نطقة؛ في حين تمثل مجتمع البحث في دراستنا وبعض المسؤولين عن المشاريع التنموية بالم

 الحالية في الفاعلين المحليين للتنمية المستدامة بمدينة بسكرة 

اعتمدت هذه الدراسة على استمارة استبيان موجهة إلى األفراد القاطنين بمنطقة  -
ن المشاريع الصناعية بمنطقة الدراسة؛ في حي مسئولينالدراسة، وكذا على مقابلة أجريت مع 

اعتمدنا في دراستنا على استمارة استبيان وجهت إلى عينة من الفاعلين المحليين للتنمية المستدامة 
 بمدينة بسكرة، وكذا دليل مقابلة معمقة طبق على بعض الفاعلين المحليين بالمنطقة 

والثقافية على المشكالت البيئية  ةبمدى تأثير العوامل االجتماعي تاهتمت الدراسا -
 تتناول هذا العنصر في دراستنا الحالية. في حين لم

بعنوان اآلثار االجتماعية والعمرانية  : دراسة أحمد عبد الفتاح خليل األطرشالدراسة الثالثة
العاشر من  –أكتوبر  6لتوطين الصناعات بالمدن الجديدة بمصر دراسة ميدانية مقارنة لمدن 

في العلوم البيئية  -فلسفة –هادة الدكتوراه وهي عبارة عن رسالة مقدمة لنيل ش -رمضان )العبور(
 .2001بجامعة عين شمس؟، معهد الدراسات والبحوث البيئية قسم الدراسات اإلنسانية، سنة 

 وتتمحور إشكالية الدراسة حول األسئلة الرئيسية التالية : 
 ماذا يعني توطين الصناعات؟ وما الفرق بين توطين الصناعة وتوطن الصناعة؟ -
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ضرورة لتوطين الصناعة. وأيهما أفضل توطين الصناعة أم بعثرتها؟ وما هل هناك  -
 مميزات كل منهما؟

 ت؟ وكيف توطنت الصناعات في مصر منذ نشأتها؟اأين توطن الصناع -

 هل يستفيد المجتمع القومي من توطين الصناعة في مصر منذ نشأتها؟  -

القتصادي هل يستفيد المجتمع القومي من توطين الصناعة؟ وما العائد ا -
 واالجتماعي لتوطين الصناعة؟

لماذا نشأت المدن الصناعية؟ ولماذا اهتمت الدولة بتوطين الصناعة في المدن  -
 الجديدة؟

 هل أدى توطين الصناعة بالمدن الجديدة إلى تغيرات في البيئة الطبيعية؟  -

ج ما نتائج التقييم البيئي للصناعات بالمدن الجديدة؟ وما اقتراحات الباحث لعال -
 اآلثار البيئية السلبية على البيئة والمواطن؟

 الرئيسية مجموعة من األمثلة الفرعية منها: ةوتندرج تحت هذه األسئل
 ما هي نقطة البدء في توطين الصناعة؟ -

 ما آثار التصنيع االقتصادية واالجتماعية على العمال بالمدن الجديدة؟ -

 دة عليهم؟كيف تكيف العمال بالمصانع مع ظروف العمل الجدي -

 هل توافرت أسباب االستيطان للعمال بالمدن الصناعية الجديدة؟ -

 ما هي مخاوف العمال من العمل بالمصانع الخاصة؟ -

 هل أتاحت المصانع بالمدن الجديدة فرصة البتكارات العامل؟ -

 ما هي صعوبات الحياة اليومية للعمال بالمدن الصناعية الجديدة؟ -

 في المدن الجديدة. ما مدى قناعة العمال باإلقامة -

 هل نجحت المدن الصناعية الجديدة في عالج مشكلة البطالة؟ -

أما عن أهداف الدراسة فهي تتمثل في التعرف على اآلثار االجتماعية والعمرانية لتوطين 
الصناعات بمدن العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر ومدينة العبور، حيث نتج عن توطين 

تماعية واقتصادية وعمرانية وبيئية وذلك من خالل الدراسة المقارنة وقد الصناعات بها تغيرات اج
طبق الباحث في دراسته هذه مجموعة من المناهج هي منهج دراسة الحالة، المنهج التاريخي 

 والمنهج اإلحصائي واعتمد في ذلك على مجموعة من أدوات جمع البيانات منها:
ارية وكذا بعض الخبراء في شؤون مقابلة مع بعض المكاتب االستشارية المعم -

 البيئة.
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 المالحظة المباشرة لسلوك العمال في العمل وظروف العمل واإلنتاج. -

وزعت على عينة من عمال المصانع المدروسة وقد خلصت  االستبياناستمارة  -
 الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

دخال البعد ضرورة مراعاة العالقة بين البيئة والتنمية حفاظا على ال - بيئة الطبيعية وا 
البيئي والجدوى البيئية عند إعداد الدراسات االقتصادية الخاصة بكل مشروع أو مصنع، حيث تعود 

 التكلفة البيئية بعائدها على المصنع واإلنسان والبيئة والطبيعة.

 ضرورة االلتزام بتكنولوجيا نظيفة. -

ووضع نظام يراعي  بفضل إعادة النظر في المساحات التي تخصص للمصانع -
 حقوق األجيال القادمة.

عادة تدويرها على أجهزة تنمية المدن الجديدة، وبحث  - االستفادة من المخلفات وا 
 المزيد من الطرق واألساليب العلمية الحديثة في هذا الصدد.

يجب أن يضاف إلى إدارات التنمية بالمدن الجديدة بعض المتخصصين في شؤون  -
 ناطق الصناعية لتقييم بيئي مستمر.البيئة، وأن تخضع الم

 :تقييم الدراسة وأوجه االستفادة منها
عالجت الدراسة العوامل الفردية لنشأة المدن الصناعية الجديدة والصناعة في هذه المدن 
وأظهرت أثارها البيئية، وقد اهتمت أيضا بالجانب اإلنساني للعامل وبحياته االجتماعية في المدن 

 الجديدة.
ت الدراسة أن توظيف الصناعة يحمي البيئة الطبيعية، ويزيد من فعالية التكامل كما بين

الصناعي، وأن التوطين الصناعي هو خطة مستهدفة تبدأ أولى خطواتها بإنشاء المصنع وأن لكل 
ذا كانت هناك بعض السلبيات فيما يتعلق بتنظيم المناطق الصناعية  صناعة قائمة بها أهدافها، وا 

دخال  وبعض اآلثار البيئية إال أنه يمكن معالجتها من خالل شهادات الجودة الصناعية " األيزو" وا 
التقويم البيئي لهذه المصانع، وقد نجحت هذه المدن  رالتكلفة البيئية ضمن تكلفة المصنع واستمرا

ضافة الكثير من  األموال الصناعية الجديدة نسبيا في إعادة توزيع الكثافة السكانية وزيادة اإلنتاج وا 
 والخدمات لصالح االقتصاد القومي

 :االستفادة من الدراسة
تتشابه هذه الدراسة مع دراستنا في كونها تبحث عن اآلثار المترتبة عن قيام المدن 
الصناعية الجديدة على البيئة بمناطق الدراسة وقد استفدنا من هذه الدراسة في تحليل البيانات 
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نها أيضا في تصميم مقابالت الدراسة الموجهة إلى المكاتب ومناقشة النتائج، كما استفدنا م
 االستشارية )المعمارية(، وبعض الخبراء في شؤون البيئة.

وتختلف هذه الدراسة عن دراستنا الحالية في كونها تركز في بحثها على توطين الصناعات 
اعية للعمال بالمدن وآثار ذلك على البيئة، كما ركزت هذه الدراسة على البحث في الحياة االجتم

 الصناعية الجديدة.
وقد اعتمد الباحث لدراسة هذه الظاهرة على ثالث مناهج هي المنهج التاريخي، دراسة 
الحالة والمنهج اإلحصائي، في حين اعتمدنا في دراستنا الحالية على منهج واحد هو المنهج 

 الوصفي
ة، وكذا بعض بالمدن الجديد تمثل مجتمع هذه الدراسة في عمال المصانع -

 لين عن شؤون البيئة بمنطقة الدراسة.و المسؤ 

في حين شمل مجتمع البحث في دراستنا الحالية على الفاعلين المحليين للتنمية المستدامة 
 بمدينة بسكرة.

 :الدراسة الرابعة

البيئي دراسة  للتلوثاآلثار االجتماعية دراسة الطالب مهدي عبود السوداني بعنوان: 
وهي عبارة عن رسالة مقدمة لنيل شهادة  ر الحرب على البيئة في المجتمع العراقيميدانية آلثا

 2004الماجستير في علم االجتماع من جامعة بغداد كلية اآلداب، سنة 
وتركز إشكالية الدراسة على آثار الحرب في مجال التلوث البيئي وأثر ذلك على عناصر 

ى الحياة االجتماعية واالقتصادية والصحية في المجتمع البيئة األساسية المياه والتربة والهواء عل
 العراقي.

 وترمي هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:
 دراسة اآلثار السلبية للتلوث على البيئة واإلنسان. -

 بيان أهمية البيئة الجغرافية في الحياة االجتماعية -

 تعميق الوعي البيئي لدى أبناء المجتمع  -

ث في دراسته هذه على المنهج التاريخي والمنهج المقارن ومنهج وقد أعتمد الباح -
 في جمع البيانات هما: جتماعي، مستعينا بذلك على أداتينالمسح اال

طالب وطالبة،  200استمارة االستبيان والمقابلة، حيث شملت عينة الدراسة على  -
 وخلت الدراسة إلى النتائج التالية

 ريسظهور الكثير من حاالت التفكك األ -
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أظهرت الدراسة أنه هناك الكثير من المصادر التي أسهمت في تدمير البيئة  -
 الطبيعية

 انخفاض الوعي والثقافة البيئية لدى أغلب أبناء المجتمع العراقي  -

 قلت المناهج الدراسية المهتمة بمواضيع البيئة والتلوث -

 هناك قصور إعالمي كبير في مجال التوعية البيئية. -

 :وأوجه االستفادة منهاتقييم الدراسة 
من خالل إشكالية الدراسة والسالف ذكرها نالحظ أنها تبحث في اآلثار المترتبة عن التلوث 
البيئي على البيئة الطبيعية واالجتماعية واالقتصادية والصحية للمجتمع العراقي، ولكن من خالل 

عن إبراز آثار التلوث على قراء النتائج المتوصل إليها في هذه الدراسة نالحظ أنها ركزت فقط 
البيئة الطبيعية )هواء، ماء، تربة( وكذا بعض اآلثار االجتماعية للتلوث، لكن لم تتطرق إلى اآلثار 
الصحية والتي تكون في العادة وخيمة جدا خاصة إذا تعلق األمر باآلثار الناتجة عن التلوث بسبب 

للتلوث البيئي والتي تضمنها إشكالية الدراسة الحرب، كذلك لم تشر الدراسة إلى اآلثار االقتصادية 
 كما سبق واشرنا.

وفي المقابل نالحظ أن الدراسة أعطت قسم كبير من اهتمامها للوعي البيئي؛ حيث نالحظ 
 أنها تحاول إبراز أهمية الوعي البيئي في حماية البيئة بالمجتمع العراقي.

 :االستفادة من هذه الدراسة
أثير التلوث على البيئة الطبيعية واالجتماعية واالقتصادية تبحث هذه الدراسة حول ت

مفاهيم الدراسة، كما استعان الباحث في دراسته هذه وقد استفدنا منها في تحديد بعض والصحية، 
باستمارة االستبيان والتي استفدنا منها في التعرف على العديد من المؤشرات الخاصة بالوعي البيئي 

 يد من قيمتها الميدانية.التي تخدم دراستنا ونز 
كما استفدنا من بعض نتائج الدراسة المتعلقة بالوعي البيئي في تحليل البيانات أما عن 

 أوجه االختالف بين الدراستين فهي واضحة.
ألن هذه الدراسة تبحث في مشاكل بيئية ناتجة عن الحرب، وما خلفته من آثار على البيئة 

ة وحتى النفسية؛ بينما نبحث نحن من خالل دراستنا الراهنة في الطبيعية واالقتصادية واالجتماعي
المشاكل البيئية الناتجة عن التنمية المحلية بالمنطقة وبالتالي نالحظ اختالف بين الدراستين في 
المنهج المتبع للدراسة وكذا مجتمع الدراسة وبالتالي في النتائج، عدا بعض النتائج المتعلقة بالوعي 

 ق اإلشارة إليها أعاله في جوانب االستفادة من الدراسة. البيئي وقد سب
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بعنوان المشكالت  : دراسة الطالب سليمان بن علي بن حمد المجبنيالدراسة الخامسة
وهي عبارة عن: البيئية وتشريعاتها في المجتمع العماني دراسة ميدانية في محافظة مسقط 

ماع، من جامعة الدول العربية، معهد البحوث أطروحة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علم االجت
 2004والدراسات العربية، قسم البحوث والدراسات االجتماعية، سنة 

 وتتمحور إشكالية الدراسة حول التساؤالت التالية:
إلى أي مدى ساهمت التشريعات البيئية في حماية البيئة وموارد المجتمع بسلطنة  -
 عمان؟

عمان والضرورة التي أدت إلى إصدار التشريعات  ما هو الواقع البيئي في سلطنة -
 البيئية؟

لة عن إصدار و هل تساهم الحكومة وحدها في الحفاظ على البيئة ألنها الجهة المسؤ  -
 تلك التشريعات

ما مدى مساهمة برنامج " معا لحماية البيئة" التلفزيون في التعريف بالتشريعات  -
 البيئية؟

 البحث فإن أهداف الدراسة تتلخص فيما يلي: وعلى ضوء المحاور الرئيسية لمشكلة -

بيان األهمية المحلية للتشريعات البيئية ودورها في المجتمعات وتأثيرها على  -
 المستويين اإلقليمي والعالمي:

دراسة مدى إسهام التشريعات البيئية في وضع قاعدة أساسية لقيام أي مشروع  -
 صناعي في البالد.

التشريع البيئي، ودور القطاع غير الرسمي في تقيد دور الحكومة في مجال سن  -
 الوعي بتنفيذه للحفاظ على البيئة.

التعرف على مدى مساهمة برنامج " مًعا لحماية البيئة" التلفزيوني في تعريف األفراد  -
 بالتشريعات البيئية.

وأعتمد الباحث في سبيل تحقيق هذه األهداف على المنهج الوصفي باعتبارها تركز على 
الة البيئة في مجتمع معين مع توافر قاعدة قانونية تنظم استغالل الموارد وتعامل األفراد وصف ح

 والمنشآت مع المشكالت البيئية، وجمع البيانات والحقائق عنها.
وأستند الباحث على استمارة استبيان بأسلوب المقابلة الشخصية كأداة لجمع البيانات، وكذا 

خدام أسلوب التكرارات والنسب المئوية أثناء تفريغ البيانات أسلوب المعالجة اإلحصائية باست
 ومعالجتها.
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وشمل مجتمع الدراسة على الشباب الجامعي، وموظفي القطاع الحكومي، وموظف القطاع 
 الخاص في محافظة مسقط.

 وقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها:
 مجتمع العمانيالتأكيد على ضرورة وجود التشريعات البيئية في ال -

 التأكيد على مساهمة التشريعات في العمليات التنموية  -

 أهمية المشاركة الشعبية في الحفاظ على البيئة  -

 التأكيد على أهمية دور التوعية البيئية واإلعالم البيئي. -

 التأكيد على دور الحكومة في سن التشريعات البيئية -

 التأكيد على أن اتساع البيئة ال محدود -

 د على دور االتفاقيات الدولية في تعزيز التعاون بين الدول للحفاظ على البيئةالتأكي -

 تحجيم المشكالت البيئية الموجودة في المجتمع العماني بشكل عام. -

 :تقييم الدراسة وأوجه االستفادة منها
تنطلق هذه الدراسة من أهمية دراسة المشكالت البيئية بشكل عام وتركز على جمع الحقائق 

االهتمام الرسمي بالبيئة في سلطنة عمان منذ وقت مبكر، وتتبع هذا االهتمام الرسمي جانب حول 
األفراد والمؤسسات الخاصة، ودور كل من المؤسسات بشقيها العام والخاص، واألفراد للحفاظ على 

 البيئة والموارد الطبيعية في المجتمع.
ضايا التي تطرق إليها بحثنا الحالي ويتضح مما سبق أن هذه الدراسة تناولت العديد من الق

 في محاور مختلف ومن أهمها:
في التأكيد على أهمية التشريع البيئي في مختلف المجاالت المهتمة  الدراستانتلتقي  -

بالبيئة، وأن التنمية المستدامة ال تتم إال بالحفاظ على البيئة من خالل سن التشريعات البيئية 
 وتفعيلها.

في مجال سن التشريعات والقوانين التي من شأنها حماية توضيح دور الحكومة  -
البيئة والقيام بتفعيلها تفعيال دقيقا من خالل المتابعة والتقييم المستمرين. وكذلك من خالل معاقبة 

 كل من يخالف تلك التشريعات والقوانين واعتبار مواقع المنشآت الصناعية

على دور المؤسسات الحكومية وغير في محاولة التركيز  أيضا تلتقي الدراستانكما  -
 الحكومية في الحفاظ على البيئة 

 وتختلف هذه الدراسة عن دراستنا الحالية في الكثير من القضايا أهمها مايلي:
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تركز الدراسة الحالية على البحث في أهمية التشريع البيئي بالنسبة للمجتمع بصفة عامة، 
راستنا على البحث في مدى مراعاة البعد البيئي في والمجتمع العماني بصفة خاصة؛ بينما تركز د

المشاريع التنموية بمنطقة الدراسة )مدينة بسكرة( وعالقة المشكالت البيئية باستراتيجية التنمية 
 و يشكل محور ثانوي بالنسبة لدراستنا الحالية.هبالمنطقة، أما التشريع البيئي ومدى االلتزام به ف

ي دراسته هذه على التلوث الناتج عن الصناعة كذلك نالحظ أن الباحث ركز ف -
 )التلوث الصناعي(، بينما تناولنا في دراستنا الحالية جميع أنواع التلوث: صناعي، بحري...الخ

وقد ساعدتنا هذه الدراسة في تحليل بيانات المحور الخاص بالتشريع البيئي في  -
 الجزائر ومناقشة نتائجه مع نتائج هذه الدراسة.

 :لسادسةالدراسة ا
 الوعي البيئي ودوره في مشكلة تلوث البيئة: بعنوان دراسة محمد السيد أحمد لطفي

رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه  لمدينة اإلسكندرية الحضرية دراسة سوسيو إيكولوجية
 .2004من جامعة اإلسكندرية، كلية األدب، قسم معهد العلوم االجتماعية لسنة 

األساسية لموضوع البحث: أثر الوعي البيئي في توجيه سلوك األفراد وتستهدف المشكلة 
 نحو البيئة الحضرية، وانعكاس ذلك على التلوث البيئي.

 وتتجزأ هذه اإلشكالية في التساؤالت التالية:
 ما هي أبرز مشكالت التلوث بالبيئة الحرية وما هي مصادرها؟  -

 شكالت التلوث؟هل هناك عالقة بين المتغيرات الديموغرافية وم -

 ما هي اآلثار المترتبة على مشكالت التلوث في البيئة الحضرية؟ -

 ما هي البرامج واألساليب التي يمكن انتهاجها لتنمية الوعي البيئي؟ -

 هل لوسائل اإلعالم دور في تنمية الوعي البيئي؟ -

 ما هو دور التعليم في مواجهة مشكالت التلوث البيئي؟ -

 اركة الشعبية في حماية البيئة الحضرية؟ما هي أساليب ودوافع المش -

 وتسعى هذه الدراسة لتحقيق األهداف التالية:
 دراسة درجة الوعي البيئي عند األفراد بمشاكل البيئة المحيطة  -

 معرفة وعي األفراد بالقضايا البيئية -

 معرفة أثر سلوكيات األفراد على التلوث. -

 وعي البيئي التوصل إلى دور المنظمات الحكومية في تشكيل ال -

 التوصل إلى دور المنظمات غير الحكومية في تشكيل الوعي البيئي  -
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 التوصل إلى دور المشاركة الشعبية في الحفاظ على البيئة. -

 ولتحقيق هذه األهداف اتبع الباحث اإلجراءات المنهجية التالية:
الراقية بمدينة  أتبع الباحث في دراسته هذه المنهج المقارن، وذلك بعقد مقارنة بين األحياء

اإلسكندرية واألحياء الشعبية وقد استعان الباحث على استمارة استبيان وزعت على عينة تتكون من 
مفردة مقسمة بالتساوي بين األحياء الراقية والشعبية بطريقة المسح االجتماعي؟، كما استعان  400

وجية لمجتمع البحث وقد توصلت ية واأليكولالمالحظة المباشرة للظروف الفيزيقالباحث أيضا بأداة 
 أهم النتائج التالية: ىالدراسة إل
 أتضح من خالل الدراسة أنه هناك وعي بين أفراد البحث بمسألة البيئة ومشكالتها. -

بينت الدراسة أنه هناك تشابه بين المشاكل التي يعاني منها سكان المناطق الشعبية  -
 والراقية على حد سواء.

فاز هو المصدر الرئيس لمعلومات المبحوثين عن مشاكل أظهرت الدراسة أن التل -
 البيئة وكيفية معالجتها.

 اهتماماتأظهرت الدراسة أهمية القانون الرادع في الحفاظ على البيئة وهو ما  -
 ، حيث سنت العديد من التشريعات والقوانين الالزمة لحماية البيئة.في ذلك مصر

لسلبي وذلك عن طريق تدعيم التفاعل أكدت الدراسة على ضرورة محاربة السلوك ا -
القائم بين اإلنسان والبيئة. منة خالل تغير األفكار السائدة واالتجاهات بين األفراد حول البيئة، 

 وذلك باالستعانة بوسائل اإلعالم في زيادة الوعي وتنميته.

أسفرت الدراسة على عدم إدراك أفراد عينة البحث بالدور الذي تقوم به المنظمات  -
لحكومية في مجال الحد من مشكالت البيئة والتوعية بأضرارها ويرجع هذا لعدم وجود نشاط ا

 ملموس لهذه المنظمات 

أظهرت الدراسة أنه ال يمكن سن القوانين والتشريعات وتحقيق أهداف التنمية في  -
 ظل غياب الوعي البيئي وعدم مشاركة األفراد للتصدي لهذه المشكلة

ولة دورا هاما في الحفاظ على البيئة، وهذا الدور يتدعم أوضحت الدراسة أن للد -
 ويقوي من خالل مشاركة األفراد في هذا الدور.

أظهرت الدراسة ضرورة تفعيل دور المجتمع المدني في الحفاظ على البيئة ، وسن  -
 قوانين وتشريعات تساندها حتى تقوم بأدوارها 

اركة في التخطيط  البيئي تؤكد الدراسة على دور القيادات الشعبية في المش -
 والمطالبة بالحقوق البيئية للمواطنين للحفاظ على صحتهم ومعيشتهم .
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 :تقييم الدراسة وأوجه االستفادة
تتناول إشكالية هذه الدراسة أبرز المشكالت البيئية بمدينة اإلسكندرية ومصادرها، وكذا 

ناول في إشكالية دراستنا الراهنة أبرز آثارها على البيئة الحضرية؛ وهنا تلتقي الدراستان؛ حيث نت
المشاكل البيئية الموجودة على مستوى مدينة بسكرة، ونحاول الوقوف على مصادرها وآثارها على 

 المدينة.
كذلك تلتقي الدراستان في المحور المتعلق بالوعي البيئي من خالل دور المؤسسات 

ت لنا نقاط التشابه هذه بمثابة أرضية الحكومية وغير الحكومية في تنمية هذا األخير وقد كان
خصبة زودتنا بكثير من المؤشرات التي ساعدتنا في تحديد أبعاد إشكاليتنا، وكذا صياغة بعض 

 أسئلة االستمارة، كما استفدنا من هذه الدراسة في تحليل البيانات وكذا مناقشة النتائج العامة.
تبحث عن عالقة المتغيرات الديموغرافية  وتختلف هذه الدراسة مع دراستنا الحالية في كونها

 بالمشكالت البيئية، وكذلك تركز على دور وسائل اإلعالم والتعليم في تنمية الوعي البيئي.
كذلك تعتبر دراستنا أكثر شمولية من هذه الدراسة حيث نجد أنها تركز فقط على بعض 

 الجزئيات من دراستنا والتي سبق اإلشارة إليها سالفا.
حظ من خالل تقصنا الدقيق لنتائج هذه الدراسة أنها ال تتماشى في مجملها بشكل كما نال

 دقيق مع اإلشكالية المطروحة واألهداف المسطرة من قبل.
 :الدراسة السابعة

المؤثر في تنمية الوعي  ةبعنوان العوامل االجتماعي: هي دراسة حمدي وهب اهلل محمد
أطروحة مقدمة لنيل درجة (من مواطني محافظة قناالبيئي )دراسة ميدانية مطبقة على عينة 

 الدكتوراه في علم االجتماع، من جامعة الدول العربية، معهد البحث .
 .2007والدراسات العربية بالقاهرة، قسم الدراسات االجتماعية سنة 

أما عن إشكالية الدراسة فهي تسعى إلى التعرف على العوامل االجتماعية المؤثرة في تنمية 
 عي البيئي لدى مواطني محافظة " فينا"، من خالل اإلجابة على التساؤالت التالية:الو 

 ما هي أهم العوامل االجتماعية المؤثرة في الوعي البيئي؟ -

 كيف تؤثر العوامل االجتماعية في تنمية الوعي البيئي؟ -

 هل توجد فروق بين المناطق الريفية والحضرية في الوعي البيئي؟ -

 لتي تعوق الوعي البيئي لدى مواطني محافظة " قنا"؟ ما هي المعوقات ا -

 وبناء على هذه التساؤالت ترمي الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:
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 التعرف على أهم العوامل االجتماعية المؤثر في الوعي البيئي. -

 تحديد تأثير العوامل االجتماعية في تنمية الوعي البيئي. -

 ى مواطني محافظة قنا.التعرف على درجة الوعي البيئي لد -

 التعرف على المعوقات التي تعوق تنمي الوعي البيئي لدى مواطني محافظة " قنا" -

منهج المسح االجتماعي بالعينة، مستعينا  ةلتحقيق هذه األهداف استخدمت الدراس -
ة، باستمارة االستبيان كأداة لجمع البيانات، كما استعان أيضا بدليل مقابلة للمهتمين بشؤون البيئ

مفردة موزعة بالتساوي على مناطق  400حيث وزعت استمارة االستبيان على هيئة تتكون من 
خبيرا ومهتما بالبيئة، مستخدما منهج 15الدراسة، أما المقابلة فقد طبقت على عينة تتكون من 

 المسح االجتماعي بالعينة وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

موجبة دالة إحصائيا بين كل من العمر االجتماعي والدخل  ارتباطيهتوجد عالقة  -
 والتعليم والمشاركة واالنتماء والوعي البيئي لدى مواطني محافظة "القنا"

سالبة دالة إحصائيا بين كل من العادات والتقاليد والقيم  ارتباطيهتوجد عالقة  -
 والوعي البيئي  لدى مواطني محافظة " القنا"

 :االستفادة تقييم الدراسة وأوجه

تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية، التي تسعى إلى التعرف على العوامل 
االجتماعية المؤثرة في تنمية الوعي البيئي لدى مواطني محافظة " قنا"؛ ومما ال شك فيه أن هذه 

ائج هذه الدراسة أضافت لدراستنا الحالية مفاهيم ومعلومات جديدة عن الوعي البيئي، كما أفادت نت
الدراسة دراستنا الراهنة في صياغة بعض أهداف وتساؤالت الدراسة الخاصة بالوعي البيئي، 
واستفدنا من هذه الدراسة أيضا في إعداد بعض أسئلة االستبيان الخاصة بالوعي البيئي، وقد 

نطقة ساعدتنا أيضا في كيفية اختيار بعض حاالت دراستنا الراهنة من مهتمين وخبراء بالبيئة بم
 الدراسة )مدينة بسكرة(.
المردود البيئي للمشروعات بعنوان  :محمد : دراسة خالد عبد الرزاقالدراسة الثامنة

، رسالة مقدمة الستكمال متطلبات الحصول على درجة وأثرها على البيئة والتنمية الصناعية
ئية، بالقاهرة، لسنة الماجستير في العلوم البيئية جامعة عين شمس، قسم العلوم اإلنسانية والبي

 أما عن إشكالية الدراسة فهي تتخلص في التساؤالت التالية:  2011
 ما مظاهر التلوث الناتج عن المشروعات في منطقة شبرا الخيما؟ -

 ما أثر الملوثات على صحة العاملين؟ -

 كيف يؤثر على جوانب الحياة االجتماعية؟ -



 المنهجي   للدراسة اإلطار                           الفصل األول                                    

44 

 مة المهنية لهذه المصانع؟الكشف عن مدى توفر مقومات األمن الصناعي والسال -

 ما دور المشرع المصري نحو تلك الملوثات والمخلفات؟ -

 ما الحلول والمقترحات لحل مشكلة التلوث؟ -

 حيث تهدف الدراسة إلى مايلي؟
معرفة أسباب التلوث والمشكالت الناجمة عنه على صحة العامل في منطقة شبر  -
 الخيمة.

 البيئة.معرفة أماكن صرف المخلفات وأثر ذلك على  -

 معرفة تأثير تلوث البيئة على جوانب الحياة االجتماعية. -

 الكشف عن جهود الدولة في مكافحة التلوث الناتج عن تلك المشروعات. -

األمنية والبيئية التي يجب توافرها في إقامة المشاريع، ومدى  تاالشتراطا إظهار -
 التزام المصانع بهذا االشتراطات

بة على التساؤالت المطروحة أعاله استخدام الباحث المنهج ولتحقيق هذه األهداف واإلجا
الوصفي مستعينا بأداتي المالحظة واستمارة االستبيان في جمع البيانات من مجتمع الدراسة الذي 
شمل على عمال المسابك بمنطقة شبرا الخيمة، حيث اختار الباحث منهم باستخدام أسلوب العينة 

 مسبكا. 20مفردة موزعة على  50القصدية 
 وقد خلصت الدراسة إلى أصم النتائج التالية: 

تؤثر المشروعات الصناعية تأثيرا مباشرا وغير مباشر على النواحي االجتماعية والصحية -
 للسكان المجاورة لهذه المصانع.

تعتبر من أكبر المناطق في منطقة " الخيمة  براشكما أظهرت الدراسة أيضا أن منطقة " -
نظرا لما يوجد بها من مصانع متعددة األنشطة من خالل أساليبها اإلنتاجية والتي  القاهرة الكبرى

غالبا ال يتم معالجة الملوثات التي تنشأ عنها، والتي أصبحت تؤثر على البيئة بصفة عامة وما 
 فيها من كائنات حية وخاصة اإلنسان.

 .كما أطهرت الدراسة أن للتلوث أثار اجتماعية واقتصادية وصحية -
أظهرت الدراسة أنه هناك حاجة إلى إعادة النظر في تحديد أماكن توطين المشروعات  -

الدراسة أن أصحاب الورش  بينتالصناعية بعيدا عن النطاق العمراني التي نشأت حولها، كما 
رغم التنبيه  والمصانع الصغيرة ال تستخدم اإلجراءات األمنية للحماية من التلوث كتركيب )فالتر(

 لين، ورغم توقيع بعض العقوبات المادية عليهم.و م من قبل المسؤ عليه
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أثبتت الدراسة أن التقدم الصناعي واكب زيادة هائلة في عدد المصانع، وزيادة كبيرة في  -
االنتاج، وكانت بمثابة طفرة اهتمت الدولة فيها بزيادة االنتاج دون أن تبدي أي اهتمام يذكر في 

 لفات الناتجة عن تلك المشروعات الصناعية.التخلص من النفايات والمخ
كما أوضحت الدراسة أيضا أن بعض المصانع تقوم بإلقاء مخلفاتها في شوارع  -

المنطقة، أو تظل كما هي فتصيب المنطقة بالتلوث عن طريق الروائح الكريهة، وتجعلها مأوى 
د إلى التفكير في ترك للحشرات، كذلك تؤدي إلى تسمم األحياء المائية، مما يؤدي ببعض األفرا

 المنطقة نظرا لما يعانون من جراء التلوث الناتج عن المشروعات الصناعية في بعض األماكن.

وم تحظى وتخلص الدراسة في األخير أن كل المشكالت البيئية السالفة الذكر أصبحت الي
واعد التي ينبغي ، كما أن قانون البيئة الجديد قد حدد األسس والقنليو باهتمام متزايد من المسؤ 

 عن إقامة المشروعات الصناعية مستقبال. امراعاته
 وأوجه االستفادة منها: ةنقد الدراس

لقد حاول الباحث تحقيق الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها من خالل البحث في الميدان عن 
ما  األثار الصحية واالجتماعية الناتجة عن المشروعات الصناعية بمنطقة الدراسة، ومن خالل

 سبق نالحظ أن هذه الدراسة تلتقي مع دراستا الحالية في نقاط عديدة نذكر منها: 
تبحث عن المشاكل البيئية الناتجة عن المشاريع التنموية بالمنطقة وكذلك تبحث 

هم االجتماعية واالقتصادية، عن األثار المترتبة عن التلوث على صحة العاملين وكذا حيات
راستنا  الراهنة عن طبيعة المشاكل البيئية الناتجة عن المشاريع بحث نحن أيضا في دكما ت

التنموية المتواجدة على مستوى منطقة الدراسة، و محاولة الوقوف على اآلثار المترتبة عن 
مالية مثل والمياه والهواء وعلى البيئة الج هذه المشاكل البيئية، على البيئة الطبيعية كالتربة

لمسة جمالية على وجه المدنية وال تسر الناظر  تضفيبطريقة ال إقامة المنشأة السكنية 
 إليها فتشعره بالراحة واالطمئنان، وزهو يتجول بنظره داخل شوارع هذه المدينة.

كذلك تلتقي الدراستان كون كالهما تبحث عن األثار المترتبة عن المشاكل البيئية على 
 الحياة االجتماعية لألفراد.

دنا من نقاط التشابه هذه في دراستنا الحالية من خالل ضبط أهداف وبطبيعة الحال استف
الدراسة وكذا تحديد بعض المفاهيم األساسية للبحث كما زودتنا هذه الدراسة أيضا بخلفية نظرية 
للتوجه النظري لبحثنا الحالي من خالل االطالع واالستفادة من مدخلها النظري، ويمكن القول أن 

في تحليل وتفسير بيانات الدراسة، وكذلك صياغة  امثابة دعامة نرتكز إليههذه الدراسة تعتبر ب
النتائج ومناقشتها كذلك تلتقي الدراستان في البحث عن دور التشريع البيئي للحد من هذه الملوثات، 
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وكذلك الحلول والمقترحات من أجل الحد من هذه المشاكل البيئية هذا عن أهم نقاط التشابه بين 
 ، أما عن أوجه االختالف فهي كما يلي: الدراستين

تركز هذه الدراسة بحثها عن نوع معين من المشكالت البيئية، وهي التلوث، بينما 
نبحث نحن في دراستنا هذه عن المشاكل البيئية بمختلف أنواعها كذلك لم يحدد الباحث في 

بي، حيث أن لكل هذه الدراسة نوع التلوث المقصود، هل هو تلوث هوائي، أم مائي أم ترا
نوع من التلوث مصادره الخاصة وأثاره، و هذه المسالة لم يفصل الباحث فيها بشكل دقيق، 
بينما فصلنا نحن في دراستنا الراهنة يبين أنواع التلوث، وكذا آثاره على البيئة الطبيعية 

حث واالجتماعية بالمنطقة كما يختلف مجتمع البحث في الدراستين، حيث يمثل مجتمع الب
، بينما "بالقاهرة""شرا الخيمةفراد العاملين بالمسالك بمدينة "في هذه الدراسة عينة من األ

في إطار التنمية  الفاعلينتمثل مجتمع البحث في دراستنا الراهنة بعينة من األفراد 
المستدامة بمدينة بسكرة وبطبيعة الحالة يبرز االختالف بوضوح في طبيعة البيانات التي 

كل عينة بحث، لكن هذا االختالف يساعدنا في عقد مقارنات بين النتائج التي  تدلي بها
سوف تتحصل عليها في بحثنا الحالي ونتائج هذه الدراسة خاصة وأن هذه الدراسة قد 

السلبية للمشاريع  اآلثارأطلعتنا على بيانات ومؤشرات تمثل رأي العينة التي تعاني من 
 .رأي صناع القرار كما هو الحال في دراستنا الراهنة التنموية، بزاوية نظر تختلف عن

 الدراسات الجزائرية:  -2

بعنوان التنمية المستدامة في البلدان العربية بين النظرية و دراسة قادري محمد الطاهر، 
وقد جاءت إشكالية الدراسة محصورة أساسا في  2013دراسة ميدانية أكاديمية، لسنة  التطبيق،

تنمية مستدامة في الجزائر، وما هي الصعوبات والتحديات التي تحول دون مدى إمكانية تحقيق 
 ذلك، على الرغم من توفر اإلمكانيات الطبيعية والمتاحات المادية والبشرية؟ 

وتفترض الدراسة أن الوصول إلى تحقيق تنمية مستدامة فعلية في الجزائر يمكن في 
 على حل المشكالت الحقيقة للمجتمع. التطبيق الكفء لدرجة عالية من المعرفة المنظمة

كما تفترض الدراسة أيضا: بأن للجزائر كل اإلمكانيات والمقومات التي تمكنها من تحقيق 
 أهداف التنمية المستدامة، شريطة تفعيل ما يسمى بآلية الحكم الراشد.

قتصادية وتهدف هذه الدراسة إلى الكشف على التأثيرات المتبادلة بين األبعاد البيئية واال
واالجتماعية في سبيل تحقيق التنمية المستدامة مع محاولة تحديد أهم الصعوبات والمعوقات 
الحائلة دون تحقيق هذه التنمية الشاملة المستدامة، وعن البحث في األسباب الكامنة وراء ظاهرة 

 التخلف والفقر والتبعية الثقافية، والتدهور البيئي الذي تعرفه الجزائر.
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نهج العلمي المتبع في دراسة هذا الموضوع، فهو منهج تحليل المضمون الذي أما الم
يستهدف الوصف الدقيق والموضوعي لما قيل عن الموضوع قيد الدراسة، إضافة إلى أدوات المنهج 
الوصفي باعتباره طريقة مناسبة للحصول على معلومات دقيقة وموضوعية، من خالل البيانات 

 التي تم جمعها.الميدانية و اإلحصاءات 
 وقد خلصت الدراسة إلى أهم اإلستخالصات التالية 

فمن خالل الفصل األول: توصلت الدراسة إلى إبراز أن فشل الكثير من الجهود التنموية 
 قفألن التنمية في معناها العام المتيدل على أن المسألة ليست قضية تخطيط اقتصادي فقط، 

ي بسيط، إنما األمر يستلزم تحوالت أساسية في العالقات عليه ال تقتصر على مجرد نمو اقتصاد
 االجتماعية وفي المؤسسات بوجه عام.

أما من خالل الفصل الثاني فقد توصلت في شقه األول إلى أن أغلب السياسات التنموية 
في الجزائر التي شهدتها مسيرتها، لم تعطي الثمار المرجوة منها كما توصلت إلى إبراز أثر 

 الصناعية المنتهجة بفعل نموذج الصناعات المصنعة على الهيكل االقتصادي العام.السياسة 
كما توصلت إلى دراسة اآلثار السطحية لإلصالحات االقتصادية التي تم انتهاجها، والتي 
لم تنعكس إيجابا على معدالت النمو االقتصادي ، ومن خالل الفصل الثالث فقد توصلت الدراسة 

لنجاح متوفرة لتحقيق تنمية مستدامة في الجزائر خاصة تلك المتعلقة بالجانب إلى أن حل عناصر ا
 الطبيعي.

أما في الفصل الرابع فقد خلصت إلى أن هناك مجموعة من العراقيل و التحديات التي 
تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر وهي عموما تتعلق بمؤشرات  نمازالت تقف حائال دو 
 واالجتماعية والبيئية. االستدامة االقتصادية

أما من خالل الفصل الخامس واألخير فقد ناقشت إمكانية تفعيل آليات رسمية وأخرى أهلية 
تعنى بشؤون التنمية المستدامة،خاصة المجلس األعلى للتنمية المستدامة، مع ضرورة التأكيد على 

كوسيلة قبل أن يكون  ضرورة االستثمار في المورد البشري ألن القضية تتعلق أساسا باإلنسان
 هدفا.

كما خلصت في األخير إلى أن الجزائر إن هي أرادت فعال الوصول إلى تحقيق نتائج 
متميزة من خالل تنمية شاملة مستدامة، فإنه يستوجب عليها تفعيل آلية مهمة جدا بدونها ننتظر 

 ل المراد.أي نتيجة تذكر، تتمثل أساسا في آلية الحكم الصالح الذي من خالله يتحقق ك
 الدراسة: أوجه االستفادة من

واالقتصادية واالجتماعية في  ةتبحث هذه الدراسة عن التأثيرات المتبادلة بين األبعاد البيئي
ونظرا لقلة اإلحصائيات الميدانية الخاصة بمؤشرات التنمية  ؛سبيل تحقيق تنمية مستدامة بالجزائر
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فقد كانت لنا  -ل على هذه اإلحصائيات والبياناتأو باألحرى صعوبة األصو  -المستدامة بالجزائر
هذه الدراسة بمثابة خلفية نظرية هامة زودتنا بكمري من المعلومات حول المسيرة التنموية بالجزائر 
وذلك واقع التنمية المستدامة بالجزائر، والتي استفدنا منها في بناء بعض الفصول النظرية لدراستنا 

 الحالية.
ادة من هذه الدراسة في تحليل البيانات وتفسيرها، وكذا مناقشة النتائج كذلك نحاول االستف

 النهائية لدراستنا الحالية.
 تعقيب عام على الدراسات السابقة:

يتضح من خالل الدراسات السابقة المتاحة لنا أن هناك دراسات اهتمت بالمردود البيئي 
هدفت االعتبارات البيئية في التوطين للمشروعات الصناعية على البيئة والتنمية، ودراسات است

الصناعي، وأخرى تناولت إستراتيجية التنمية والبيئة في العالم الثالث، ودراسات تناولت الوعي 
 البيئي والمشكالت البيئية، وهناك دراسات تطرفت إلى تناول التنمية المستدامة...الخ.

نتائجها دون استثناء على أن ومن خالل قراءتنا لهذه الدراسات نالحظ أن أغلبها اتفقت 
المشكالت البيئية إنما هي من صنع اإلنسان ومبالغته في استغالل موارد البيئة الطبيعية، كما أن 
عدم إدراجه للبعد البيئي في المشاريع التنموية أدى إلى نتائج وخيمة على البيئة بصفة عامة 

ياب الوعي البيئي بوسائل حماية واإلنسان بصفة خاصة، وأيضا اتفقت جل هذه الدراسات على غ
 البيئية وصيانتها.

اسات نكر فضل الدراسات السابقة التي تم عرضها في هذا العنصر وكذلك الدر والباحثة ال ت
، حيث أن كل هذه الدراسات قد أفادتنا من فقط م اإلطالع عليهااألخرى التي لم يتم عرضها وت

 لمنهجية، وكذلك النتائج التي توصلت إليها.الناحية النظرية األكاديمية أو من الناحية ا
 المدخل النظري للدراسة: -ساخام

تحتل النظرية العلمية مكانة متميزة في البحث العلمي بصفة عامة، سواء كان موضوع هذا 
والنظرية هي التي تحدد موضوع العلم وتنظيم عملياته  ،البحث ظاهرة طبيعية أو ظاهرة إنسانية

 النسق الفكري المنسق حول ظاهرة أو مجموعة من الظواهر المتجانسة. وأدواره ومساره، فهي
والمدخل النظري هو أسلوب المعالجة والفهم، الذي يكسب الدراسة طابعها الخاص، ويحدد 
في الوقت نفسه محاور البحث وقضاياه األساسية، كما أن اختيار المدخل المالئم كفيل بتحديد 

ر الباحث حيال القضايا التي يتعرض لها بشكل علمي منظم نتائج الدراسة، وبلورة وجهة نظ
 ومقبول.

مدخال تعالج وفقه إشكالية  األيكولوجيا البشريةوبناء على ما سبق يمكن لنا أن نتخذ من 
 بحثنا هذا، ومن أجل ذلك نجد الزما علينا أن توضح النقاط التالية:
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 المصادر األولى والمبكرة لتطور األيكولوجيا البشرية: - أ

صار واضحًا ارتباط مفهوم األيكولوجيا بالدراسات البايولوجية ارتباطا وثيقا، ألنه يعنى 
أصال بدراسة مدى قدرة الكائنات الحية على التوافق الفعال مع بيئاتها، واأليكولوجيا مفهوم حديث 

القرن الذي يعني منزال أو مكانا تعيش به وفي مطلع  oikosنسبيا مشتق أصال من اللفظ اليوناني 
العشرين انتقل هذا المفهوم إلى العلوم االجتماعية، حيث توسع نطاق الدراسات االيكولوجية في 
مجال العالقات اإلنسانية ليشمل موضوعات وحقول معرفية عديدة كالجغرافيا وعلم االجتماع 

 (1)والديمغرافيا وعلم النفس واألنتروبولوجيا واالقتصاد.
وجية خالل الربع الثاني من القرن العشرين يمثل اتجاها غير أن ظهور المدرسة األيكول

فكريا يعنى بدراسة الظواهر االجتماعية أسهم في بلورة مفهوم األيكولوجيا في حقل الدراسات 
ومعالجتها معالجة وصفها ة بدراسة الظواهر االجتماعية ال باالجتماعية، حيث اهتمت هذه المدرس

نما دراسة الظواهر ض ،وصفية فقط من الظروف الطبيعية لبيئة المدينة و التركيز على عالقات وا 
 التكافل التي تقوم بين أفراد المجتمع وموارد البيئة الطبيعية التي توجد في ذلك المجتمع.

أحد أبرز مؤسسي المدرسة  "زىنمكي رودريك" كما حدد ذلك–واأليكولوجيا البشرية تهتم 
قات التكافل الخاصة بالكائنات البشرية والمؤسسات بدراسة األوجه المكانية لعال -األيكولوجية
ترمي إلى الكشف عن المبادئ والعناصر الكامنة في تغير أنماط الترتيبات  حيث االجتماعية

المتداخل للكائنات الحية في التأثيري المكانية للسكان والمؤسسات الناتجة عن ذلك التفاعل والترابط 
 حضارة تتغير باستمرار.

وما ينبثق عنها من محاور  االيكولوجيوالبناء  االيكولوجيوضوعات التنظيم لذلك فإن م
واهتمامات فرعية تعد من أهم وأكبر المرتكزات التي تنطلق منها المدرسة األيكولوجية لفهم 

 العمليات االجتماعية في األوساط الحضرية في حالتي الثبات والتغير.
عند المفكرين القدماء لوجدنا مثل تلك  ياإليكولوجولو حاولنا تتبع الجذور التاريخية للفكر 

االهتمامات في كتابات المفكرين اإلغريق أمثال أرسطو وأفالطون، وخاصة تلك اآلراء التي تطرقت 
دور كايم" عن "ويبدوا أن آراء "  الى العالقة بين حجم السكان وشكل النظم السياسية واستقرارهإ

 االيكولوجيالقرن التاسع عشر تتطابق تمام االنطباق مع التحليل المرفولوجيا االجتماعية في أواخر 
لعالقة اإلنسان بالمكان وذلك عندما اهتم بدراسة األساس البيئي للتنظيم االجتماعي ودراسة الظاهرة 

دراسة التفاعل والتأثير المتبادل لالسكانية وال سيما ما تعلق منها بالحجم والكثافة، أو بتعبير آخر 
اهر االجتماعية والظروف البيئية، فالبيئة الطبيعية في رأيه تؤثر في توزيع وتباين الكثافة بين الظو 

                                                           

 .25، ص 1988، جملة عامل الفكر، اجمللد السابع، العدد الرابع، أزمة البيئةأمحد أبو زيد:  (1)
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السكانية، وحركة الهجرة الداخلية وفي حركة السكان وتوزيعهم وكثافتهم، كما أن حركة الهجرة ذاتها 
 .(1)تؤثر في البيئة الطبيعية

العالقات اإلنسانية لم يظهر واضحا إال أن استخدام المنهج االيكولوجي ومفاهيمه في مجال 
إال في أوائل القرن العشرين وفي دراسة " جارلس جالين" الموسومة ) بالتشريح االجتماعي ألحد 

يظهر نتيجة لتوافر  المجتمعات المحلية الزراعية( عندما حاول إثبات أن كل تجمع سكاني إنما
 نشاط االجتماعي يتالءم مع تلك الظروف.ظروف إيكولوجية معينة، وأن هناك أنواعًا معينة  من ال

أصبح النهج األيكولوجي مميزا  1915" مقاال عن المدينة عام روبرت باركوعندما نشر " 
عندما يبين فيه أن المدينة ظاهرة طبيعية تنشأ بتأثير عوامل طبيعية متعددة ال يمكن التحكم بها، 

ة تتميز كل منها بخصائص اجتماعية وأن كل مدينة تنقسم إلى مناطق صناعية وتجارية وسكين
وثقافية تميزها عن غيرها، وهذه الخصائص تطبع سكان كل منطقة بطابع خاص، كما أن 

 (2)الخصائص االجتماعية والثقافية المتشابهة للجماعة الواحدة تجعلهم في منطقة معينة في المدينة.
لتفكك العائلي وظواهر في بحوث مشابهة أن ظواهر اإلجرام والفساد وا "برجس"وقد أكد 

 السلوك المنحرف إنما تظهر في مناطق محدودة من المدينة وتحديدًا في المناطق المتخلفة.
وعلى الرغم من كل تلك األبحاث لم يستخدم مصطلح األيكولوجيا البشرية صراحة إال في 

 .1921تحت اسم مقدمة في علم االجتماع عام "بارك وبرجس"الكتاب الذي كتبه كل من 
وقد تتالت التطورات الفكرية في مجال الدراسات االيكولوجية بزعامة مدرسة شيكاغو التي 
تميزت بالتوجه نحو دراسة مظاهر التفكك االجتماعي وآليات التكامل في المدن التي تتعرض لنمو 

في  " بارك"سريع، مع أن المدرسة لم تخل من اختالفات فكرية بين مفكريها فإذا كانت إسهامات   
قد تركزت على الجوانب "برجس"ت على الجانب الحيوي، فإن تفسيرات صبالفكر األيكولوجي قد ان

صادي، بالطابع االقت تميزت فقد" مكنزي"األرض، أما تفسيرات  تالمادية وتحليل أنماط استخداما
سة، امل المنافواختالف قيمة األرض بين المناطق المختلفة بتأثير ع والسيما في كتبه عن الميراث
تجاهل التمييز بين التفاعل األيكولوجي والتفاعل االجتماعي  "هاوليهذا في حين حاول "أموس 

 مؤكدا أهمية عالقات اإلعالة التكافلية والتعايشية. إسهاماتكتبه من قدمه في فيما 
ولم تكن الساحة األوربية بعيدة عن تلك التطورات الفكرية، غير أن أهم ما ميز الساحة 

هو ذلك الصراع الفكري بين الراديكاليين والمعتدلين وبين أنصار المذهب الماركسي  ،األوربية
اعتماد  "وليفي""والتويسرر""بالبيا"ركز في جوهره على محاولة الماركسيين أمثال دث الذي تالمح

فكرة )الطبيعة والمتغيرة للصراع( تغير مشكالت التغير االجتماعي في حين يحاول المعتدلون 
                                                           

 .29، ص 1999، دار املعرفة اجلامعية، األزريطة اإلنسان والبيئةالسيد عبد العاطي السيد: ( 1)
 .314، ص 1990، ترمجة حممود عودة وآخرون: دار املعرفة اجلامعية، االسكندرية، نظرية علم االجتماع طبيعتها وتطورهانيقوال نيماشيف:  (2)
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األساسية في الصراع االجتماعي من خالل  مطلقاتهاف حول الفكرة الماركسية وتجزئة االلتفا
جون "المكان وتأكيد الصراعات الحضرية واستقالليتها عن األشكال األخرى للصراع كما في بحوث 

 (1)."روبرت مور"و "ريكس

 فروع اإليكولوجيا البشرية:  - ب

 كولوجيا البشرية إلى: يمكن تصنيف حقول المعرفة الفكرية في مجال األي
 األيكولوجيا البشرية الطبيعية-
 األيكولوجيا البشرية االجتماعية -

ولوجية لإلنسان والبيئة الطبيعية، وذلك بدراسة العالقات بين الصفات الباييهتم الحقل األول 
من خالل التوجه نحو دراسة التطورات العضوية التي مربها الجنس البشري منذ عصور ما قبل 

تهم المحلية والخصائص العضوية بيئاوصوال إلى وصف كامل لتكيف الجماعات في  ،تاريخال
 لجسم الكائن البشري وعالقة ذلك كله بالبيئة الطبيعية.

وتشكل موضوعات األقلمة والتأقلم والتعود، واألساس البيئي لألمراض واألوبئة الموضوعات 
هذا العقل فروع عديدة أهمها وقد تفرعت عن األساسية لمحاور اهتمام هذا العقل األيكولوجي، 

 روبولوجيا الطبيعية واأليكولوجيا الطبيعية.األنث
أما عقل األيكولوجيا البشرية االجتماعية فإن اهتمامه ينصب على دراسة العالقات 
االجتماعية من حيث العالقات المتداخلة بين البيئية الطبيعية من جهة والسكان والتكنولوجيا 

ى فرعين أساسيين هما األنثروبولوجيا من جهة ثانية وقد تفرع هذا العقل المعرفي إل والمجتمع
بعد تتالي  "شيكاغو"واأليكولوجيا االجتماعية التي أشرنا إليها سالفا والتي ترعرعت في جامعة 

الدراسات التي رصدت التحركات السكانية والمكانية لألفراد والجماعات، وتقصت الظواهر 
اختالف صورها وأشكالها كالتركيز والتشتت واالنعزال و  ىعل ،األيكولوجية في المدينةوالعمليات 

المنافسة والتعاقب والتكافل والصراع  حتى أصبحت المدينة معمال لدراسة السلوك اإلنساني على 
 . "روبرت بارك"حد تعبير رائد المدرسة 

راسة العالقات بين اإلنسان وبيئته بد ؛جمال اهتمام األيكولوجيا البشرية االجتماعيةويمكن إ
عمل اإلنساني المتبادلة بينه وبينها ويتضمن هذا التفاعل ظهور أنماط وأساليب للتفكير وال واآلثار

 (2)م البحث لتحسين هذه األساليب وتطويرها.الستغالل الطبيعة، ث
للتنمية  المحليين اعلينمن خالل دراسة آراء الفتحاول دراستنا الوقوف عليه،  ما وهذا

تعامالت اإلنسان غير المدروسة والسليمة مع البيئة، وما  إبرازمن حيث  المستدامة بوالية "بسكرة"
                                                           

 .115، 110، ص ص1981: ترمجة حممود اجلوهري وآخرون، دار املعارف، القاهرة، جتماعيعلم االجتماع والنقد االيت، يب، بوتيمور:  (1)
 .314نيقوال تيما شيف: مرجع سابق، ص  (2)
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له أن ينعكس على هذه التعامالت من آثار سلبية على البيئة الطبيعية واالجتماعية وكيف يمكن 
 لعيش ببيئة نظيفة وسليمة األجيال القادمة في ا يتعامل مع البيئة ليضمن حق

 مفهوم النسق األيكولوجي:-ج
اهتمام علماء االجتماع بدراسة  لمتبادلة بين اإلنسان والبيئة بدأنظرا ألهمية تتبع العالقات ا

 ،وغيرهاتصادية والسياسية واالجتماعية...النسق األيكولوجي، وأثر العوامل البيئية في األنساق االق
حد يمكن االعتماد على أي المجتمع والى ومدى تكيف اإلنسان مع الظروف البيئية السائدة في 

ولعل االهتمام الحقيقي بدراسة النسق األيكولوجي لم يبدأ إال في  ؟ هذه الظروف في تفسير السلوك
الربع الثاني من القرن الماضي، حيث بدأت الدراسات السوسيولوجية تهتم بأمور أخرى غير مجرد 

ها إلى العالقات التي تقوم بين أفراد المجتمع وصف الظواهر االجتماعية، حيث بدأت تولي عنايت
 وموارد الطبيعة التي يشتمل عليها ذلك المجتمع.

ولقد تمخض عن اهتمام علماء االجتماع بدراسة األنساق األيكولوجية إلى محاولة وضع 
" في تعريفه للنسق األيكولوجي على أنه عبارة عن محصلة تعريف مناسب لها، حيث ذهب "جيتز

لنسق ا عرفرتباط عناصر البيئة والكائنات الحية والتفاعل القائم بين هذه العناصر، كما نهائية ال
األيكولوجي على أنه " بناء يتركب من أجزاء وعناصر مختلفة تنتظم فيما بينها، كما أن العالقات 

 (1)المتبادلة بين هذه العناصر هي أساس هذا البناء".
لماء االجتماع لمفهوم النسق األيكولوجي نجد أن النظرة ع هووفقا لهذه التعريفات التي يتبنا

التي تتالءم مع هذه التعريفات ترى أن النسق األيكولوجي يؤلف عنصرًا أساسيا من عناصر البناء 
االجتماعي نظراً   للعالقات المتبادلة بينه وبين األنساق األخرى التي يتألف منها المجتمع، ومن 

دراسة النسق  األيكولوجي بعيدًا عن األنساق األيكولوجية األخرى  هذا المنطق يصبح من العسير
ويصبح من الضروري على عالم االجتماع عند دراسته للمجتمع وتحليله لبنائه االجتماعي، أن 

 يتعرف على مدى التفاعل والتساند الوظيفي بين األنساق األيكولوجية واالجتماعية.
دراسة النسق االيكولوجي ظهرت العديد من التفسيرات وانطالقا من اهتمام علماء االجتماع ب

رحلة من مراحل مإلى أنه في كل  1971 "أودم" للعوامل التي تسهم في اإلخالل بتوازنه حيث أشار
تطور المجتمع هناك أساليب تتالءم معها، وتعد هذه األساليب جزءًا من ثقافة المجتمع وأسلوبه في 

ثم يتحدد نمط اإلنتاج بناء على اإلطار التنظيمي للمجتمع، ففي  التعامل مع موارده الطبيعية، ومن
المجتمعات البدائية تتميز أساليب اإلنتاج بالبساطة التي ال تستدعي قيام األفراد بإجراء تغييرات 
على أنساقهم البيئية ومن هنا يتسم النسق االيكولوجي بأنه غير معقد، ومع زيادة التقدم وتغير شكل 

                                                           

، ص ص 1981، دار املعارف اإلسكندرية،مدخل لدراسة االنسان والبيئة والمجتمع، األيكولوجيا االجتماعيةالسيد عبد العاطي السيد:  (1)
425- 426 . 
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صوال إلى المجتمعات الصناعية وما بعد الصناعية تصبح أنماط اإلنتاج أكثر المجتمعات وو 
األكثر تطورًا، ويصاحب  ةتعقيدًا،  ويؤدي هذا إلى ابتكار العديد من األساليب واألدوات التكنولوجي

هذا التطور تغير في النسق االيكولوجي ليصبح مع درجة عالية من التعقيد ويكون التغيير في 
كولوجي باإلفراط في استخدام موارد البيئة المتجددة وعير المتجددة، والتي تمثل مدخالت النسق االي

الذي يؤدي إلى مزيد من االستنزاف للموارد البيئية والتلوث بكل  يفي عملية اإلنتاج الصناعي والبيئ
 (1)أنواعه.

شكالية البيئة )د ونود من خالل دراستنا راسة آلراء هذه والموسومة بالتنمية المحلية وا 
تأكيد هذا االرتباط والتكامل بين األساليب  الفاعلين المحليين للتنمية المستدامة بوالية بسكرة( ؛

التنموية واألنساق االيكولوجية واالجتماعية من خالل إبراز عدم التوازن الذي يحدث في األنساق 
وبالتالي تصبح هذه  ،األنساق غير السليم مع هذه اإلنسانيااليكولوجية واالجتماعية نتيجة لتعامل 

األنساق غير متفاعلة مع بعضها البعض بشكل يسهم في تحقيق التكامل والتماسك وبالتالي يختل 
 .التوازن ويؤدي إلى حدوث ما يسمى باألزمة األيكولوجية

ولكي نحافظ على توازن النسق األيكولوجي ونضمن اتساقه مع النسق االجتماعي، ينبغي 
المجتمع وقيمه مدعمة لقيام األفراد بسلوكيات ايجابية تجاه البيئة، بحيث تشمل هذه أن تكون ثقافة 

السلوكيات على طرح القيم المادية ونبذها، وعدم االفراط في استنزاف الموارد البيئية، إلى جانب 
إدخال البعد البيئي في التنمية واستمرارها بشكل يضمن حق األجيال القادمة بالعيش ببيئة صحية 

 وسليمة.
ومما سبق يمكن القول أن األيكولوجيا البشرية هي األقرب إلى تحقيق مسعانا، وتحديد 

لتوافقها مع  -السالفة الذكر–مسار هذا البحث، وسوف نحاول االهتداء بجزء كبير من أفكارها 
  توجهات هذا البحث.

 

                                                           

 .20سان حممد حفظي صادق، مرجع سابق، ص إح (1)
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 تمهيد:

 نمهتمام، من القضاٌا الجدٌرة باال طرح التراث السوسٌولوجً عبر العقود الماضٌة العدٌد

بٌنها ذلك الكم الهابل من الكتابات والمؤلفات التً تناولت قضٌة العالقة بٌن اإلنسان والبٌبة، وعلى 

تناول  أن إالتطرق العدٌد من العوم لبحث هذه العالقة من حٌث طبٌعتها وهدفها،  منالرغم 

علم االجتماع من  المعرفة العلمٌة، وربما ٌرجع هذا إلى أن ءرااثلها أسهم فً  السوسٌولوجً

خالل تعامله مع اإلنسان والجماعات والنظم والتنظٌمات والثقافة... ومن خالل نظرته الشمولٌة 

 وأدواته البحثٌة، ٌمكنه أن ٌسهم فً استجالء العدٌد من الحقابق الجدٌرة بالبحث والتقصً.

عند الرواد ونهدف من خالل هذا الفصل الوقوف على االهتمامات المبكرة بدراسة البٌبة 

من خالل ما لحق بها من األوابل، كما ٌهتم بفحص االهتمامات الحدٌثة ورؤٌتها لقضاٌا البٌبة، 

تطورات وتغٌرات كان لها انعكاساتها على منظوراتهم ورأٌتهم، كما نقوم فً هذا الفصل 

لثقافٌة االجتماعٌة وا كاألبعادباستعراض العدٌد من القضاٌا السوسٌولوجٌة المرتبطة بالبٌبة 

 لدراسة البٌبة، وكذا األبعاد السٌاسٌة لمشكالتها.
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 :االهتمامات التقليدية بدراسة البيئة في علوم االجتماع -أوال

لالهتمام بالقضاٌا البٌبٌة إسهامات عدٌدة من جانب معظم العلوم شهدت البداٌات األولى 

على بلورة علماء االجتماع األوابل للعدٌد من  اإلنسانٌة واالجتماعٌة، ولقد كانت لهذه البداٌات أثر

 األفكار والمبادئ التً تدور حول طبٌعة العالقة بٌن اإلنسان والبٌبة.

أول محاولة علمٌة أفسحت  ;9:8وخاصة كتابة أصل األنواع " دارون  "وتعد كتابات 

ه مهمة تفسٌر ون بظهور علم ٌناط بدار"بٌن اإلنسان والبٌبة، فقد بشر الطرٌق لفهم العالقة 

والطبٌعة من حولنا،  بٌن البٌبة والحٌاة كضرورة حتمٌة لتحقٌق الفهم الشامل ألسرار الكونالعالقة 

عانً الصراع من أجل البقاء، والذي ٌشمل كافة العوامل التً تؤثر فً ون" ببحث مكما قام "دار

الحٌاة المتنوعة ببٌبتها بقاء الكابنات الحٌة وتكاثرها، ومن هنا أصبح البحث فً ارتباط أشكال 

 .1تشكل محور االهتمام لما عرف بعد ذلك باسم الدراسات الٌكولوجٌة

 lاأللمانً "ارنٌست هٌكل"  األحٌاءعالم  إلىوٌرجع استخدام مصطلح "أٌكولوجٌا" تارٌخٌا 

ٌشٌر بها إلى عالقة الكابن الحً ببٌبته " Oekolgie"، حٌث استخدم كلمة ;9:8ألول مرة عام 

 .2وٌة وغٌر العضوٌةالعض

 " oikos" مشتق من كلمتٌن ٌونانٌتٌن هماوهو  Ecologyثم عدل اللفظ بعد ذلك إلى   

أصل االسم  إلىوتعنً دراسة؛ مما ٌعنً أن االٌكولوجٌا استنادا "  logo"وتعنً بٌت أو موطن، 

"oikos logo   "  بنات الحٌةالبٌبة التً تعٌش فٌها الكا«أو  »المكان«ٌقصد به علم الموطن«
3 

إال أنه بمرور الوقت وفً أواخر القرن التاسع عشر استخدم هذا المصطلح فً وصف  

 األسالٌب ودراسة الطرق التً تعٌش بها الكابنات الحٌة فً بٌبتها.

ومن ثم أفرز لنا اهتمامات االٌكولوجٌا بدراسة اإلنسان فً عالقته بالبٌبة اتجاه العلوم 

استخدام هذا المدخل االٌكولوجً فً دراساتهم المتخصصة، حٌث اهتم  االجتماعٌة واإلنسانٌة فً

 من هذه العلوم بإبراز جانب من جوانب هذه العالقة.كل علم 

                                                           
، يئة في المجتمع المصريوعالقتها بالب دراسة لمشروعات التنمية إستراتيجية التنمية والبيئة في العالم الثالثإحسان حممد حفظي صادق:  -1

 .5رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف علم االجتماع، جامعة اإلسكندرية، مصر، ص 
 .31، ص 6002، د.ط، املكتبة اجلامعية اجلديدة، اإلسكندرية، البيئة والمجتمعحسني عبد احلميد رشوان:  -2
 .31، ص 6005، د.ط، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، محاور تدهورها وأثرها على صحة اإلنسانحممد مخيس الزوكو:  -3
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 علم االقتصاد -1

توفر  البٌبة باعتبارها مجموعة من المصادر والموارد التً إلىٌنظر علم االقتصاد 

ذا المصدر، فالبٌبة هً التً تمد النظام الخدمات والحاجٌات لإلنسان، ومن ثم ٌجب الحفاظ على ه

بالمواد الخام التً تتحول إلى منتجات استهالكٌة كما توفر له الطاقة، وفً النهاٌة تعود االقتصادي 

 .1هذه المواد وتلك الطاقة إلى البٌبة كمواد استهالكٌة

مناقشات ولقد ترك علماء االقتصاد الكالسٌكٌٌن تراثا من األفكار التً ارتبط بعضها بال

أن أعداد السكان  إلى :;99فً مقابله حول السكن سنة " الحدٌثة عن البٌبة، حٌث أشار "مالتوس

نفاذ المواد الغذابٌة، ومن ثم ٌجب التفكٌر فً عواقب الصراع الذي ٌسببه  إلىالمتزاٌدة ستؤدي 

 .2هذا الضغط السكانً

ء األمم تأثٌر كبٌر على دراسة فً طبٌعة ومسببات ثرا « "سمٌث"أدام كما كان لكتاب 

مهتما بشكل أساسً بمشكلة التنمٌة  "ادم سمٌث"الدارسٌن وواضعً السٌاسة االقتصادٌة، فقد كان 

االقتصادٌة، حٌث كان هدفه هو التعرف على كٌفٌة حدوث النمو االقتصادي، وماهٌة العوامل 

تبدأ فإنها تصبح متجددة " فان عملٌة التنمٌة عندما  والسٌاسات التً تعٌقه، وحسب " ادم سمٌث

ذاتٌا، ففً ظل وجود بعض التراكم الرأس مالً وتوفر السوق الكافً فان تقسٌم العمل والتخصص 

ٌأخذ مكانه مما ٌؤدي إلى زٌادة الدخول، وٌترتب عن الزٌادة فً الدخول توسٌع حجم السوق 

مل وكذلك لنمو الدخل، فضال عن تزاٌد االدخار واالستثمار، وٌمهد هذا الطرٌق لتقسٌم أكبر للع

وٌنتج عن تقسٌم العمل مٌزة أخرى هً تزاٌد تٌار األفكار الجدٌدة واألفضل إلنتاج السلع، حٌث 

الرأس مالً الذي أصبح ممكنا عن طرٌق تقسٌم العمل والتخصص ٌأخذ صور سلع أن التراكم 

ة من خالل ندرة ٌرى حدود لهذه العملٌة التراكمٌة للتنمٌ "ادم سمٌث"ومعدات أفضل، غٌر أن 

فمع تقدم االقتصاد من خالل التراكم الرأسمالً ونمو السكان تزداد صعوبة  المواد الطبٌعٌة؛ 

 .3التغلب على قٌد الموارد الطبٌعٌة

                                                           
، ص ص 6002، ترمجة حممد، حسن حسني وحممود حامد عبد الرزاق، دار املريخ، اململكة العربية السعودية، التنمية االقتصاديةميشال تودارو:  -1

602-601. 
 .51 – 62، ص ص 6002شر والتوزيع، عمان، ، مكتبة اجملتمع العريب للنالتنمية والسكانأمحد سامي الدعيوسي:  -2
، ص ص 6001الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  سياستها، -نظرياتها -مفهومها –التنمية االقتصادية حممد عبد العزيز عجمية وحممد علي الليثي:  -3

26- 23. 
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كما ذهب "رٌكاردو" إلى أن النمو االقتصادي سوف ٌتالشى على المدى الطوٌل، وال  

نوعٌة األرض المتاحة ومدى جودتها، ى إل وإنماٌرجع ذلك إلى ندرة الموارد الطبٌعٌة فحسب، 

فمع تزاٌد السكان ٌتزاٌد استزراع األرض األقل جودة لمقابلة الطلب المتزاٌد على الطعام، غٌر 

خطٌرا أمام تحقٌق النمو االقتصادي، كما أن قلة التطور  اأن عدم توفر األرض الخصبة ٌقف عابق

 .1اجاإلنتالتكنولوجً وانعدامه سوف ٌؤدي إلى ثبات 

فقد أهملت النظرٌات  ،بدراسة البٌبة لدى علماء االقتصاد الكالسٌكٌٌنورغم هذا االهتمام 

بٌن  "كٌنز" وغٌرهم تلك العالقةواالقتصادٌة الشهٌرة والتحلٌالت المختلفة لكل من " شومبٌتر" 

االقتصاد الموارد االقتصادٌة واالٌكولوجٌة، ولقد ظهرت بوادر تلك االنتقادات فً تحلٌالت عالم 

وتقٌده لنظرٌات النمو االقتصادي وأفكار المدرسة الكنزٌة، ومن هذا المنطلق ظهرت "سوداي" 

أراء وتصورات اقتصادٌة تبناها جانب كبٌر من علماء االقتصاد حٌث اهتمت بضرورة إعادة 

 .2تحلٌل نظرٌات التنمٌة ومفاهٌمها وربطها باإلبعاد األٌكولوجٌة

إلى بداٌة ظهور  ألٌكولوجٌةا د فً ذلك الوقت للتنمٌة باإلبعادوٌعد ربط علماء االقتصا

بعض المشكالت البٌبٌة وخاصة استنزاف األراضً كتعرٌة التربة وإزالة الغابات والزٌادة فً 

استغالل بعض الموارد الطبٌعٌة، ومن ثم ظهور الحاجة إلى ضرورة وضع قٌود على تدهور 

البٌبٌة فً التنمٌة لالهتمامات  هصاد فً ذلك من خالل إدماجالموارد البٌبٌة؛ وقد ساهم علم االقت

االقتصادٌة، مما ٌؤدي إلى الحصول على حد أقصى من اإلنتاج االقتصادي مع محاولة المحافظة 

 على رصٌد األموال االقتصادٌة والموارد األٌكولوجٌة عبر العصور.

 علم الجغرافيا  -2

ٌا بشرٌة، ولعل من أبرز هؤالء الجغرافٌٌن نادى علماء الجغرافٌا بضرورة قٌام أٌكولوج

ساد "كارل ساور" لذي نظر إلى األٌكولوجٌا فً ضوء النشاط البشري العام، ومن هذا المنطلق 

ٌعنون بها  كانوااعتقادا من علماء القرن التاسع عشر أطلق علٌه الحتمٌة الجغرافٌة، والتً 

نوعا معٌنا من السلوك فً حٌاتهم  التً تفرض على البشرٌةالشروط واألحوال الجغرافٌة 

 لً عنها.جتماعٌة واالقتصادٌة ال ٌمكن التخاال

                                                           
1 - David Pearce, Kerry turner: economics of Natural resources and environment, the 

Gohans Hapkins 1990,      PP 6-7 
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الحتمٌة الجغرافٌة فً القرن  أشكال دورا فً ابتداع شكل من  "هنري بكل"ولقد لعب 

 فقط حٌنما ٌزٌد اإلنتاج حسن االستهالك، ٌحدثالتاسع عشر، حٌث أكد على أن التقدم الثقافً 

والغذاء المتاح،  ل الظروف المناخٌة المواتٌة والتربةمجموعة من العوامل مثنتٌجة لوهذا الفابض 

حٌث كان توفر هذا الفابض من الغذاء فً القدٌم ٌعتمد على طاقة اإلنسان من جهة وعلى البٌبة 

الطبٌعٌة من جهة أخرى، فالمناخ هو الذي ٌحدد نوعٌة العمل، حٌث ٌجعل المناخ المعتدل اإلنسان 

 بٌنما ٌدفع به المناخ الحار إلى الكسل. أكثر نشاطا،

أن البٌبة الجغرافٌة تؤثر بشدة فً اإلنسان البدابً، ثم ٌأخذ هذا التأثٌر اعتقد "بٌكل" كما 

ٌتالشى مع تقدم  البشرٌة ألن المراحل التارٌخٌة الالحقة تتمٌز  بتعاظم سٌطرة اإلنسان على 

تابات الجغرافٌة االختفاء اآلن من معظم الك البٌبة، ومن ثم بدأت هذه الحتمٌة الجغرافٌة فً

 .1المعاصرة

 علم النفس  -3

دورا هاما فً إحداث ثورة  99;9"هربرت واٌت" سنة  لعبت دراسات " روجر باركر"و

منهجٌة فً مجال الدراسات السٌكولوجٌة، والتً تمثلت فً انتقال من مجال العمل المعملً إلى 

ر فرع جدٌد ومن هذا المنطلق ظهاد فً الظروف الطبٌعٌة، مجال المالحظة المباشرة لسلوك األفر

فً علم النفس أطلق علٌه اسم علم النفس البٌبً أو األٌكولوجً، حٌث ٌهتم بتحلٌل مجرى السلوك 

ألفراد كما ٌحدث فً البٌبة بشكل طبٌعً، هذا فً مقابل االهتمام التقلٌدي لعلم النفس الطبٌعً ل

 .د السلوك الفردي الثابت وقٌاسه تحت ظروف ثابتة ومفروضةبالفروق الفردٌة من خالل تحدٌ

وقد شكك " سٌلز" فً كفاءة المعالجة العلمٌة لبعض جوانب السلوك اإلنسانً، مؤكدا 

ذات المتغٌرات المتعددة على التجارب ذات المتغٌر الواحد،  الحقلٌةأفضلٌة المالحظات والتجارب 

وك تحدٌد تأثٌر المتغٌرات البٌبٌة على تنوع أنماط السلب هتموٌرى"سٌلز" أن علم النفس البٌبً ٌ

فً دراسة العالقة بٌن السلوك اإلنسانً وبٌن البٌبة التً ٌحددها  "اإلنسانً، كما حدد "بروشانسكً

 اإلنسان، تلك البٌبة التً ٌستطٌع اإلنسان تعدٌلها بطرٌقة أو بأخرى.

دٌد دور العوامل غٌر السٌكولوجٌة ولعلنا نجد فً اهتمام بعض علماء النفس بعد ذلك بتح

التً تمثل مجموع من الظواهر التً فً السلوك اإلنسانً تطبٌقا واضحا لمفهوم البٌبة األٌكولوجٌة 
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تحدث حدوثا طبٌعٌا وتتمٌز بوقوعها خارج الجسم اإلنسانً، كما أن لهذه البٌبة األٌكولوجٌة 

 .1وك الفرديفوابدها التً ال تتطابق مع القوانٌن التً تحكم السل

 ولوجيااألنثروب - 4 

ولوجٌا بدراسة الشعوب والمجتمعات البدابٌة أو البسٌطة التً تتمٌز بأنها أقل تهتم األنثرب

عددا وأصغر حجما وأبسط تنظٌما وأكثر تأثٌرا بظروف البٌبة الطبٌعٌة لبساطة تكنولوجٌاتها 

جٌا بدراسة العالقات المتبادلة بٌن هذه ولواألثروب علماءٌهتم المستخدمة ولذلك كان من المتوقع أن 

 الشعوب وبٌباتها الطبٌعٌة.

حٌث أكد  ولوجٌا المبكرة؛لدراسات األنثروبوٌظهر ذلك فً العدٌد من الكتابات وا

على العالقة الوثٌقة بٌن العوامل البٌبٌة وطرٌقة الحٌاة فً هذه المجتمعات البدابٌة، كما "كروبٌر"

لمشكالت الناجمة عن تفاعل طرق حٌاة الشعوب والجماعات س" بدراسة ات"هرسكوفٌ اهتم

 .2البٌبٌة

، أنه :9;9سنة  »الدراسة األٌكولوجٌة للثقافة«ـ ش "ساٌك" فً مقاله المعنون بكما ناق

ثقافة، ولوجٌن أن ٌوجهوا مزٌدا من اهتماماتهم للجوانب األٌكولوجٌة فً الٌتعٌن على األنثروب

جً بثقافة أي شعب لن تكون كافٌة ما لم ٌنظر إلٌها على أنها كل ولوحٌث ٌرى أن معرفة األنثروب

ظور األٌكولوجً متكامل، وما لم ٌفسر كل توزٌع لعناصرها مع الظروف البٌبٌة ومع أن هذا المن

النثروٌولوجٌا األوابل إال أن بلورته ترجع إلى العالم  علماءلدى كثٌر من  كان مقبوال وشابعا

 «تعرٌفا لألٌكولوجٌا الشفافة باعتبارها  88;9حٌث وضع فً عام   األنثروٌولوجً "ستوارد"

»دراسة توافق نماذج معٌنة من الثقافات التً تتالءم مع بٌبات محددة
3. 

وتعنً األٌكولوجٌا الثقافٌة بدراسة العملٌات التً من خاللها تتوافق المجتمعات مع بٌباتها، 

ا ٌترتب على هذه التوقعات المجتمعٌة من تحوالت فٌها فً تحدٌد م المحورٌة المشكلةكما تتمثل 

والتحوالت فً حدود ارتباطها  التوافقٌاتأو تطور اجتماعً، وتحلٌل هذه  ةجوهرٌ اجتماعٌة

نظٌم لتفاعل القابم بٌن المجتمعات والبالعملٌات األخرى للتغٌر، لذلك فهً تعنً أساسا با

 بة الطبٌعٌة من ناحٌة أخرى.االجتماعً بعضها بعض من ناحٌة، وبٌنها وبٌن البٌ
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وقد ٌقترب منهج البحث فً األٌكولوجٌا الثقافٌة من المنهج المستخدم فً األٌكولوجٌا 

الهتمامها ببحث التفاعالت التً تتم بٌن مختلف الظواهر الطبٌعٌة داخل حدود البٌولوجٌة، وذلك 

ألنواع البٌولوجٌة، كما ال المالمح والخصابص االجتماعٌة با تعادل المنطقة، ولكنها مع ذلك ال

 عل.افتتتخذ من المنافسة وحدها عملٌة أساسٌة لهذا ال

الثقافٌة تعنً أوال بالتمٌز بٌن مختلف  األنساق والنظم السوسٌو ثقافٌة، كما  فاألٌكولوجٌا 

من التعاون والمنافسة باعتبارهما عملٌتان متكاملتان للتفاعل، إلى جانب أنها تسلم  تنظر إلى كل

المحلً توافقات البٌبة تعتمد على حاجبات األفراد، وعلى التكنولوجٌا، وبناء على المجتمع  بأن

والخصابص النوعٌة للبٌبة، ومن ثم تنطوي األٌكولوجٌا الثقافٌة على تحلٌل التوافقٌات التً تحدث 

 .1فً البٌبة االجتماعٌة

الثقافة وعالقتها بالبٌبة ضورا خاصا حول طبٌعة تقدم من وهكذا فان األٌكولوجٌا الثقافٌة

سبل واإلنسان، إذ أن المكونات األساسٌة والمختلفة للثقافة كالتكنولوجٌا واللغة، واالتصال و

لبٌبة، وأن النظم السوسٌو ثقافً العٌش.. وغٌرها تستجٌب بطرٌق مختلفة للعملٌات التوافقٌة ا

األفراد فً البٌبة، إضافة أن ووالثقافٌة  المختلف تؤثر وبعمق فً تفاعل العوامل السٌولوجٌة

اٌٌر التً تحكم والمع ن وٌعدلون الثقافة التً تضم القٌمومع بٌباتهم ٌخلقو مع اآلخرٌن تفاعلهم

 .2الفكر والتفاعل

 البيئة عند علماء االجتماع األوائل: -ثانيا

ٌشمل  مع علماء البنابٌة الوظٌفٌة على أن المجتمع كثٌر التركٌب والتعقٌد، ألنه قفلعلنا نت

على اإلنسان وبنً جنسه والبٌبة التً ٌعٌش فٌها، لذلك كان اهتمام علماء االجتماع بالبٌبة أكثر 

حٌث ٌهتم علم االجتماع بالكشف عن مدى تكٌٌف األفراد مع البٌبة عمقا عن العلوم األخرى؛ 

وكذا صور  الفٌزٌقٌة، وأثر ذلك على تحدٌد نوع العالقات االجتماعٌة السابدة فً هذا المجتمع،

 التنظٌم االجتماعً.

للرواد األوابل فً علم االجتماع، ومد المبكرة  لنا نهتم بإلقاء نظرة على الجهودهذا ما جع

 الفكر األٌكولوجً المعاصر.اهتمامهم بتطوٌر 
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 ابن خلدون:_1

ٌعد ابن خلدون من الراد األوابل فً علم االجتماع، إذ ٌرجع إلٌه الفضل فً تحدٌد 

لعمران فً دراسة االجتماع اإلنسانً وظواهره، حٌث قسم هذا الموضوع إلى موضوع علم ا

الحضر وتوزٌع وقسمٌن أساسٌن، ٌتعلق القسم األول ببٌبة المجتمع، وما ٌتصل بظواهر البدو 

األفراد على المساحة التً تشغلها، والنظم التً تسٌر علٌها المجتمعات فً هجرة أفرادها وفً 

 كثافتهم.

م الثانً بدراسة النظم العمرانٌة التً تختلف باختالف النشاط العمرانً إلى وٌتعلق القس

 ظواهر سٌاسٌة واقتصادٌة وتربوٌة وأخالقٌة وجمالٌة ودٌنٌة ولغوٌة. 

ولقد أدرك ابن خلدون من خالل أسفاره الطوٌلة سر تباٌن المجتمعات وتشابهها وأرجعها 

جتمعات فً ى به هذا إلى بٌان أوجه االختالف بٌن المإلى أثر البٌبة والعوامل الجغرافٌة، ولقد أد

 .1نظم االجتماعٌة السابدةالعادات والتقالٌد وال

 :(1655-1661) مونتيسكيو -2

أن ٌوضح المبادئ األساسٌة  »روح القوانٌن«فً كتابه الشهٌر  "مونتٌسكٌو"لقد كان هدف 

وواضحا بٌن النظم والتشرٌع، وبٌن طابع البداٌة أنه هناك توافقا ملحوظا  ذمن استبان لهللتشرٌع، و

ط بٌن مختلف النظم والقوانٌن ووسابل الضب الشعوب التً تطبقها إلى جانب التفاعل المنسجم

" مونتٌسكٌو" فً البحث عن العوامل إلى  كل جماعة، ومن ثم شرع –االجتماعً التً تستخدمها 

ثرات الجغرافٌة وبخاصة ظروف المناخ؛ التنوٌع الثقافً وتباٌن األنماط البشرٌة ٌتمثل فً المؤ

إلى أن بحث هذه العوامل وتحلٌل أثارها ٌمكن من فهم السمات المختلة والمتماٌزة لشعوب  وانتهى

التنظٌمات المناسبة لكل نمط من األنماط البشرٌة المتنوعة العالم، كما ٌمكن من تحدٌد القوانٌن و 

ومهد لنظرٌة أخرى  ار أٌضاشأ هٌة الجغرافٌة فان"مونتٌسكٌو" على الحتم فباإلضافة إلى تأكٌد

كانت وال تزال سمة بارزة من سمات المنظر األٌكولوجً وهً اعتبار المكان وخصابصه عامال 

أساسٌا فً التنوع الثقافً واالجتماعً إضافة إلى تأكٌد مونتٌسكٌو على أهمٌة العوامل الجغرافٌة 
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كثٌر من العلماء عامال فً تطوٌر األٌكولوجٌا كان فً نظر ال فً تشكٌل النظم االجتماعً،

 .1بفرعٌها لثقافً واالجتماعًالبشرٌة 

 :(1113-1621) بنسرهربرت س-3

أبرز علماء االجتماع الذي كان إلسهاماته تأثٌر قوي على زٌادة  نم" ٌعد"هربرت سبنسر

التً كانت حجر  بدراسة البٌبة، وٌمكن إدراك هذا من خالل استعراض أفكاره األساسٌةاالهتمام 

أساس نظرٌة الزاوٌة فً بلورة العدٌد من األفكار األٌكولوجٌة المعاصرة وٌمثل المبدأ التطوري 

فً علم االجتماع، فلقد كان أول من اخترع عبارة البقاء لألصلح لٌشرح بها القوة  "سبنسر"

مجتمعات ٌؤدي إلى بقاء داخل الالربٌسٌة التً تكمن وراء التقدم التطوري، فالصراع فً سبٌل ال

حالة ٌعمل فٌها جمٌع الناس حالة من التوازن االجتماعً، فالمجتمعات فً رأٌه تتطور من  خلق

نفس األعمال إلى حالة ٌسودها التخصص والتعاون المتبادل، وفً مراحل الصراع األولى فً 

زلة إلى االتحاد سبل البقاء، تظهر الروح الحربٌة وتدفع الحرب المنظمة الجماعات الصغٌرة المنع

مع الجماعات الكبٌرة التً ٌسودها السالم، وفً وقت ما ٌؤدي التوازن بٌن المجتمعات إلى إتاحة 

 .2الفرصة الستمرار السالم فترات أطول

من المجتمعات  إلى أن الحقٌقة الربٌسٌة للتطور تكمن فً االنتقال "سبنسر"ومن ثم ذهب 

االنتقال عن طرٌق تكامل األشٌاء البسٌطة فً وٌحدث هذا  البسٌطة إلى المستوٌات األكثر تعقٌدا،

أشٌاء أكبر حجما، وكلما تعاظم الحجم تعاظم البناء والتطور، وتطورت كذلك الفروق فً القوة 

تباٌن وتفاضل فً الوظابف، ولقد مٌز "سبنسر" بٌن المجتمعات  ذألكوالمهن، وٌصاحب 

دة، وذلك عند محاولة لتفسٌر التطور الجتماعً، العسكرٌة البسٌطة والمجتمعات الصناعٌة المعق

فً المجتمع العسكري، بٌنما ٌسود التعاون وٌرى أن االختالف ٌكمن فً علبة التعاون اإلجباري 

االختٌاري فً المجتمع الصناعً، كما أشار إلى ما ٌمكن أن تفرضه الظروف البٌبٌة المختلفة من 

 .3أشكال التعاون والتنظٌم االجتماعً

ب المماثلة البٌولوجٌة، أي مماثلة المجتمع بالكابن الحً دورا أساسٌا فً بلورة العدٌد وتلع

من األفكار األساسٌة لدى "سبنسر"، وبخاصة أفكاره عن تماٌز الوظٌفة والتطور، ومن ثم 
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ٌنتظم فً نسق ٌماثل تماما الكابن العضوي؛ ٌنظر"سبنسر" إلى المجتمع اإلنسانً على أنه 

 وتدهور( فكما ٌنمو الطفل لٌصبح رجال، بالنسبة لكل منها واحدة ) نمو، نضج، فمراحل الحٌاة

كذاك ٌنمو المجتمع المحلً الصغٌر لٌصبح منطقة كبرى، وتنمو الدول لتصبح إمبراطورٌة، 

ورغم ذكر"سبنسر" للعدٌد من االختالفات بٌن المجتمع والكابن الحً، إال أن فكرة المماثلة 

النسق التً تشٌر إلى أن أي كابن ٌمكن تصوره على أن كل ٌتركب من أسهمت فً توضٌح فكرة 

وظٌفً متبادل، وهذا ما ٌصدق على كل من  أجزاء شبه مستقلة تتساند فٌما بٌنها، على نحو

النسق بهذا المعنى ٌشكل فكرة محورٌة ذات أهمٌة وتارٌخ طوٌل المجتمع والكابن الحً كما أن 

 .1فً التحلٌل األٌكولوجً

 يل دوركايم:ام -4

عالم اٌكولوجً. شأنه فً ذلك شأن "سبنسر"، إذ لم تكن وجهة النظر "دور كاٌم "لم ٌكن 

األٌكولوجً قد تطورت بعد فً مجال العلوم االجتماعٌة، ولكنه اطلع بطبٌعة الحال على كتابات 

طٌع أن نلمس ومع ذلك نستالنبات  عالم األحٌاء األلمانً" إرنٌست هٌكل" الرابد األول ألٌكولوجٌا 

بعض الجوانب الهامة للمدخل األٌكولوجً لدراسة المجتمع فً عدد من أعماله المشهورة؛ حٌث 

تعد إسهاماته فً مجال المرفولوجٌا االجتماعٌة بمثابة تأكٌد على أهمٌة دراسة العوامل 

بٌن البناء  انطالقا من كون المرفولوجٌا االجتماعٌة تمثل دراسة للعالقة األٌكولوجٌة فً المجتمع،

لمجتمع معٌن فً االجتماعً والبٌبة الفٌزٌقٌة، وخاصة الصور المادٌة التً تمٌز البناء االجتماعً 

التوزٌع المكانً من بٌبة فٌزٌقٌة محددة، كما تهتم بدراسة الظواهر السكانٌة كالكثافة والحجم و

 .2ناحٌة أخرى

راسات من الد 9;:9شر عام والذي ن »تقسٌم العمل االجتماعً«م" وٌعد كتاب "دوركاٌ

من األفكار والقضاٌا ذات الداللة الهامة فً المدخل العدٌد السوسٌولوجٌة الهامة التً انطوت على 

حٌث عالج فٌه أسباب تقسٌم العمل والنتابج المصاحبة له فً المجتمع، إذ  األٌكولوجً المعاصر؛

الحظ أن األولى تتمٌز بوجود نوع من قارن بٌن المجتمعات  القدٌمة والمجتمعات األكثر تطورا، ف

التضامن اآللً، وٌعتمد هذا النمط من التضامن على التماثل بٌن أعضاء المجتمع، كما ٌتمٌز 

السٌطرة على البٌبة، أما المجتمعات  نم أعضاء المجتمع بكونهم ال ٌمارسون إال قدر ضبٌال
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تباٌن؛ وإذا كان هذا التمٌز ٌشبه األكثر تطورا فٌسود فٌها التضامن العضوي ٌستمد أسسه من ال

متجانس إال أن الفارق بٌنهم ٌمثل  تباره تغٌرا من المتجانس إلى أالتصور "سبنسر" للتطور باع

 .1فً كون "دوركاٌم" لم ٌركز اهتمامه على ظاهرة التطور كما هو الحال عند"سبنسر"

ات اإلنسانٌة بقوله السبب الذي من أجله ظهر تقسٌم العمل فً المجتمعوٌفسر "دوركاٌم" 

إن تقسٌم العمل ٌرجع إلى التغٌرات التً تحدث فً البناء االجتماعً نتٌجة للزٌادة فً الكثافة  «

لتنافس، ومن ثم ٌضطر األفراد إلى االمادٌة؛ فالزٌادة المستمرة فً عدد السكان تزٌد من 

»التخصص من أجل أن ٌعٌشوا
2. 

التفسٌر على كاهل عوامل غٌر اجتماعٌة وهكذا نرى أن "دوركاٌم" ٌضع كل ثقته فً 

فس بٌنهم وبالتالً ة التً ترجع إلى زٌادة عدد السكان وبالتالً ٌزداد التناٌوهً العوامل البٌولوج

 ٌضطر األفراد إلى التخصص فً أعمالهم.

 : ماكس فيبر -5

ن لقد كان "ماكس فٌبر" من العلماء الذٌن أكدوا على أن البٌبة قضٌة مشتركة بٌن كل م

علماء االجتماع والعلوم األخرى فلقد ناقش أفكار عالم الكٌمٌاء "أوستوا" حول الطاقات 

االجتماعٌة ومدى تأثٌرها على تطور الجنس البشري، وكٌفٌة تكوٌن البٌبة الطبٌعٌة لهذه الطاقة، 

قة حول التغٌٌر والثقافة واالقتصاد والدٌن والسلطة تؤكد على العالولقد كانت كل آراء "فٌبر" 

 .3جتماعً والبٌبة التً ٌوجد فٌهاالمتبادلة بٌن التنظٌم اال

وعلى الرغم من أن التطور الذي لحق بالدراسات األٌكولوجٌة فً مٌدان علم االجتماع 

المؤسسٌن األوابل للمدرسة  "بٌرجس أرنٌست"ٌرجع الفضل فٌه إلى روبرت "بارك" و 

ق علٌه فً تراث علم االجتماع أن البداٌة كانت ، ألنه من المتف"شٌكاغو"األٌكولوجٌة فً جامعة 

 98;9ن" ، وخاصة فً كتابه الذي ظهر عام ٌفً كتابات عالم االجتماع األمرٌكً " تشارلز جالب

ورغم أن "جالبٌن" لم ٌستخدم كلمة  »التشرٌح االجتماعً ألحد المجتمعات الزراعٌة «بعنوان 

الفردٌة اهتم بتوضٌح العالقة المتبادلة بٌن أفراد أٌكولوجٌا صراحة؛ إال أنه فً دراسة للعالقات 

د على أنه ٌالمجتمع ومكونات البٌبة الطبٌعٌة السابدة، ولقد كان الهدف من هذه الدراسة هو التأك
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ٌوجد فً كل مجتمع من المجتمعات اإلنسانٌة مناطق طبٌعٌة تظهر تلقابٌا نتٌجة لتوفر ظروف 

منطقة من هذه المناطق أنواع معٌنة من النشاط االقتصادي  أٌكولوجٌة معٌنة، كما أنه ٌوجد فً كل

 .1واالجتماعً، بل والتنظٌم السٌاسً أٌضا الذي ٌتالءم مع هذه الظروف

ولقد انتشر هذا االتجاه فً كتابات علماء االجتماع فً أمرٌكة أمثال "روبرت بارك"  و" 

باعتبارها ظاهر طبٌعٌة تنشأ  ، وصف لها»مدنٌة«، حٌث قدم "بارك" فً مقاله  بٌرجس" أرنٌست

نتٌجة توفر عوامل طبٌعٌة ال ٌمكن التحكم فٌها، كما أشار إلى أن لكل مدنٌة تنظٌمها الخاص الذي 

تنقسم بمقتضاه إلى مناطق مختلفة، إلى جانب كون لكل منطقة خصابصها االجتماعٌة والثقافٌة 

 تطبع حٌاة أهلها بطابع خاص.التً 

دى "بارك" فً تقسٌمه التنظٌم االجتماعً للمجتمع إلى مستوٌٌن وتتمثل نقطة االنطالق ل

أحدهما مستوى حٌوي، حٌث تمثل فٌه عملٌة التنافس العملٌة األساسٌة كما هو الحال فً المجال 

 حٌث ٌمثل فٌه االتصال والتطابق العملٌة األساسٌة،الحٌوي الطبٌعً واآلخر المستوى الثقافً 

القانون المسٌطر على الحٌاة، ولقد أكد "بارك" على قالب بمثابة وٌكون النظام األخالقً والت

ضرورة تركٌز األٌكولوجٌا على المستوى الحٌوي للتنظٌم االجتماعً، انطالقا من كون المجتمع 

المحلً عبارة عن تجمٌع إنسانً ٌعٌش فً إقلٌم جغرافً محدد وثابت، وتواجهه عملٌات شبه 

ثٌل والصراع، ومن ثم ٌرى أن التحلٌل على هذا المستوى ال طبٌعٌة كالتنافس والتعاون والتم

 .  2ٌكون بحاجة إلى االهتمام بالقٌم واألفكار التً تربط بٌن األفراد

قٌمة اإلسهامات التً قدمها "بارك" من خالل تأكٌده على الدور الذي وعلى الرغم من 

ن إغفاله ألهمٌة الجانب الثقافً فً تلعبه األٌكولوجٌا البشرٌة فً دراسة الحٌاة االجتماعٌة، إال أ

العدٌد من االنتقادات التً ٌرى أصحابها أن البٌبة رغم ما  هالتحلٌل والتفسٌر مسألة أثارت حول

تقرضه من قٌود على النمو الثقافً إلى أن هذه القٌود تتوقف على حالة الثقافة والتً تعتمد بدورها 

افٌة من جماعة أخرى ومن ثم فان التطور الثقافً ثقعلى عوامل أخرى مثل االنتشار أو استعارة 

ٌحرر اإلنسان من القٌود التً تترتب على وجوده فً بٌبة معٌنة، إذ تجعله أكثر إدراكا لجوانبها، 

ووعٌا بإمكانٌاتها، كما ٌصبح أقل اعتمادا على البٌبة ومن ثم فالعالقة بٌن الثقافة والبٌبة فً تفاعل 

التفاعل نع التطور التكنولوجً، وٌعنً هذا أنه فً المراحل األولى مستمر، وٌتغٌر وٌتبدل هذا 
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للتطور التكنولوجً ٌكون األفراد اعتمادا فً حٌاتهم على البٌبة ومع التطور ٌصبح األفراد قادرٌن 

 على إعادة تشكٌل البٌبة بصورة تمكنهم من مواجهة احتٌاجاتهم المادٌة.

حول اإلطار  .هانلٌارك" ما وجهته له "مٌال أومن أهم االنتقادات التً واجهت آراء "ب

النظري لألٌكولوجٌا، كما ظهر عند "بارك"، حٌث نادت بضرورة العمل على إعادة توجٌه 

 .1و مالبمة للدراسة السوسٌولوجٌةالمدخل على نحو أكثر كفاءة 

وكرد على هذه االنتقادات بذلت العدٌد من المحاوالت إلعادة تحدٌد مجال البحث 

على مجاالت تتمثل فً التنظٌم  ولوجً لٌشمل إلى جانب اهتمامه بالتوزٌع المكانً للظواهراألٌك

العدٌد من الدراسات  28;9بعد المعٌشً الذي ٌنبثق عن التفاعل األٌكولوجً، وقد شهدت فترة ما

التً اهتمت بتطوٌر العدٌد من المفاهٌم األٌكولوجٌة، كما ظهرت فً هذه الفترة العدٌد من 

 والت لتطوٌر المدخل األٌكولوجً فً علم االجتماع.المحا

 .)االهتمامات النظرٌة الحدٌثة( المداخل النظرية في دراسة البيئة  -ثالثا

لم ٌعد علو االجتماع ٌنظر إلى اإلنسان على أنه ٌعٌش فً عزلة محصورا بعالقته ببنً 

لظروف البٌبٌة المحٌطة به، لكً تشٌر إلى مدى تأثٌر اإلنسان باجنسه، فلقد امتدت هذه النظرة 

وٌرجع هذا إلى كون اإلنسان ٌعٌش فً مجتمع ٌشغل رقعه معٌنة من األرض، وتحٌط به ظروف 

 بٌبٌة ٌتأثر بها، وتؤثر على نظمه االجتماعً واالقتصادي والسٌاسً.

وقد أشار بعض علماء االجتماع إلى وجود حتمٌة بٌبٌة، كما أشار البعض اآلخر منهم إلى 

العوامل البٌبٌة تسهم فً تفسٌر السلوك اإلنسانً  أن عدٌد من المتغٌرات األخرى غٌروجود ال

ومدى قدرته على التكٌف على البٌبة؛ وقد اختلفت اآلراء حول هذه القضٌة، وظهرت أربع 

 مدارس باتت بمثابة مداخل ألي دراسة بٌبٌة متخصصة وهً:

 المدارس الحتمية ) النظرية األيكولوجية(:  .1

أنصار هذه المدرسة أن البٌبة الطبٌعٌة هً العامل األساسً فً نشأة وتشكٌل الثقافة  ٌرى

والنظم االجتماعً، وأن االختالف القابم بٌن المجتمعات اإلنسانٌة، فً التنظٌم والعادات والتقالٌد 

تماعً والمناخ ترجع فً األصل إلى اختالفات فً الظروف البٌبٌة والجغرافٌة فالثقافة والنظم االج

تفسر على أساس البٌبة الطبٌعٌة كالطقس، والتضارٌس مثال؛ ومن ثم ٌطلق علٌها المدرسة البٌبٌة 
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" هٌبو   ولٌس مخٌرا، وكان من روادها األوابل  اوهً تؤمن بأن اإلنسان خالل ألحتم البٌبً مسٌر

س االتجاه ، اللذان ربطا بٌن المناخ وطبابع الشعوب وعاداتهم، وقد ظهر نفقراط"و" أرسطو"

 .1فً العصور الوسطى "ابن خلدون"الحتمً فً مقدمة 

لم ٌكن الفكر الحتمً مبلورا كنظرٌة أو فلسفة واضحة المعالم حتى منتصف القرن التاسع 

عشر، عندما أعلن األلمانً " فردرٌك اثرل" مبدأ الحتمٌة فً عالقة اإلنسان مع البٌبة، وقد 

(؛ وٌقوم الفكر الحتمً أو البٌبً على أساس  2:;9ة ظهرت فً كتابه ) جغرافٌة األجناس سن

وهو أن اإلنسان ٌعٌش فً بٌبة تؤثر فٌه كثٌر، وعلٌه أن ٌتكٌف مع بٌبته، وٌعٌش على واضح، 

 مواردها .

فاإلنسان فً رأٌه كالنبات والحٌوان، من نتابج البٌبة، وهو فً نشاطاته وتطوره محكم بها 

كل طبٌعة المجتمعات وفقا للبٌبة، ففً المجتمعات وال ٌستطٌع التخلص منها، حٌث تتش

الصحراوٌة مثال وجد أن مجتمع المطر ٌختلف عن مجتمع اآلبار ومن ثم تملً طبٌعة البٌبة 

الصحراوٌة على سكانها عادات وتقالٌد تتالءم مع هذه البٌبة، سواء فٌما ٌتعلق بنوعٌة المسكن أو 

وذكرت أن اإلنسان  سمبل" آلند اعتنقت هذه الفكرة " نوعٌة العمل أو نوعٌة اللباس وغٌرها.. وق

 .2ابن البٌبة فهً التً ربته ورعته

 تتلخص األبعاد األساسٌة لهذه النظرٌة فٌما ٌلً:و

 .التأكٌد على العالقة بٌن األشخاص وبٌباتهم 

  تحسٌن التحوالت التً تحدث بٌن األشخاص وبٌباتهم حتى تزداد قدراتهم، التوجه نحو

 لتوافق مع البٌبة ٌعٌشون فٌها.وٌمكنهم ا

  عملٌة التوازن البٌبً هً نتٌجة للتبادل بٌن المصادر والحاجات والتوقعات والدوافع

والمتطلبات، وسوء األداء االجتماعً هو نتٌجة لضعف التوازن األٌكولوجً بٌن الناس 

 .وبٌباتهم االجتماعٌة

 الت الفردٌة والجماعٌة لعملٌة فهم األداء الجماعً لألفراد من خالل دٌنامٌكٌة المحص

 التحول بٌن الوحدة اإلنسانٌة والبٌبة الطبٌعٌة واالجتماعٌة.
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  ًاستخدام بعض المفاهٌم األٌكولوجٌة مثل النظام البٌبً، والتوازن البٌبً والتعدد ف

 .1عالقات البٌبٌة بالكابنات الحٌةال

 المدرسة اإلمكانية:. 2

نسان لٌس مخلوقا سلبٌا غٌر مفكر، خاضعا تماما ً أن اإلتتلخص فلسفة هذه المدرسة ف

لمؤثرات وضوابط البٌبة الطبٌعٌة ولكنه قوة اٌجابٌة فعالة ومفكرة، وذات خاصٌة دٌنامٌكٌة قادرة 

على التغٌٌر والتطوٌر؛ والبٌبة الطبٌعٌة تقدم لإلنسان عددا من االختٌارات، وأن اإلنسان بمحض 

وجد بٌبة فهم ٌرون أنه ال تراته وأهدافه وطموحاته وتقالٌده، إرادته ٌختار نمها ما ٌتالءم مع قد

شطة اإلنسان؛ فاإلنسان هو المسٌطر على البٌبة التً ٌوجد نفٌزٌقٌة لم تتضمن آثار وبصمات أ

 .2" فٌدال البالش" و"لوسٌان فٌفر" و"إسحاق ٌومان"إلمكانًابها، ومن رواد هذا الفكر 

 المدرسة االحتمالية:.3

مدرسة بٌن آراء المدرستٌن المتصارعتٌن، ولذلك فهً متمٌزة، ومع ذلك فهً توقف هذه ال

، وإنما تؤمن بأن االحتماالت قابمة فً بعض البٌبات ةبالحتم المطلق أو المكانٌة المطلق منتؤ ال

ولكن ٌتعاظم الجانب الطبٌعً فً مواجهة سلبٌات اإلنسان وقدراته المحدودة )حتمٌة(، وفً بٌبات 

م دور اإلنسان المتطور فً مواجهة تحدٌات ومعوقات البٌبة )إمكانٌة( وأساس هذه أخرى ٌتعاظ

نسان من منطق النظرٌة أن البٌبات الطبٌعٌة لٌست ذات تأثٌرات واحدة على اإلنسان، وأن اإل

لٌس على تأثٌر واحد فً كل البٌبات الطبٌعٌة المتشابهة، وذلك ألنه  هراختالف ثقافات وتحض

لفة فً كثٌر من العادات والتقالٌد رغم تشابه الظروف الجغرافٌة، وقد ٌرجع ذلك هناك شعوبا مخت

 .3إلى الظروف التارٌخٌة والحضارٌة أو لغٌرها من  األسباب

 مدرسة الفعل االجتماعي:.4

: على أنها عملٌة اتخاذ قرارات، ولكنه نظر إلى هذه القرارات اإلرادية "ارسونزبعرف " 

 موقفٌة ومعٌارٌة، فالفعل اإلرادي ٌتضمن العناصر التالٌة : حدداتمعلى أنها جزبٌا نتاج 

 .فاعلون ساعون نحو تحقٌق أهداف 

 .فاعلون لدٌهم وسابل بدٌلة لتحقٌق أهدافهم 

                                                           
 .366 -361عزت عجيب عبد احلميد متويل: مرجع سابق، ص ص  -1
 .33زين الدين عبد املقصود: مرجع سابق، ص  -2
 .600عزت عجيب عبد احلميد متويل: مرجع سابق، ص  -3



 دراسة البيئة  في لنظرية  والسوسيولوجية ا التجاهاتا                              الفصل الثاني

56 

  ًفاعلون مواجهون بعدٌد من الظروف الموقفٌة، واالجتماعٌة والثقافٌة التً تؤثر ف

 ، كل منها مقٌد بأفكار وشروط موقفٌة.اختٌارهم ألهدافهم وللوسابل المحققة لهذه األهداف

وقد ذكر " ماكس فٌبر" أن المحٌط االجتماعً مكون من ثالثة محاور ٌمكن فصلها 

لألغراض التحلٌلٌة وهً: القٌم والمعتقدات الثقافٌة وأنماط الفعل االجتماعً والتوجهات النفسٌة 

وتفترض هذه المدرسة أن ثة؛ للفاعلٌن، وافتراض وجود عالقة تبادلٌة بٌن هذه المحاور الثال

ٌة لاألفراد ٌسعون لتحقٌق أهداف شخصٌة فً ظل مواقف وأوضاع معٌنة، تتوفر فٌها وسابل بد

لتحقٌق هذه األهداف، وأنهم محددون بعدٌد من الظرف الموقفٌة مثل: خصابصهم البٌولوجٌة، 

بالقٌم االجتماعٌة وظروف بٌبتهم الطبٌعٌة واألٌكولوجٌة، كما أن سلوك األفراد أٌضا محدد 

محددات الموقفٌة فٌه، وكل هذه ال ونوالمعاٌٌر السلوكٌة واألفكار السابدة فً المحٌط الذي ٌعٌش

لى قدرتهم فً اختٌار الوسابل التً ٌمكن أن تحقق أهدافهم من بٌن الوسابل تؤثر ع والمعٌارٌة

ل تفسٌر العالقة بٌن اإلنسان باستعراض المداخل النظرٌة األربعة لهذه المدارس التً تحاوالبدٌلة 

لعالقة اإلنسان بالبٌبة ال ٌمكن استناده إلى نظرٌة واحدة والبٌبة، ٌمكن القول: إن التفسٌر الشامل 

 ا ٌلً:ن هذه النظرٌات األربعة وتكمن فٌمة من التداخل بٌرجبعٌنها، بل هناك د

 االجتماعً اإلرادي ( تتدخل فً تكوٌن الفعلٌةٌكولوجإن المدرسة الحتمٌة )النظرٌة األ .أ 

(، ألن طبٌعة البٌبة والموارد الموجودة فٌها تحدد سبل العٌش اإلنسانً، )السلوك البٌبً

 وأسالٌب استخدام هذه الموارد، واإلنسان ٌحاول جاهدا تطوٌع البٌبة واالستفادة منها.

دٌدة بدابل عأما المدرسة اإلمكانٌة فتقدم طرحا جدٌدا ٌقوم على أساس أن البٌبة تقدم  .ب 

 لإلنسان إلشباع حاجاته، وما علٌه إال أن ٌختار منها ما ٌتناسب مع قدراته واحتٌاجاته.

أما المدرسة التوافقٌة )االحتمالٌة( فتر أن اإلنسان ٌحاول التوافق مع البٌبة التً ٌوجد فٌها،  .ج 

وجود وكثافتهم وأحجامهم، وكذلك فبالرغم من وجود اختالفات بٌن السكان فً خصابصهم 

وثانٌة ساحلٌة، وأخرى زراعٌة، ورغم اختالف فً البٌبات الطبٌعٌة، فهذه صحراوٌة، 

ذلك ٌتمكن اإلنسان من الوصول إلى درجة التوافق مع البٌبة التً ٌعٌش فٌها بهدف إشباع 

 حاجٌاته على ضوء الموارد المتاحة.
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لتحقٌق أهدافه،  لتهادي فً محاوراالجتماعً اإلوفً المقابل ال ٌمكن إنكار دور الفعل  .د 

وإشباع حاجٌاته، حٌث أن سلوكه البٌبً ٌتحدد فً ضوء الظروف الموقفٌة واالجتماعٌة 

 .1والثقافٌة

فهم وتفسٌر السلوك البٌبً لإلنسان ٌتم من خالل هذه المداخل النظرٌة  خالصة القول: إن

 ى عامل واحد.، وذلك نظرا لتعقد سلوك اإلنسان وصعوبة تفسٌره، أو إرجاعه إل)السابقة(

 :االجتماعية والثقافية لدراسة البيئةاألبعاد  -رابعا

                         ، أصبحت قضٌة البٌبة قضٌة أساسٌة على كافة                                                                                     92;9بانعقاد مؤتمر ستوكهولم

دراسة البٌبة من بة، الدولٌة والعالمٌة ومن ثم تعدى اهتمام علماء االجتماع المستوٌات المحلٌ

مجرد التعرف على مدى تأثٌر البٌبة على حٌاة األفراد والمجتمعات، إلى دراسة أبعاد جدٌدة لم 

 ٌهتم بها أحد من قبل مثل:

 .عالقة الثقافة بالبٌبة 

 .تأثٌر أنماط االستهالك على البٌبة 

 .ًالوعً البٌب 

 إطار التنمٌة والبٌبة  لمرأة فًا 

وتعد محاولة الوقوف على أهم هذه القضاٌا تأكٌدا على مدى الحاجة إلى تطوٌر منظور 

سوسٌولوجً لدراسة البٌبة، ٌسهم فً تعمٌق رؤٌة علماء االجتماع لما ٌمكن أن ٌقدمه هذا العلم 

ً بعانً منها فً الوقت حلول للعدٌد من المشكالت البٌبٌة الت من إسهامات واضحة فً إٌجاد

 الحالً:

 عالقة الثقافة بالبيئة  -1

 قفسانٌا ال ٌوجد إال فً مجتمع، وٌتاهتم علماء االجتماع بدراسة الثقافة باعتبارها نشاطا إن

هذا مع ما أشار إلٌه " سوركٌن" من كون علم االجتماع ٌهتم بدراسة ثالثة أجزاء وهً: المجتمع 

لبنابٌة والوظٌفٌة والدٌنامٌة، ومن ثم ٌرى أن دراسة الثقافة اناحٌة والثقافة والشخصٌة، وذلك من ال

جزء ال ٌتجزأ من علم االجتماع، وهكذا طغت فكرة الثقافة على موضوعات علم االجتماع 
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وأصبحت معالجة العوامل الثقافٌة أمرا ضرورٌا، حٌث ال ٌتم الكشف عن أي حقٌقة اجتماعٌة 

 .1إلٌها دون اإلشارة

تعرٌفه الشهٌر  99;9-9:92 "ظل قلٌل االنتشار حتى نشر"تاٌلر م الثقافة فقدأما عن مفهو

وإنما صفات ٌكتسبها اإلنسان من  لها، وحسب هذا التعرٌف فان الثقافة لٌست خصابص بٌولوجٌة؛

مجتمعه عن طرٌق التعلم، وٌدخل إطارها النظم والمعتقدات وأنماط السلوك، إلى جانب كون 

 ناصر العالم الطبٌعً، وعلى نحو ٌساعد على تلبٌة حاجٌات اإلنسان.الثقافة تعٌد صٌاغة ع

ه، هوٌعنً هذا أن اإلنسان ومن خالل الثقافة ٌتمكن من التغلب على المشكالت التً تواج

العضوٌة المختلفة من البٌبة الطبٌعٌة التً والتً تظهر نتٌجة لرغبته الملحة فً مقابلة حاجٌاته 

إلٌه من موارد؛ ومن ثم نجد سعً اإلنسان الدابم إلشباع حاجاته  تسهم فً إمداده بما ٌحتاج

حافظة على بقابه تجعله ٌتجه إلى القٌام بإنتاج بٌبة ثانوٌة؛ وهذه البٌبة هً الثقافة التً البد من ملل

 وتعزٌزها. باستمرارإعادة إنتاجها 

بح هذه لتكٌف مع البٌبة ٌطور أسالٌب وممارسات معٌنة وتص فاإلنسان فً محاولته

، وال شك أن الفشل فً التوافق مع الضرورات الثقافٌة التً ٌحتاج للبقاء األشٌاء شروط ضرورٌة

مقابلة حاجات أفراده والتً تعنً إتباع ممارسات وأسالٌب معٌنة وتنظٌم السلوك إلٌها المجتمع ل

العدٌد من فحسب إلى التفكك الثقافً بل إلى وااللتزام باألخالق والقانون ال ٌؤدي الجمعً 

 .2المشكالت التً تصل إلى الجوع وانتشار األمراض وتدنً القدرات الشخصٌة

ر لثقافته على التسلٌم إلى اإلنسان باعتباره خالق ومبتك ولقد ساعدت نظرة علماء االجتماع

بكلٌة الثقافة، أي أنها توجد لدى كل المجتمعات فجمٌع الشعوب لدٌها أسالٌبها الفنٌة التً تمكنها 

المحافظة على حٌاتهم ومتابعة نشاطها، كما أنه لها نظامها األسري، وتمارس نوعا من  من

 .3واللغة التً تنقل بها أفكارهاالعالقات السٌاسٌة تجنبا لحالة الفوضى، ولدٌها نظامها الدٌنً 

ورغم كون الثقافة خاصٌة مشتركة فً كل المجتمعات اإلنسانٌة إال أن شكل هذه الثقافة 

مجتمع إلى آخر، فالثقافة البدابٌة تختلف عن الثقافة المعقدة، حٌث تتمٌز األولى بتطوٌر  ٌختلف من

نسق ثقافً ٌنسجم مع طرٌقتهم الخاصة فً الحٌاة لمواجهة التأثٌرات المختلفة وٌعنً هذا تكامل 
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ساسٌة فً الثقافة على عكس الثقافات المعقدة التً تفتقر إلى التكامل الذي ٌرجع إلى كون الثقافة األ

تشتمل علٌها ثقافة معقدة  نتٌجة تنوع الثقافات الفرعٌة التًالمجتمع لم تنبثق عن تراث ثقافً واحد 

 .1مثلها

فكرة التنوع الثقافً التً ٌمكن التعرف على  إلى وٌشٌر الحدٌث السابق فً مضمونه

 نحو التالً:أسبابها من خالل الوقوف على العالقة التً تربط بٌن الثقافة والبٌبة على ال

 تأثير البيئة على الثقافة: -أ

عد االختالف والتنوع الواسع فً خصابص البٌبة الطبٌعٌة بما تشمل علٌه من طبٌعة مناخ ٌ

وموارد طبٌعٌة، ونوعٌة التربة، عامال من عوامل التنوع الذي ٌظهر فً عناصر الثقافة المادٌة 

فمن األفضل النظر إلى البٌبة  ع ذلككالحصول على الغذاء واإلسكان والتصنٌع والنقل، وم

الطبٌعٌة على أنها عامل محدد ولٌس عامال مسببا للتنوع الثقافً ولعل ما ٌؤكد ذلك مظهر التنوع 

 الثقافً التً قد تظهر بٌن ثقافات تحٌط بها ظروف جغرافٌة متشابهة.

إغفال تأثٌر كما أن التأكٌد على الدور الذي تلعبه الثقافة فً تشكٌل السلوك لٌس معناه 

تتنوع  تمد أساسا على التربة المناخ، كماالبٌبة الطبٌعٌة، ولعل خٌر دلٌل على ذلك أن الزراعة تع

المحاصٌل بتنوع خصابص هذه العوامل الطبٌعٌة، إال أنه مع تقدم اإلنسانٌة توصل اإلنسان إلى 

بة الطبٌعٌة، وهكذا تطور أشكال أكثر تعقٌدا للثقافة، واستطاع من خاللها التغلب على معوقات البٌ

من مجتمعات معزولة تربط بالبٌبة الطبٌعٌة، إلى مجتمعات أكثر التارٌخ الثقافً فً اتجاه التقدم 

 .2ٌبة لم تغٌره أو تعدله الثقافةتقدما من الناحٌة التكنولوجٌة، حٌث لم تدع مجاال فً هذه الب

وٌمكن تفسٌر هذه العالقة فً  نخلص من هذا إلى وجود عالقة جدلٌة بٌن الثقافة والبٌبة،

ضوء أن البٌبة قد تضع قٌودا على الثقافة حٌث تحدد اإلمكانٌات المتاحة فً المجتمع التً 

ٌستخدمها اإلنسان فً إشباع حاجاته، وٌشكل هذا التفسٌر بعدا واحدا لعالقة الثقافة بالبٌبة، حٌث 

الهجرة، انتشار األوببة، الكساد،  ٌوضح أن التغٌٌرات البٌبٌة الناتجة عن الكوارث الطبٌعٌة،

 تتطلب إحداث تغٌٌرات ثقافٌة وقٌمٌة تتكٌف مع هذه التغٌٌرات.الحروب 
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 تأثير الثقافة على البيئة:  -ب

أما البعد الثانً فً تفسٌر العالقة بٌن الثقافة والبٌبة فقد ظهر مصاحبا للتطوٌرات 

ه على استخدام أدوات وممارسات مكنته من التكنولوجٌة التً حدثت بفعل اإلنسان ومن خالل قدرت

معها، وٌعنً هذا أن التغٌٌرات الثقافٌة وما صاحبها من تغٌٌر فً السٌطرة على البٌبة والتكٌف 

السلوك االجتماعً، لها تأثٌراتها على البٌبة الطبٌعٌة والتً ظهرت فً صور اإلفراط فً استغالل 

 المواد البٌبٌة واستنزافها.

إلى أي مدى تتأثر أنماط سلوك اإلنسان تجاه البٌبة بثقافته واتجاهاته  وهكذا ٌتضح لنا

إلى ممارسة سلوكٌات قد تكون مضرة بالبٌبة؛ وٌتفق  األحٌان وتفضٌال ته التً تدفعه فً كثٌر من

هذا مع ما أشار إلٌه "فٌري" عند تأكٌده على ضرورة االستعانة بالمدخل السوسٌو ثقافً الذي 

واها أن اإلنسان مخلوق له عواطف ومشاعر، ومن ثم فهو ٌقوم بأفعال فحٌنطلق من قضٌة 

وسلوكٌات وفقا للقٌم التً ٌتبناها، والتً قد تكون فً بعض األحٌان بعٌدة عن الرشاد والعقالنٌة، 

ومن ثم ٌكون لها تأثٌراتها السلبٌة على البٌبة، ولعل المشكالت البٌبٌة الحدٌثة التً تعانً منها كل 

 .1ثٌرات الثقافٌة والقٌمٌة على البٌبةلتألم خٌر دلٌل على ادول العا

وذلك ألن القٌم اإلنسانٌة التً تكرس قٌم الفرد وأنانٌته تشجع على اإلفراط فً استخدام 

موارد البٌبة وثرواتها من خالل قٌمها االستهالكٌة المبالغ فٌها وبالتالً فهً تعد بمثابة نسقا قٌمٌا 

عالم من مواجهة أزمة البٌبة وٌرجع هذه إلى اعتماده على مستوى ال نهابً غٌر مالبم لكً ٌمكن ال

 .2لبٌبةن بأنماط سلوكٌة مستنزفة وملوثة لمن االستهالك، مما ٌحفز أفراده إلى اإلتٌا

وٌدفعنا هذا إلى طرح تساؤل على جانب كبٌر من األهمٌة، وهو ما هً األسباب التً 

وأمن من الناحٌة البٌبٌة أو متطور من الناحٌة االقتصادٌة ٌجب إتباعها من أجل العٌش فً عالم 

بمعنى آخر عالم ٌقتنع فٌه األفراد بضرورة تغٌٌر أنماط سلوكٌاتهم القابمة على اإلفراط فً 

وكذا تلوٌثها بمختلف االستهالك وبالتالً اإلفراط فً استنزاف الموارد البٌبٌة غٌر المتجددة، 

الخطرة التً ٌعجز النظام البٌبً عن تحلٌلها، وبالتالً فهً تشكل  ات، بما فٌها تلكأنواع الملوث

 خطر على صحة كل المكونات البٌبٌة بما فٌها اإلنسان.
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ٌحتاج إلى وقت وجهد حتى ٌأتً حٌث ولإلجابة على هذا التساؤل ٌنبغً تغٌٌر السلوكٌات 

دعما لقٌم أخالقٌة تراعً حق بنتابجه المرجوة، ولكً ٌتم هذا التغٌٌر ال بد من صٌاغة نسقا قٌمٌا م

فً االنتقال بالموارد البٌبٌة هذا باإلضافة إلى تدعٌمه للقٌم الجمالٌة التً ٌنبغً أن األجٌال القادمة 

ٌنبغً أن ترتبط بكافة أنشطة اإلنسان وعلى -الجمالٌة  -تكسو أي عمل ٌقوم به اإلنسان؛ فهذه القٌم 

إظهار منتجاتهم ال: ٌنبغً أن ٌتنافس منتجو السلع فً جمٌع األصعدة، فمن الناحٌة االقتصادٌة مث

، كما ٌجب أن نلتمس فً الصور التفاعل بٌن الناس هذه القٌم الجمالٌة، كما ٌجب  ةبصورة جمالٌ

مات من خٌراتها المختلفة بمقوأن نلتمس هذه القٌم فً سلوكٌات األفراد تجاه البٌبة، التً تمدهم 

التالً ٌنبغً أن تكون عالقة اإلنسان بالبٌبة ذات طابع جمالً من إلشباع رغبته، أال متناهٌة، وب

جمٌع الجوانب، إلى جانب تدعٌم نسق قٌمً ٌأخذ فً اعتباره تلبٌة حاجٌات األجٌال الحالٌة 

 وتنمٌتهم، مع الحفاظ على حق األجٌال القادمة بالعٌش فً بٌبة سلٌمة وخالٌة من الملوثات.

 عي البيئيوال  -2

لبشري بتراث حافل بأشكال الوحدة والصراع بٌن اإلنسان وبٌبته الطبٌعٌة، ٌزخر التارٌخ ا

وقد بدأت صور التفاعل البشري مع البٌبة منذ مرحلة الصٌد وجمع الثمار، وتطورت إلى مستوى 

الوعً مع ظهور المجتمعات الزراعٌة، عندما بدأ اإلنسان فً زراعة النبتات الغذابٌة بدال من 

 جمعها.

كر أن العدٌد من الحضارات القدٌمة فً الصٌن ومصر والهند والمكسٌك.. وجدٌرا بالذ

وغٌرها، قد أرست كثٌرا من التقالٌد الراسخة فً عالقة التصالح مع الطبٌعة، والحفاظ على 

الموارد الطبٌعٌة، والتً تمثلت فً ذلك الوقت فً حماٌة التربة والغابات وعدم اإلفراط فً 

دورا هاما فً حماٌة بعض أنواع الحٌوانات، كما منعت العقوبات الرعً، وقد لعبت األدٌان 

الدٌنٌة إهالك بعض الغابات والنباتات؛ كما أقامت بعض الحضارات القدٌمة المحمٌات وللطبٌعة 

والحٌوانات البرٌة، كما أضافت الحضارة اإلسالمٌة وخاصة فً العصر العباسً واألندلسً 

، وظهر هذا فً العناٌة بتنمٌة الثروات الزراعٌة واالهتمام إضافات بارزة فً االهتمام بالبٌبة

 .1النادرة من النباتات والحٌواناتباألنواع 

ومع بداٌة الثورة الصناعٌة فً أوربا تمكن الغرب من امتالك قدرة التكنولوجٌا التً 

ساعدت على إجراء تعدٌالت جوهرٌة على البٌبة الطبٌعٌة واستمر الحال هكذا حتى برزت 
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كالت البٌبة عندما اتضح اختالل التوازن بٌن اإلنسان وبٌبته، فبعد أن كانت البٌبة بناء حضارٌا مش

الثقافً أصبحت البٌبة محٌطا مختل البناء،  همتماسكا ٌتجاوب مع حاجات اإلنسان وٌساهم فً نمو

 بسبب التطور التكنولوجً هذا .

ن التشرٌعات سً البداٌة بومن هنا برزت االهتمام بضرورة حماٌة البٌبة واقترن ف

والقوانٌن التً تهدف إلى حماٌة مصادر البٌبة إزالة الغابات التصحر والحفاظ على التنوع 

 البٌولوجً وحماٌة البٌبة بصفة عامة من التلوث وخاصة تلوث الهواء.

ورغم وجود كم هابل من التشرٌعات الخاصة بحماٌة البٌبة، إال أن هذه األخٌرة استمرت 

هور، وٌمكن القول هنا بأن التشرٌعات والقوانٌن قد تكون غٌر كافٌة لحماٌة البٌبة، وربما فً التد

 .1ٌرجع هذا إلى ال مباالة األفراد بمخالفاتها

ومن هذا المنطلق حاول بعض علماء االجتماع المهتمٌن بالقضاٌا البٌبة البحث عن سالح 

ت البٌبة، ٌنجح فً استغالل اإلنسان للموارد أقوى وأكثر فعالٌة واستمرارا من القوانٌن والتشرٌعا

 وصٌانة البٌبة، وهذا السالح هو الوعً البٌبً.

حٌث بهدف الوعً لبٌبً إلى الوصول باإلنسان إلى درجة من اإلدراك الواعً بكٌفٌة 

معنى هذا أن الوعً البٌبً التعامل مع البٌبة، بما ٌصونها وٌحافظ على صحة األفراد وسالمتهم؛ 

 ساس بروح المسؤولٌة الخاصة والعامة نحو البٌبة.هو اإلح

عاصمة السوٌد  "ستوكهولما"وٌعد مؤتمر األمم المتحدة للبٌبة البشرٌة والذي عقد بمدٌنة 

وجهات النظر بٌن الدول  البداٌة العالمٌة للوعً البٌبً، وعلى الرغم من اختالف 92;9سنة 

ع البٌبة؛ إال أن الذي اجتمعوا فً ستوكهولم أظهروا المتقدمة والنامٌة فٌما ٌتعلق بأسلوب التعامل م

 هوعٌا بمستقبل البٌبة، وربما بقاء الجنس البشري أصبح محفوظا بأخطار متزاٌدة بسبب تصرفات

ووضع توصٌات تمثل  الخاطبة نحوى البٌبة، كما تمٌز مؤتمر ستوكهولم باإلعالن العالمً للبٌبة،

على  المشكالت التً أوجدتها مطالب اإلنسان المتزاٌدة منطلقات أساسٌة لفهم البٌبة، ومواجهة

هما متسعا لمصطلح البٌبة بحٌث أصبحت تدل على أكثر من مجرد البٌبة، كما أعطى المؤتمر ف

عناصر طبٌعٌة مثل ) الماء، الهواء، التربة، المعادن، طاقة وغٌرها ( بل هً رصٌد الموارد 

 فً مكان ما إلشباع حاجٌات اإلنسان وتطلعاته.المادٌة واالجتماعٌة المتاحة فً وقت ما و
                                                           

1 - Kenneth chilton and Melind warren: environnemental protection, oxford, westview press 
1994, PP 143- 145. 
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وهكذا أسهم مؤتمر ستوكهولم فً زٌادة الوعً البٌبً بٌن الدول على اختالف درجة 

مفادها أن اهتمام األفراد بالمشكالت البٌبٌة قد  حقٌقة أساسٌةوها، ومع ذلك ٌنبغً التأكد على نم

 ستوى الوعً البٌبً.بل وفً نفس البلد، وذلك فً م ٌختلف من بلد إلى آخر

إستراتٌجٌة وٌدفعنا هذا إلى ضرورة العمل على تنمٌة هذا الوعً وتحرٌكه باعتباره 

فز لتغٌٌر األنماط السلوكٌة لألفراد و التً قد تدفعهم إلى إتٌان بأفعال اللحفاظ على البٌبة، وكح

 ضارة بالبٌبة.

ة وصٌانتها كحق لألجٌال وٌمكن تشكٌل الوعً البٌبً وتحدٌد أسالٌب الحفاظ على البٌب

 القادمة من خالل عدة وسابل من بٌنها المؤسسات التعلٌمٌة ووسابل اإلعالم.

 التعليم والتربية واألخالق البيئية: -أ

باآلثار البٌبٌة ألعماله وقدراته، ٌمثل التعلٌم المدخل السلٌم لترشٌد سلوك اإلنسان وتبصٌره 

ن بٌن حٌاته ومتطلباته، وبٌن النظم البٌبٌة التً ٌعٌش فً وازن خالل التعلٌم ٌمكنه استعادة التفم

إطارها ومن ثم تقوم التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة على أسس بٌبٌة سلٌمة، تضمن لإلنسان تلبٌة 

 احتٌاجاته دون اإلضرار بالبٌبة.

ة ، وٌدفعه إلى تقلٌل من السلوكٌات الضارهفً جعل كل فرد مسبوال عنالتعلٌم  وهكذا ٌسهم

تنمٌة سلوك األفراد بما ٌتماش  فعن طرٌق التربٌة ٌمكن ؛التربويبالبٌبة، ومن ثم ٌبرز العنصر 

وأهمٌة كل مكونات البٌبة، بل وقد ٌكون دور التربٌة أكثر فعالٌة فً جعل األفراد ٌتصرفون بدافع 

 .1ٌبٌةحدٌث عما ٌسمى بالتربٌة البمن احترام القوانٌن و التشرٌعات، وٌدفعنا هذا إلى ال

وتسعى التربٌة البٌبٌة إلى تنمٌة القٌم األخالقٌة التً تحسن من طبٌعة العالقة بٌن اإلنسان 

أن تنمٌة هذه القٌم األخالقٌة تسهم فً إنقاذ البشرٌة من القول  كننا موالبٌبة، وانطالقا من هذا ٌ

أخالقٌات المحافظ على  األسالٌب الخاطبة فً التعامل مع البٌبة، ونعنً بالقٌم األخالقٌة البٌبٌة

كما نعنً الحقوق والواجبات والمحافظة على حق األجٌال القادمة؛  استعمال الموارد البٌبٌة،

لٌس نتٌجة االستعمال العقالنً للموارد ه البشرٌة ٌفاألخالق والضمٌر البٌبً هو معنى تصل إل

 .2فحسب ولكن من خالل مسؤولٌاتها تجاه األنساق األٌكولوجٌة

                                                           
1https://www.uop.edu.jo/105_562Eman_pdf      6031جانفي  30 بتاريخيارة املوقع متت ز  
2www.e_info.org.tw/en/content/8246                      6031جانفي  36 بتاريخ متت زيارة  املوقع  
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بعض التشكٌك فً وجود أخالق بٌبٌة، وربما ٌرجع ذلك إلى انتشار القٌم الول ولقد حا

 ن أن اإلنسانٌة لٌس لدٌها أي واجبات تجاه البٌبة.والمادٌة ومن ثم ٌر

والواقع أننا بحاجة إلى التخلً فورا عن هذه األفكار التً تتبنى النزاعات المادٌة والمبالغة 

تمتد األخالق البٌبٌة إلى أخالقٌات االستهالك ونعنً بها هنا  فً االستهالك، بعبارة أخرى ٌجب أن

واستهالك السلع والخدمات غٌر الضرورٌة،  والتقلٌل من اإلنتاجالحد من أسالٌب الحٌاة الباهظة 

 والعودة إلى الحٌاة البسٌطة التً ٌراعً فٌها الرفق بالبٌبة.

 وسائل اإلعالم: -ب

زة تأثٌرا على األفراد، وتظهر أهمٌتها فً قدرتها تعتبر وسابل اإلعالم من أخطر األجه

على توجٌه الرأي العام والسلوك اإلنسانً فً المجتمع، وٌقصد بها تزوٌد األفراد بكافة الحقابق 

واألخبار الصحٌحة، والمعلومات السلٌمة عن القضاٌا والموضوعات والمشكالت ومجرٌات 

ا إلى خلق أكبر درجة ممكنة من المعارف األمور بطرٌقة موضوعٌة وبدون تحرٌف، وٌؤدي هذ

ومات عن هذه المتلقً للمادة اإلعالمٌة بكافة الحقابق والمعللدى فبات الجمهور  والوعً واإلدراك

 القضاٌا والموضوعات.

ومن المالحظ أن تشكٌل وعً األفراد تجاه قضٌة معٌنة كالبٌبة تحدث من خالل تبنً   

ة رأي عام؛ بمعنى آخر ٌجب أن تهتم وسابل اإلعالم بخلق وسابل اإلعالم لها، بحٌث تصبح قضٌ

الوعً فً الوقت الذي ٌكون فٌه المجتمع مهٌبا لتناول هذه القضٌة أو الموضوع، ومن ثم تصبح 

قضٌة الوعً البٌبً قضٌة أساسٌة بالنسبة لوسابل اإلعالم، وٌرجع هذا لكون الوعً ٌمكن الفرد 

حٌطة به ودوره فً أٌجاد الحلول لها ولٌس هناك أدنى شك فً من فهم طبٌعة المشكالت البٌبٌة الم

الضرر الذي ٌلحق به نتٌجة هذه الملوثات  ىكون هذه المشكالت تحتاج إلى وعً األفراد بمد

 .1عاتق وسابل اإلعالموهً مسؤولٌة تقع على 

 إن قٌام وسابل اإلعالم بدورها فً تشكٌل الوعً البٌبً ٌعنً مزٌدا من وضوح المشكالت

البٌبٌة فً أذهان مخططً البرامج وتنفٌذها، إلى جانب االهتمام والتركٌز على القضاٌا البٌبٌة 

الملحة التً ٌجب أن ٌتعرف علٌها اإلنسان العادي، كالمشكالت الناتجة عن سوء تعامل اإلنسان 

                                                           
1www .beatona_net /CMS /index .pdf ?709_760pdf 6031جانفي   60قع بتاريخ زيارة  املو  مت             
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جددة، مع البٌبة، كالتلوث بأنواعه المختلفة، التصحر، سوء استغالل الموارد المتجددة وغٌر مت

 .1ناتجة عن تلوث البٌبة... وغٌرهااألمراض الخطٌرة ال

وخاصة  -والمالحظ على وسابل اإلعالم الوطنٌة هو تركٌزها على البعد العالمً للبٌبة

قضاٌا البٌبة مازالت وتهمٌش القضاٌا المحلٌة، وربما ٌرجع هذا إلى كون  -وسابل اإلعالم المحلٌة

الساسة وصناعة القرار، إلى جانب انعدام التنسٌق بٌن  تشغل مساحات غٌر البقة من اهتمام

 األجهزة البٌبٌة ووسابل اإلعالم، وغٌاب البعد البٌبً فً السٌاسات اإلعالمٌة.

وٌدفعنا هذا إلى القول بأن وسابل اإلعالم الوطنٌة فً حاجة إلى تخصٌص مساحات دابمة 

حداث، كما ٌجب أن ٌؤخذ إعداد هذه لقضاٌا البٌبة مثل التً تخصصها لغٌرها من القضاٌا واأل

هذه القضاٌا  عرض البرامج آراء المتخصصٌن فً البٌبة، من أجل االستفادة من خبراتهم فً 

المبالغ فٌهاّ، عالوة على التقلٌل من الحمالت الدعابٌة عن  والدعوة إلى تقلٌل أنماط االستهالك 

 بعض السلع الضارة بالصحة العامة لإلنسان.

 .السياسية للبيئةبعاد األ  -خامسا

طرح الفكر السوسٌولوجً فً اآلونة األخٌرة العدٌد من القضاٌا البٌبٌة ذات الصٌغة 

ومن أهم القضاٌا التً قدمها علم االجتماع فً هذا المجال؛ هو دراسة طبٌعة للقضاٌا السٌاسٌة، 

كون المشكالت البٌبٌة  السٌاسٌة وآثارها األٌكولوجٌة داخل الحدود العالمٌة، وربما ٌرجع ذلك إلى

 أصبحت بمثابة مشكالت عالمٌة ولٌست مجرد مشكالت محلٌة أو قومٌة.

وترجع أهمٌة هذه القضاٌا إلى أن التدهور البٌبً أصبح من أكثر المخاطر التً تؤثر على 

قضاٌا السالم واألمن، ومن ثم على تحقٌق التنمٌة المستدامة، فالمشكالت البٌبٌة هً سبب ونتٌجة 

أو مقاومة السٌطرة على المواد األولٌة، فلقد كان وتر السٌاسً، فغالبا ما تتصارع األمم لفرض للت

البحث عن المواد األولٌة هو السبب وراء معظم أشكال التنافس، وٌرجع ذلك إلى الفروق الكبٌرة 

دام فٌما وهبته الطبٌعة من موارد بٌبٌة وأراضً صالحة لالستعمال، كما أن التنافس على استخ

الموارد العامة مثل مصاٌد المحٌطات أو على استخدام موارد مشتركة تتوفر على إمدادات ثابتة 

مثل األنهار والمٌاه الساحلٌة ٌمكنه أن ٌصعد من مستوى الصراع الدولً وٌهدد السالم واألمن فً 

 العالم.

                                                           
1 - https://www.adpolice.gov.ae/ar.../Article.aspx 6031جانفي  66متت زيارة املوقع بتاريخ          

https://www.adpolice.gov.ae/ar.../Article.aspx
https://www.adpolice.gov.ae/ar.../Article.aspx


 دراسة البيئة  في لنظرية  والسوسيولوجية ا التجاهاتا                              الفصل الثاني

56 

دوث العدٌد وجدٌر بالذكر أن عجز الدول عن معالجة آثار التدهور البٌبً قد ٌؤدي إلى ح

من المظاهر التً تبعث على القلق لدى المجتمع الدولً مثل ظاهرة الجا البٌبة، إال أن األسباب 

 .1على قاعدة الموارد الطبٌعٌة وعدم قدرتها على إعالة السكانالكامنة غالبا ما تشمل 

لٌة ولقد أدى انتشار المخاطر البٌبٌة وارتفاع حدتها إلى تكثٌف نشاط بعض الهٌبات الدو

به فً نشر الوعً بهذه المخاطر على المستوى  مثل األمم المتحدة التً لعبت دورا ال ٌستهان 

عقد  92;9نشاطها المكثف فً هذا المجال عندما قررت الجمعٌة العامة سنة العالمً، ولقد بدأت 

والبحث عن مؤتمر األمم المتحدة للبٌبة اإلنسانٌة لدراسة مشكلة التلوث التً تهدد الكرة األرضٌة 

، وصدر عنه أول إعالن عن البٌبة 92;9حلول لها، وقد عقد المؤتمر ألول فً ستوكهولم سنة 

اإلنسانٌة وقد تضمن حق اإلنسان فً بٌبة نظٌفة، ومسؤولٌة الفرد والدولة فً حماٌة البٌبة 

 وتحسٌنها لصالح األجٌال القادمة.

برنامج األمم المتحدة للبٌبة  وصٌة بإنشاءأما النتٌجة العملٌة لهذا لمؤتمر فقد تمثلت فً الت

د التغٌٌرات الهامة التً تطرأ على البٌبة ودراستها، لٌصبح جهازا هدفه رص  92;9أنشأ عام 

 وكذا تشجٌع السٌاسات البٌبة وتنسٌقها.

نقطة تحول جدٌدة حٌث نشرت اللجنة ولقد أخذ نشاط األمم المتحدة فً مجال حماٌة البٌبة 

وألح هذا التقرٌر  »مستقبلنا المشترك  «ـ تقرٌرها المعنون ب 9:;9ة والتنمٌة سنة العالمٌة للبٌب

على ضرورة تغٌٌر النمط المستخدم لتحقٌق التنمٌة، واستبداله بنمط جدٌد هو التنمٌة المستدامة، 

كما أكد هذا التقرٌر على أن هذا النمط من التنمٌة أصبح حتمٌا سواء بالنسبة للدول الصناعٌة أو 

الدول النامٌة على السواء، إال أنه ٌتطلب أسلوب جدٌد فً إدارة الموارد على المستوى المحلً 

 .2والعالمً

ومنذ ذلك الوقت بدأ اإلعداد لواحدة من أكبر المؤتمرات فً تارٌخ األمم المتحدة، والذي 

 ) »رٌو دي جانٌرو«أكثر من مابة ربٌس دولة، وعرف باسم قمة األرض، وعقد فً  حضره 

                                                           
 .632 -635، ص ص 3616، 366، عامل املعرفة، الكويت، العدد ، ترمجة حممد كامل عارفمستقبلنا المشتركاللجنة العاملية للتنمية والبيئة:  -1
، ص 3665، 606، عامل املعرفة، الكويت، العدد 5491دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ حسن نافعة: األمم املتحددة يف نصف قرن،  -2

 .662 -665ص 
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، ولقد أقر هذا المؤتمر على أجندة القرن الواحد 9;;9ٌونٌو  99-9البرازٌل ( خالل الفترة من 

 .*والعشرون

إلى جانب التطورات  السوفٌاتً وهكذا أدى التحول فً النظام الدول نتٌجة سقوط اإلتحاد

تبارها قضاٌا لطرح قضٌة التنمٌة والبٌبة باعالعلمٌة والتكنولوجٌة والتنموٌة إلى تهٌبة المناخ 

 عالمٌة ٌتعٌن على المجتمع الدولً وضعها على قمة أعماله.

كذلك اهتم علماء االجتماع بقضٌة التسلح والتنمٌة المستدامة وٌمكن القول فً البداٌة أن 

سباق التسلح بشقٌه التقلٌدي والنووي ٌشكل أهم القضاٌا التً تصدى لها العلماء والباحثون 

ٌاق و آثاره على قضٌة التنمٌة، ولقد حظً سٌاق التسلح النووي باألهمٌة استجالء لجوانب هذا الس

الدولٌة وخاصة فً اآلونة األخٌرة وربما ٌرجع هذا االهتمام إلى قوته التدمٌرٌة الفابقة، وما ٌسببه 

 .1من مخاطر على اإلنسان والبٌبة

البٌبٌة نجد  ومن بٌن الموضوعات التً اهتم بها علماء االجتماع المهتمٌن بالقضاٌا

الحركات البٌبٌة وآثارها على المجتمع وٌمكن القول فً البداٌة أن الحركات البٌبٌة كان لها 

ظروفها الخاصة التً جعلتها تبرز خالل فترة السبعٌنات، وقد تمثلت هذه الظروف فً الظهور 

دراسات التً والتً ترتب علٌها ظهور العدٌد من ال 99;9الجاد ألزمة الطاقة فً أعقاب أكتوبر 

أقامت تناقضا ما بٌن النمو االقتصادي والموارد البٌبٌة وفً مقدمتها الدراسة التً قام بها " نادي 

ولقد ركزت هذه  والتً كان لها تأثٌر على الشباب فً أوربا، » حدود النمو «تحت عنوان روما " 

هالك غٌر المحدود الدراسة على مخاطر النمو الصناعً المتزاٌد على البٌبة ومخاطر االست

 .2للمجتمعات المتقدمة

 وقد تحددت أهدافها فً:

                                                           
عيد العاملي من إجراءات يف كافة امليادين التنمية املستدامة، وإعالن "ريو" حتتوي ىذه األجندة على أفكار أولية حول ما يتعني القيام بو على الص  -*

باإلدارة حول البيئة والتنمية، كما حيتوي على جمموعة من املبادئ احملددة حلقوق وواجبات الدولة يف ىذا اجملال، وجمموعة من املبادئ املتعلقة 
 املالئمة واملستدامة يف نطاق العامل.

 .30 -06، ص ص 3666، 36، ترمجة علي حسني حجاج، جملة الثقافة العاملية، العدد لحراريةا خطر الحرب النوويةوف: أندريو زخار  -1
 .30، ص نفسورجع امل -2
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المعارضة على إقامة مشروعات ٌمكن أن تؤدي إلى تدهور نوعٌة الحٌاة فً منطقة معٌنة أو  -

االعتداء على الطبٌعة فٌها، مثل توسٌع المطارات، وإنشاء مفاعالت نووٌة، إلى جانب 

 ، واالستهالك غٌر العقالنً.الرفض الكامل لمساوئ النمو االقتصادي

ألنها تهدد البٌبة  ولقد اشتهرت الحركات البٌبٌة بمعارضتها لبناء المفاعالت النووٌة 

واإلنسان، ولقد ظهرت مقاومة الحركات البٌبٌة لبناء المفاعالت النووٌة من خالل عدت أسالٌب 

 ناء مفاعالت نووٌة.منهاّ: المظاهرات، جمع التوقٌعات، اإلعالم الجماهٌري حول مخاطر ب

ولقد شكلت حركة البٌبة والمبادرات المواطنٌن التً دخلت فٌها النواة األساسٌة لحركة 

الخضر، ومن داخلها بدأت عملٌة تكوٌن القوابم التً بدأت تدخل االنتخابات المحلٌة والقومٌة على 

ٌبٌة لم تقتصر على السعً إال أنه ٌنبغً القول أن هذه الحركة الب،برنامج ٌقوم على حماٌة البٌبة 

لدخول البرلمان، بل أنها سعت إلى تقدٌم العدٌد من النماذج من بٌنها نموذج التكنولوجٌات البدٌلة 

 التً ال تؤثر على البٌبة، ومن خالل هذا النموذج نجحت فً جذب الكثٌر من الشباب إلٌها.

بٌبٌة والتً تمثلت فً ات العلماء االجتماع بدراسة هذه الحرك اهتماموٌمكن القول أن 

دلٌل على ما ٌمكن أن تقدمه هذه األحزاب من نتابج اٌجابٌة على  لهاأحزاب البٌبة أو الخضر 

التنمٌة وذلك من خالل إستراتجٌة الحفاظ على البٌبة والتركٌز على النمو الكٌفً ولٌس الكمً، 

جمها، ومن ثم ظهر ورغم صغر حجم هذه األحزاب إال أن نفوذها السٌاسً واإلعالمً تعدى ح

 .1تأثٌرها اإلٌجابً على استراتٌجٌات التنمٌة

إلى التنظٌمات األخرى غٌر الحكومٌة ودورها فً حركة حماٌة  وال ٌفوتنا أٌضا اإلشارة

البٌبة منذ بداٌاتها األولى، فلقد قامت المنظمات غٌر الحكومٌة بدور رابد فً تشكٌل وعً عام 

مة على التحرك كما قامت بدور هام فً مؤتمر األمم وممارسة ضغوط سٌاسٌة حملت الحكو

 المتحدة حول بٌبة اإلنسان فً " ستوكهولم".

هً قضٌة البٌبة ولعله من أهم القضاٌا التً طرحها علماء االجتماع فً هذا المجال 

والثقافة السٌاسٌة، حٌث أشاروا إلى حقٌقة أساسٌة مفادها أن القضاٌا البٌبٌة سٌاسٌة على نحو 

، إذ أنها تنظمن المفاضلة بٌن االختٌارات المختلفة فً المجتمع بغٌة الوصول إلى تحقٌق كبٌر

أهدافه، وجدٌر بالذكر أن االختٌار بٌن األهداف المتصارعة ٌتطلب مستوى من التنظٌم االجتماعً 

                                                           
 .16إحسان حممد حفظي صادق: مرجع سابق، ص  -1
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ٌأخذ دور الوسٌط، وٌكون قادر على اختٌار األهداف التً تأخذ فً اعتبارها النواحً البٌبٌة، 

بمعنى أخر ٌوازن بٌن متطلبات التنمٌة المستدامة وحماٌة البٌبة، ومن المالحظ أن تطور مثل هذه 

لدولة، إذ ٌجب أن تتكامل أشطة الدولة مع التنظٌمات األخرى االثقافات ٌمكن رعاٌتها عن طرٌق 

 .1الموجودة فً المجتمع للحفاظ على البٌبة

ود مدخل عقالنً فً استخدام الموارد ومن خالل ما سبق تظهر الحاجة إلى ضرورة وج

ئ التنمٌة المستدامة البٌبٌة والحفاظ علٌها، فبدون التخطٌط السلٌم ٌكون من الصعب تحقٌق مباد

 والحفاظ على السالمة البٌبٌة.

                                                           
 .15، ص نقسورجع امل -1
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 تمهيد: 

العلمية  على دراسة قضايا  التخاصاصاتلقد حرص الكثير من المصكرين من مختلف        

لها والعوام  المؤدية إليها،  المهيأةية محاولين تحديد أبعادها والتعرف على الظروف مالتن

و تعددت الرؤى ريقها، وبهذا تباينت والنتائج المترتبة عليها، والمعوقات التي قد تعترض ط

حو  هذا  الموضوع من زوايا عديدة سواء تعلق ذلك  بتحديد المصهوم في حد ذاته  أو تعلق  

 بالمداخ  أو اتجاهات ومؤشرات التنمية، ويعود سبب ذلك إلى  اختالف المدارس واختالف

 األيديولوجيا نصسها  عالوة على أن ك  فريق  يريد أن يبرز الجانب الذي يهتم به .

عرض أهم هذه القضايا من خال   –قدر المستطاع  –من خال  هذا الصاص  وسنحاو        

مية، ثم أبعاد التنمية مجموعة من العنااصر التي نناقش فيها: االتجاهات النظرية للتن

، كما نحاو  أن نتطرق إلى أهم العراقي  التي تحو  دون تحقيقها، وفي األخير ومؤشراتها

ية وكذا التجربة التنموية في الجزائر،وذلك باستعراض  أهم التحوالت التنمية المحل نعرج على

 االقتاصادية في الجزائر وكذا مقومات انطالقه وبوادر تقدمه.
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 .االتجاهات النظرية للتنمية -أوال

 ظهر في مطلع القرن العشرين مجموعة من النظريات والتوجهات الصكرية التي حاولت 

نمية والتخلف في نواحي مختلصة، وذلك بإبراز أهم األسباب التي أدت إلى أن تعالج قضايا الت

 تخلف العديد من الدو  واالستراتيجيات التي يجب إتباعها لتحقيق التنمية.

ورغم االنتقادات التي وجهت لهذه النظريات بحكم أنها ال تعبر عن نماذج قارة اصالحة  

المجتمع الذي ظهرت فيه، إال أنها ساهمت في تعبر عن الوضعية و لك  زمان ومكان، ب  أنها

الجدد لبلورة مصاهيم ومناهج  إثراء الحق  النظري للتنمية، وفسحت المجا  للمصكرين والصاعلين

جديدة تساير التطورات التي تعرفها البشرية، وسنتناو  فيما يلي أهم هذه االتجاهات واألفكار 

 بشك  موجز.

 النظرية الماركسية: -1

ماركسية أنه " من أو  مستلزمات التنمية توفير ما يمكن توفيره من الصائض وترى ال 

االقتاصادي، وفرة العم  لمواجهة حاجتها، ومن أبرز المشاك  التي تواجهها التنمية في البالد 

 المتخلصة العجز في الصائض االقتاصادي والضياع في قوة العم ".

 واألسس أهمها:من القضايا  إضافة إلى ما سبق تقوم الماركسية على مجموعة 

االقتاصادي )التحتي( كما يطلق عليه الواقع المادي هو الذي يشك  البناء  أن البناء .أ 

يتمث  في المعتقدات والنظم والسياسة...الخ، وبتغير القاعدة الصوقي؛ هذا األخير الذي 

ير . أي أن ك  تغ1االقتاصادية يمتد التغير وعلى عج  ليشم  التركيب الصوقي برمته

يحدث في البناء التحتي يؤدي بالضرورة إلى إحداث تحوالت وتغييرات في البناء 

 الصوقي.

أن المجتمع في مسيرته التنموية يمر بخمس مراح  هي: الشيوعية البدائية، الرق،  .ب 

اإلقطاع، الرأسمالية، ثم االشتراكية فالشيوعية غير أننا ال نتصق مع ما ذهب إليه 

لك ألن لك  مجتمع ظروفه وأوضاعه االقتاصادية، ماركس في هذا الشأن، وذ

االجتماعية والثقافية كما أن الرأسمالية ال تمهد لالشتراكية ثم الشيوعية، ب  هي على 

                                                           
 .17، ص 1980، بريوت، دار الطباعة، 1، طالجتماع والماركسيةعبد الفتاح إبراهيم: ا -1
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وفي ك  مرة يتبلور العكس من ذلك نظام مرن يتغير بحسب الظروف والمستجدات، 

 نظامها، ويتشك  بحسب المتغيرات والظروف العالمية الجديدة.

لقيمة أو القيمة الزائدة وتعني أن: الرأسمالي يشتري من العام  قوة عمله، فائض ا .ج 

ويدفع له قيمة لقاء ذلك، وتتحدد قيمة قوة العم  كأي سلعة أخرى؛ بوقت العم  

 .1الضروري إلنتاج السلع التي يحتاج إليها لمعيشته ومعيشة عائلته

الما  في يد عدد محدود من حتمية زوا  الرأسمالية: العناصر السابق يؤكد تراكم رأس  .د 

الرأسماليين، األمر الذي يؤدي إلى نمو االحتكارات وتعاظم الطبقات وتردي أوضاعها 

والتي من خال  وعيها االجتماعي عملت  ارياار البطالة، من هنا تنشأ البروليتوانتش

على تنظيم اصصوفها، وأدركت أن السبي  الوحيد للخالص من النظام الرأسمالي هو 

ة التي ستقضي على هذا النظام ومن ثم ميالد نظام جديد هو االشتراكية، وهذا الثور

الشأن يمكن أن تدرج ما قاله ماركس في الثورة الشيوعية على أنها " ليست مجرد 

طابع إنساني إلى أبعد حد، ثم تكام  اإلنسان ث المجتمع إلى مدى أبعد ب  طبعه بتحدي

 .2نهاية سيد الظروف المحيطة بهمع نصسه ومع الطبيعة حتى ياصبح في ال

إضافة إلى قضايا أخرى قدمها ماركس في نظريته وهي التصسير المادي للتاريخ، 

والاصراع الطبقي، ويرى ماركس العنااصر السالصة الذكر هي التي تخلق النمو في المجتمع، 

الصكر  ويمكن اإلشارة هنا أن هذه النظرية على درجة كبيرة من التشابه مع أفكار ونظريات

الكالسيكي، ويكمن  االختالف في النتائج التي تواص  إليها "كار  ماركس"، حيث نجدها 

تختلف تماما على ما تواصلت إليه نتائج الصكر الكالسيكي، إضافة إلى ذلك فإن تحلي  ماركس 

 .3يتسم بالعمق في دراسة المتغيرات التي تتأثر وتؤثر في الحياة االقتاصادية

 ي:االتجاه المثال -2

ينهض هذا االتجاه على قضية أساسية مؤادها أن القيم واألخالقيات الدينية واالقتاصادية  

هي الدعامة الرئيسية للتنمية االقتاصادية والنمو االقتاصادي، وأن تغيير القيم واالتجاهات يعد 

                                                           
 .283، ص 1994طبوعات ااجاعيية، ااجاارر، ، ديوان املالتحليل االقتصادي الكليعمر صخري:  -1
 .29، ص 1982، دراسة تارخيية بنارية، دار امليارف، القاهرة، 2، طالتنمية والتخلفالسيد احلسيين:  -2
 .283، ص 1994، ديوان املطبوعات ااجاعيية، ااجاارر، التحليل االقتصادي الكليعمر صخري:  -3
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من المتطلبات الرئيسية لخلق مجتمع حديث، ويعتبر العالم األلماني "ماركس فيبر" هو 

 .1س الحقيقي لهذا االتجاهالمؤس

 االتجاه السيكولوجي: -3

القضية األساسية التي ينهض عليها هذا االتجاه هي أن درجة الدافعية أو الحاجة إلى  

هذا االتجاه تأكيدا واضحا  اإلنجاز هي الدعامة األساسية للتنمية االقتاصادية، ويؤكد أاصحاب

، والتغير الثقافي وينطلقون من مؤلف 2القتاصاديةعلى الدور الذي تلعبه القيم في مجا  التنمية ا

"ماكس فيبر" حو  "األخالق البروستانتية وروح الرأسمالية"، ويجدون سندا قويا في كتاب 

 "جوزيف شوميتر" بعنوان "النظرية االقتاصادية".

ويرى أاصحاب هذا االتجاه أنه من أج  إحداث التنمية البد من زرع الخاصائص  

 ية في الشخاصية المختلصة:السيكولوجية التال

خاصائص مث  شمولية الصكر، المث  العليا، تقييم الوقت، التقمص  في مجال الفهم والمفاهيم: -أ

الوجداني والمشاركة الوجدانية، الوعي بالتغير، اإليمان بالعلم والتكنولوجيا، اإليمان بقيمة 

 اإلنسان.

الروح التجارية لرجا  األعما ، خاصائص مث  الرغبة في اإلنجاز،  في مجال الدوافع: -ب

 العم  الجاد والاصبر، االستعداد التخاذ المغامرة المحسوبة.

خاصائص مث  الرغبة في اكتساب الخبرات الجديدة  في مجال االتجاهات والسلوك: -ج

االبتكار والتغيير والكصاءة، النظام واالنتقام االعتماد على النصس، التعاون، الثقة في الغير، حب 

   اليدوي واالعتراف به.العم

 "ماكليالند"، ويذهب "صرت هاجناالتجاه نجد دافيد "ماكليالند"، "ايومن أهم أقطاب هذا  

 .3إلى أنه طالما تبدأ التنمية يتكون لدى اإلنسان حاجة متزايدة إلى اإلنجاز

                                                           
 .94، ص 1993، دار امليارف، القاهرة، ث، دراسة نقديةفي علم اجتماع التنمية: تغريب العالم الثالكمال النابيي  -1
 .241 -240، ص ص 2010، دار امليسرة للنشر، األردن، 3، طعلم اجتماع التنميةحممد حممود ااجوهري:  -2
كرتاه يف علم اجتماع التنمية، قسم علم ، أطروحة عقدعة لنيل شهادة الد التنمية في ضوء الثقافة السياسة للطلبة الجامعيينحليلو نبيل:  -3
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ر فالذين لديهم دوافع لإلنجاز البد أن يحققوا إنجاز في المواقف التي تكون فيها مخاط 

اإلنجاز بأنه: "  "ماكليالند"ة، وهي مخاطر يمكن الحد منها بزيادة الجهد، ويعرف لالصش  معقو

بطريقة أفض  وأكصاء، فاألمم التي لديها درجة أعلى على مقياس الدافع على اصنع األشياء 

ماكليالند من خال  تعريصه ور وتنمو بشك  أسرع"،وبهذا يؤكد "الحاجة إ  اإلنجاز تتط

 بأن رفع المستوى إلى اإلنجاز يعد مطلبا أساسيا لتحقيق التنمية. لإلنجاز،

وقد أكد هيجن هو األخر بأن متطلبات التحو  إلى التنمية االقتاصادية تتمث  في خلق  

اإلبداع ونشره، ثم تدعيم اتجاهات معينة نحو العم  الصني اليدوي، بحيث تاصب الطاقة 

 التجديد أو االستحداث في مجا  تكنولوجيا اإلنتاج.اإلبداعية بعد ذلك فيما أطلق عليه هيجن 

وهيجن قد أهمال البعد التاريخي  "ماكليالند"والمالحظ في هذا االتجاه أن ك  من  

لظاهرة التجديد وتصسيرهما على ضوء مصاهيم سيكولوجية بحتة قد ال تكون هي الوحيدة 

 .1رقا إليها أثناء تحليالتهمالمصسرة لعملية التنمية ب  هناك عوام  أساسية أخرى لم يتط

 اتجاه النماذج أو المؤشرات: -4

يعتبر هذا االتجاه من أكثر االتجاهات انتشارا أو ذيوعا في دراسة التنمية والبلدان  

النامية، وينهض هذا االتجاه على قضية أساسية مصادها أنه يمكن التصرقة بين المجتمعات 

من المؤشرات الكمية والكيصية، وتعتبر المؤشرات  المتقدمة والنامية؛ اعتمادا على مجموعة

الكمية بمثابة محكات يمكن من خاللها التعرف على الدو  المتقدمة والبلدان النامية، كما أنها 

تعبر عن خاصائص هذه الدو  تعبير كميا مستخدمة في ذلك المؤشرات الحسابية أو األرقام 

دالت السكن الحضري، عدد األطباء مث : متوسط الدخ  الصردي، معدالت التعليم، مع

 .2والمستشصيات...الخ

أما المؤشرات الكيصية فهي بمثابة محكات نستطيع من خاللها التعرف على الدو   

خاصائص هذه الدو  تعبيرا كيصيا مستخدمة في ذلك المتقدمة والبلدان النامية، كما أنها تعبر عن 

وخاصائص للتنمية والتحديث أو التخلف، وفي بعض العنااصر النموذجية التي يعتقد أنها مالمح 

خاصائص أو ضوء هذه الخاصائص تاصبح عملية التنمية أو التحديث مجرد عملية اكتساب 

                                                           
 .283 -282حممد حممود ااجوهري: علم اجتماع التنمية، عرجع سابق، ص ص  -1
 .131 -130، ص ص 1993لم االجتماع، دار امليارف، القاهرة، كمال التابيي: تغريب اليامل الثالث، دراسة نقدية يف ع  -2
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سمات يعتقد أنها خاصائص التنمية، كما تعتبر ظاهرة التخلف بمثابة فقدان هذه الخاصائص؛ 

بك  اصورها، شار البطالة وتتمث  هذه المؤشرات الكيصية للتخلف والتنمية، في سوء التغذية، انت

التبعية السياسية واالقتاصادية، عدم توفر القيم المعنوية التصاوت الطبقي العمومية، الماصلحة 

 الجمعية...الخ.

فضال عن هذا أنه يمكن اصياغة نماذج تنموية تبرز التغيرات البنائية المستهدفة  

لمجتمع من حالة التخلف إلى حالة والمأمولة من وراء التنمية، وتاصور الكيصية التي ينتق  بها ا

ه على سب  ومن بين العلماء الذين قدموا إسهامات سوسيولوجية رائدة في هذا االتجاالتقدم؛ 

وماربون "، "سيمور ليبست "، "بيرت هوسيلتز"، "نزوالكوث بارسالمثا  ال الحاصر نجد "ت

في هذا  "سميلسر" و " هوسيلتز "... وغيرهم، وسنلقي الضوء فيما يلي على إسهامات "ليصي

 االتجاه.

هذا األخير أن المجتمعات المتقدمة هي تلك المجتمعات التي تشهد متغيرات يرى  هوسيلتز: -أ

العمومية، والتوجيه نحو األداء )اإلنجاز(، وتخاصيص الدور؛ أما المجتمعات المختلصة فهي 

لنسبة(، وتشتت الدور، اعزو )المجتمعات التي تشهد المتغيرات المقابلة وهي الخاصواصية، وال

اكتساب البلدان المتخلصة لألنماط والمتغيرات هي  "سيلتريعني أن التنمية وفقا لمصهوم "هو وهذا

السائدة في المجتمعات المتقدمة والتخلي عن األنماط الشائعة فيها هذه العملية في نظر 

تمعات إلى ثنائية هي هي نقطة البداية في إحداث التنمية وهكذا يتضح تاصنيصه للمج "هوسيلتز"

 .1لتقليد والتحديث

هذا األخير إلى أن العمليات التنموية تتمث  أساسا في التباين البنائي يذهب  نيل سميلسر: -ب

والتكام ، وأن التنمية تعني التحو  في بعض متغيرات الحياة مث  التكنولوجيا، السكان، 

لمجتمع النامي بعملية التغير من األساليب الزراعة، األسرة والدين، فصي عالم التكنولوجيا يمر ا

التقليدية ويتجه نحو تطبيق المعرفة العلمية، وفي المجا  الزراعي ينتق  المجتمع النامي من 

زراعة ما يحتاج إليه بشك  ضروري إلى اإلنتاج التجاري للسلع الزراعية، وفي مجا  البيئة 

 .2ركيز في المدنينتق  المجتمع النامي من المزرعة والقرية إلى الت

                                                           
 .131كمال التابيي: عرجع سابق، ص   -1
 .132املرجع نفسه، ص  -2
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أن معالجتهما في هذا  "سميلسر"و" هوسيلتز "ولع  أفض  واصف تختم به آراء ك  من  

تصتقر إلى التحلي  البنائي التاريخي، كما أنها تجاهلت االتجاه لقضايا ومشكالت التخلف والتنمية 

أخرى فإنها  طبيعة البلدان النامية، وانغمست في واقع الدو  األوروبية والغربية، ومن ناحية

قدمت مؤشرات تاصورت أنها عامة وقابلة للتطبيق على كافة المجتمعات اإلنسانية، ورغم 

االنتقادات التي وجهت إلى هذا االتجاه إال أنه كشف لنا عن اختالف المجتمعات المتقدمة عن 

 المجتمعات المتخلصة.

 االتجاه التطوري المحدث: -5

ء النظرية التطورية الكالسيكية، واالستصادة منها وينهض هذا االتجاه على محاولة إحيا 

في دراسة البلدان النامية )المختلصة( على الخاصوص، وأهم من يمث  هذا االتجاه "بارسونز" في 

محاولة عن العملية التطورية ومكوناتها إلى جانب "والت روستو" ومحاولته عن مراح  النمو 

 .1والتي نعرف بالمراح  التاريخية

د "بارسونز" إحياء التطورية في منتاصف الستينات وذلك أمام موجة النقد التي لقد أعا 

وجهت للوظيصية عموما، وتاصعيدا للجد  مع الماركسية، وبهدف إبراز المجتمع األمريكي على 

أنه قمة ما ياصبو إليه أي مجتمع من تطور، وتتركز فكرة المجتمع األمريكي على أنه قمة ما 

ونز" على ما أسماه ر وترتكز فكرة التطور  عند "بارسن تطوياصبو إليه أي مجتمع م

بالعموميات التطورية أو التجديدات الكبرى، وذلك بناء على مكونات أساسية للتطور والتي 

يحاصرها فيما يلي: التباين، التكام  والتعميم، إذ أنه وبناءا على بعض العموميات التطورية 

 أو القبلية ليتسنى قيام المجتمع الحديث.يمكن تجاوز نطاق المجتمعات البدائية 

ويستمر التطور أيضا من خال  عموميات تطورية أخرى، وهو بذلك يحاو  أن يبرهن  

الغربي على ما عداه )الروسي أو  -باستعانته بالقوانين التطورية على تصوق النسق األمريكي

 الاصيني أو اإليراني أو...(.

تان تطوريتان كانتا سببا في انهيار المرحلة وهو يرى على سبي  المثا  أن عمومي 

البدائية من التطور وهما: ظهور نسق الشرعية الثقافية الذي يؤدي مجتمعية أساسية ومتباينة، 

وتطور نسق التدرج االجتماعي وهذا إلى جانب أربع عموميات تطورية أخرى كانت سببا في 
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، ظهور البيروقراطية، ظهور ظهور المجتمع الحديث وهي: ظهور نسق النصوذ واألسواق

النسق القانوني وظهور الهيئات الديمقراطية، وذلك تبعا للمحددات األساسية للتطور والتي 

وهي: التباين، التكام  والتعميم، وهي التي تزيد وتدعم القدرة أطلق عليها اسم "دائرة التطور" 

ليزيد من درجة تكيف الوحدات  التكيصية للنسق، إذ أنه وبعد عملية التباين يأتي دور التكام 

المتباينة، ثم تلي ذلك مرحلة التعميم التي تؤدي إلى ظهور بناء قيمي جديد يتماشى والمرحلة 

الجديدة التي تمخضت عن مرحلة التباين، ووفقا لهذا يميز "بارسونز" بين ثالث مستويات 

جود االجتماعي وتركيز للتطور وهي: المستوى البدائي أين تتحكم التوجيهات الدينية في الو

العالقات االجتماعية والتنظيم االجتماعي على أساس قرابي، أما المستوى الثاني فهو المستوى 

الوسيط ويتميز بظهور القراءة والكتابة، في حين يمث  المستوى الثالث بوادر ظهور الحضارة 

 .1التي قام عليها المجتمع الغربي الحديث

في وضع مراح  للنمو االقتاصادي مستخدما عددا تتمث  أما محاولة "والت روستو" ف 

من المصاهيم، وينظر إلى النمو االقتاصادي باعتباره تصاعال بين قوى اقتاصادية واجتماعية 

 وسياسية، كما ينظر إلى العوام  االقتاصادية باعتبارها سببا للمتغيرات األخرى.

تاصادية إلى خمس فئات: ولقد اصنف "روستو" ك  المجتمعات من ناحية أبعادها االق 

المجتمع التقليدي، المجتمع الذي تحققت له الشروط المؤهلة لالنطالق، المجتمع المنطلق السائر 

 .2نحو النضوج، المجتمع الذي دخ  عاصر االستهالك الجماهيري

والمالحظ أن "روستو" قد نادى بمراح  النمو االقتاصادية الخمس في مقاب  المراح   

 لتطور المجتمعات اإلنسانية عند "ماركس".التاريخية الخمس 

" بارسونز" و "روستو" فإنهما كانا يسعيان إلى تحديد  ومهما تكن االختالفات بين 

فإذا كان "بارسونز" يعتمد على التمييز بين مراحله  مراح  محددة لتطور المجتمعات البشرية

يمي وعلى مكونات العمومية النسق الق على التطورات الحاسمة التي تطرأ على عنااصرالثالث 
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التطورية، من خال  دائرة التطور )التباين، التكام ، والتعميم( فإن "روستو" قد حدد خاصائص 

 .1ك  مراحله

ومن بين أهم االنتقادات التي توجه لهذا األخير "روستو" وال تقب  االنتظار أن مراح   

على أن حالة  هي تؤكد اصراحةوحاضرها ف النمو الخمس عنده أغصلت تاريخ الدو  المتخلصة

 التقليدية، بمعنى أنه ال توجد مرحلة األولى لما يطلق عليه المجتمعات التعلق تمث  المرحلة

 على أن الدو  المتخلصة لها تاريخها العريق والقديم سابقة لمرحلة التخلف، ولكن الواقع يؤكد

 آلن.حتى أنه يصوق في ذلك )عراقته وقدمه( تاريخ الدو  المتقدمة ا

 قافي:االنتشار الث اتجاه -6

وهو الذي يقوم على فكرة االنتشار الثقافي أو التثقيف بواصصها طريقا وأسلوبا للتنمية،  

إذ أنه واستنادا لهذا االتجاه يتولى الغربي نشر ونق  المعرفة والمهارات والتنظيمات 

يتسن لهذه األخيرة  والتكنولوجيا ورؤوس األموا  والقيم إلى الدو  المتخلصة، وذلك حتى

 النهوض بمجتمعاتها وثقافاتها لتلتحق بالدو  المتقدمة.

أن التنمية يمكن تحقيقها من خال  انتقا  العنااصر الثقافية السائدة في الدو   بمعنى 

المتقدمة إلى الدو  المتخلصة، أو بمعنى آخر أن هذه األخيرة ستشهد عملية تثقيف إذا أرادت 

 .2تحقيق التنمية

يصترض هذا االتجاه أن العنااصر الثقافية تنتق  أوال من عوااصم الدو  المتقدمة  ككذل 

إلى عوااصم الدو  المتخلصة ثم تنتشر في عوااصمها اإلقليمية إلى أن تسود في النهاية ك  

مناطق وأقاليم هذه الدو ، ومن بين أهم ممثلي هذا االتجاه نذكر على سبي  المثا : " ويلبرت 

يرون بأنهم يقدمون لشعوب العالم  ، الذين "و "كار  دوتش "يرنر"دنيا  ل "ن، " فلدما" مور

الثالث عالجا لمشكالتهم، ب  يذهبون أكثر من ذلك؛ فهم يرون بأن على هذه الدو  االنتظار 

 .3ويناصحونهم بتقب  العنااصر الثقافية الوافدة إليهم من الدو  المتقدمة
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ا هو إال حالة تأخر ومني ال غير فحالة الدو  وعليه يتاصور هذا االتجاه أن التخلف م 

اآلن هي تقريبا نصس حالة الدو  األوروبية قب  الثورة  النامية اآلن هي تقريبا نصس حالة الدو 

الاصناعية مثله في ذلك مث  االتجاه الذي سبقه، واستنادا لهذا الطرح فإنه على الدو  )النامية( 

ثقافية الوافدة إليها من الدو  المتقدمة، وطبعا في مقاب  أن تنتظر في مكانها وتقب  العنااصر ال

 .1ذلك تتخلى عن ك  مقوماتها الثقافية وهويتها الخااصة

وكما يقو  "أندر جوندر فرانك" أن هذه االتجاهات تعاني جميعها من ضعف ظاهر  

اسة فعالة القدرة على توجيه سييتمث  في افتقادها لك  من الاصدق االمبريقي والكصاءة النظرية و

بأن المدقق في أعما  ممثلي هذه  م تحقيق تنمية اقتاصادية وتغير ثقافي، ويضيف "فرانك"تالئ

تدعيم التخلف،  االتجاهات، يرى أنها ال تستطيع أن تسهم في تحقيق التنمية يقدر ما تسهم في

افي تالئم وفي النهاية يعرض "فرنك" إلقامة نظرية بديلة في التنمية االقتاصادية والتغير الثق

واقع الدو  المتخلصة وتاريخها، يجب أن تستند هذه النظرية إلى الواقع التاريخي المعااصر 

لظاهرتي التخلف والتنمية، وأن تكشف عن العنااصر البنائية للتنمية وتلك العنااصر التي تسهم 

 .2في تدعيم ك  من التنمية والتخلف بحكم ارتباطهما التاريخي –في وقت واحد  –

 تجاه الماركسي الحديث:اال -7

انطلقت الماركسية المحدثة منتقدة النظرية البورجوازية، وبخااصة في تصاعلها المعتمد  

للواقع التاريخي في البلدان المتخلصة، ويؤكد أاصحاب هذه النظرية على ضرورة فهم العالم 

عات العالم باعتباره وحدة متكاملة، إذ أنه من الاصعب إن لم يكن من المستحي  دراسة مجتم

 .3الثالث بمعز  عن تطور المجتمعات الغربية ذاتها

وقد أسهمت مجموعة من الظروف العالمية في ظهور هذه النظرية وبخااصة بعد أن  

ومحاولتها المحافظة على العالقات االقتاصادية أوضحت سياسة اإلمبريالية في الدو  النامية 

طصيصة في التنمية واالكتصاء بإجراء تعديالت معها وتشجيعها على إتباع طريق الرأسمالية في 

البناء االقتاصادي القائم في هذه الدو  حتى تظ  مناطق منتجة للخام وسوقا للبضائع الغربية، 
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ولقد أدت هذه التحوالت إلى ظهور الصجوة بين المركز المسيطر المتمث  في البلدان الرأسمالية 

 .1والهامش التابع الدا  على البلدان المتخلصة

وبناء على هذا فالتخلف االقتاصادي الذي تعيشه البلدان النامية يرتبط بعملية التوسع  

 .2والنهب االستعماري والهيمنة اإلمبريالية

هايم" الذي فسر ظاهرة التخلف في الدو  أاصحاب هذه النظرية نجد "شار  بيت بينومن  

التبعية السياسية واالقتاصادية بك  النامية إلى عوام  ثالث هي: التبعية والتي تتمث  أساس في 

أشكالها التي تمارسها الدو  الرأسمالية، وإلى جانب التبعية يوجد االستغال  الذي يتم من قب  

رأس الما  واالحتكار اإلمبريالي الذي يهدف إلى تحقيق أقاصى ربح ممكن يتخذ اصورا متعددة 

 منها االستغال  التجاري.

إلى عام  التجميد، والذي أشار به على إبقاء النمو " تهايم وإلى جانب ذلك أشار "بي 

 بتأثير عوام  خارجية وداخلية، االقتاصادي في الدو  النامية في حالة جمود أو ركود، وذلك

ومن بين مصكري هذه النظرية نجد "جوندر فرانك" والذي دعم الصكرة التي تعتبر بأن النسق 

االحتكاري للرأسمالية في الذي يلعبه البناء  العالمي الرأسمالي أسهم في إحداث إلى الدور

استنزاف الصائض االقتاصادي. ومن ثم فإنه يرى أن عالقة العوااصم بالتوابع تتسم باستغال  

األولى للثانية؛ حيث تحاص  العوااصم على الصائض االقتاصادي في نصس الوقت الذي تحرم فيه 

ن النظام الرأسمالي ال يعم  فقط على التوابع من التمتع بهذا الصائض، ويرى "فرانك" أيضا أ

تحسين وتحقيق التطور في المركز ب  يعم  على تكريس التخلف في دو  التخلف في دو  

 الهامش.

ويضيف فرانك بأن القضاء على التخلف يستلزم وعي أفراد المجتمع المتخلف بدورهم  

و  المتقدمة والنامية، والعالج في القيام بعملية اإلنماء داخ  مجتمعاتهم وحقيقة العالقة بين الد

الوحيد للتخلف حسب "فرانك" يكون بالخروج من دائرة النسق الرأسمالي عن طريق 

 .3االشتراكية
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 وبعد هذه الجولة الموجزة في التراث النظري لهذه النظريات واالتجاهات التي اهتمت 

 لنا وبوضوح ما يلي: بموضوع التنمية والتخلف يتأكد

تخلف العالم الثالث كنتيجة حتمية  ة باستثناء الماركسية المحدثة ال تصسرالنظريات السابق .أ 

للنظام اإلمبريالي، بمعنى آخر أن هذه النظريات قد تجاهلت دور االستعمار في تخلف 

 بلدان العالم الثالث، ومن ثم فقد كانت تتميز بالتحيز والبعد عن التقدير السليم لألمور.

جدها ذات نظرية اقتاصادية، فهي إذن تتسم بالطابع المالحظ للنظريات السابقة ي .ب 

 االقتاصادي، وذلك لكون أن المهتمين ينظرون للتنمية على أنها عملية اقتاصادية.

كما يالحظ أن النظريات السابقة ذات طبيعة غربية، ومن ثم نجد أن التراث  .ج 

بن خلدون السوسيولوجي العربي في التنمية غائب، باستثناء اهتمامات المصكر العربي ا

الذي يرى أن التنمية االجتماعية والسياسية تعزى إلى عناصرين أساسيين وهما العناصر 

أن األساس االقتاصادي االقتاصادي )المادي( والعناصر )غير المادي( ويذهب في ذلك 

هو الذي يؤدي إلى تطور المجتمعات كما أكد على أهمية ودور العاصبية في إحداث 

 تنمية في المجتمع.

في هذه النظريات، فال توجد ولو إشارة إلى محدودية الموارد ام للبعد البيئي إغصا  ت .د 

البيئية التي تقوم عليها التنمية االقتاصادية، وال للمشاك  البيئية التي تنجر عن هذه 

 التنمية.

واصصوة القو  أن البالد النامية تحتاج فعال إلى تنمية في ك  المجاالت، غير أن هذه 

عن طريق إتباع العالم الغربي، ذلك أن التنمية الحقيقية والجادة والصعالة تنطلق التنمية ال تأتي 

 من الجهد المحلي أساسا وهذا ما نادى به المصكرين والمنشغلين بقضية التنمية في العالم الثالث.
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 :األبعاد الرئيسية للتنمية -ثانيا

على العديد من أنها ركزت  من خال  االتجاهات السوسيولوجية المصسرة للتنمية يتضح 

األبعاد المتصاعلة والمرتبطة ببعضها البعض والتي يمث  ك  منها مطلبا من متطلبات التنمية 

 ودعما لها وتتمث  هذه األبعاد فيما يلي:

 البعد االقتصادي: -1

يستهوي التحلي  االقتاصادي للتنمية آراء المصكرين األكاديميين على مختلف مستوياتهم،  

اهتماماتهم، وذلك للاصصة العلمية التجريبية نسبيا التي تتاصف بها التنمية االقتاصادية، وتنوع 

والتحلي  االقتاصادي الذي يركز في مجم  معلوماته على لغة األرقام والبيانات القياسية 

واإلحاصائية، والتنمية االقتاصادية تعرف بأنها: " سياسة اقتاصادية تخطط على أسس طويلة 

لنمو االقتاصادي حيث يزداد بواسطتها الدخ  القومي الحقيقي لالقتاصاد في األج  لتحقيق ا

أكبر من معد  نمو السكان فإن معد  التنمية االقتاصادية  كان غضون فترة زمنية محددة، وإذا

 متوسط دخ  الصرد الحقيقي سيرتصع"؛ وهي تهدف إلى تحقيق عدة أهداف منها:

ويعتبر هذا الهدف في مقدمة ة المواطنين: زيادة الدخل القومي ورفع مستوى معيش -أ

األولويات للسياسة االقتاصادية للدو  باصصة عامة وللدو  النامية؛ خااصة تلك التي تسعى إلى 

التغلب على مشكلة الصقر وانخصاض مستوى المعيشة التي يعاني منها الغالبية العظمى من 

الذي ال يعتمد على السيولة النقدية السكان، ويقاصد بالدخ  القومي الحقيقي هنا هو ذلك الدخ  

فحسب، وإنما الدخ  الذي يتمث  في إنتاج السلع والخدمات من الموارد االقتاصادية المتاحة 

 .1خال  فترة زمنية معينة

االقتاصادية تضع في فالتنمية  تقليص التفاوت بين الثروة والدخول بينت فئات المجتمع: -ب

أو تقليص التصاوت بينها، كي تخلق التآلف واالنسجام بين سلم أولوياتها إعادة توزيع الدخو  

فئات المجتمع، وتدفعها ثانية إلى العم  الجماعي المشترك لزيادة الدخ  القومي وتحقيق 

 الرفاهية االجتماعية الشاملة.
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 التركيبة االقتصادية وتنويع مصادر الدخل القومي: تعديل -ج

 ابع التقليدي الذي يغلب عليه القطاع الزراعي؛ النامية عامة بالط يتسم اقتاصاد الدو  

ولذا فإن ما تشهده التنمية االقتاصادية هو إفساح المجا  للقطاع الاصناعي خااصة ليقوم بدور 

هذا فعا  في بناء االقتاصاد القومي إلى جانب القطاعات األخرى التجارية والخدماتية وغيرها، 

ي ال يبقى االقتاصاد معتمدا على دخ  وحيد قاب  باإلضافة إلى تنويع ماصادر الدخ  وتنشيطها ك

للزوا  كما هو الحا  في بعض الموارد للدو  العربية كالنصط، والمعادن اإلستراتيجية 

الذهب، وغيرها(، فالتنويع في ماصادر الدخ  ضرورة ملحة تتطلبها )البوتاس، الحديد، 

تمر بها األسواق المالية، وكذلك  اقتاصاديات الدو  النامية لمواجهة التقلبات االقتاصادية التي

 .1لزيادة منابع الثروة في النشاطات االقتاصادية الوطنية

من خال  ما سبق نستنتج أن مؤشرات التنمية االقتاصادية تتمث  في الزيادة الحقيقية في  

دخار ادة في درجة التاصنيع، ومعدالت االالدخ  القومي، ومتوسط دخ  الصرد والزي

ميزان المدفوعات وانتعاش القطاعات اإلنتاجية المختلصة في الدولة ن واالستثمار، وتحسي

)كقطاع السلع والخدمات( باإلضافة إلى التوسع في قطاعي الزراعة والاصناعة، وقد أعتمد 

متوسط دخ  الصرد كمؤشر هام من مؤشرات النمو، ودليال خااصا تقاس بموجبه درجة تقدم 

 الدولة واصنصها.

 لثقافي:البعد االجتماعي ا -2

نقاصد بالبعد االجتماعي الثقافي اإلطار االجتماعي الثقافي الذي تحدث فيه التنمية مؤثرة  

فيه، ومتأثرة بكافة مكوناته، والذي يعتبر مطلبا رئيسيا من متطلبات التنمية، وشرطا من 

ماعية شروطها، ويتجسد هذا البعد في العديد من العنااصر والمكونات البنائية مث  األنساق االجت

التي تكون البناء االجتماعي كالنسق القيمي، النسق الديني والنسق العائلي، والنسق األيديولوجي 

دات والتقاليد واألنماط السلوكية، ونظم الرعاية االجتماعية والاصحية والمورد اوالمعتقدات والع

يجابي أو البشري، والظروف التاريخية التي تلعب دورا في تشكي  واقع المجتمعات بشك  إ

 سلبي.

وسنحاو  في هذا المقام إلقاء الضوء على بعض عنااصر ومكونات هذا البعد وهي كما  

 يلي:
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 * القيم واالتجاهات:

أنه هناك  مؤداها –حقيقة هامة –مبريقي ث علم اجتماع التنمية النظري واإللقد أكد ترا 

ت السائدة في المجتمع، وتتمث  تبادلية بين برامج ومشروعات التنمية، والقيم واالتجاهاتأثيرات 

هذه التأثيرات في كون البرامج اإلنمائية تغير قيم األفراد والجماعات بشك  إيجابي كما قد 

القيم تنجم عن خل  في الخطط والبرامج التنموية، كما ف–غير مقاصودة  –تحدث تغيرات سلبية 

ا للتنمية فبالرغم من أن للقيم قد تمث  بعض القيم واالتجاهات السائدة في المجتمع تحديا ثقافي

لمشروع اإلنمائي، وذلك برفض المشروع د ااالجتماعية دورا فعاال ونشطا في إنجاح تحدي

اإلنمائي أو مقاومته والحيلولة دون تحقيق أهدافه، ومن هنا ينبغي تحلي  هذا النسق القيمي 

مع القيم  يتالءم والوقوف على طبيعته ومحاولة اصياغة البرنامج اإلنمائي بالشك  الذي

 .1االجتماعية السائدة

 * التعليم:

يعتبر التعليم متغيرا هاما في التنمية، ومؤشرا من مؤشراتها، كما أنه المهارة األساسية  

التي تكمن في ك  عملية التنمية، فمع التعليم يكتسب الناس المهارات المتعددة التي تمكنهم من 

ياة البشرية، وبذلك يمث  التعليم المحور االجتماعي المشاركة الصعالة في مختلف مناحي الح

وهذا يعني أيضا أن التعليم يلعب دورا الذي تعتمد عليه التحوالت االجتماعية والسيكولوجية؛ 

 فعاال في تنمية المورد البشري الذي يمث  ركيزة من ركائز التنمية.

ر بقضايا التنمية، وأن ومن ثم يجب توظيف التعليم توظيصا اجتماعيا واعيا يؤثر ويتأث 

هذا التوظيف في أدواره المختلصة وعوائده المتنوعة البد أن يتالءم في خطته مع إستراتيجية 

وكذلك من الضروري أن تتطور السياسات والبني المجتمعية بما  المجتمع الذي يعتمدها للتنمية؛

ت هذه السياسات بمجاالت يتيح للتعليم العالي أن يحقق التوظيف االجتماعي األمث  سواء ارتبط

االستخدام وسوق العم  واألجور أو بتشجيع البحوث العلمية والتطبيقات التكنولوجية أو 

 ارتبطت بإتاحة مزيد من ديمقراطية التعليم في بنيته ومضمونة.

 * المورد البشري:

ج يعتبر اإلنسان هو المحور الرئيسي في عملية التنمية حيث تعتمد عليه الخطط والبرام 

اإلنمائية، كما أنه هدف التنمية وهذا يعني أن التنمية تتحقق بصض  اإلنسان ومن أجله، ولذا 

تتجه البلدان إلى االهتمام بتنمية الموارد البشرية، ويرتبط التعليم ارتباطا عضويا بتنمية 
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عكس الموارد البشرية، فمن خال  التعليم والتدريب تزداد خبرة اإلنسان ومهراته ومعارفه، وين

 .1ذلك بشك  إيجابي على التنمية

 * النسق األيديولوجي:

من خال  النسق األيديولوجي تتحدد ماهية التنمية وكيصية تحقيقها في أوضع الواقع؛  

وكذلك نظرا ألهمية المعتقدات الدينية واأليديولوجية في تحديد السلوك وقد كشف "ماكس فيبر" 

الرأسمالية على أنه ثمة ارتباطا بين التنمية والقيم في دراسته األخالق البروتستانتية وروح 

 والمعتقدات والتغير األيديولوجي.

تشير الدراسات إلى أن األسرة وتنشئة الطص  تعد ماصدرا أساسيا من  * التنشئة االجتماعية:

استنادا إلى نتائج دراسات التحلي  النصسي التي أبرزت أن ماصادر الحاجة إلى االنجاز؛ وذلك 

امات الداخلية للخيا  واهتمامات الصرد تنبع أساسا من عالقة الطص  بأبوية وأن الاصور االهتم

التي تتشك  في ذهن الطص  من خال  األبوين عن التنافس والغيرة، والمحبة وغيرها تظ  في 

عق  الطص  حتى عندما ياصبح بالغا، دون أن تتغير كثيرا بحقائق الحياة التي يواجهها والتي 

 قدات والمواقف واالتجاهات الواعية.تشك  المعت

فقد تواصلت الدراسات إلى أن أمهات األطصا  ذوات االنجاز العالي يملن إلى توقع  

اعتماد أبنائهن على أنصسهم وإيجادهم لمهارات معينة في سن مبكرة، أكثر مما تتوقع أمهات 

على االعتماد على  األطصا  ذوات الحاجة المنخصضة لإلنجاز، كما توقعن أن يبدأ التدريب

النصس في فترة مبكرة، وذلك من شأنه أن يولد الحاجة إلى اإلنجاز، بينما ال تتوقع األمهات 

 .2ذوات الحاجة المنخصضة إلى اإلنجاز تصوق أبنائهن في فترة مبكرة جدا

 البعد السياسي: -3

ا ألنه يشم  يعتبر البعد السياسي في التنمية الزاوية األساسية ب  وأهم األبعاد وأدقه 

على عملية اصنع القرارات اإلستراتيجية التي تتوقف اصياغتها وإخراجها إلى حيز الوجود على 

 .3اإلدارة الحاكمة

يتجسد البعد السياسي للتنمية في عناصرين أحدهما داخلي ويتمث  في قيام نظام  حيث 

يق الرفاهية عامة للدولة تستهدف تحق استراتيجيةال عن وضع وسياسي للمجتمع، يكون مسؤ
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االقتاصادية واالجتماعية واالستقرار واألمن لجميع أفراد المجتمع، والمشاركة السياسية ألفراد 

المجتمع في اصنع القرار، بينما يتمث  العناصر الخارجي في العالقات الدولية المتبادلة بين 

 الدو ، والتي تؤثر في التنمية بشك  إيجابي أو سلبي.

حد األنساق الصرعية للمجتمع يتصاع  مع األنساق األخرى إن النسق السياسي هو أ 

االقتاصادية والصكرية، ولكنه يتميز عن هذه األنساق بأنه ينطوي على أولوية فهو مسئو  عن 

 ومنظماته.ممارسة القوى العليا في المجتمع، وقراراته ملزمة لكافة أعضاء المجتمع وفئاته 

السياسي في مجا  التنمية وتحدياتها، باعتباره  ومن هنا يتضح األهمية المحورية للنظام 

أحد مكونات البنية الصوقية للمجتمع كما أن له دوره الذي يلعبه في التأثير على بقية الجوانب 

بماله من قوة وأسبقية على بقية األنظمة األخرى، مما يجع قدرته على التأثير واإليجابية راجعة 

 وى االقتاصادية واالجتماعية األخرى.أساسا إلى ارتباطه الشديد بكافة الق

 البعد اإلداري والتنظيمي: -4

إن أهداف التنمية ال تتحقق في أرض الواقع، وال تتحو  إلى فع  إنمائي إال من خال   

العمليات والوظائف اإلدارية التي تتمث  في التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة والتنسيق 

ة بين الحاجات المادية واالجتماعية التي يسعى المجتمع إلى وغيرها، فبالتخطيط يمكن المواءم

إشباعها من خال  الموارد المادية والطبيعية والبشرية المتاحة، ونضع خطة واقعية تجسد 

مطالبنا وتتسق مع مواردنا، وذلك كله ال يتحقق إال في إطار تنظيمي يحدد األدوار والعالقات 

ني ومن خال  التوجيه والرقابة والمتابعة وعمليات التقويم والمعايير التي تحكم السلوك اإلنسا

المستمرة نستطيع أن ندرك إلى أي مدى استطاعت البرامج والخطط اإلنسانية تحقيق األهداف 

المقررة والمرسومة في اإلطار الزمني المحدد وما هي التحديات والمعوقات البنائية 

ذا كله يؤكد ضرورة وأهمية البعد اإلداري والتخطيطية التي واجهت الخطة عند تنصيذها وه

 والتنظيمي.

إلى مناقشة البدائ  التنظيمية المختلصة التي  –البعد التنظيمي  –ويهدف إدخا  هذا البعد  

تكمن من معرفة أيهما أكثر كصاءة في تحقيق أهداف إستراتيجية التطوير، فاألمر يتعلق باختيار 

ر التنظيمي العام الستخدام الموارد وطريقة اإلدارة اليومية سياسة تنظيمية يتحدد وفقا لها اإلطا

 .1لوحدات االقتاصاد القومي
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 البعد السيكولوجي أو السلوكي: -5

إن تغيير القيم واالتجاهات والسلوكيات يعد شرطا أساسيا للتنمية، وخلق مجتمع حديث،  

ديد من المتطلبات الرئيسية وأن درجة الدافعية الصردية أو الحاجة إلى االنجاز واإلبداع والتج

للتنمية، كما أننا بحاجة إلى تصسيرات سيكولوجية وسوسيولوجية للنمو االقتاصادي واالجتماعي، 

وتحاو  فهم القوى السيكولوجية والسوسيولوجية المرتبطة به، وهذه القوى تكمن في دوافع 

 اإلنسان، والطريقة التي يتصاع  بها وينظم عالقاته مع اآلخرين.

تمث  هذا البعد في العديد من العنااصر والقوى النصسية التي تمث  دورا هاما في وي 

إحداث التنمية مث  الدافعية إلى اإلنجاز عند " دافيد ماكليالند" والتقمص العاطصي عند "داني  

ليرنر" واإلبداع عند "هيجن"، كما يتمث  أيضا في ضرورة تغيير المجتمع لقيم واتجاهات 

 ده بالشك  الذي يكص  تحقيق التنمية.وسلوكيات أفرا

إن المجتمع قد ينجح في تحقيق أهداف اقتاصادية ألسباب ليست اقتاصادية على اإلطالق  

ب  وال هي بالضرورة عقالنية، وقد يصض  في تحقيقها على الرغم من ك  ما يوفره من أسباب 

تمتد إلى جوانب الحياة  اقتاصادية، إن انقالبا من هذا النوع يحتاج إلى قوة دافعة قادرة أن

 االجتماعية كافة، هذه القوة الدافعة البد أن يكون ماصدرها غير مادي، ب  واألرجح أن يكون

محركها األو  ال يمت لالقتاصاد وال حتى للعلم ياصله باصلة، إن المهم هنا أن يشتع  حماس 

فيمن حوله،  الناس لقضية ما ويلحون عليها فتهون التضحية، وال يصكر الصرد في نصسه ب 

.1داعبإمكانية التجديد واإلب وتتعلق األباصار كلها بالمستقب  وتعود للناس ثقتهم
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 .مؤشرات التنمية -ثالثا

قام المختاصون باعتماد مقاييس ومؤشرات تقيس درجة التنمية معتمدة على تقييم ما تم  

يضا مراقبة مدى إنجازه وما لم ينجز بعد للواصو  إلى األهداف المرسومة لهذه التنمية، وأ

 اصحة مسار هذه التنمية واتجاهها قاصد الموااصلة أو التعدي .

وتوحيد مؤشرات التنمية يمكننا من إجراء المقارنة بين نواتج مؤشرات التنمية الخااصة  

ببلد معين مع غيرها من البلدان لمعرفة مدى ما تم تحقيقه في مجاالت التنمية ومكوناتها وأيضا 

 تجارب اآلخرين في هذا اإلطار.يمكن االستصادة من 

ويجب اإلشارة إلى أن مؤشرات قياس التنمية ليست ثابتة، وهي مرتبطة بأهداف التنمية  

 والمصهوم الذي تنطوي عليه، حيث مصهوم التنمية مصهوم نسبي يختلف باختالف الزمان والمكان.

ي من خال  ويمكن الوقوف على بعض مؤشرات التنمية التي أوردها إبراهيم العيسو 

من الكتاب، الاصادر عن مركز  بحثه "مؤشرات فطرية للتنمية البشرية" في الصاص  الثامن

 دراسات الوحدة العربية بعنوان "التنمية العربية الواقع الراهن والمستقب ".

 ومن هذه المؤشرات المحددة لهذا الواقع ما يلي: 

 فة، اإلسكان(.األساسية )الاصحة، التعليم، الثقا الوفاء باالحتياجات .1

المشاركة في التنمية وتتضمن )فرص العم ، توزيع، الدخ  والثروة المشاركة في  .2

 اتخاذ القرارات(.

تأمين االستقال  واالعتماد على الذات )الغذاء، العالقات االقتاصادية، التكنولوجيا،  .3

 الثقافة(.

، تطوير قاعدة األمن االجتماعي والسالمة العامة )اصيانة البيئة، التطورات السكانية .4

 المعلومات(.

قضايا تنموية أخرى، ولها عالقة وطيدة بواقع تنمية الموارد البشرية وتتنوع  .5

 :1المؤشرات بتنوع أبعاد التنمية البشرية كالتالي
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 بعد الوفاء باالحتياجات األساسية: -1

 وتندرج تحت هذا البعد مؤشرات عديدة نوردها في شك  نقاط متسلسلة. 

 ونجد ضمن هذا المؤشر ما يلي: ة:مؤشر الصح -أ

  وفيات الرضع. معد 

 . معد  وفيات األطصا 

 .معد  وفيات األمهات بسبب الحم  والوالدة 

 .توقع الحياة عند الميالد، وفي سن الخامسة من العمر 

  معد  اإلاصابة بأمراض معدية لك  ألف من السكان أو نسبة الوفيات الناتجة عن

 ات.أمراض معدية إلى جملة الوفي

 .نسبة السكان الذين يمكنهم الحاصو  على اصالحة لالستحمام 

 .نسبة السكان الذين تتوافر لديهم خدمات المرافق الاصحية 

 .نسبة األطصا  الذين تم تطعيمهم )تحاصينهم( ضد أمراض معينة 

 .النسبة المخاصاصة لوحدات الرعاية األولية في جملة االتصاق العام على الاصحة 

 ن لك  ألف من السكان.عدد العاملين الاصحيي 

  نسبة السكان الذين يعيشون في مناطق يق  فيها عدد العاملين الاصحيين لك  ألف من

 السكان عن المعد  المتصق عليه.

  نسبة السكان الذين يعيشون على بعد عدد معين من الكيلومترات أو أكثر، من وحدة

 الرعاية الاصحية.

 ين الاصحي.نسبة المشاركين من السكان في برنامج التأم 

 .نسبة الوفيات في سن الخمسين أو أكثر إلى جملة الوفيات 

 1مؤشر رأي التعبير عن مدى رضا الناس عن نوعية الخدمات الاصحية المتوفرة    . 

 

                                                           
، دراسة عيدانية والسياسية بالجزائر واقع تنمية وتسير الموارد البشرية في ظل التحوالت االقتصادية واالجتماعيةبوطة عبد احلميد:  -1

يل شهادة الدكتوراه يف علم االجتماع، ختصص تنظيم وعمل، قسم مبؤسسة أوراس فوتوار لصناعة األحذية نقاوس، باتنة، رسالة عقدعة لن
 .93 -92، ص ص 2013 -2012اليلوم االجتماعية، جاعية باتنةـ ااجاارر، 
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 نجد ضمن هذا المؤشر ما يلي: مؤشر التغذية: -ب

  في اليوم، مقارنة بالحاجات متوسط ناصيب الصرد من السعيرات الحرارية

 يها.المتعارف عل

  نسبة السكان الذين يحاصلون على أق  االحتياجات المتعارف عليها من السعيرات

الحرارية، وكذا نسبة السكان الذين يحاصلون على نسبة معينة من االحتياجات 

 الضرورية.

  نسبة السعيرات الحرارية المستمدة من الحبوب والجذور والسكريات مقارنة

 بالنسب التي تعد مقبولة.

 ن الذين يزيد ما يحاصلون عليه من سعيرات من الحبوب والجذور نسبة السكا

والدرنات والسكريات على نسبة معينة، وكذا نسبة من يتجاوزون النسبة المقبولة 

 بمسافة معينة.

  نسبة تكلصة الغذاء الذي تتوفر فيه موااصصات مقبولة إلى جملة الدخ  واإلنصاق

 الصعلية لما ينصقونه على الغذاء.االستهالكي لعينة من األسر، مقارن بالنسبة 

  نسبة السكان الذين ال يمكنهم الحاصو  على غذاء ذو موااصصات مقبولة نتيجة لقلة

 مداخلهم.

 .نسبة األطصا  الذين يعانون من سوء التغذية الحاد 

  نسبة األطصا  الذين يعانون من نقص التغذية المزمن أو الذين يق  وزنهم بالنسبة

 متصق عليه.لعمرهم عن المعد  ال

  عندهم عن نسبة السكان الذين يعانون من األنيميا، أي الذين يق  الهيموغلوبين

 .1نسبة معينة

 تنطوي تحت هذا المؤشر ما يلي: مؤشر التعليم: -ج

 .نسبة األميين إلى جملة السكان 

 .نسبة المقيدين في مراح  التعليم المختلصة إلى جملة السكان من فئات العمر المتناظرة 

 سنة والمشاركين في برامج التعليم ال نظامية،  15بة السكان الذين يزيد عمرهم عن نس

 أي خارج نظام التعليم الرسمي.
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  .نسبة التسرب للمرحلة األولى التعليمية 

 يعيشون على مسافة معينة من أقرب مؤسسة للتعليم النظامي في  نسبة السكان الذين

 المراح  المختلصة للتعليم.

 تالميذ لك  مدرس في مراح  التعليم المختلصة.متوسط عدد ال 

 .متوسط عدد التالميذ في القسم في مراح  التعليم المختلصة 

   نسبة السكان الذين يقيمون في مناطق يزيد فيها متوسط عدد تالميذ القسم على العم

 المقبو  في مراح  التعليم المختلصة.

 عليم الذين يلجئون إلى الدروس نسبة التالميذ في المرحلتين األولى والثانية للت

 الخاصواصية.

  نسبة المقيدين في مدارس أو معاهد خااصة إلى جملة المقيدين في المرحلتين األولى

 والثانية للتعليم.

  نسبة المقيدين في الكليات العلمية والتكنولوجية إلى جملة المقيدين في المرحلة الثانية

 للتعليم.

 نصسهم باالستصادة مما تعلموه في وظائصهم، وذلكمؤشر رأي لقياس مدى شعور الطالب أ 

 في أو  سنة من سنوات عملهم بعد التخرج.

  مؤشر رأي لقياس مدى تقدير جهات العم  لصائدة التعليم المتاح أي أداء الوظائف

 .1المختلصة فيما يتعلق بخرجي المرحلتين الثانية والثالثة

 وتنطوي تحت هذا المؤشر: مؤشر الثقافة: -د

 ط عدد الاصحف لكلف ألف من السكان.متوس 

 .نسبة األسر التي تطلع على اصحف يومية 

  متوسط عدد أجهزة الراديو والتلصزيون لك  ألف من السكان ومتوسط عدد الكتب

 المباعة لك  ألف من السكان.

 .نسبة األسر التي يقرأ أفرادها كتبا أو دوريات 

 لمسارح لك  ألف من السكان.متوسط عدد المراكز الثقافية والمكتبات العامة وا 
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  نسبة السكان الذين يشتركون بانتظام في أنشطة ثقافية مث  عضوية النوادي الرياضية

 والجمعيات الثقافية.

  السينمائية والمسرحية مؤشر برأي الناس في برامج اإلذاعة والتلصزيون والعروض

عد على ومواد الاصحف والمجالت والكتب ومدى المساهمة في خلق وعي عام يسا

 معالجتها.

 ونجد ضمن هذا المؤشر ما يلي: مؤشر السكان: -د

 .نسبة عدد الوحدات السكانية المتاحة إلى عدد األسر 

 .نسبة الزيجات التي يتعذر إتمامها أو يتم تأجيلها الستحالة الحاصو  على سكن 

 .نسبة السكان الذين يقطنون مساكن غير اصالحة 

 لمتاحة من الراصيد القائم للمساكن.مؤشر مركب لحجم الخدمات السكنية ا 

  نسبة السكان الذين يقطنون مساكن يزداد فيها التكدس مقاسا بمتوسط عدد شاغلي

 الغرفة أو المسكن في حد معين.

  ،نسبة السكان الذين يقطنون مساكن غير مزودة بالمرافق الاصحية األساسية "مرحاض

 حمام، اصرف اصحي، مطبخ".

 ساكن غير مزودة بماصدر مأمون لإلضاءةنسبة السكان الذين يقطنون م 

 .نسبة اإلنصاق على السكن إلى جملة اإلنصاق االستهالكي لألسرة 

 .نسبة السكان الذين ينصقون على السكن أكثر من النسبة المتصق على اعتبارها مقبولة 

 ونجد ضمن هذا المؤشر ما يلي: مؤشر النقل واالتصال: -هـ

 طق تبعد عن أقرب مركز للشرطة بأكثر من عدد نسبة السكان الذين يعيشون في منا

 معين من الكيلومترات.

   نسبة السكان الذين يعيشون في تجمعات سكنية تبعد عن أقرب محطة للنق  العام داخ

 .1المدن يحدد كيلومترات معينة

 .نسبة  األسر التي تمتلك سيارة خااصة 

 . نسبة األسر التي تمتلك وسيلة أخرى خااصة لالنتقا 
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 ألسر الذين يعيشون في مناطق تبعد عن أقرب بريد ومراكز االتاصاالت والتي نسبة ا

 لديها هاتف منزلي.

 .نسبة اإلنصاق على النق  واالتاصا  إلى جملة اإلنصاق االستهالكي لألسر 

  نسبة السكان الذين يعيشون في مناطق ال تاصلها الاصحف والمجالت يوم اصدورها أو

 ا.بعد عدد معين من األيام من اصدوره

 .نسبة السكان الذين يعيشون في مناطق ال يغطيها اإلرسا  اإلذاعي والتلصزيوني 

 االنترنيت. نسبة السكان التي تعيش في مناطق ال تغطيها شبكة 

 يندرج تحت هذا البعد مؤشرات عديدة نوردها في نقاط هي: بعد المشاركة في التنمية: -2

 وتدخ  ضمن هذا المؤشر: مؤشر فرص العمل: -أ

 بة األسر التي تحاص  من عملها على دخ  أق  من دخ  حد الصقر.نس 

  نسبة الذين يعملون أق  من عدد معين من الساعات في األسبوع أو في الشهر أو في

 السنة.

 .موازين القوى العامة )عرض، طلب( في األنشطة اإلنتاجية الرئيسية 

 .أراصدة وتدفقات العمالة المهاجرة 

  تتناسب مؤهالتهم مع الوظائف التي يشغلونها.نسبة المشتغلين الذين ال 

  لالستصادة من فرص مؤشر برأي عينة من أفراد القوى العامة حو  اإلمكانيات المتاحة

 .1العم  المتوفرة

 ونجد ضمن هذا المؤشر: مؤشر الثروة وفرص العمل: -ب

 ين مدى التركيز في توزيع ملكية المناز  أو الوحدات السكنية أو نسبة السكان الذ

 يملكون أكثر من سيارة.

  مدى التركيز في حيازة األاصو  المالية كاألسهم والسندات وشهدات االدخار

واالستثمار، والودائع االدخارية بالعمالت األجنبية مقاسا بالتوزيع حسب فئات 

 الحيازة ومعام  التمركز.

 .مدى التركيز على ملكية األرضي في المدن 
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 مختارة من السلع االستهالكية المعمرة. نسبة األسر التي تملك أنواعا 

 .توزيع ملكية األراضي الزراعية 

 .توزيع حيازة األراضي الزراعية 

 .نسبة من ال أرض لهم من السكان الزراعيين 

  نسبة من يملكون جرارات، عربات نق ، تجهيزات ري وماشية أكثر من عدد معين

 من السكن الريصيين.

 ألسر.توزيع اإلنصاق االستهالكي على ا 

 .نسبة السكان الواقعين تحت حد الصقر 

 .المقدار النسبي لألجراء في الناتج المحلي اإلجمالي 

  الصوارق األجرية فيما بين القطاعات اإلنتاجية، وفيما بين القطاعات المؤسساتية

 العامة.

  بين الريف والحضر، مقاسا بالرقم القياسي لألسعار والتي يحاص  عليها  معد  التباد

رعون لمنتجاتهم، بالنسبة لألسعار التي يدفعونها لقاء الحاصو  على المنتجات المزا

 الزراعية.

  المعد  الصعلي للتضخم مقارنا بالتغير في متوسطات األجر لصئات مختارة من العاملين

 وكذلك في المعاشات.

  الدعم الموجه لخصض أو تثبيت أسعار السلع االستهالكية الضرورية، وكذلك الخدمات

ساسية، كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي، والتغير في القيمة الحقيقية لمتوسط األ

 الصرد منه.

  نسبة من يدفعون ضرائب مباشرة من جملة المشتغلين من السكان حسب القطاع

 .1المؤسسي

 ونجد ضمن هذا المؤشر: مؤشر المشاركة في اتخاذ القرارات: -ج

 ملة من يحق لهم االنتخاب.ج نسبة المقيدين في جداو  االنتخابات إلى 

  نسبة من أدلوا بأاصواتهم إلى عدد المقيدين في الجداو  االنتخابية في آخر انتخاب أو

 استصتاء تم إجراؤه.
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 .نسبة القرارات التي يتم اتخاذها ال مركزيا إلى جملة القرارات ذات الاصلة والمحليات 

 بات إلى جملة القيادات المحلية.نسبة القيادات المحلية التي تاص  إلى وظائصها باالنتخا 

 .نسبة المرشحين المراكز المطلوب شغلها في آخر انتخابات أجريت 

 .)نسبة المشتركين في جمعيات تطوعية )نقابات وجمعيات 

 . نسبة النساء في قوة العم 

 .متوسط سن الصتاة عند الزواج ألو  مرة 

 .نسبة النساء األميات إلى جملة عدد النساء 

  الالتي يشغلن مراكز قيادية إلى شاغلي المراكز القيادية حسب العم  نسبة النساء

 )قطاع عام، قطاع خاص(.

 .نسبة النساء الالئي في المجالس القومية والمحافظات والمحالت 

    .نسبة الشباب الالئي يشاركون في برامج خدمة المجتمع وما إليها 

 ن من المؤشرات التالية:ويتكو بعد تأمين االستقالل واالعتماد على الذات: -3

 نؤشر الغذاء ويركز على: -أ

 .نسبة اإلنتاج المحلي إلى جملة االحتياجات من أهم السلع الغذائية 

 .نسبة الواردات من الغذاء من جملة العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات 

 1نسبة االحتياطي من أهم السلع الغذائية إلى االحتياجات االستهالكية . 

 التي تمد القطر بأكثر من نسبة معينة من جملة وارداته الغذائية.الدو   

 .نسبة القروض والمنح األجنبية التي تخاصص الستيراد الغذاء 

 .نسبة جملة المدفوعات الستيراد الغذاء إلى حاصيلة الاصادرات 

 مؤشر العالقات االقتصادية: -ب

 نسبة المدخرات القومية إلى االستثمار اإلجمالي. 

 واردات إلى الناتج المحلي اإلجمالي.نسبة ال 

 .الدو  التي يزيد ناصيبها في الواردات على نسبة معينة 

 .التدفقات الداخلية لرأس الما  األجنبي كنسبة من الناتج المجلي اإلجمالي 
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  الدو  التي تزيد مساهمتها في التدفقات الداخلية لرأس الما  األجنبي على حد متصق

 عليه.

 ي القائم كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي.راصيد الدين األجنب 

 .الدو  التي يزيد ناصيبها في راصيد الدين األجنبي القائم على نسبة معينة 

 .مدفوعات خدمة الدين كنسبة من حاصيلة الاصادرات 

 .الاصادرات كنسبة من الناتج اإلجمالي المحلي 

 .الدو  التي يزيد ناصيبها في جملة الاصادرات عن نسبة معينة 

 التي تزيد مساهمتها في جملة الاصادرات عن نسبة معينة. السلع 

 .الاصادرات من السلع التي ال تزيد مساهمتها في إشباع الطلب المحلي عن نسبة معينة 

 .نسبة مجموع الاصادرات والواردات إلى الناتج المحلي اإلجمالي 

  اإلنتاج نسبة اإلنتاج الذي تسيطر عليه شركات أجنبية متعددة الجنسيات إلى إجمالي

 المحلي.

 .ناصيب األجانب في ملكية رؤوس أموا  الشركات العامة بالقطر 

 .نسبة مساهمة قطاع الاصناعات التحويلية في الناتج المحلي اإلجمالي 

 1درجة الحماية الصعلية الممنوحة لإلنتاج والاصادرات الوطنية    . 

 ويركز على: ة البيئة:بعد صيان -4

  من النصط والمعادن مقارنة بالنسب اآلمنة.نسبة اإلنتاج إلى االحتياطي 

  نسبة األراضي الزراعية التي يجرى استخدامها وهي غير زراعية )نتيجة لزحف

 الحضر على الريف( والتي تصقد من جراء التاصحر وما إلى ذلك.

 .نسبة السكان الذين يعيشون في مناطق تزداد نسب العنااصر اآلمنة المكونة لهوائها 

 ه في البحار واألنهار والبحيرات الخاضعة لسيطرة الدولة مقارنة مع نسبة تلوث الميا

 النسب اآلمنة عند الدو  األخرى.

 2اإلنصاق على مكافحة التلوث البيئي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي. 
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 .معوقات التنمية -رابعا

عوقات تقف في وجه التنمية العديد من العوائق والعقبات والتي يمكن تاصنيصها إلى م 

 داخلية وأخرى خارجية.

 المعوقات الخارجية: -1

تتمحور المعوقات الخارجية للتنمية أساسا بنمط العالقات الدولية بين المجتمعات النامية  

والمجتمعات المتقدمة؛ وتتوزع هذه المعوقات في جملة من المؤشرات لع  أهمها وأبرزها هو 

ي االستنزاف واستغال  الدو  المستعمرة عن مؤشر االستعمار، يشقيه التقليدي والمتمث  ف

طريق الحروب؛ أو شقه الحديث الذي تجاوز االستعمار التقليدي المتمث  في التسلط االقتاصادي 

والتقني والثقافي، وهو ما حاولت نظرية التبعية من خالله تصسير التخلف في التنمية على أنه 

لب هذا المنظور في فكرة التنمية االقتاصادية انعدام توازن في العالقات العالمية، وهو يتمث  

العالقة تعتبر سيطرة واستغال  التابعة من التبعية التي تشجع بدورها التخلف في التنمية، وهذه 

 .1من جانب بعض البلدان الاصناعية التي تتربع في وسط المسرح على العديد من البلدان النامية

مظاهره نجد مؤشر ال يق  أهمية من وإلى جانب مؤشر االستعمار بشتى أشكاله و 

المؤشر السابق في كونه يشك  عقبه في وجه التنمية، وهو الديون هذه األخيرة التي تعتبر 

إحدى المحاور الرئيسية التي تشك  كثيرا من مظاهر التحدي لعمليات التنمية الشاملة، وترتبط 

شكلها النظام االقتاصادي العالمي، دراسة مشكلة المديونية عموما بطبيعة الظروف العالمية التي 

معالمه األولى بعد الحرب العالمية الثانية بلجوء الدو  المتقدمة الستحداث  دوالذي بدأت تتحد

 .2أساليبها االحتكارية حينما تجاوزت االحتكارات االستعمارية القديمة

ع عمليات وال يمكن فهم مؤشر الديون كأحد المعوقات الخارجية للتنمية دون دراسة واق 

وسياسات التنمية االقتاصادية واالجتماعية والسياسية في نصس الوقت؛ حيث أاصبحت الديون 

تعترض عمليات وسياسات التنمية في المجتمعات المختلصة، مما أبرز تصاقم عوام  الصقر 
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والبطالة وقلة النمو االقتاصادي، والدخ  الصردي وغيرهم من المظاهر التي تعيق عملية 

 .1التنمية

 المعوقات الداخلية: -2

 باإلضافة إلى المعوقات السالصة الذكر هناك بعض المعوقات األخرى للتنمية مث : 

 عدم التكامل في التنمية: -أ

يشير مصهوم التكام  إلى أن تسير التنمية في مختلف القطاعات بطريقة متوازنة، فال  

يمكن تنمية قطاع دون آخر فمثال من المستحي  تنمية التكنولوجيا بدون تنمية التعليم، كما يعني 

التكام  إلى التنمية والتنسيق بين  التكام  وجود مصهوم شام  بوجه خطة التنمية كلها، فال يهدف

في بوتقة واحدة، وفي إطار  المجهوداتالجهود المبذولة فحسب وإنما يهدف إلى اصهر تلك 

 .2فلسصة موحدة ارتضاها المجتمع

 عوامل ثقافية: -ب

تعتبر المعوقات الثقافية للتنمية من أهم التحديات التي تواجهها وللقيم دور هام في  

هي القوى الدافعة للسلوك الجمعي، عملية التنمية، فهي اإلطار المرجعي للسلوك الصردي، و

وهناك قيم إيجابية تساعد على نجاح مشروعات التنمية، ولكن هناك قيم سلبية تعوق برامج 

ومشاريع التنمية وتتمث  بعض هذه القيم السلبية في: عدم تقديس العم ، عدم تقدير الوقت 

العادات والتقاليد والتخوف من المستحدثات وغيرها من القيم األخرى، وكذلك توجد بعض 

كممارسة الشعوذة والمغاالت في اإلنصاق على األعراس خااصة السلبية التي تعيق عجلة التنمية 

في الشرق الجزائري واألمثلة على كثيرة، ولكن هذا ال يمنع من وجود بعض العادات والتقاليد 

عادة التعاون أو  اإليجابية التي يمكن لها في كثير من األحيان أن تدفع بعجلة التنمية مث 

عند  "التويزا" التي ال تزا  موجودة في بعض الجهات من الوطن خااصة في األوساط الريصية

 . األمازيغ
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 عوامل إدارية: -ج

، والبطء الشديد في ية في تعقد اإلجراءات وتصشي الروتينوتتمث  العوام  اإلدار 

تناقض بعضها للبعض، وعدم  أو –في كثير من األحيان  –إاصدار القرارات أو عدم وضوحها 

االلتزام بتنصيذ القرارات المعلنة، وانتشار الالمباالت والنسب، وسيطرة األغراض الشخاصية 

في المكان المناسب، واصعوبة على عالقات العم  الرسمية، وعدم وضع الشخص المناسب 

ى تحم  مسؤولية ت اإلدارية المؤهلة والقادرة علن الوحدات اإلدارية، ونقص الكصاءاالتنسيق بي

 التنمية.

كما تظهر المعوقات اإلدارية في عدم واقعية األهداف وتشابكها عدم االلتزام بالتخطيط  

العلمي، تسرب العمالة الماهرة في كثير من القطاعات اإلنتاجية إلى خارج المجتمع أو بعيدا 

 .1عن مجاالت تخاصاصهم ومهاراتهم

 ة الشعبية:كنقص المشار -د

جهود الحكومة مع مجهودات أفراد المجتمع، ومن غير  تضافرنمية يتطلب إن قيام الت 

أن تسير التنمية على عناصر واحد فقط من هذه العنااصر، ألن  الممكن   من المستحي 

الحكومة وحدها ال تكصي أن تقوم بك  متطلبات التنمية وعملياتها دون المساهمة والمشاركة 

المنشود ال ينجح إال إذا تم عن رغبة واقتناع  لتغييرالشعبية في وضع وتنصيذ الخطة، وإن ا

وإرادة من الذين يحدثونه أو يتأثرون به، باإلضافة إلى أن المشاركة الشعبية في وضع الخطة 

وتنصيذها تعتبر قمة الممارسة الديمقراطية للحرية بجانبيها السياسي واالجتماعي، وهذا هو 

 . 2جوهر العملية التنموية

                                                           
، عؤسسة شباب ااجاعية، اإلسكندرية، بشريا –إداريا  –سياسيا  –اقتصاديا  –ثقافيا  –التنمية اجتماعيا حسني عبد احلميد رشوان:  -1
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 مية المحليةالتن -مسااخ

 مبادئ التنمية المحلية: -1

تقديم مقترحات سواء كانت شخاصية أو في إطار األمم  حاو  الكثير من الباحثين

المتجددة فيما يتعلق بجملة المبادئ األساسية التي يرونها ضرورية عن التخطيط لتنمية 

 المجتمعات المحلية منها ما يلي:

ت النظرية والميدانية في مجا  التنمية الحضرية وخرج بعديد الدراسا حيث قام رأي كلينار: -أ

 بالمبادئ التالية:

  رفض فكرة تقديم برامج جاهزة أو معدة من الخارج، مقدما بدي  المدخ  االجتماعي

 في مواجهة المشكالت.

 .ضرورة مراعاة الصروق بين المجتمعات المحلية 

 مية.استخدام مدخ  اجتماعي قادر على التخطيط لمشروعات التن 

 .توظيف الجماعات التطوعية والتلقائية في خدمة برنامج التنمية المحلية 

 .تنمية قدرات القيادات المحلية غير المهنية 

 .تنمية المنافسة بين المجتمعات المحلية المتجاورة في مجاالت التنمية 

 .إطالق مشروعات إستراتيجية قريبة المدى الستنارة اهتمام المجتمع 

  من خارج المجتمع المحلي للرعاية التربوية والاصحية واالجتماعية.تقديم مساعدات 

  تضافر جهود الدولة لمعالجة القضايا األساسية التالية: عدالة توزيع الثروة، مواجهة

 .1مشكلة الصقر، الخدمات الاصحية والتعليمية وتحسين المستوى العمراني

 لية للتنمية المحلية:جودانف" فقد اقترح المبادئ التا" أما:"جودانف"رأي  -ب

 .مراعاة التنسيق الكام  بين برامج التنمية االجتماعية المختلصة 

 .االهتمام يخلف القيم اإليجابية لدى المواطن عند تطبيق البرامج التنموية 

 .ضرورة االهتمام بثقافة المجتمع المحلي 

 .العم  على استشارة مشاركة المواطن في ك  عمليات التنمية 

 العم  مع المجتمع كما هو واقعه. في االنطالق 

                                                           
دراسة نظرية وعيدانية حلالة ااجاارر، حبث عقدم لنيل شهادة دكتوراه علوم  التنمية والتخطيط األسري في المجتمع الجزائري،كمال بلخريي:   -1
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 .حرص األخاصائي على كسب ثقة األهالي واحترامهم 

 .تنمية قدرات القيادات المحلية فاصد االعتماد على أنصسهم 

 ج. رأي "نيلسون" وآخرون:

 المحلية أهمها: " عدة مبادئ للتنميةزمالئهو"  اقترح " نيلسون" 

 سيد برامج التنمية.فعالة في تج ضرورة مشاركة المواطنين مشاركة 

  تنمية كافة أجزاء البناء االجتماعي تنمية متوازنة حتى يمكن أن يحدث التقدم

 االجتماعي الحقيقي.

  .التنظيم الديمقراطي لك  مراح  التنمية 

 .خلق وتدعيم قنوات اتاصا  دائمة بين المواطنين وقاداتهم 

  اإلطاراتب وتدري إعدادضرورة توفير المرونة في القيادات وكذا ضرورة. 

  1جانب ضمن برامج التنمية أهماعتبار التنمية التربوية. 

 المتحدة: األممالتنمية المحلية عند خبراء  د. مبادئ

 المتحدة فيما يلي: األممالتنمية عند خبراء  ئوردت مباد       

 للمجتمع معبرة عن  األساسيةجات االح أساستكون برامج التنمية قائمة على  أن

 واطنين فعال.طموحات الم

 .مراعاة التوازن في مجاالت التنمية المختلصة 

  استهداف زيادة فاعلية مشاركة المواطنين في شؤون المجتمع المحلي وتدعيم نظم

 .الحكم

  من االنجازات المادية. أهمالعم  على تغيير مواطني المجتمع المحلي واعتبارها 

 لمساعدة القيادات المهنية. اكتشاف وتدريب القيادات الشعبية المحلية وتشجيعها 

 .دعم دور النساء والشباب في برامج التنمية 

 .تدعين الجهود الذاتية بجهود حكومة فعالة 

   للتنظيمات التطوعية المحلية وتوظيصها في خدمة التنمية. األمث االستغال 

  وضع خطة للتنمية المتوازنة على مستوى الدولة لتسيير التقدم االقتاصادي واالجتماعي

 محليا.
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  برامج التنمية  إعدادببرامج تدريبية فعالة لتنمية قدرتها على  اإلداريةدعم التنظيمات

 .1على مستوى الدولة كك 

 برامج تنمية المجتمعات المحلية: -2

من القرن الماضي حاو  العديد من الباحثين الغربيين تقديم  األخيرةخال  العقود الثالثة        

 تخطيطية لتنمية المجتمعات نستعرض منها ما يلي: نماذج بما يشبه برامج

 برنامج" تايلور": -أ

عدة  إلىقسم "تايلور" برنامجه المقترح لتنمية المجتمعات السائرة في طريق النمو 

 خطوات تطبيقية ومنسجمة ومتكاملة وهي:

  عمقا تتعدى مجرد تسجي  الشكاوي  أكثرمناقشة منهجية  األهاليمناقشة احتياجات

وتشخياصها بدقة، واستدراك المواطنين  العامة ب  تحاو  اكتشاف المشكالت اديثواألح

 ضخمة. إمكانياتالحكومية ليد المساعدة لما لها من  األجهزة وإمدادفي المناقشات 

  األهاليالقيام بالتخطيط المنهجي لتنصيذ برامج المساعدة الذاتية، قاصد تنمية قدرات 

جابية في عملية التنمية والتخطيط المحلي، فتنجز عنااصر اي إلىوطاقاتهم لتحويلهم 

من المشروعات للمجتمعات المحلية، كبناء المستشصيات والمدارس وشق الطرق  الكثير

الزراعي وغيرها، وهذه المشروعات تولد حسب "تايلور" الشعور  اإلنتاجوزيادة 

حسب "تايلور"  وهذه العنااصر بالمسؤولية الجماعية والثقة بالنصس وكذا روح المبادرة

 المنجزات المادية نصسها. أهمتعد  أيضا

  والموارد االقتاصادية واالجتماعية المادية منها  اإلمكانياتالقيام بالتعبئة الكاملة لكافة

هذه الخطوة حسب "تايلور" بعد تنصيذ  وتأتي والبشرية، في داخ  المجتمع المحلي،

من  قة المواطنين ويرفعما يقوي ثأهدافها مالخطوتين السابقتين والنجاح في تحقيق 

 حماسهم وإقدامهم على المشاركة وبإيجابية في عمليات التنمية.

  خلق الطموح المحلي وتنميته وكذا التاصميم على استمرارية عمليات المناقشة

 .2والتخطيط والتعبئة، وهذه الخطوة أيضا مرتبطة بتنصيذ الخطوات السابقة بنجاح
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 :ب. برنامج "باتن"

لبرنامجه من قناعة مصادها أن المواطنين يتقبلون بعض  "باتن" عند تاصميمه انطلق

التغيرات عند محاولة تنصيذ عمليات التنمية، وأن األكثر أهمية من ذلك هو تغيير أسلوب حياتهم 

المادي التوازن بين التغير  ليتسن لهم مسايرة هذه التغيرات التي تقبلوها، وأنه من الضروري

 لمادي في نصس الوقت، وجاءت خطوات برنامج باتن على النحو التالي:والتغير غير ا

  جهود المراكز التي تعم  من أج  تنمية المجتمع المحلي في إطار العم  على إدماج

ك  متكام  قاصد النهوض بالمجتمع بأسس التعاون الجماعي، حيث دائما العم  

 الجماعي يكون أفض  من العم  الصردي.

 مساهمة بدور فعا  قدر اإلمكان في عملية التنميةدفع المواطنين لل. 

  .توجيه اهتمام أكثر لعادات السكان ومعتقداتهم وأساليبهم التقليدية وحاجاتهم الصعلية 

  وقاصد ضمان نجاح العاملين في مجا  التنمية لتحقيق األهداف المسطرة، ووضع

 لعاملين منها:"باتن" عدة موااصصات وشروط وناصائح ينبغي أن تتوفر لدى هؤالء ا

 .الدراسة العلمية لقيم السكان وعاداتهم وتقاليدهم 

  ضرورة الوعي الكام   بأن التغير الذي يحدث في إحداث مجاالت الثقافة يؤثر

 في المجاالت األخرى.

  ضرورة الدراية الكاملة بأن بعض جوانب الثقافة المحلية اصعبة التغيير فهي

 تلقى القبو  الشديد لدى المواطنين.

 رورة الدراية الكاملة بوجود بعض الجوانب الخصية للثقافة المحلية.ض 

  ضرورة التعرف على الجماعات الرسمية وغير الرسمية التي تمكن من معرفة

 دتها والتي تشك  الرأي الجماعي.فا

 .عقد عالقات اصداقة موثقة مع السكان 

 .باالتصاق مع المواطنين حو  التغيير المرغوب فيه من قبلهم 

  األخير يحذر "باتن" هيأة التنمية بأن أفكارهم التي نجحت في بيئتهم وثقافتهم قد ال وفي

تنجح في المناطق األخرى التي تتبنى ثقافة أخرى وأن التغيير اآلتي من الخارج قد 

 .1يقاوم مقاومة شديدة
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 ج. برنامج "بيدل":

 وتضمن هذا البرنامج النقاط التالية: 

 رة: وتضمن هذه المرحلة النقاط التالية مرحلة االستكشاف أو االستنا 

 .الدعوة 

 .تقديم األخاصائي نصسه للمواطنين 

 .التعرف على المجتمع 

  .المحادثات والمقابالت غير الرسمية 

 :مرحلة التنظيم وتتضمن الخطوات التالية 

 .التعرف على أهم المشكالت  التي يعاني منها المجتمع المحلي 

 .االجتماعات غير الرسمية 

 ين البنائي للتنظيم.التكو 

 .التمسك بالتزامات معينة 

 .التدريب على المناقشات غير الرسمية 

 :مرحلة المناقشات ووضع الخطة وتتضمن الخطوات التالية 

 .تحديد األولويات 

  تحديد المشكلة مع عرض الحلو  المقترحة لحلها مع وضع أساس قسمي

 بين الحلو  المقترحة للمشكلة. لالختيار

 اف ووضع خطة  زمنية لتحقيق األهداف.تحديد األهد 

  مرحلة التنصيذ والتقويم، ويتم تنصيذ الخطة عن طريق برنامج يحتاج إلى مجهودات

ومتابعة بواسطة تقارير تقدم ألعضاء التنظيم، توضح ما تحقق من إنجازات ومدى 

فاعلية ذلك وينتج عن ذلك بداية الكشف عن جوانب القوة أو الضعف في المشروع 

 مشاركة أفراد المجتمع في تنصيذ المشروع. ومدى

  مرحلة المشروعات الجديدة حيث وبعد االنتهاء من تنصيذ ح  المشكلة األولى تنتق  هيأة

 التنمية إلى عالج مشكالت تالية بنصس الخطوات والمراح  السابقة.
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  مع مراكز مرحلة االستمرار ويكون االستمرار في تنصيذ خطة التنمية يتجنب الاصراع

القوى واستخدام الضغط المهذب في الدفاع عن حقوق المواطنين ووجهات نظر 

 .1أعضاء هيأة التنمية

 د. برنامج "عبد المنعم شوقي":

قسم شوقي خطته إلى أربعة مراح  أساسية يراها كصيلة يخلق تنمية في المجتمع جاءت  

 على النحو التالي:

 :المرحلة التمهيدية وتتضمن الخطوات التالية 

 وتاصرفات الهيأة القائمة على  بسلوكياتتساب ثقة المواطنين وهي مرتبطة اك

العملية في المواقف المختلصة كالوفاء بالعهود والحرص على الوقت واحترام 

وإيثار الغير واالجتهاد واإلخالص الدائم  نالكبير والاصغير من المواطني

 .للماصلحة العامة

 ط واإلحاصاءات وك  ما من شأنه التعرف على المجتمع باالطالع على الخرائ

أن يعطي هيأة التنمية فكرة واضحة عن المجتمع المستهدف بهذه العملية 

 التنموية.

  بناء الهيأة التنموية القائمة على التنمية بتمثي  ك  المواطنين بشك  عام من

 القطاعات االقتاصادية واالجتماعية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني.

 ذ مشروع أو مشروعين قاصد اختبار المجهودات والمسؤوليات االختيار بتنصي

 ولتحسين المواطنين بالعملية التنموية.

  المرحلة التخطيطية: والهدف من هذه المرحلة هو تبلور مبادئ اإلاصالح ودراسة

الحاجات والموارد وترتيب الحاجات حسب أهميتها وتقسيم المشروعات على مراح  

 لتنصيذ.زمنية لتبدأ بعدها مرحلة ا

  المرحلة التنصيذية: وطبيعة العم  في هذه المرحلة تختلف باختالف طبيعة المشروعات

 التنصيذ متنوعة من أهمها: المراد تنصيذها وأجهزة

 أو عن طريق التعيين أو عن طريق  المجالس: وتشك  عن طريق االنتخاب

 تمثي  بعض الهيآت والجماعات الصاعلة في المجتمع.
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 مة أاصال في المجتمع وهي تهتم بالتخطيط والتنسيق والتدعيم االتحادات القائ

 واالستنارة.

  :حيث تقوم الهيئة بتقييم شام  لمختلف المراح  السابقة بتحديد المرحلة التقويمية

الصعالية وجوانب القوة والضعف، ثم تقديم تواصيات واقتراحات تصيد عند تخطيط وتنصيذ 

 .1مشاريع تنموية مستقبلية

 ا:عناصره -3

أجريت لتنمية المجتمع المحلي أمكننا تحديد بعض من استقراء بعض البرامج التي  

 العنااصر العامة التي تتضمنها وهي:

ونقاصد به ذلك النوع من التغيير الذي يستلزم ظهور أدوار وتنظيمات  التغيير البنائي: -أ

وبالتالي حدوث تغيير  اجتماعية جديدة، تختلف عن تلك األنظمة واألدوار القائمة في المجتمع

كافي وكبير في الظواهر والنظم والعالقات السائدة في المجتمع، وعادة ما يرتبط هذا النوع من 

التغير بالتنمية االقتاصادية واالجتماعية وتتميز البلدان النامية ببعض الخاصائص، هذه األخيرة 

أن تحقق تنميتها دون التي تمث  عوائق أمام تحقيق معدالت سريعة للنمو، بحيث ال يمكن 

 إحداث تغيرات بنائية لها اصصة العمق والجذرية ولها طابع الشمو .

وبالتالي يجب أن تتوافق األنشطة المبذولة في المجتمع مع الحاجات األساسية له بحيث  

 تكون األولوية للمشروعات التي تهم األفراد في حياتهم مباشرة.

في المشاركة اإليجابية في  ادة فعالية أفرادهإن تنمية المجتمع المحلي تهدف إلى زي 

 البرامج اإليجابية لمجتمعهم.

إن موارد التنظيمات الحكومية والتطوعية يجب أن تستخدم استخداما كامال وأمث  في  

 وضع برامج تنمية المجتمع المحلي.
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يجب أن يسير التقدم االجتماعي واالقتاصادي للمجتمع المحلي في نمط متوازي مع  

 .1مجا  القومي الواسعال

 الدفعة القوية: -ب

بذلك أنه على المجتمعات المختلصة أن تحدث دفعة قوية أو مجموعة من الدفعات ونقاصد  

القوية، ليتسن بمقتضاها الخروج من حالة الركود، وهذه الدفعة أو الدفعات القوية الزمة 

ت، وتعتبر الحكومات هي ث تغيرات كيصية في المجتمع، وإلحداث التقدم في أسرع وقإلحدا

عن  المسئولةعلى إحداث مث  هذه الدفعات فهي التي تملك إمكانيات التغير وهي  المسئولة

ضمان حد أدنى لمسؤوليات المعيشة، كما أن الدفعة القوية التي تحدث في المجا  االقتاصادي 

ة ومشكالت مماثلة في المجا  االجتماعي، يترتب عنها هوة ثقافية كبيرال تاصاحبها دفعة 

اجتماعية قد تقف حجرة عثرة في وجه التنمية االقتاصادية، وذلك ألن التنمية االقتاصادية ترتبط 

ن ارتباطا وثيق بالتنمية االجتماعية، لذا فإنه من الضروري إيجاد نوع من التوازن والتكام  بي

ة في أهدافها الجانبين االقتاصادي واالجتماعي بحيث تكون الخطط متكاملة في وظيصتها متوازن

المالئمة، ونعني بها ذلك اإلطار العام أو ومتصاعلة نحو تحقيق هدف مشترك وفق اإلستراتيجية 

الخطط العريضة التي ترسمها السياسة التنموية لالنتقا  من حالة التخلف إلى حالة النمو 

خ  الدو  في في البالد النامية على أساس تدالذاتي، وينبغي هنا أن تقوم إستراتيجية التنمية 

مختلف الشؤون، وتضمين برامج تنمية المجتمع المحلي داخ  هذا اإلطار، وهذا يحتاج إلى 

تبني سياسات منسقة وترتيبات إدارية محددة لنمو ذلك المجتمع، كما ينبغي أيضا أن تقوم 

 إستراتيجية التنمية على أساس التكام  والتوازن بين رأس الما  البشري ورأس الما  المادي

)التنمية االقتاصادية والتنمية االجتماعية(، وتتوقف اإلستراتيجية المختارة على العديد من 

الظروف منها طبيعة الظروف من حيث درجة التخلف ونوع االستعمار، الصترة الزمنية التي 

مرت منذ حاصو  الدولة على االستقال ، نوع الحكم السائد، درجة االستقرار السياسي، حجم 

 ...الخ.2لحضرية والريصيةالمناطق ا
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 إستراتيجيتها: -4

بين التنمية  لتحقيق تنمية فعالة يجب االعتماد على إستراتيجية مناسبة تضمن التوافق 

لذا فإن رسم أي إستراتيجية لتنمية المجتمع  المحلي تصترض  للمجتمع والتنمية المحليةالشاملة 

السياسات التي تتالءم معها، وهذا ال تاصورا واضحا لألهداف المطلوبة، حتى يمكننا  رسم 

النظام االقتاصادي واالجتماعي كك ، ونوع يكون إال إذا كان لدينا تاصورا واضحا لطبيعة 

 العالقات وأنماط االستهالك وطبيعة المؤسسات االجتماعية...الخ.

 ولذلك يجب األخذ بعين االعتبار عند رسم إستراتيجية التنمية المحلية ما يلي: 

  في التاصور يؤدي إلى التخبط العشوائي في رسم السياسات التنموية، وبالتالي الغموض

رسم سياسات ال تتالءم وحاجيات المجتمع المحلي، مما ينجم عنه فش  في عمليات 

التعبئة وبالتالي في المشاركة الشعبية ، وعليه يجب أن تراعي هذه اإلستراتيجية 

 الثقافية، واالقتاصادية... الخجتماعية، التكام  بين جوانب التنمية المختلصة: اال

كما يجب على أي إستراتيجية أن تأخذ بعين االعتبار الخاصواصية االجتماعية والثقافية، 

 وكذا األبعاد الوظيصية التي تربط المجتمع المحلي بالمجتمع الكبير.

  وهناك عناصر أساسي ومهم جدا يجب أن تحتويه إستراتيجية التنمية المحلية وهو

 وتحديد دور ك  من الحكومة والسلطات المحلية. وضوح

  أن تكون اإلستراتيجية معدة وفقا لرؤية عملية  نبدأ من العموميات أوال لتنتهي إلى

الجزئيات، ألن ح  المشاك  الكبرى يؤدي إلى إنهاء الكثير من المشاك  الاصغرى التي 

 كانت نتاجا هامشيا.

 االعتماد على ما تماد على الذات ولكن مع يجب أن تأخذ السلطات المحلية بمبدأ االع

 .1تقدمه السلطات المركزية من معونة

 معوقات التنمية المحلية: -5

 تقف في وجه التنمية المحلية العديد من العوائق نحاو  التصاصي  فيها فيما يلي: 
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 المعوقات الديموغرافية: -5-1

مطردة في معدالت السكان مما حيث يعتبر من أحد معوقات التنمية المحلية، الزيادة ال 

يؤدي إلى عدم وضوح الزيادة المحققة في اإلنتاج، لذا يجب تحقيق معدالت عالية جدا في 

كذلك فإن هذه الزيادة في اإلنتاج  اإلنتاج والدخ ، بحيث تصوق الزيادة السكانية الحااصلة،

حلي إذا لم تكن هناك والدخ  ال يمكن أن تكون لها أثر في العملية التنموية في المجتمع الم

عدالة في التوزيع، فتركز ثمار التنمية في أيدي فئة قليلة من األفراد لذ يجع  أفراد المجتمع 

يؤمنون بجدوى التقدم والتنمية، كما أن وجود فوارق كبيرة في التوزيع يعوق من تكوين 

وي الدخ  وخااصة بين ذ رأسما ، ألن هذا التصاوت يشجع على زيادة االستهالك التصاخري

 المنخصض وذلك بتقليدهم لنمط االستهالك عند أاصحاب الدخ  المرتصع.

 المعوقات االجتماعية: -5-2

إن قابلية سياسة التجديد والتغير في المجتمعات المحلية تتوقف على بناء ونوعية النظم  

اصلية، االجتماعية التي يتضمنها، فاستحداث نظم ال يعني أبدا اختصاء النظم القديمة أو األ

وبالتالي يؤدي إلى حدوث اصراع بين القديم والجديد، والذي من بين نتائجه إما قبو  هذه النظم 

المستحدثة أو رفضها، إذا لم تتصق وطبيعة البيئة االجتماعية والثقافية واالقتاصادية والسياسية... 

 وغيرها، ومن بين هذه العوام  المعيقة نذكر ما يلي:

التي من بينها نظام الملكية، الذي يقف عائقا أمام برامج ومشروعات و * النظم االجتماعية:

نظام التنمية، ونظرا لتشابك حقوق الملكية وتعقدها واختالف األسس التي التنمية عليها فإن 

القرابة يعتبر معوقا من معوقات التنمية خااصة في المجتمعات التي تمث  فيها هذه االلتزامات 

بعض األفراد االستصادة من قدراتهم اإلنتاجية تهربا من االلتزامات يرفض أهمية كبيرة؛ فقد 

 والمسؤوليات التي سوف تقع عليهم تجاه أقاربهم.

كذلك يعتبر النظام السياسي القائم في المجتمع معوقا من معوقات التنمية، وذلك من  

حلية في تنصيذ خال  مدى تقب  أفراد المجتمع للمشروعات ودور الحكومات وهيئات التنمية الم

 ذلك.

كما أن عدم ثقة المجتمع في التغيرات والتحوالت الطارئة والنظر إليها على أنها تهدد  

استقرارهم وأمنهم، وهذا ما يؤدي بالكثير من المجتمعات إلى الوقوف ضد التغيير اإليجابي 
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يصية وتلعب الشائعات دورا كبير في تعميق هذا الرفض وهذا الشك خااصة في األوساط الر

 نظرا لعدم امتالكهم لمعرفة كافية عن هذه المشاريع التنموية والبرامج وماهية التغيير ونتائجه.

كما تلعب المنزلة االجتماعية دورا هاما في عملية التنمية من خال  األدوار التي تلتزم  

الجتماعية في األفراد القيام بها، وكذلك األدوار التي ينبغي االبتعاد عنها، كما تحدد المنزلة ا

المجتمعات التقليدية تحدد رفض أو قبو  الصرد عم  معين، فمثال في المجتمعات البدوية فإن 

المنزلة الدونية تكون من ناصيب ذلك الذي يقب  العم  بالزراعة، فالعم  الزراعي بالنسبة لهذه 

أمام تنصيذ  المجتمعات يضعف من مكانة الزراعة لهذه المجتمعات، وبالتالي سيكون عائق كبير

 .1المشروعات الزراعة التي تتم في هذه المناطق

والتي من بينها العادات والتقاليد، حيث يظهر تأثيرها الصعا  في  المعوقات الثقافية: -5-3

المجتمعات الريصية، حيث يسود التمسك بالقديم واالعتزاز بما تركه األجداد واإليمان بالقدرية، 

شاريع التنموية، كذلك فإن للمصقودات دور كبير في إعاقة برامج ك  هذا يعيق إنشاء وسير الم

التنمية خااصة في البالد النامية كالهند مثال، حيث يعاني شعبها من سوء التغذية والمجاعة، 

، باإلضافة إ  بينما توجد أعداد هائلة من األبقار يمكنهم االستصادة منها، وهذا بسبب عبادتهم لها

ليد يمكن للقيم الثقافية أيضا أن تعيق العملية التنموية في المجتمع، فمثال ك  من العادات والتقا

بالنسبة لعادات الطعام وكيصية إعداده فاألطعمة الجديدة وغير مألوفة من طرف أفراد المجتمع 

المحلي تكون سببا في رفضها من طرفهم، كذلك بالنسبة للمكانة االجتماعية التي تحدد نوع 

لتنمية، والذي يمكن أن يقوم به الصرد، هذا التحديد للدور مستمد من القيم الدور في عملية ا

 السائدة في المجتمع والتي تمجد الجماعة وتحافظ على وحدتها وتماسكها.

 المعوقات النفسية: -5-4

للعوام  النصسية دور كبير في تقب  التغيرات والتجديدات الماصاحبة لعمليات التنمية،  

يد وكيصية ظهوره وانتشاره على الثقافة السائدة، إذ يختلف أفراد المجتمع ويتوقف إدراك الجد

في إدراكهم للجديد باختالف الثقافات، كما تختلف المجتمعات فيما بينها في إدراكها للجديد 

وتتضح مشكلة إدراك الجديد في المقاومة التي تبديها بعض المجتمعات المحلية الريصية وتقبله؛ 

ية، كاستخدام الوسائ  الحديثة في العالج وزيارة الطبيب بد  اللجوء إلى للمشاريع التنمو
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الطرق التقليدية؛ إن هذا الرفض ال يقتاصر على المجتمعات الريصية فحسب ب   يمتد إلى 

 .1المجتمعات الحضرية

الحكومية في نوعية هذه المجتمعات لتقب  مث  هذه المشاريع  وهنا يظهر دور الهيئات 

 دم الوقوف في وجها إما بالرفض أو بالتخريب أو بسوء استغاللها.التنموية وع

 المعوقات التكنولوجية: -5-5

إن الهوة بين  العالم المتقدم والنامي كبيرة جدا في ميدان التكنولوجيا بسبب ما حققته  

 هذه األخيرة من تقدم كبير أدى إلى زيادة اإلنتاجية في دو  أوربا وأمريكا، وهذا في القرنين

التاسع والعشرين؛ وتستمر هذه الهوة في االتساع إذا لم تبذ  الدو  النامية جهود مضاعصة لرفع 

مستوى إنتاجيتها في جميع الميادين، ويجب اإلشارة هنا أنه ال يمكن تحقيق تنمية في جانب 

لم معين إذا لم يكن هناك تكام  بين جميع الميادين، حيث ال يمكن تحقيق التقدم االقتاصادي ما 

يكن اإلطار االجتماعي والتنظيم االقتاصادي حافزين على النشاط والعم  واالبتكار، وكذلك 

 .2عدم توافر رأس الما  لشراء الوسائ  التقنية الحديثة سواء بالنسبة للدولة أو المنتجين

دارية من أهمها عدم التنسيق إلكما تعاني هذه الدو  من عوائق مرتبطة بأجهزتها ا 

وذلك باالعتماد على دراسة احتياجات ألجهزة العاملة والواقع الصعلي للمجتمع؛الجيد بين ا

 دون النزو  إلى الواقع المعاش. -على األوراق –المجتمع مكتبيا 

 المعوقات الطبيعية: -5-6

تعد الظروف الطبيعية معيقا آخر من عوائق التنمية المحلية خااصة في المجتمعات   

الطبيعة اعتمادا مباشرا؛ حيث تؤثر الظروف المناخية في نوعية التقليدية التي تعتمد على 

المحااصي  الزراعية التي تزرع ونظام الدورة الزراعية، كما لها دور فعا  في تشكي  نظام 

 .3الملكية والذي يعتبر من أهم معوقات التنمية المحلية في المجتمعات التقليدية
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 المسيرة التنموية بالجزائر: -سادسا

الجزائر على غرار مثيالتها من الدو  السائرة في طريق النمو على عدة  اعتمدت

طرق لتنمية اقتاصاد البالد وتطوير أدائه، وكان ذلك في كثير من األحيان ال ينم عن اختيار 

داخلي ب  هو كحتمية ملحة تصرضها قوى ضاغطة خارجية تتبنى أفكار بعيدة ك  البعد وغير 

الجزائرية وقد تزعم ذلك ك  من البنك واصندوق النقد الدوليين  اصالحة للتطبيق على التركيبة

 وغيرهما من المؤسسات العالمية ونوادي اإلقراض الدولي كنادي باريس ولندن وآخرون.

فقد حاولت الجزائر وخااصة في العهد " البومدييني" تبني نموذج الاصناعات الماصنعة 

ر الصرنسي  "جيراردو برنيس" عن طريق ما المعتمدة على الاصناعات الثقيلة المشتقات من أفكا

كان يسمى بالمخططات التنموية، ولع  النية السليمة والقاصد النبي  للرئيس الراح  " هواري 

تبرر الوسيلة المعتمدة، وكما فش  هذا  -على الرغم من االعتراضات الكثيرة -بومدين" 

المتخلصة( حاولت الجزائر  النموذج ) سقوط السياسة بسقوط الرج ، وضع طبيعي عند الدو 

االنتقا  إلى اقتاصاد السوق في محاولة منها إلى اللحاق بالركب الغربي منتهية في األخير إلى 

 1998اعتماد ) االقتراب الكينزي( ألفكار مدرسة "جون ماينارد كينز" الشهير وذلك منذ سنة 

 .1إلى يومنا هذا في محاولة منها لالستدراك واالقتصاء

 (1985-1967التصنيع والنمو ) مرحلة  -1

اعتمدت الجزائر بعد االستقال  على آلية المخططات من خال  طبيعة النظام االشتراكي 

ر نيس" حاصة األسد من خال  نموذج العريضة المتبناة وكان ألفكار"دوبالمتبع وخططه 

اختيار ثقافة الاصناعات الماصنعة المسنود بالتدفقات المالية الخارجية والمساعدات الدولية في 

التكنولوجيا العالية المستوردة، على اعتبار محاولة تأهي  الخبرة الجزائرية وإعداد الكوادر 

المؤهلة للمنافسة في التاصدير الاصناعي خارج إطار المحروقات، مما يرفع من اإلنتاجية ويزيد 

 من الدخ  االقتاصادي القومي.

رد مالية كبيرة العتمادها في القطاع والحقيقة أن الهدف النهائي كان الحاصو  على موا

األهم في المجا  الزراعي بغية تحقيق العمالة والواصو  إلى االكتصاء ومواجهة تحديات الغذاء، 

أولى تحديات الدولة االشتراكية، ولن يأتي ذلك إال من خال  التوجه إلى المجا  الاصناعي 
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كرة نمطية عنااصر اإلنتاج المتاحة، المالية الكبيرة والسريعة وتوازيا مع ف هنظرا لمردوديت

فالجزائر بلد نصطي يحوز على مساحة مواد أولية واسعة تؤهله ألن يقتحم عالم الاصناعة 

 .1باقتدار

 لذلك اعتمدت الجزائر مخططات تنموية متنوعة نستعرض أهمها:

 1969-1967المخطط الثالثي للتنمية  -1-1

، 2لتنمية بالجزائر بعد االستقال أو  مخطط ل 1969-1967يعتبر المخطط الثالثي 

ولكن في حقيقة األمر هو مجرد تجربة تستند على مجموعة من البرامج المخططة في الحقبة 

االستعمارية قبي  االستقال  ) الثورة التحريرية(، وبه دخلت الجزائر مرحلة جديدة مليئة 

 بالطموح الكبير لتحقيق تقدم واقتاصادي واجتماعي.

ارز لهذا المخطط هو التنمية السريعة للجهاز اإلنتاجي باصصة خااصة؛ وكان التوجه الب

حيث عمدت الجزائر على زيادة رفع اإلنتاج البترولي للحاصو  على موارد مالية تخاصص 

لتموي  الاصناعة ومن ثم تحقيق التنمية المنشودة في محاولة لتبيان القدرة على تسديد الدين 

 للمقرضين األجانب.

 2.3الي ناصف اإلنتاج البترولي في تموي  الاصناعة وحدها أي   )كما تم توظيف حو

مليار دوالر ناتج بترولي( وذلك كمحاولة لتصعي  فكرة النهج الاصناعي  5.1من إجمالي 

 .3المقترحة

 (1974-1976المخطط الرباعي األول ) -1-2

لجزائر، إذا كان المخطط الثالثي قد شك  البداية األولية لتطبيق أسلوب التخطيط في ا

فانه قد كان تجربة مصيدة لهذه السياسة الجديدة للتنمية، مكنت البالد من تحسين أداة التخطيط 
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-1970وشجعتها على تنويع البرامج االستثمارية، وتوسيع نطاقها في المخطط الرباعي األو  

19731. 

  مليار دوالر لالستثمار في البترو  من مجموع 9.1حيث خاصاصت الجزائر ما نسبته 

 مليار دوالر. 20.1االستثمارات الوطنية البالغة 

ة المؤهلة لمواجهة هذا النوع من الثقافة العالية، أدى إلى اءولكن غياب الكوادر الكص

 عرقلة المبادرة االستثمارية في كال القطاعين العام والخاص.

ك حيث أخذ القطاع الاصناعي حاصة األسد في الغالف االستثماري للتنمية، ومبرر ذل

محاولة تدارك التأخر الحااص  في وقت قاصير، ومن ثم التركيز على الاصناعات المعدنية 

 .2والمحروقات

 (1977-1974المخطط الرباعي الثاني ) -1-3

المخطط الرباعي الثاني هو ثالث مخطط أعدته الدولة منذ االستقال ، وقد كان حجمه 

 110المتعلق به، مقدر بـ  68-74من األمر رقم  07االستثماري المرخص به حسب المادة 

مليار من الدينارات الجزائرية، ويزيد هذا الحجم عن حجم االستثمار التقليدي للمخطط الثالثي 

 مرات. 4مرة، وعن الحجم االستثماري للمخطط الرباعي األو  بعدد  12بـ 

وفيه أعيدت هيكلة القطاع الزراعي من الناحية المؤسساتية في شك  إاصالح زراعي 

من االستثمارات، أما اصناعة المحروقات  %15ميق، فتحاص  القطاع على نسبة تزيد عن ع

 فقد زادت نصقاته االستثمارية، ومرد ذلك إلى الظروف الدولية الحااصلة أنذلك وسوق الطاقة.

فتوجهت الجزائر إلى اختيار اصناعة التمييع، وهي اصناعة طاقوية تتميز باستعما  

 ى التحكم في عملية تاصدير الغاز الطبيعي المميع.كثيف لرأس الما ، تهدف إل

مليار دينار كإرادات نصطية بسبب  60في هذه الصترة تحاصلت الجزائر على أكثر من 

 .1973ارتصاع أسعار البترو  سنة 
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وباالعتماد على فكرة الثقافة العالية كثيصة رأس الما  زادت الجزائر في التوجه نحو 

االستثمار وكانت الدولة ترمي إلى إنشاء اقتاصاد تتوفر فيه الشروط االستدانة الخارجية لتموي  

القاعدية من أج  التطور المدعم داخليا، ولكن الجزائر لم تضحي باالستهالك الداخلي، تبعا 

للبحبوحة البترولية حينها مما مكنها من تغطية نصقاتها، ولكن لتلبية متطلبات االستثمار سلكت 

 خيار االقتراض الخارجي.

وعموما فان إستراتيجية التنمية في الجزائر في تلك الحقبة كانت تتطابق مع األهداف 

والمتمثلة في ضرورة بناء اقتاصاد وطني  1965اإلستراتيجية البعيدة المدى المعلن عنها منذ 

 .1962مستق  ومندمج، لتدعيم االستقال  السياسي الحااص  في سنة 

زائر ال تريد ادخار تنميتها االقتاصادية في إطار كما ذكر األستاذ حميد تمار " أن الج

االقتاصادية في إطار االقتاصاد الدولي المندمج، الذي ال يكون في اصالحها إنما تسعى الجزائر 

 إلى تحضير الشروط القاعدية الضرورية لوضع اقتاصادها على مسار نمو، معمم وذاتي".

تخطيط االقتاصاد الجزائري  كما يمكن اإلشارة إلى مخططين خماسيين كتكملة لتجربة

 .1(1989-1980في الصترة الممتدة بين )

 (:1985-1980المخطط الخماسي األول ) -1-4

يعتبر هذا المخطط المنبثق عن توجيهات المؤتمر االستثنائي لحزب جبهة التحرير 

، وقد شهدت هذه الخطة الخماسية أهم عملية تتمث  في " إعادة هيكلة 1980الوطني في جوان 

 لمؤسسات العمومية".ا

 (: 1989-1985المخطط الخماسي الثاني ) -1-5

يعتبر آخر المخططات التنموية في الجزائر، من حيث أنه شك  محطة هامة في السيرة 

التنموية االقتاصادية واالجتماعية للبالد، يهدف إلى تحقيق التوازنات العامة لالقتاصاد الجزائري 

 موااصلة النمو بالنسبة لإلنتاج واالستثمار.من خال  تلبية احتياجات السكان و

وبما أن النتائج المتوخاة من المخططات اإلنمائية المتبعة في الجزائر بدء من فترة 

( التي لم تكن في المستوى، ولم تلبي تطلعات واضعيها وآما  المواطنين، 1967-1977)

                                                           
 .94رجع نفسه، ص امل 1



 ة ــميـــــالتن                الثالث                                                              الفصل 

131 

الوطنية اإلنتاجية إلى عمدت الدولة الجزائرية وانطالقا من وضعية المؤسسات االقتاصادية 

 تصعي  عملية إعادة الهيك .

 ومن األسباب التي جعلت االنتقا  إلى إعادة الهيكلة ضرورية نذكر ما يلي:   

  .تكام  المؤسسات الوطنية وتركيزها 

  صعدم التخاص. 

  .ضعف وثق  نظام التوجيه االقتاصادي 

  .اتجاه المؤسسات االقتاصادية إلى نشاطات اجتماعية أكثر 

  عف كصاءة الهياك  الداخلية حسب التسيير االشتراكي للمؤسسة.ض 

   نقص استعدادات العما  للمرحلة: حيث لعبت األمية دورا مهما في جع  العما  ال

يقبلون على التنظيم الجديد؛ إما لنقص تكوينهم السياسي، أو لسوء فهمهم ألهداف 

 .1التسيير االشتراكي للمؤسسات

 (:1998-1986لي )مرحلة التعديل الهيك -2

أخذت الجزائر على عاتقها في عدد من المجاالت الحيوية القيام ببعض اإلاصالحات 

 خال  مرحلة تطبيق برنامج التعدي  الهيكلي نذكر منها المجاالت التالية:

 إصالح المنظومة المالية: -2-1

تغيرات إن االنتقا  من االقتاصاد الموجه إلى اقتاصاد السوق جع  الجزائر تقوم بعدة 

 جذرية على المنظومة المالية وذلك عن طريق اإلجراءات التالية:

  .إعادة التوازن النسبي لألسعار من خال  تخصيض قيمة الدينار 

  توسيع وعاء الرسوم على القيمة المضافة، وخااصة على المنتجات البترولية مع رفع

 .%33إلى  %5الضريبة على األرباح المعاد استثمارها من 

  إعانات االستهالك، وإتباع سياسة نقدية محكمة.إلغاء 

  حيث أن تقليص  1996فحص جميع النصقات العامة بالتعاون مع البنك الدولي بداية من

 1993من الناتج الداخلي العام لسنة  % 8.7النصقات جع  العجز الكلي للخزينة ينتق  من 

 .1997لسنة  % 2.4إلى 

 دج. 1200عة حددت قيمتها بـ استبدا  عالوة البطالة بنظام ذو منص 
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 .إنشاء الاصندوق الوطني للتامين عن البطالة وإلغاء تعويضات التسريح 

 اإلصالح النقدي والمالي:  -2-2

 في هذا الجانب اتخذت إجراءات متعلقة بأسعار الصائدة وتنظيم القطاع المالي:

 .التطهير الكلي لالقتاصاد من خال  نظام جديد 

 مع  % 5نية البنكي ووضع سقف لهامش البنك ياص  إلى إنشاء سقف معد  المديو

على الودائع البنكية التجارية العمومية بالتعاون  % 3إنشاء معام  احتياطية إجباري بـ 

 مع البنك الدولي.

  .الحد من تموي  المؤسسات العمومية من الخزينة العامة 

 المساهمة، وقد تم إعادة رسملة البنوك التجارية، وذلك من خال  السماح للشركاء ب

 . Union Bank , Citi Bank1إنشاء عدة بنوك خااصة منها 

 ميدان التجارة الخارجية: -2-3

إن تسوية سعر النصط من أهم المعايير األساسية لبرنامج التعدي  الهيكلي، حيث ركزت 

ء الجزائر اهتمامها على حرية دخو  العملة الاصعبة لتموي  اصصقات التجارة الخارجية، وإلغا

احتكار الدولة لعملة استيراد المواد اإلستراتيجية، إلى جانب تشجيع القروض من أج  أن يكون 

االستيراد في متناو  المتعاملين االقتاصاديين الخواص، ومن أهم األساليب المتخذة في سبي  

 تطوير التجارة الخارجية ما يلي:

 50لنسبة للدوالر بنسبة إجراءات تتعلق بنظام الاصرف، وذلك بتخصيض سعر الدينار با 

 .1994وذلك بين أفري  وسبتمبر  %

  إنشاء مكاتب للاصرف ووضع سياسة تضمن المنافسة الخارجية وإنشاء نظام جديد

 للحاصص بين بنك الجزائر وباقي البنوك.

   اإلجراءات الخااصة بتحرير التجارة الدولية والمدفوعات الخارجية منها إلغاء ك

د باستثناء تلك التي لها قيمة تاريخية، وإلغاء قائمة المواد أشكا  منع التاصدير للموا

، وتخصيض المعد  األعظم لحقوق 1994الممنوعة من االستيراد التي حددت في أفري  

 .1997سنة  % 45إلى   50ومن  1996سنة  % 50إلى  % 60الجمركة من 
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 تنمية القطاع الخاص وإصالح المؤسسات العمومية: -2-4

، تبنت الجزائر مبدأ تشجيع االستثمار 1994ن التنمية التكميلي لسنة من خال  قانو

الخاص، وذلك بالسماح بالمشاركة األجنبية في البنوك التجارية، مع الترخيص ببيع المؤسسات 

العمومية، والتناز  فيها لاصالح مسيرين خواص ومساهمة الخواص في رأسما  المؤسسات 

عت هذه المساهمة وأاصبحت غير محدودة من خال  ثم وس % 49العمومية وهذا في حدود 

هو كما من  1996قانون الخواصاصة حيث أن أو  برنامج لعملية الخواصاصة كان في أفري  

 .1مؤسسة عمومية محلية في مجا  الخدمات 200طرف البنك الدولي، حيث تم خواصاصت 

 قطاع الفالحة:  -2-5

أن هذا القطاع يعتمد على التوظيف اهتمت الجزائر منذ االستقال  بقطاع الصالحة، كما 

، من أج  تنمية 1997الجيد للقدرات اإلنتاجية، ويظهر ذلك من خال  برنامج الحكومة لسنة 

 قطاع الصالحة في الجزائر وكان هذا البرنامج يهدف إلى:

من خال  تسوية النزاعات الصالحية، وإاصدار قانون التوجه  * إعادة النظر في تسير القطاع:

والمحافظة على األراضي الرعوية، واألخذ بعين االعتبار حق االنتصاع لمربي  العقاري

المواشي، وإعطاء تسييرها للجماعات المحلية بمشاركة المنظمات المهنية، مع تشجيع استغال  

 األراضي الصالحية التابعة للخواص.

الزراعة تتكيف مع وذلك من خال  استخدام مقاييس تقنية حديثة في * تنشيط اإلنتاج الفالحي: 

الظروف المناخية والصالحية وهذا يتبنى مجموعة من البرامج والتطوير الميداني لالستثمار 

 الصالحي عن طرق التعاون والقروض و البيع باإليجار وغيره.

وذلك عن طريق تثمين الموارد والحصاظ على األوساط  * العمل على تفعيل التنمية المستدامة:

ائر مناخها جاف، وعليها اختيار ما يناسب هذه البيئة حتى يتم تطوير الطبيعية ألن الجز

المنتجات الصالحية واالستغال  األمث  لإلمكانيات المتوفرة وتجاوز معدالت المردودية الضعيصة 

 في النتاج ألصالحي.

 قطاع السكن: -2-6

 خاصواصا في مجاالت التعمير 1966وضعت الجزائر إستراتيجية وطنية للسكن سنة 

والعقار، وتعزيز الرقابة على البناءات غير الشرعية، وتنظيم السوق العقاري، مع تحوي  
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الاصندوق الوطني للتوفير واالحتياط إلى بنك السكن باإلضافة إلى إنشاء اصندوق لضمان 

الرهون على القروض، أيضا إنشاء اصندوق للتخصيض من قيود المتعاملين أمام التمي  

 الاصصقات العمومية.العمومي، ويسمى اصندوق 

بذلت الجزائر جهودا كبيرة في إنجاح التعدي  الهيكلي وقد اصرح في الكثير من 

المناسبات أنها واصلت إلى تحقيق نتائج ملموسة فيما يتعلق بالتوازنات االقتاصادية الكلية 

 وتمكنت من التخصيف من نسبة التضخيم.

ق برنامج التعدي  الهيكلي له آثار إال أن خبراء اصندوق النقد الدولي، يعترفون بأن تطبي

سلبية عديدة، خااصة فيما يتعلق بالمجا  االجتماعي لدى القطاع العام خاصواصا  ) العاطلين 

 عن العم ، عما  القطاع الصالحي، األسر الصقيرة، وغيرها...(.

ورغم وجون هذه اآلثار إال أن خبراء الاصندوق والبنك ياصرون على تطبيق هذا 

 .1أفض  من تطبيقه مستقبال ألن آثاره المستقبلية تكون أكثر سلبية من اآلن البرنامج حاليا

 االنتعاش االقتصادي: -3

انتهجت الجزائر سياسات اقتاصادية مبلورة على شك  اقتراحات لهيكلة النشاطات التي 

 يمكن التأكد من اصحتها ميدانيا، بالرجوع إلى األسس الصكرية لهذه السياسات المشتقة أساسا من

التنظيم الكينزي، الذي ناد به المصكر االقتاصادي الشهير "جون ماينارد كينز" وقد شم  ذلك 

 عدة مجاالت إستراتيجية نذكر منها:

 التجارة الخارجية:  -3-1

تم التوفيق على اتصاقية الشراكة بين الجزائر واالتحاد  2004في شهر أفري  من سنة 

ة، وتعهدت الجزائر بإلغاء الضرائب عن وارداتها من األوربي فيما يتعلق بعناصر التجارة الحر

 سنة. 12السلع الماصنعة مع دو  اإلتحاد، وذلك في أمد يمتد إلى 

كما تعهدت أيضا بخصض التعريصة الجمركية المتعلقة بالواردات الزراعية لدو  اإلتحاد 

 األوربي.

منتجاتها النصطية، كما تعم  الجزائر حاليا جاهدة، على تنويع اصادراتها، بما في ذلك 

 وذلك من خال  ما يسمى بالكتب الجزائري لتشجيع التجارة الخارجية.
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كانت الجزائر قد وضعت عددا من الحوافز الجديدة لجلب  2000وفي ديسمبر 

المستثمر األجنبي، تمثلت في خصض الرسوم الجمركية والضرائب على السلع الرأسمالية 

سنوات كما أسست  10األرباح من الضرائب ولمدة الخااصة بالمشروعات الجديدة وإعصاء 

"الوكالة الوطنية لدعم وتنمية االستثمار" لجلب االستثمارات األجنبية قاصد تصعي  الحركية 

 االقتاصادية وامتاصاص البطالة.

مليار دوالر معظمها  20.01حوالي  2002بلغت قيمة اصادرات الجزائر سنة 

مليار دوالر السنة نصسها مقاب   14.52حوالي  اصادرات نصطية، كما بلغت قيمة الواردات

مليار دوالر للسنة السابقة، ومع ذلك ما زالت الجزائر تصرض تعريصة جمركية مرتصعة  11.27

من قيمة تلك السلع، وزادت في تحرير واردات  %22.4على السلع المستوردة تمث  ما نسبته 

رض الموجه الستيراد السلع والتجهيزات العتاد المهني والاصناعي غير الجديد، وفتحت قيمة الق

 مع ترخيص الدفع لنصقات التداوي بالخارج والتعليم وتحوي  األجور ونصقات اإلشهار وغيرها.

 الخصخصة:  -3-2

شركة حكومية في خال  ثالث  184تم اإلعالن عن عرض بيع  2001في شهر جانصي 

ا قطاعات الخدمات واألشغا  شركة ستتم خاصخاصتها بالكام ، تتبع أغلبه 121سنوات، وأن 

على اقتراح بيع بعض أاصو   2001العامة واألغذية، كما اشتم  برنامج الخاصخاصة لسنة 

 ماصانع الصوالذ ورخص الهواتف النقالة.

تم فتح باب  2002ومع رفع الحماية عن قطاع توليد الطاقة بموجب تشريع سنة 

ة بداية نشأة القطاع الخاص بالجزائر، االستثمار الخاص بالتعدين والطاقة، وشهدت هذه الصتر

وهذا ما نادت به مجموعة البنك الدولي في إقناع الدو  النامية إلتباع هذا المسار من أج  

 الواصو  للتنمية.

عن تقديم  2003وهناك عروض مجموعات دولية بعد إعالن الدولة في شهر جويلية 

لجزائرية التي شهدت دخو  اقتراحات لخواصاصة  قطاع المناجم وكذا ماصانع االسمنت ا

المستثمر الماصري بقوة في هذا المجا ، هذه العروض الدولية مست المؤسسات الوطنية للغاز 

عام ، ويزيد  900الاصناعي التي تتخاصص في مختلف الغازات الاصناعية وتشغ  أكثر من 

مليون دينار، وتنتج مواد كأكسيد اآلزوت  2430عن مبلغ  2003رقم أعمالها في سنة 

 وغازات الهيدروجين واألكسجين وتلني كام  احتياجات السوق الوطني.
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وقد اعتمد برنامج الخواصاصة من قب  مجلس مساهمات الدولة وتمت مباشرة بداية من 

مؤسسة عمومية لدخو   11حيث قررت السلطة العمومية اختيار  2005السداسي الثاني لسنة 

 الجزئية.البوراصة كخطوة أولى في إطار عمليات الخواصاصة 

 العمالة: -3-3

قام البنك الدولي بتوجيه تحذيرات الدو  النصطية في منطقة الشرق األوسط وشما  

إفريقيا ومن بينها الجزائر، مؤكدا على الثروة الناتجة عائدات النصط لن تح  مشكلة البطالة، كما 

لة بتحقيق أنها لن تساعد عن فتح منااصب شغ  كافية، والضرورة تقضي تطوير مجاالت كصي

 نمو فعلي مستدام، كالزراعة، والاصناعة التقليدية، والمؤسسات الاصغيرة والمتوسطة، والتعليم.

كما حذر اصندوق النقد الدولي الجزائر، في إشارة إلى ضرورة أن تعتمد على تحوي  

مليار  700مهام اصندوق ضبط الموارد المالية الذي بلغت مدخراته حاليا ما يزيد عن قيمة 

، والتي تخاصص لضمان سد العجز في الميزانية العامة، وتسديد المديونية الخارجية حيث دينار

 .1يرى أنه بات من الضروري تحوي  مهامه من االدخار إلى االستثمار

وكخالاصة للمسار التنموي في الجزائر نجد أن هذه األخيرة حاولت منذ االستقال  

العهد االستعماري، وذلك إلنتاجها مجموعة من  تخطي عقبات الصقر والال إنتاج والمديونية عن

الخطط العامة في المجاالت االقتاصادية واالجتماعية وذلك تحت لواء مبادئ نظامها السياسي 

 الذي يدعو إلى تبني فكرة االشتراك كمنهج عام.

ولكن لعوام  متعددة ومتداخلة، كتصشي األمية في األوساط الشعبية والعجز الصادح في 

الغذائي على وجه الخاصوص، واآلثار النصسية والمادية الناتجة عن أكثر من قرن من الميدان 

 الزمان تحت نير االستعباد والقهر، فان ج  المحاوالت والمخططات لم يكتب لها النجاح.

فالمشكلة في الجزائر تتعدى الحدود النظرية القوالب المهيأة؛ ألن فكر تصعي  ما يسمى 

 باإلنسان من خال  كونه الوسيلة قب  أن يكون الهدف.بالتنمية تتعلق أساسا 

ومهما يكن من حا  فان المحاوالت تبقى قائمة واالجتهادات جارية تثمنها التجربة المكتسبة،    

 ..!وال عيب أبدا في األخذ عن اآلخر ولكن ليس عن طريق االستنتاج؟
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 إستخالصات الفصل:

و التنمية االقتاصادية   الجتماعيةتج أن التنمية هذا الصاص  نستنمن خال  استعراضا ل      

متالزمتان ومرتبطتان باصورة يجب فيها أال تغطي مراح  التنصيذ أيا منها على حساب األخرى 

. 

فالتنمية هي عبارة عن عملية متوااصلة الحركة وتهدف للواصو  بالمجتمع وأفراده إلى حاالت  

، ود على المستويين الرسمي والشعبيالجهاستمرار تضافر  أفض  من الرفاهية، فهي تتطلب

لكي تحقق أهدافها االجتماعية واالقتاصادية وتؤدي إلى أمن ورخاء اإلنسان، بحسن اعتماده 

في كافة  على مقوماته وعمله لتطوير حاجاته واحتياجاته للواصو  للمزيد من الرفاه والرقي

 مجاالت التنمية ومصاهيمها المطلوبة.

الحد؛ ب  ظ  الجميع يتساءلون إن كان باإلمكان تحقيق تنمية  إلى هذالكن األمر لم يتوقف  

منسجمة مع متطلبات البيئة، وإن كان باإلمكان التخطيط لتنمية اقتاصادية غير ضارة بالبيئة، 

وال تضع في نصس الوقت قيودا غير مقبولة على طموحات اإلنسان المشروعة لتحقيق التقدم  

في نموذج تنموي بدي  لذلك؛ الجتماعي؛ وكان الح  هو التصكير والرقي والنمو االقتاصادي وا

 وهو التنمية المستدامة وهذا ما نتناوله وبشك  من التصاصي  في الصاص  الموالي.



 

 

 

 :الرابعالفصل 

 من االهتمام بالبٌئة إلى التنمٌة المستدامة

  تمهٌد

 أوال: تطور مفهوم التنمٌة المستدامة

 ثانٌا: أبعاد التنمٌة المستدامة.

 ثالثا: عناصر التنمٌة المستدامة.

 رابعا: واقع التنمٌة المستدامة بالجزائر

 خامسا: التشرٌع البٌئً فً الجزائر

 استخالصات الفصل.  
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 :تمهٌد 

بعد أن تطرقنا فً الفصل السابق إلى األسس النظرٌة للتنمٌة وأبعادها ومإشراتها وكذا  

نادة معوقاتها؛ وبعد أن استعرضنا أهم محطات المسٌرة التنموٌة بالجزابر، ووصوال إلى االس

رؼم على ال بقدرة االقتصاد الجزابري على االنطالق؛ من خالل بوادر التقدم ومإهالت النجاح

 من التحدٌات القابمة والصعوبات المتوقعة.

وبما أن االستدامة تعتبر شرطا أساسٌا لجدوى جهد التنمٌة على المدن البعٌد، وما دامت  

نحو المستقبل؛ حاولنا فً هذا الفصل أن نتتبع تطور  استشرافًالتنمٌة المستدامة تبنً مفهوم 

أن نصؾ واقع التنمٌة المستدامة حاولنا  ممفهوم التنمٌة المستدامة وأبعادها وعناصرها، ث

بالجزابر من خالل وصؾ المإشرات المتاحة )على الرؼم من صعوبة الوصول إلى 

المعلومات خاصة فٌما ٌتعلق باإلحصابٌات من حٌث دقتها ومصدرها(، ووصوال فً األخٌر 

 إلى الحلول المقترحة إلدارة التنمٌة المستدامة بالجزابر.
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 تطور مفهوم التنمٌة المستدامةأوال: 

كانت قمة األرض تظاهرة رسمٌة وشعبٌة تؤٌٌدا للتنمٌة المستدامة التً أعطٌت شرعٌة  

دولة قادرة، وتحولت إلى عناٌة إنسانٌة سامٌة؛ لقد عقدت قمة األرض للنظر فً مفهوم التنمٌة 

حث عن أسالٌب لتحقٌقها المستدامة والتعرٌؾ بمتطلباتها وشروطها واالتفاق على مبادبها والب

وتطبٌقها على أرض الواقع، وجاءت القمة لتإكد على التنمٌة المستدامة خطوة ضرورٌة 

لتجاوز التدهور البٌبً والمؤزق التنموي العمٌق فً العالم المعاصر؛ إن العالم مطالب بتطبٌق 

االعتبارات البٌبٌة نموذج تنموي ٌجدد لنفه وٌجدد معه الموارد الطبٌعٌة وٌسعى إلى التوافق مع 

دولً بقدر سعٌه إلى تلبٌة االحتٌاجات والرؼبات اإلنسانٌة، وحدث خالل قمة األرض إجماع 

على ضرورة تحوٌل التنمٌة المستدامة إلى واقع معاش، ودون ذلك سٌزداد التدهور البٌبً 

 1 وسٌتفاقم المؤزق التنموي، ولن ٌتحقق السالم العالمً.

مٌة المستدامة أقدم من قمة األرض فالمفهوم برز خالل مإتمر والواقع أن مفهوم التن 

الذي ناقش للمرة األولى القضاٌا البٌبٌة وعالقتها  2791استكهولم حول البٌبة اإلنسانٌة عام 

حٌث تم اإلعالن على أن الفقر وؼٌاب التنمٌة هما من  بواقع الفقر وؼٌاب التنمٌة فً العالم؛

أخرى انتقد مإتمر استكهولم الدول والحكومات التً ال زالت  أشد أعداء البٌبة، ومن ناحٌة

تتجاهل البٌبة عن التخطٌط للتنمٌة، وأشارت وثابق المإتمر إلى ضرورة وضع االعتبارات 

للبٌبة ضمن السٌاسات التنموٌة، وإلى ضرورة استخدام الموارد الطبٌعٌة بؤسلوب ٌضمن بقاءها 

 .2واستمرارها لألجٌال القادمة

ولت الندوات والمإتمرات العلمٌة والحلقات الدراسٌة العدٌدة التً انبثقت عن ثم حا 

 مإتمر استكهولم تطوٌر هذه المضامٌن األولٌة للتنمٌة المستدامة.

مفهوم التنمٌة المستدامة خالل عقد السبعٌنات ؼامض ومقتصر على الندوات ظل  

لهذا المفهوم؛ كان الجمٌع ٌتساءل إن  العلمٌة المؽلقة التً كانت تحاول أن تجد تعرٌفا مقبوال

كان باإلمكان أن تكون التنمٌة مستمرة ومتواصلة وال نهابٌة، بمعنى آخر كان السإال هو هل 

هو أن  خالل هذه المرحلة األولىهدؾ االستدامة هو هدؾ عملً وواقعً، كان االعتقاد السابد 
                                                           

 .93، ص 1993، 167، العدد تقبل العربيالتنمية المستدامة والعالقة بين البيئة والتنمية في المس عبد اخلالف عبد اهلل: -1
2 - . Régis Morvan : Environnement et Politiques Locales ,Copyright Editions Johanet, 

Paris, 2006p 44 
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ق توازن بٌن النشاط االقتصادي التنمٌة المستدامة لٌست سوى إطار لالسترشاد، من أجل خل

 التنموي والنظام البٌبً والطبٌعً.

لكن مع بداٌة عقد الثمانٌنات أخذ البعض ٌطرح مفهوم التنمٌة المستدامة كنموذج تنموي  

ٌستؤثر باهتمام علمً وفكري متجدد؛ حٌث برزت  بدٌل، لذلك أخذ المفهوم معانً جدٌة وراح

التحاد العالمً للمحافظة على الموارد الطبٌعٌة الذي خصص هذا االهتمام بالمفهوم فً تقرٌر ا

تحت عنوان " اإلستراتٌجٌا  2792بؤكمله للتنمٌة المستدامة، ففً هذا التقرٌر الذي صدر عام 

الدولٌة للمحافظة على البٌبة"، تم للمرة األولى وضع تعرٌؾ محدد للتنمٌة المستدامة، وتم 

 .1توضٌح أهم مقوماتها وشروطها

رؼم أهمٌة ما جاء فً تقرٌر "إستراتٌجٌا للمحافظة على الموارد الطبٌعٌة" فإن  لكن 

 2799مفهوم التنمٌة المستدامة وجد أكبر سند له فً كتاب مستقبلنا المشترك الصادر عام 

 .كجزء من التقرٌر النهابً للجنة العالمٌة للبٌبة والتنمٌة

دة الحقٌقة لمفهوم التنمٌة المستدامة، إن صدور كتاب مستقبلنا المشترك هو بمثابة الوال 

حٌث ساهم هذا الكتاب فً توضٌح وتحدٌد معنى التنمٌة المستدامة، وساهم فً عقد لقاءات 

 مكثفة بٌن خبراء التنمٌة وعلماء البٌبة لتطوٌر أسس ومبادئ التنمٌة المستدامة.

قضاٌا البٌبٌة، وعلماء اقتران خبراء التنمٌة الذٌن كانوا بعٌدٌن كل البعد عن فهم ال  إن 

البٌبة بخلفٌاتهم فً العلوم الطبٌعٌة والفٌزٌابٌة والتطبٌقٌة، أدى إلى توضٌح األبعاد العمٌقة 

للتنمٌة المستدامة؛ التً أصبحت بعد تقرٌر مستقبلنا المشترك من أكثر المفاهٌم تداوال وأوسعها 

ود فً وثابق الهٌبات والمنظمات انتشارا؛ فسرعان ما انتقل المفهوم من نطاق استعماله المحد

الدولٌة إلى الجامعات ومراكز البحوث، ومن ثم إلى الدورٌات وحتى المجالت الشعبٌة، وؼٌر 

 المتخصصة، وأصبح جزءا من اللؽة العامة والدارجة.

ً القرار نعإلى صا ثم جاءت قمة األرض لتخصص بالكامل من أجل إٌصال المفهوم 

أن التنمٌة المستدامة هً قبل كل شًء دعوة للتفكٌر الجماعً فً  السٌاسً فً العالم، ولتعلن

 واقع الحٌاة وفً مجمل النشاط اإلنتاجً واالستهالكً العالمً فً الشمال والجنوب

                                                           
1 - L'agence régionale de l'environnement de Haute – Normandie: de l'écologie urbaine 

au développement durable, la lettre du cadre Territorial, S. E. P. T, 2001, P 51.  
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وسرعان ما التقطت الدول العربٌة هذا المفهوم الجدٌد فتبنى مإتمر وزراء البٌبة  

تمهٌدا للمشاركة العربٌة فً  2772هرة عام العرب هذا الشعار فً االجتماع الذي عقد فً القا

 .1على الرؼم من النصوص الذي ما زلنا نعانٌه حتى اآلن "رٌودي جانٌرو "قمة األرض فً

 ثانٌا: أبعاد التنمٌة المستدامة

تتضمن التنمٌة المستدامة أبعادا متعددة تتداخل فٌما بٌنها من شؤن التركٌز  على  

التنمٌة المستدامة )المستهدفة(، وٌمكن اإلشارة هنا إلى أربعة معالجتها إجراء تقدم ملحوظ فً 

 أبعاد حاسمة ومتفاعلة هً كل من األبعاد االقتصادٌة، والبشرٌة والبٌبة والتكنولوجٌة.

 األبعاد االقتصادٌة: -1

 حصة االستهالك الفردي من الموارد الطبٌعٌة: -أ

حظ أن سكان البلدان الصناعٌة ٌستؽلون بالنسبة لألبعاد االقتصادٌة للتنمٌة المستدامة نال 

قٌاسا على مستوى نصٌب الفرد من الموارد الطبٌعٌة فً العالم أضعاؾ ما ٌستؽله سكان 

البلدان النامٌة، ومثال على ذلك أن استهالك الطاقة الناجمة عن النفط والؽاز والفحم فً 

منطقة التعاون والتنمٌة  ، وهو فً بلدانمرة 33الوالٌات المتحدة أعلى منه فً الهند بـ 

 .2االقتصادٌة أعلى بعشر مرات فً المتوسط منه فً البلدان النامٌة مجتمعة

 التلوث: معالجةمسؤولٌة البلدان المتقدمة فً  -ب

تقع على البلدان الصناعٌة مسإولٌة خاصة فً قٌادة التنمٌة المستدامة ألن استهالكها  

ٌة مثل المحروقات أدى إلى ظهور مشكلة التلوث بكل المتراكم فً الماضً هذا الموارد الطبٌع

بؤن تضطلع  أنواعه العابرة للقارات هذا رؼم امتالكها للموارد المالٌة والتقنٌة، والبشرٌة الكفٌلة

فً الصدارة باستخدام تكنولوجٌات أنظؾ، وتستخدم المواد بكثافة أقل، وفً القٌام بتحوٌل 

ة، والعمل معها، والصدارة تعنً أٌضا توفٌر الموارد التقنٌة اقتصادٌاتها نحو حماٌة النظم البٌبٌ

والمالٌة لتعزٌز التنمٌة المستدامة فً البلدان األخرى باعتبار أن ذلك استثمار فً مستقبل الكرة 

 األرضٌة.
                                                           

 .79، ص 2002، 285، سلسلة عامل ادلعرفة، العدد البيئة وقضايا التنمية والتصنيعأسامة اخلويل ومصطفى طلبة:  -1
، رسالة مقدمة ابالمستدامة في البيئات الحدودية وعالقتها بانحسار حوادث اإلره مستويات التنميةعزت عجيب عبد احلميد متويل:  -2

 .118، ص 2012لنيل شهادة ادلاجستري يف العلوم البيئة، جامعة عني مشس، قسم العلوم البيئية، 
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 إٌقاف تبدٌد للموارد الطبٌعٌة: -ج

تواصلة من التنمٌة المستدامة بالنسبة للبلدان الؽنٌة تتلخص فً إجراء تخفٌضات م 

مستوٌات االستهالك المبددة للطاقة والموارد الطبٌعٌة؛ وذلك من خالل حسٌن مستوى الكفاءة 

جذري فً أسلوب الحٌاة، والبد فً هذه الحالة من التؤكد من عدم تصدٌر وإحداث تؽٌٌر 

ستهالك الضؽوط البٌبة إلى البلدان النامٌة، وتعنى التنمٌة المستدامة سهنا أٌضا بتؽٌٌر أنماط اال

 .1التً تهدد التنوع البٌولوجً فً البلدان األخرى باالنقراض

 تقلٌص تبعٌة البلدان النامٌة: -د

ثمة جانب من جوانب الروابط الدولٌة فٌما بٌن البلدان  الؽنٌة والبلدان الفقٌرة ٌحتاج  

نامٌة، إلى دراسة دقٌقة؛ ذلك أنه بالقدر الذي ٌنخفض صادرات هذه المنتجات من البلدان ال

وبالتالً تنخفض أسعار السلع األساسٌة بدرجة أكبر، مما ٌحرم البلدان النامٌة من إٌرادات 

تحتاج إلٌها احتٌاجا ماسا، ومما ٌتوجب علٌها تعوٌض هذه الخسابر انطالقا من نمط تنموي 

ً التوسع ٌقوم على االعتماد على الذات لتنمٌة القدرات الذاتٌة، وتؤمٌن االكتفاء الذاتً، وبالتال

 .2فً التعاون اإلقلٌمً

 التنمٌة  المستدامة لدى البلدان الفقٌرة: -هـ

تعنى التنمٌة المستدامة فً البلدان الفقٌرة تكرٌس الموارد الطبٌعٌة ألؼراض التحسٌن  

المستمر فً مستوٌات المعٌشة، وٌعتبر التحسٌن السرٌع كقضٌة أخالقٌة أمرا حاسما بالنسبة 

سكان العالم المعدمٌن فً الوقت الحالً، وٌحقق التخفٌؾ من عبء الفقر  من ℅ 12ألكثر من 

المطلق نتابج عملٌة مهمة بالنسبة للتنمٌة المستدامة، ألنه هناك روابط وثٌقة بٌن الفقر، وتدهور 

البٌبة، والنمو السرٌع للسكان والتخلؾ الناجم عن التارٌخ االستعماري والتبعٌة المطلقة للقوى 

أما الذٌن ال تلبً لهم احتٌاجاتهم األساسٌة؛ وربما كان بقاإهم على قٌد الحٌاة أمرا  الرأسمالٌة،

العربٌة، فهنا ٌصعب أن تتصور بؤنهم مشكوكا فٌه، مثلما هو الحال فً كثٌر من الدول 

 .3سٌهتمون بمستقبل كرتنا األرضٌة المشترك

                                                           
 .18 -11، ص ص 2002، مطابع السياسة، الكويت، 285، عدد البيئة وقضايا التنمية والتصنيع، سلسلة عالم المعرفةأسامة اخلويل:  -1
 .119عزت عجيب متويل: مرجع سابق، ص  -2
 .120مرجع سابق، ص  -3
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 المساواة فً توزٌع الموارد: -د

من عبء الفقر وتحسٌن مستوٌات المعٌشة أصبحت  إن الوسٌلة الناجعة التخفٌؾ 

مسإولٌة كل من البلدان الؽنٌة والفقٌرة وتعتبر هذه الوسٌلة عناٌة فً حد ذاتها، وتتمثل فً 

داخل المجتمع جعل فرص الحصول على الموارد والمنتجات والخدمات فٌما بٌن جمٌع األفراد 

صول على التعلٌم والخدمات االجتماعٌة أقرب إلى المساواة، فالفرص ؼٌر المتساوٌة فً الح

وعلى األراضً والموارد الطبٌعٌة األخرى، وعلى حرٌة االختٌار، وؼٌر ذلك من الحقوق  

السٌاسٌة، تشكل حاجزا مهما أمام التنمٌة، حٌث هذه المساواة تساعد على تنشٌط التنمٌة والنمو 

 االقتصادي الضرورٌٌن لتحسٌن مستوٌات المعٌشة.

 دامة ـــــــمٌة المستــة األرض عن التنـــــابً لقمــــاالستناد للتقرٌر النهوعموما و 

" فٌما ٌتعلق بؤنواع التنمٌة المستدامة واألهداؾ األساسٌة من 1221سبتمبر  ""جو هانسبرغ

 تحقٌقها فإن االستدامة االقتصادٌة تكون فً المجاالت التالٌة:

كفاءة استخدام المٌاه فً التنمٌة الزراعٌة  ضمان إمداد كافً ورقع * فً مجال المٌاه:

 والصناعٌة والحضرٌة والرٌفٌة.

رفع اإلنتاجٌة الزراعٌة واإلنتاج من أجل تحقٌق األمن الؽذابً فً اإلقلٌم  * فً مجال الغذاء:

 والتصدٌر.

زٌادة اإلنتاجٌة من خالل الرعاٌة الصحٌة والرقابة وتحسٌن الصحة  * فً مجال الصحة:

 ً أماكن العمل.واألمان ف

ضمان اإلمداد الكافً واالستعمال الكؾء لموارد  * فً مجال المأوى )السكن والخدمات(:

 البناء ونظم المواصالت.

ضمان اإلمداد الكافً واالستعمال الكؾء للطاقة فً مجاالت التنمٌة * فً مجاالت الطاقة:

 الصناعٌة، المواصالت واالستعمال المنزلً.

 ضمان وفرة المتدربٌن لكل القطاعات االقتصادٌة األساسٌة. * فً مجال التعلٌم:
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فرص العمل فً القطاع زٌادة فً الكفاء االقتصادٌة وتحقٌق النمو وتوفٌر  * فً مجال الدخل:

 .1الرسمً

إن االستدامة االقتصادٌة ال تتم إال من خالل التركٌز أساسا على مفهوم البٌبة   

االقتصادي العام للدولة، ونمط توزٌع  الثروة االقتصادٌة، االقتصادٌة، وذلك من خالل الهٌكل 

والتحوالت االقتصادٌة ونمط السوق والمالٌة العامة للدولة ومدى سالمتها، وكذلك معدالت 

التوظٌؾ بالنسبة للسكان ومستوٌات معٌشتهم، فالتفكٌر فً االستدامة والرفاهٌة بٌن األجٌال 

مع مرور الوقت وذلك ٌتوقؾ التؽٌٌر فً رصٌد  ٌتطلب ضمان أال ٌقل تدفق االستهالك 

 األصول أو الثروة مع مرور الوقت.

ضعٌفة على  كما أنه هناك ما ٌمٌز بٌن نوعٌن من القٌود على النمو؛ التنوع األول قٌود 

والتً تفترض أن األصول قابلة لإلحالل النمو والتً ٌطلق علٌها اسم "االستدامة الضعٌفة" 

أما النوع الثانً فهً القٌود القوٌة على النمو  والتً تعرؾ باسم بعض فٌما بٌنها تماما، 

بعض الوظابؾ التً تإدٌها هذه  األصول مثل دعم الحٌاة العالمٌة ال  األصول الطبٌعٌة أو

 .2ٌمكن استبدالها بؽٌرها

 البعد االجتماعً: -2

هٌكل االجتماعً إن البعد االجتماعً ٌتطلب تحلٌل البٌبة االجتماعٌة للتركٌز على ال 

ومستوٌات التعمٌر، والمنظومة الصحٌة وآفاقها، والتنظٌمات االجتماعٌة، وكذا نظم التعلٌم، 

 .3دون نسٌان جانب االستعمال التقنً وأثره على المجتمع

وٌشٌر البعد االجتماعً إلى العالقة بٌن الطبٌعة والبشر وتحقٌق الرفاهٌة وتحسٌن سبل  

ى الخدمات الصحٌة والتعلٌمٌة ووضع المعاٌٌر األمنٌة واحترام العٌش من خالل الحصول عل

 حقوق اإلنسان فً المقدمة.

                                                           
 .80قادري زلمد الطاىر: مرجع سابق، ص  -1
 .16، ص 2003،لعام  تقرير التنمية المستدامةالبنك الدويل:  -2
 .81قادري زلمد الطاىر: مرجع سابق، ص  -3
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حٌث ترمً التنمٌة المستدامة فً هذا الجانب إلى تحقٌق تقدم كبٌر فً سبٌل الحد من  

حادة على الموارد  النمو  المطرد للسكان، إذ أن النمو السرٌع للسكان ٌفرض ضؽوطا

 الحكومات على توفٌر الخدمات، وبما ٌحده من خطى التنمٌة. الطبٌعٌة، وعلى قدرة

كما أن لتوزٌع السكان أهمٌة، حٌث أن االتجاهات الحالٌة إلى التوسع فً التحضر لها  

 سالبة.تؤثٌرات بٌبٌة 

وبالتالً فإن التنمٌة المستدامة تعنً التنمٌة الرٌفٌة النشٌطة للمساعدة على إبطاء حركة   

ن، كما تنطوي  التنمٌة المستدامة على تنمٌة الموارد البشرٌة من خالل تحسٌن الهجرة إلى المد

التعلٌم والخدمات الصحٌة، وبما ٌعنً إعادة توجٌه لموارد أو إعادة تخصٌصها لضمان الوفاء 

باالحتٌاجات البشرٌة األساسٌة، وتوفٌر الرعاٌة الصحٌة، والمٌاه النظٌفة، وتحسٌن الرفاهٌة 

 .1ستثمار فً رأس المال البشرياالجتماعٌة واال

واعتمادا للتقرٌر النهابً لقمة األرض عن التنمٌة المستدامة "جوها نسبرغ سبتمبر  

" فٌما ٌتعلق بؤنواع التنمٌة المستدامة واألهداؾ األساسٌة من تحقٌقها تكون االستدامة 1221

 االجتماعٌة من فً:

المٌاه فً المنطقة الكافٌة لالستعمال  تهدؾ إلى تؤمٌن  الحصول  على المٌاه: * فً مجال

 المنزلً والزراعة الصؽٌرة لألؼلبٌة الفقٌرة.

تهدؾ إلى تحسٌن اإلنتاجٌة، وأرباح الزراعة الصؽٌرة وضمان األمن  * فً مجال الغذاء:

 الؽذابً المنزلً.

تهدؾ إلى فرض معاٌٌر للهواء والمٌاه والضوضاء لحماٌة صحة البشر  * فً مجال الصحة:

 مان الرعاٌة الصحٌة األولٌة لألؼلبٌة الفقٌرة.وض

الحصول على السكن المناسب،  تهدؾ إلى ضمان المأوى )السكن( والخدمات: * فً مجال

 وبالسعر المناسب، باإلضافة إلى الصرؾ الصحً، والمواصالت لألؼلبٌة الفقٌرة.

ٌة الفقٌرة خاصة تهدؾ إلى ضمان الحصول على الطاقة الكافٌة لألؼلب * فً مجال الطاقة:

 بدابل الوقود الخشبً وتعمٌم الكهرباء.

                                                           
 .31، ص 2007سكندرية، ، اإلإدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة، الدار الجامعيةخالد مصطفى قاسم:  -1
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تهدؾ إلى ضمان اإلتاحة الكافٌة للتعلٌم للجمٌع من أجل حٌاة صحٌة  * فً مجال التعلٌم:

 .1ومنتجة

تهدؾ إلى دعم المشارٌع الصؽٌرة وخلق الوظابؾ لألؼلبٌة الفقٌرة فً  * فً مجال الدخل:

 القطاع ؼٌر الرسمً.

جلٌا البعد االجتماعً لالستدامة كؤحد ركابز التنمٌة المستدامة ككل، على وحقٌقة ٌرتسم  

اعتبار أنه ال ٌمكن بؤي حال من األحوال عزل العملٌة التنموٌة خارج الوسط االجتماعً، مما 

من المواجهة الشرسة بٌن البنٌة المسبقة فً التنمٌة من جهة وبٌن التحدٌات التً ٌُنِشا نوًعا 

 المعٌشً بكل إفرازاته وتراكماتها من جهة ثانٌة.ٌفرضها الواقع 

فالبطالة التً تنخر كٌان الدول خاصة  الفقٌرة منها، واألمراض على أنواعها،  

الذي تواجهه المرأة فً البالد المتخلفة، واألمٌة ورداءة األنماط التعلٌمٌة، والتهمٌش واإلقصاء 

اج، ونسبة الوفٌات المرتفعة عند وتسول األطفال وظاهرة العنوسة، والعزوؾ عن  الزو

عنه  التؽاضًاألطفال وؼٌرها من المعضالت الشابكة التً تجعلنا أمام تحدي كبٌر، ال ٌمكن 

 أبدا، فاإلنسان رأس مال هذه الحٌاة وسٌدها.

فاالستدامة االجتماعٌة مطلب إنسانً ؼاٌة فً النبل وتحضر هنا مقولة ألحد كبار  

تساإل فً  »تبا فً هاته الحضارة التً تسعى لسعادة الفرد فتقتله « المثقفٌن العرب حٌنما قال:

نفسها ببالد الحرٌة  تسمى –جدلً عن الال توازن والمنطق المقلوب، فعندما تحاول دول 

أن ترمً بؤطنان القمح والمبونة فً أعماق المحٌطات حتى تحافظ على  –والعدالة المطلقة 

 ٌنها ٌكون جزء كبٌر من البشر ٌموتون جوعا.استقرار سعره فً األسواق الدولٌة ح

 البعد البٌئً: -3

ٌتعلق األمر هنا بالحفاظ على الموارد المادٌة والبٌولوجٌة مثل االستخدام األمثل  

التنمٌة   الزراعٌة والموارد المابٌة فً العالم، وذلك من خالل األسس التً تقوم علٌهالألراضً 

 ٌبٌة وهً:المستدامة من حٌث االعتبارات الب
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حٌث ٌجب هنا مراعاة تكوٌن مخلفات ال تتعدى قدرة استٌعاب األرض لهذه  قاعدة مخرجات: -

 المخلفات أو تضر بقدرتها على االستٌعاب مستقبال.

 وتشمل على:  قاعدة مدخالت: -

 .مصادر متجددة مثل التربة، المٌاه، الهواء 

 .مصادر ؼٌر متجددة مثل المحروقات 

 جددة ٌجب الحفاظ علٌها عن طرٌق أسالٌب منها:وهذه المصادر المت

 الموارد الطبٌعٌة: -أ

تحتاج التنمٌة المستدامة  إلى حماٌة الموارد الطبٌعٌة ابتداء من حماٌة التربة إلى حماٌة  

األراضً المخصصة لألشجار وحماٌة مصاٌد األسماك ونعنً بالحماٌة هنا االستخدام األكثر 

لممارسات ، وتكنولوجٌات زراعٌة محسنة تزٌد من المحاصٌل، كفاءة مثل استحداث وتبنً ا

مٌابٌة والمبٌدات لعدم تهدٌد الحٌاة ٌوٌحتاج ذلك إلى تجنب اإلسراؾ فً استخدام األسمدة الك

 البرٌة، وتلوث األؼذٌة.

ولعل أكبر خطؤ ارتكبه اإلنسان فً تفهمه الستثمار األرض هو اعتقاده بؤنه ٌستطٌع  

، فٌعارض الطبٌعٌة المعقدة بٌن العوامل البٌبٌة بعوامل اصطناعٌة مبسطة استبدال العالقات

 .1بذلك قوانٌن الطبٌعة وهذا ما جعل النظم الزراعٌة مرهقة وقلٌلة اإلنتاج

 المحٌط  المائً: -ب

إن للنظم البٌبة المابٌة عالقات مباشرة وؼٌر مباشرة بحٌاة اإلنسان، بداٌة من مٌاه  

أمطار ضرورٌة للحٌاة؛ والتنمٌة المستدامة هنا تعنً وضع حد تتبخر وتسقط فً شكل 

بددة وحسٌن كفاءة شبكات المٌاه ونوعٌتها، واستخدام المٌاه السطحٌة بمعدل ال لالستخدامات الم

ٌحدث اضطرابا فً النظم األٌكولوجٌة التً تعتمد على هذه المٌاه واالستخدام العقالنً للمٌاه 

 .2الجوفٌة بما ٌسمح بتجددها

                                                           
1 - Jean. Philippe et Marie – José: Développement durable et devenir de l'homme, 

l'harmattan, Paris, 2003, P 38.  
2- Idem . p 35 
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 صٌانة ثراء األرض بالتنوع البٌولوجً: -ج

وهً األراضً التً لم تدخل بعد فً  –نالحظ أن األراضً القابلة للزراعة )البور(  

انخفاضها مما ٌقلص من المالجا المتاحة لألنواع الحٌوانٌة، والنباتٌة،  –االستخدام البشري 

تستطٌع العٌش فً بٌبة مستؤنسة، كما  باستثناء القلة التً ٌدٌرها البشر إدارة مكثفة، أو التً

تتعرض الؽابات المدارٌة والساحلٌة، وؼٌرها من األراضً الرطبة للتدمٌر المستمر، وبالتالً 

 .1انقراض الكثٌر من األنواع الحٌوانٌة والنباتٌة

والتنمٌة المستدامة فً هذا المجال تعنً صٌانة ثراء األرض بالتنوع البٌولوجً حفاظا  

 جٌال القادمة، وذلك نظرا ألهمٌتها البالؽة فً توازن  النظم األٌكولوجٌة.علٌها لأل

 حماٌة المناخ من االحتباس الحراري: -د

مفرطا لملوثات ؼٌر تراكما  «منذ منتصؾ القرن العشرٌن، برز مفهوم علمً مفاده أن  

ان تراكم تإثر سلبا على المناخ، وك، »منظورة فً الؽالب تسمى ؼازات االحتباس الحراري 

هذه الؽازات ٌتواصل منذ بداٌة الثورة الصناعٌة، فً مكان ال ٌمكن أن تراه وبشكل ال ٌمكن أن 

وخصوصا ثانً أكسٌد الكربون المنبعث دؾ هنلمسه أو نشمه، وؼازات االحتباس الحراري 

من مصادر اإلنسان فً الصناعة والمنزل ووسابل النقل؛ لم تكن تتجمع على جوانب الطرق أو 

ً األنهار أو داخل علب زجاجات فارؼة؛ بل فوق رإوسنا فً الؽالؾ الجوي لألرض؛ فلو ف

شبهنا الؽالؾ الجوي ببطانٌة تساعد على ضبط حرارة األرض فإن تراكم ثانً أكسٌد الكربون 

 .2األرضزاد من سمك تلك البطانٌة مما رفع من حرارة 

عاث هذه الؽازات وارتفاع حرارة إذا ما هً العالقة العلمٌة بالضبط بٌن انتشار انب 

 «األرض؟ ٌورد خبراء مركز "بٌو" للتؽٌٌر المناخً ملخصا مفٌدا فً تقرٌرهم المعنون بـ 

تبدالت  قد شهدت «أن متوسط درجات الحرارة العالمٌة فٌه  »2-2التؽٌٌر المناخً، السلسلة 

لً من فترة دافبة نسبٌا تؽٌر مناخ نصؾ لكرة الشمافمثال طبٌعٌة على َمّر التارٌخ البشري؛ 

بٌن القرنٌن الحادي عشر والخامس عشر إلى فترة حرارة أدنى بٌن القرن السابع عشر 

ومنتصؾ القرن التاسع عشر؛ إال أن العلماء الذٌن درسوا االرتفاع السرٌع فً درجات الحرارة 

                                                           
 .126عزت عجيب عبد احلميد متويل: مرجع سابق، ص  -1
 .53، ص 2009: ىاين تايري ونورما نابلسي، بريوت، لبنان، ترجمة عالم حار ومسطح ومزدحم،ان: توماس فريدم -2
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إلى التبدل  ىن إن ما ٌحدث اآلن ال ٌمكن أن ٌإدالعالمٌة خالل أواخر القرن لعشرٌن؛ ٌقولو

الجدٌد هو العامل البشري الزٌادات المطردة فً االنبعاثات التً ٌسببها  فالعامل «الطبٌعً 

اإلنسان من ثانً أكسٌد الكربون وؼٌره من ؼازات االحتباس الحراري والصادر من حرق 

بٌة أنواع الوقود األحفوري مثل الفحم الحجري والنفط وكذلك من إزالة الؽابات والتوسع فً تر

 المواشً والزراعة والتصنٌع.

فً األرض خالل القرن  وتشٌر دراسة مركز "بٌو" إلى أن العلماء ٌعتبرون ما حدث 

الماضً هو زٌادة لعوامل احتباس الحرارة، فقد نفخ البشر فً الؽالؾ الجوي هذه الؽازات 

راري الموجودة التً أنتجتها أعمالهم فعدلوا بذلك العمل الذي تقوم به ؼازات االحتباس الح

طبٌعٌا، بفضل تركٌب جزبٌاتها الفرٌد؛ وهو إبقاء حرارة الشمس قرب سطح األرض قبل أن 

 إلى الفضاء. ثانٌةتشٌع تلك الحرارة 

واآلن ٌعد أن علمنا هذا، فإن التحدي األكبر الماثل أمامنا كحضارة فً عصر الطاقة  

عذرا كما أصبحت جزءا من مستقبلنا هو السعً لمعالجة تلك التؤثٌرات التً أصبح تجنبها مت

 "*ولتجنب التؤثٌرات التً أصبحت فعال ؼٌر قابلة للمعالجة، كما صورها تقرٌر "سٌؽمازاي

عن حق، وإذا كان هناك من رسالة واضحة فً عصر الطاقة، المناخ فهً بالتؤكٌد تلك 

»ر تجنبهتجنبوا ما هو ؼٌر قابل للمعالجة وعالجوا ما ٌتعذ «المقترحة فً التقرٌر 
1. 

                                                           
بعنوان "رلاهبة التغري ادلناخي" يشري  2007"سيغمازي": مجعية حبث علمي تتكون من رلموعة دولية من علماء ادلناخ، أصدرت تقريرا يف فرباير  -*

،  1750درجة مئوية، الذي شهدناه للمرة األول منذ عام  0.8يا يف معدل درجة حرارة األرض أي التقرير إىل أن ىذا االرتفاع الطفيف نسب
كان مصحوبا دائما بزيادة كبرية يف حدوث الفيضانات واجلفاف وموجات احلر واحلرائق اذلائلة، كما ىناك نقص كبري يف مدى اجلليد البحري 

ان الصيفي من الغطاء اجلليدي يف "غرنيلند"، وظهور دالالت عدم استقرر الغطاء اجلليدي الصيفي يف القطب الشمايل، وزيادة عالية يف الذوب
 يف غرب القطب اجلنويب وتغريات يف النطاق اجلغرايف ونطاق ادلرتفعات بالنسبة لعدد كبري من أنواع النبتات واحليوانات.

يد الكربون فجأة يشكل كامل، وإذا استمرت ىذه االنبعاثات يف ويشري تقرير "سبغمازي" أنو نظرا ألنو مل يتم إيقاف انبعاث ثاين أكس
درجات مئوية، زيادة على مستوياهتا  5و  3بني  2100االزدياد على أساس التصورات ادلعتدلة فإن ارتفاع احلرارة الرتاكمي سيكون يف عام 

ف والفيضانات اذلائلة اليت هتدد حتما بقاء مستوطنات قبل تغري األوضاع الصناعية، وىذا ميكن أن يسبب ارتفاع مستوى سطح البحر واجلفا
 بشرية كثرية، كل ىذا حبسب التوقعات ادلعتدلة، لكن الكثري من علماء ادلناخ يعتقدون أن احلرارة سرتتفع أكثر من ذلك بكثري.
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واعتمادا للتقارٌر النهابً لقمة األرض عن التنمٌة المستدامة "جوهانسبرغ" سبتمبر  

، فٌما ٌتعلق بؤنواع التنمٌة المستدامة واألهداؾ األساسٌة من تحقٌقها تكون االستدامة 1221

 البٌبٌة فً المجاالت الحٌوٌة التالٌة:

فٌة للمشجعات المابٌة، والمٌاه الجوفٌة، تهدؾ إلى ضمان الحماٌة الكا * فً مجال المٌاه:

 وموارد المٌاه العذبة وأنظمتها األٌكولوجٌة.

تهدؾ إلى ضمان االستخدام المستدام والحفاظ على األراضً والؽابات  * فً مجال الغذاء:

 والمٌاه والحٌاة البرٌة واألسماك وموارد المٌاه.

لموارد البٌولوجٌة واألنظمة األٌكولوجٌة لحماٌة الكافٌة لتهدؾ إلى ضمان  * فً مجال الصحة:

 واألنظمة الداعمة للحٌاة.

تهدؾ إلى ضمان االستخدام المستدام والمثالً  * فً مجال المأوى )السكن( والخدمات:

 لألراضً والؽابات والطاقة والموارد المدنٌة.

ق المحلً تهدؾ إلى تخفٌض اآلثار البٌبٌة للوقود الحفري عادي النطا * فً مجال الطاقة:

 ، والتوسع فً تنمٌة استعمال الؽابات والبدابل المتجددة األخرى.واإلقلٌمً والعالمً

 تهدؾ إلى ادخل البٌبة فً المعلومات العامة والبرامج التعلٌمٌة. * فً مجال التعلٌم:

تهدؾ إلى ضمان االستعمال المستدام للموارد الطبٌعٌة الضرورٌة للنمو  * فً مجال الدخل:

 .1ادي فً القطاعٌن الرسمً وؼٌر الرسمًاالقتص

وعلٌه  لم ٌعد مفهوم البٌبة الٌوم ذلك المفهوم األحادي الضٌق المضمون، الذي ٌعنً  

مجرد مكافحة التلوث بشتى أشكاله وصوره بل أضحى، مفصوما مركبا ٌستوعب الخبرات 

ج جمٌع المسابل المتصلة الجدٌدة التً أنتجتها اإلنسانٌة فً مختلؾ حقول العلم والمعرفة، وٌعال

 بالحٌاة مثل حفظ األنواع الحٌة، واستثمار الموارد الطبٌعٌة وؼٌرها من األمور.

لذلك ٌعد البعد البٌنً من أهم الركابز األساسٌة التً ترتكز علٌها التنمٌة المستدامة، وال  

مٌة، فكثٌرا ما ؼرابة فً ذلك فً أننا نجد تالزما ٌكاد ٌكون مطلقا بٌن مصطلحً البٌبة والتن

رفع هذا الشعار فً أكبر الملتقٌات واللجان، وعلى سبٌل الذكر اللجنة العالمٌة للبٌبة والتنمٌة " 
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"، ومصطلحات المحاسبة الخضراء التً تعبر عن ربط بٌن المحاسبة 2799لجنة بروتالند 

عتمدت مفهوم االقتصادٌة والمحاسبة البٌبٌة، وفً حقٌقة األمر نجد العدٌد من الدول التً ا

التنمٌة المستدامة، الذي كان سابقا ٌركز على البعد البٌبً، وتطور تصور هذا المفهوم مع 

مرور الزمن وأصبح حالٌا ٌركز على التنمٌة المستدامة بوصفها عملٌة تشتمل على أهداؾ 

 .1اقتصادٌة وأخرى اجتماعٌة وبٌبٌة

جاال رحبا للتؤمل ومٌدانا خصبا وعموما تعتبر البٌبة بمكوناتها الحٌة وؼٌر الحٌة م 

 للدراسة والتقصً.

  ثالثا: عناصر التنمٌة المستدامة

كانت اللجنة العالمٌة للبٌبة والتنمٌة التً تشكلت برباسة السٌدة "برونتالند" ربٌسة  

وزراء التروٌج السابقة أول من عرؾ مصطلح " التنمٌة المستدامة"، الذي ورد فً تقرٌرها 

البٌبٌة التً شهدها العالم ، وذلك كاستجابة لمجموعة من الكوارث 2799ٌل الذي نشر فً أفر

 –حٌث تتصل كلها بسوء اإلدارة البٌبٌة  2791منذ أن عقدت أول اجتماع لها فً أكتوبر 

استجابة التنمٌة لحاجات الحاجز دون  بؤنها «التنموٌة، وعرؾ التقرٌر التنمٌة المستدامة 

ذلك التارٌخ بدأ مصطلح  ومنذ »القادمة فً الوفاء بحاجٌاتهاالمساومة على قدرة األجٌال 

 .2التنمٌة المستدامة بشٌع شٌوعا متعاظما فً أروقة الفكر التنموي هنا وهناك

التنمٌة  وباعتبار أن لكل إستراتٌجٌة لها عناصر محددة فإن عناصر إستراتٌجٌة 

 المستدامة تتمثل فٌما ٌلً:

 ثبات عدد السكان: -1

رة ثبات عدد السكان إلى أن الزٌادة لسكانٌة فً كثٌر من أنحاء العالم تتم تستند فك 

بمعدالت ال ٌمكن لقاعدة الموارد الطبٌعٌة المتاحة فً تلك المناطق حملها، كما أنه ال ٌمكن ألي 

تحسٌنات فً البنٌة األساسٌة الخدمٌة )المستشفٌات، المدارس، الجامعات...( والبنٌة االقتصادٌة 

                                                           
1 - Marie. Claude Smouts: Le développement durable les termes du débat, Armand 

Colin, Paris, 2005,          P 286.  
، األمم ادلتحدة، نيويورك، التحوالت البيئية والحضرية في المستدامة في منطقة اإلسكوااللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا:  -2

 . 9، ص 2000
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، طرق والجسور، وسابل النقل بجمٌع أشكالها وؼٌرها( والبنٌة األساسٌة اإلدارٌة )البنوك

الهدؾ )خدمٌة  ثنابٌةال)المحاكم، أقسام الشرطة ووسابل اإلطفاء... وؼرٌها(، والبٌبة األساسٌة 

واقتصادٌة( أن تتحملها، وإلى هذا تتجلى أبرز مظاهر المشكلة السكانٌة فً عدم التناسب بٌن 

لكلً للسكان وقاعدة الموارد االقتصادٌة المتاحة والتركٌب العمري للسكان ونسب الحجم ا

اإلعالة )ؼلبة صؽار السن على التركٌب السكانً مما ٌجعله مجتمعا ؼضا، وانخفاض نسبة 

كبار السن مع اتجاهها لالرتفاع مع مرور الزمن، وارتفاع نسب اإلعالة(، وكذلك ضعؾ 

االقتصادٌة المختلفة، وتدنً الخصابص السكانٌة وتشوه التوزٌع مساهمة اإلناث فً القطاعات 

اإلقلٌمً للسكان وقصر زمن تضاعؾ السكان، وزٌادة  نسب الفقر بٌن السكان مما ٌترتب علٌه 

الضؽط على قاعدة الموارد االقتصادٌة بؤكثر مما تحتمل وتدمٌرها مع الزمن ونشوب 

 النزاعات القبلٌة والعرقٌة.

ٌدعو إلى فحص طرفً معادلة السكان/الموارد فً العدٌد من ا الوضع وعلٌه فإن هذ 

التً تعانً من هذه المشكلة وهً  فً الؽالب الدول العربٌة؛ من أجل ضمان التوازن  الدول

وذلك من خالل ضبط معدالت النمو السكانً وزٌادة معدل  بٌن طرفً المعادلة السابقة الذكر؛ 

 على معدالت الزٌادة السكانٌة. النمو االقتصادي، بوثابق تتفوق

السكانٌة ؼٌر  كذلك فإن مشاكل النمو الحضري تمضً جنبا إلى جنب مع الزٌادة 

المنضبطة وضعؾ استشراؾ آثار الزٌادة السكانٌة، وعلى أولبك الذٌن ٌفكرون فً معالجة 

حضري أخطار النمو الحضري أن ٌبدأوا بخفض معدالت الزٌادة السكانٌة، علما بؤن النمو ال

هو التوسع فً االستهالك فوق طاقة الموارد، والهجرة المتوحشة من المناطق الرٌفٌة إلى 

 .1المراكز الحضرٌة

 أشكال جدٌدة من الثقافة أو نقل الثقافة: -2

لقد أدى استهالك الطاقة المفرط فً الدول الصناعٌة ، وخصوصا البترول، إلى خفض  

ل المنتجة للبترول فً الشرق األوسط عموما ودول أجل نفاذ هذا المورد فً كثٌر من الدو

                                                           
، األكادميية من أجل التنمية المستدامة إستراتيجية التنمية المستدامة )مقارنة نظرية وتطبيقية( في الموسوعة العربيةزلمد مسري مصطفى:  -1

 . 448، ص 2006العربية للعلوم، بريوت، 
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الخلٌج خصوصا، ولم ٌكن هذا االستهالك المفرط إال نتٌجة ألنماط التصنٌع الكثٌفة استخدام 

 الؽازٌة( بكل تؤثٌراتها الضارة. االنبعاثات)الطاقة  التً أنتجت الملونات 

وت كمصادر للطاقة سواء إن استخدام الثقافات الصناعٌة المعتمدة على الدٌزل والماز 

ألؼراض صناعٌة أو أنشطة النقل هو السبب الربٌسً فً انبعاث أكاسٌد الكبرٌت ذات اآلثار 

الصحٌة الوخٌمة على سكان المدن؛ كذلك فإن زٌادة  عدد المركبات فً مدن الدول النامٌة 

رصاص فً وتنامً االعتماد على السٌارات الخاصة قد تسبب فً زٌادة انبعاث الكربون وال

 هواء تلك المدن بشكل متصاعد.

كذلك فإن إلقاء المخلفات الصلبة والسابلة لكثٌر من المصانع المنتشرة فً العالم،  

والمجاورة لمجاري األنهار قد تسبب فً النقص الشدٌد لجودة المٌاه بسبب تزاٌد األنشطة 

ستدامة إلدارة جودة المٌاه الصناعٌة؛ ومن هنا تتضح الحاجة إلى تبنً إستراتٌجٌة التنمٌة الم

وزٌادة عرضها والتقلٌل من سمها، وهنا تبرز أهمٌة تطوٌر وتطبٌق المزٌد من أشكال الثقافة 

تؤخٌر أجل نفاذ الموارد الطبٌعٌة ؼٌر المتجددة، وتركز ثقافات التً تصون البٌبة وتضمن 

 .1صٌانة البٌبة على منع التلوث وعلى استخدام برامج اإلنتاج األنظؾ

 وعلٌه ٌمكن اعتبار التطور الثقافً فً مصلحة البٌبة البٌنٌة واالقتصاد بشكل دابم إذا: 

 ساعد  على خفض تكلفة التلوث. .أ 

 ساعد على تطوٌر الثقافات التً تقلل من الثقافات الناتجة. .ب 

 قابال للتطبٌق عموما فً المرحلة التً تسبق المنافسة.كان  .ج 

 .2واالقتصادٌة معقولةكانت النسبة بٌن المنافع االجتماعٌة  .د 

ومن خالل ما سبق ٌمكن القول بؤن صور ثقافات التنمٌة المستدامة هً الثقافات الوقابٌة 

 والنظٌفة ومن أولوٌات البحث العلمً والتنمٌة والتطوٌر تخصٌص الموارد المناسبة البتكارها.

 

 

                                                           
1 - Corinne Gendron: Le développement durable comme compromis, Presses de 

l'université du Québec, Paris, 2006, P P 171- 173. 
2- Idem, p449 
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 ظف(:نتقنٌن النفاٌات ومنع التلوث )اإلنتاج األ -3

المنازل )مواد مستهلكة، وبقاٌا أطعمة ومعلبات فارؼة، نفاٌات  تتكون النفاٌات من 

وأكٌاس من النٌلون، وكرتون ومواد بالستٌكٌة، وورق وزجاجات وكذلك بقاٌا الخضر والفواكه 

 وؼٌرها( إضافة إلى نفاٌات البناء والهدم والفضالت اآلدمٌة والحٌوانٌة الصلبة.

عٌة فهو أوال منتجات من السلع والخدمات، أما ما ٌخرج من العملٌة اإلنتاجٌة الصنا 

وهذا هو الهدؾ النهابً من المشروع الصناعً إال أن تحقٌق هذا الهدؾ ٌستتبع أٌضا، إلى 

جانب توفٌر السلعة أو الخدمة إطالق مواد ؼازٌة وسابلة وصلبة؛ كثٌرا ما تكون ضارة بالبٌبة 

الملوثات" تإثر فً الهواء الذي وبالصحة، بل حتى ببعض االعتبارات الجمالٌة، إن هذه "

نستنشقه والمٌاه الجارٌة والجوفٌة التً تحتاجها الحٌاة بكل أنواعها، وفً التربة التً قد تتراكم 

 فٌها مواد خطرة على الصحة فقد تجد طرٌقها إلى سلسلة الؽذاء.

وهناك إلى جانب المواد الملوثة نواتج ثانوٌة أخرى مثل الضوضاء، أو لفظ مقادٌر  

 كبٌرة من الحرارة فً الجو أو فً المجاري المابٌة؛ وٌبقى بعد هذا استكماال للصورة، أن نذكر

ما أشرنا إلٌه سابقا من لفظ السلع نفسها كنفاٌات بعد استخدامها وبما تحتوٌه من مواد ضارة 

 بالبٌبة إما بصفة عاجلة أو مع مرور الزمن.

لو أن هذا ممكنا  –لحد منه أو منعه كلٌا إن معالجة إشكالٌة التلوث الصناعً، سواء با 

األمم  برنامجوالذي ٌعرفه  تجرى الٌوم فً إطار مفهوم ما ٌسمى " باإلنتاج األنظؾ" –

 المتحدة للبٌبة على النحو التالً:

األنظؾ ٌعنً التطبٌق المستمر إلستراتٌجٌة وقابٌة متكاملة على العملٌات اإلنتاج « 

»سمٌة االنبعاثات والنفاٌات جمٌعا قبل أن تؽادر العملٌة والمنتجات لإلقالل من كمٌة و
1. 

اإلستراتٌجٌة بالنسبة إلى المنتجات على اإلقالل من اآلثار )الضارة( على كامل  وتركز 

امتداد حٌاة المنتج، بداٌة من استخراج المواد الخام الالزمة إلنتاجه حتى التخلص منه فً 

 النهاٌة.

                                                           
 .220 – 218أسامة اخلويل ومصطفى طلبة: مرجع سابق، ص ص  -1
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دم تولٌد المخلفات فً المقام األول؛ وٌتحقق اإلنتاج وهدؾ اإلنتاج األنظؾ هو ع 

 .1األنظؾ بتطبٌق المعارؾ "المتطورة" وتحسٌن التكنولوجٌا أو تعدٌل المواقؾ "البشرٌة"

أما السبٌل إلى تحقٌق هذا اإلنتاج األنظؾ فهو متعدد المسالك، وقد ٌكون عن طرٌق  

وهذا  –سابقاتهاولوجٌات أفضل من تطبٌق معارؾ جدٌدة متطورة، أو عن طرٌق استخدام تكن

الطلب االجتماعً ’ من خالل النظر فً مدن حاجتنا إلى المنتج ومصادر نشا –بعد جدٌد تماما 

علٌه، ومنابع مثل هذه الحاجة؛ وهنا نخرج من مجال البحث العلمً التكنولوجً إلى المحٌط 

لق بالسلوك اإلنسانً والتنظٌم االجتماعً، األمر الذي ٌثٌر حشدا من القضاٌا المعقدة التً تتع

 .2ٌباته وتوازنات القوى الفاعلة داخلهاالجتماعً والنسق السابد فً المجتمع للعالقات بٌن ه

 اإلدارة المتكاملة للنظم البٌئٌة: -4

من كل المعارؾ والمهارات التً تعمل معا بهدؾ الوصول تولٌفة اإلدارة المتكاملة هً  

ا مع الزمن وعدم انقراضها؛ وإزاء الخلل المتزاٌد فً توازن األوضاع واستمرارهإلى أحسن 

البٌبة بسبب نشاطات اإلنسان الجابرة مثل الصٌد الجابر فً المحٌطات والرعً الجابر 

للمراعً الطبٌعٌة واستهالك األراضً الزراعٌة ألؼراض النمو الحضري والضؽط على هذه 

ٌد من استٌراد للؽذاء(، وهنا تبرز أهمٌة األراضً بزٌادة الحمولة السكانٌة )معنى ذلك مز

 البٌبٌة وذلك كما ٌلً:اإلدارة المتكاملة للنظم 

 .تحدٌد مصادر الخطر والتهدٌدات البٌبٌة 

 .تحدٌد طرق التعامل مع أشكال التهدٌدات البٌبٌة 

 .تقوٌم األخطاء وحجمها باستخدام المسوح المختلفة 

 ٌل األمد من خالل:تحدٌد مجاالت العمل البٌبً فً إطار زمن طو 

 رسم السٌاسات )األهداؾ، اآللٌات، اإلجراءات(. .أ 

تحدٌد الهٌاكل للمإسسة والتشرٌعٌة والقوى البشرٌة، البنٌة التحتٌة، مصادر  .ب 

 التموٌل الالزم، الدعوة والتوعٌة البٌبٌة.

                                                           
1 - Corinne Gendron: Op. Cit, P 174. 
2 - Idem, P 176. 
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 .1البرامج والمشروعات المقترحة .ج 

 االستخدام األمثل للموارد الطبٌعٌة: -5

 الطبٌعٌة التً ٌحولها اإلنسان إلى ثروة إلى مجموعتٌن : تنقسم الموارد 

 موارد متجددة: -أ

التً ٌتم الحصول علٌها باستخدام الطاقة الشمسٌة وأٌضا طاقة الرٌاح التً  وهً تلك 

تولٌد الكهرباء، وأٌضا ٌمكن االستفادة من الطاقة الحرارٌة وح هوابٌة لاتستخدم فً إدارة مر

باء من مساقط المٌاه كالشالالت والسدود، وهذه النماذج من الطاقة ال األرضٌة، وتولٌد الكهر

تواجه مشكلة االستنزاؾ، وتحمً فً ذات الوقت المصادر المتجددة وتطٌل عمر االستفادة 

 .2منها

 مواد غٌر متجددة: -ب

 وتتمثل هذه المصادر ؼٌر المتجددة على: 

ها استنزافا وٌسهم فً إنتاج الطاقة البخارٌة وهو أكثر أنواع الوقود الحفري وفرة وأقل * الفحم:

 . ℅ 19فً العالم بنسبة 

إنتاج من  ℅ 39وٌعد من أهم مصادر الطاقة على اإلطالق حٌث ٌشكل ما ٌقارب  * البترول:

العالم من الطاقة، وبسبب االستهالك المتزاٌد له فإن حجم االحتٌاطً المقدر له سوؾ ٌستنفذ 

 وهذا حسب رأي المختصٌن فً هذا المجال. –فً مابة عام على األكثر 

من ℅ 13 حٌث ٌسهم بما ٌقارب بعد البترول،وهو المصدر التالً أهمٌة  الطبٌعً: * الغاز

إجمالً الطاقة، وقد تزاٌد استخدامه خالل العقدٌن األخٌرٌن من القرن العشرٌن، لسهولة نقله 

 ولقلة آثاره الخطرة على البٌبة مقارنة بالفحم والبترول.

وهً طاقة جبارة ٌمكن استخدامها فً األؼراض السلمٌة وتستخدم اآلن فً  الطاقة النووٌة: *

إنتاج الكهرباء بدال من البترول فً تحلٌة مٌاه البحار، ولكن استخدامها ٌواجه معارضة شدٌدة 
                                                           

 .451زلمد مسري مصطفى: مرجع سابق، ص  -1
 -93، ص ص 2006شر واإلعالن أفرست، القاىرة، ، الوكالة العربية للصحافة والنحقوق اإلنسان وإستراتيجية حماية البيئةسيد زلمدين:  -2

94. 
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ا من المجتمع الدولً خشٌة استخدامها فً إنتاج األسلحة النووٌة واألضرار البالؽة التً ٌسببه

 .1اإلشعاع النووي للبٌبة واإلنسان، كما أن تكلفة الحصول علٌها مرتفعة جدا

وهناك جدل قابم حول ما إذا كانت الموارد الطبٌعٌة نعمة أم نقمة فقد أثبتت دراسة  

موسعة أجراها البنك الدولً على الموارد الطبٌعٌة فً أمرٌكا الالتٌنٌة؛ أن مفتاح النجاح هو 

طبٌعٌة بمإسسات قوٌة، ورأس المال البشري، والمعرفة؛ أما إذا كانت استكمال الموارد ال

المإسسات ضعٌفة فٌمكن أن ٌترتب على استؽالل الموارد الطبٌعٌة نتابج سلبٌة إلى درجة أن 

بعض الكتاب ٌستخدمون عبارة "لؽة  الموارد" فاإلٌرادات التً تدرها هذه الموارد قد تعفً 

ع للمساءلة من جانب الجمهور عموما، وأٌضا عندما تسٌطر الحكومة من إنشاء مإسسات تخض

الحكومة على استخراج المورد فإنها تستطٌع تموٌل أنشطتها إلى حد كبٌر بدون رضا دافعً 

 الضرابب.

كذلك فإن االعتماد المفرط على الموارد الطبٌعٌة ٌقوي من احتماالت النزاع، وخاصة  

والنهب، مما ٌتٌح للفقراء فرصة  لالستالءن وقابلة إذا كانت هذه الموارد متصلة بموقع معٌ

للحصول على األموال، وتزاٌد احتماالت النزاع عندما ٌتركز الفقر فً مجموعة واحدة عرقٌة 

 .2أو دٌنٌة مثل )حالة دارفور فً السودان وحالة الجنوب(

وفً هذا الصدد البد من تطوٌر المإسسات والمشاركة والموازنة بٌن المصالح  

متضاربة والشراكة بٌن الحكومة والمجتمع المدنً والقطاع الخاص، والحد من حدوث الفقر ال

التنمٌة المستدامة وٌتحسن استؽالل الموارد الطبٌعٌة حتى ال ٌحصل تدمٌر وهدم حتى تتعزز 

 .3فً قاعدتها على مر الزمن

 تحدٌد طاقة استٌعاب النظم البٌئٌة: -6

رات التً نطرأ علٌها نتٌجة للنشاط البشري، فإذا تعدت للبٌبة قدرة على استٌعاب التؽٌ 

هذه التؽٌرات حدود االستؽالل والطاقة الطبٌعٌة لهذه األنظمة، فإن النتٌجة التً تترتب علٌها 

                                                           
 .94ادلرجع نفسو، ص  -1

2 - Peter Bächtold: Pour une économie durable, INNOVAL , France, 2004, P 38. 
3 - Idem, P 39. 
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هً حدوث شرح فً هذه األنظمة الهشة ال ٌمكن إصالحه أو تعوٌض خسابره وقد اصطلح 

 على تسمٌته بالتلوث.

العالم بإجراء دراسات وطنٌة لتحدٌد طاقة استٌعاب مواردها  فقد بدأت العدٌد من دول 

توازن بٌن الموارد المنتجة األرضٌة والبحرٌة بالنسبة إلى حجم السكان حٌث تسعى إلى إٌجاد 

للؽذاء وحجم السكان المتوقع، وٌجب أن ٌنطبق النهج نفسه على كل دول العالم ومنها الدول 

وخاصة فً  –ها من إعادة النظر فً السٌاسات السكانٌة المتبعة النامٌة، هذه األخٌرة التً البد ل

إحداث التوازن بٌن حقوق األجٌال الحاضرة القادمة وعلٌه وذلك بهدؾ  –الدول الكثٌفة السكان 

المختلفة للسكان المتزاٌدٌن من  1البد من إجراء تقوٌم مفصل لطاقة استٌعاب األرض بمواردها

ي لتهدٌدات البٌبٌة التً تإدي إلى الخلل المتزاٌد بٌن طاقة ناحٌة، ومن ناحٌة أخرى التصد

 األرض على إنتاج الؽذاء والسكان، وتحسٌن العالقة على نحو إنسانً متواصل.

 تحسٌن األسواق وبناء مؤسساتها: -7

تؽٌب المإسسات واألسواق فً كثٌر من البالد النامٌة، ومن ثم تدعو الضرورة إلى  

وتصحٌح آلٌاتها، فالقطاع ؼٌر  تصحٌح اختالالت هذه األسواقبناء المإسسات من أجل 

بسٌطة عابدها صؽٌر، وال الرسمً الذي ٌضم الباعة الصؽار والجابلٌن ٌمارس معامالت 

تتوفر لهم الحد األدنى من العٌش فً أكثر األحٌان، لكن الشركات المتعددة الجنسٌات ذات 

أقل وجودة أكبر تمكنت من أن تبٌع أكفؤ، وبتكلفة القدرة التنافسٌة العالٌة فً أن تنتج أكثر و

أكثر وتتحول إلى السلع العالٌة *** التً تمكنها من النفاذ إلى السوقٌن المحلٌة والعالمٌة؛ فقد 

الفعالة من أوضاع الدخل للفقراء، وكذلك عند وقوع  عززت المإسسات القوٌة بوظابفها

ة عندما ٌتم تنوٌعها وتشخٌص محددات األزمات االقتصادٌة واألخطار الطبٌعٌة، وخاص

نجاحها، وتشجٌع التفاعل بٌن القوى االجتماعٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة إلصالح هذه 

حٌث أثبت كثٌر من الدراسات والخبرات المستفادة من التنمٌة أن ؼٌاب اإلصالح المإسسات؛ 

 .2المإسسً وتباطإ وتٌرته كان سببا فً فشل كثٌر من الجهود التنموٌة

                                                           
 .453 -452سيد زلمدين: مرجع سابق، ص ص  -1
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إزالة اإلعانات ؼٌر السلٌمة وفرض  –كما ٌجب أٌضا معالجة التشوهات فً األسواق  

ضرابب إٌكولوجٌة، حٌث نجد أنه من أعلى األولوٌات لتؽٌٌر األنماط االستهالكٌة الموجودة 

وواسعة التً أصبحت اآلن كبٌرة  –اآلن هً وضع نهاٌة للتشوهات الضارة فً األسواق 

لكً ٌواجه المستهلكون بالتكالٌؾ  –لدان الصناعٌة والبلدان النامٌة االنتشار فً كل من الب

 .1الحقٌقٌة لخٌاراتهم االستهالكٌة واآلثار المترتبة علٌها

 التعلٌم والتربٌة البٌئٌة وتغٌٌر االتجاهات: -8

وٌستلزم هذا الؽرض البحث عن أنماط تعلٌمٌة ؼٌر تقلٌدٌة تهدؾ إلى التربٌة والتثقٌؾ  

 شؤنها تؽٌٌر السلوكٌات المجتمعٌة وتوجٌهها نحو التنمٌة المستدامة مثل: البٌبً، من

 وخاصة فً المناطق  ألفراد المجتمع االهتمام بالتربٌة البٌبٌة ومبادئ الصحة اإلنجابٌة

 العشوابٌة الفقٌرة والقرى والمناطق النابٌة )الصحراوٌة والجبلٌة(.

 شطة الزراعٌة والصناعٌة والخدمٌة للتؤكٌد االهتمام بالتربٌة البٌبٌة للعاملٌن فً األن

 على مبدأ الحفاظ على البٌبة ووقاٌتها قبل التركٌز على العالج ومكافحة التلوث.

  تصمٌم بدابل وتقنٌات وقاٌة البٌبة ومعالجة الملونات بما ٌتناسب مع وعً الناس

 ومستوٌاتهم التعلٌمٌة.

 علٌم اإلناث بزٌادة دعم التمدرس تؤثٌره االهتمام بتعلٌم اإلناث، حٌث أثبت تقوي برامج ت

اإلٌجابً على زٌادة فرص تولٌد الدخل والعدل االجتماعً، ومستوٌات التنمٌة البشرٌة، 

 مما ٌحقق التنمٌة المستدامة.

 سلسالت التلفزٌونٌة من كل ما ٌهبط بالذوق العام، والم اتنقٌة الرسابل اإلعالمٌة والدرام

مقدسات والتقالٌد واألعراؾ والعادات السلٌمة، وٌحث على وبنٌة الؽرابز وٌتنافى مع ال

 .2احترام البٌبة بكل أشكالها )الطبٌعٌة، االجتماعٌة، الجمالٌة ...الخ(

 

 

                                                           
1 - Bertrand Hamaide et Sébastien Brunet: Développement  durable et économie 

environnemental régionale, Facultés universitaires Saint – Louis, Bruxelles, 2012, P 
31.  
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 رابعا: واقع التنمٌة المستدامة بالجزائر

لما كانت التنمٌة المستدامة تشٌر إلى مجموعة واسعة من القضاٌا، وتستلزم نهجا متعدد  

ة االقتصاد والبٌبة واالهتمامات البشرٌة والقدرة المإسسة، كما ٌحتاج الجوانب إلدار

المخططون إلى معلومات لتحدٌد اإلجراءات المطلوب اتخاذها إلحراز تقدم التنمٌة المستدامة، 

أن نصؾ واقع التنمٌة المستدامة فً الجزابر؛ من  –قدر المستطاع  –لذا سنحاول فٌما ٌلً 

المإسسات المتاحة، دون تخصٌص مجال عن اآلخر نظرا لتداخل خالل الوضع الراهن وكذا 

المفاهٌم وترابطها على مستوى المناخً الثالث التً ترتكز علٌها التنمٌة المستدامة، فالوضع 

 االقتصادي ٌإثر على الجانب االجتماعً، وهذا األخٌر بدوره ٌإثر وٌتؤثر بالبعد البٌبً.

 ٌّصرح عظٌم من المساحة الشاسعة جدا، األمر والجزابر من البلدان التً وهبها هللا 

الذي ٌعتبر سالحا ذو حدٌن، فمن جهة تعتبر ثروة متعاظمة تعُد سنًدا وجٌها لالقتصاد، من 

التً توفرها، والموارد التً تحوٌها، ومن جهة ثانٌة تمثل تحدٌا كبًٌرا فً كٌفٌة  اتحخالل المنا

ة التحكم والسٌطرة علٌها بطرٌقة عقالنٌة ورشٌدة استؽاللها واستثمارها؛ وقبل ذلك كله كٌفٌ

أٌنما تتحقق فٌها الكفاٌة والعدالة دون إلحاق اإلٌذاء والضرر بها، بؽٌة تحقٌق التنمٌة المنشودة 

 . -القارة  –كانت، وحٌثما تواجدت فً تراب هذا البلد 

 أهم مؤشرات التنمٌة المستدامة بالجزائر: -1

المستدامة المنبثقة عن قمة األرض كتابا حول مإشرات ولقد أصدرت لجنة التنمٌة  

( مإشًرا مصنفا فً أربع فبات ربٌسٌة اقتصادٌة 232التنمٌة المستدامة ٌتضمن نحو )

واجتماعٌة وبٌبٌة ومإسسٌة، وفٌما ٌلً تحلٌال لواقع التنمٌة المستدامة بالجزابر من خالل 

مإشرات تصنؾ األنشطة والعملٌات  االعتماد على مجموعة من مإشرات القوة الدافعة وهً

واألنماط، ومإشرات الحالة وهً مإشرات تقدم لمحة عن الحالة الراهنة، ومإشرات 

 االستجابة وهً مإشرات تلخص التدابٌر المتخذة.

 المؤشرات االقتصادٌة: -1-1

تعتبر المإشرات االقتصادٌة من أهم المإشرات المتعلقة بالتنمٌة المستدامة على اعتبار  

أن عملٌة التنمٌة تعنً بصورة مباشرة المجال االقتصادي فً البداٌة، كما أن االستدامة تتعلق 
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تحقٌقها وتتمثل إجماال فً  بالموارد االقتصادٌة والمتاحات من اإلمكانات االقتصادٌة قصد

 اآلتً:

 نصٌب الفرد من الناتج المحلً اإلجمالً: -أ

لقوة الدافعة للنمو االقتصادي، وٌقٌس ٌوضح هذا المإشر والذي ٌعد من مإشرات ا 

الكلً وحجمه، ومع أنه ال ٌقٌس التنمٌة المستدامة قٌاًسا كامال، إال أنه ٌمثل  مستوى اإلنتاج

عنصًرا من عناصر نوعٌة الحٌاة، ومستوى الكفاءة الفردٌة )على الرؼم من أنه معدل 

 .1تقرٌبً(

من الناتج المحلً إلى أنه قد شهد الفرد الجزابري  وتوضح البٌانات المتعلقة بنصٌب 

ؼٌر أنه  1222دوالر عام  0272دوالر إلى  0272إلى  2777دوالر عام  3203ارتفاًعا من 

دوالر على المستوى العالمً، وإن شهدت الجزابر  9927مزال منخفضا مقارنة مع نسبة 

ًسا فً نصٌب الفرد الذي تبعه ارتفاًعا محسومإخًرا ارتفاًعا فً مإشر الناتج  الداخلً الخام 

منه، إال أن  الواقع  ٌبقى بعًٌدا عن األرقام، فدرجة االختناق االجتماعً أصبحت ال تطاق، 

 (.1223دوالر سنة  1912حتى وإن قرنت بٌن هذه النسبة ومثٌالتها فً تونس مثال )

 نسبة إجمالً االستثمار إلى الناتج المحلً اإلجمالً: -ب

على اإلضافات إلى األصول الثابتة االقتصاد كنسبة مبوٌة ٌقصد بهذا المإشر االتفاق  

من الناتج المحلً اإلجمالً، وٌقٌس المإشر نسبة االستثمار إلى اإلنتاج وتشٌر التقدٌرات إلى 

 1217نسبً لهذا المإشر )أو ارتفاع طفٌؾ( خالل الخمس عشر سنة المنصرمة من  استقرار

 .1223عام  ℅ 1719إلى  2772فً عام ℅

 ، حٌث تعتبر℅ 1719بنسبة  1223نجد أن الجزابر قد حققت نسبة مرتفعة عام  حٌث 

الجزابر ثانً دولة عربٌة تحقق نسبة عالٌة من االستثمار إلى الناتج المحلً بعد دولة قطر بـ 

ٌُكسب الجزابر مكانة رابدة فً سبٌل تحقٌق التنمٌة 1223سنة  ℅ 3213 ، وهذا ما من شؤنه أن 

 .2دةالمستدامة المنشو

                                                           
 .182سابق، ص قادري زلمد الطاىر: مرجع  -1
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طبعا هذا إذا ما حوفظ وثمن بالتنامً واالرتفاع فً هذا المعدل المهم كمإشر اقتصادي  

 مستقبلً بالدرجة األولى.

 رصٌد الحساب الجاري كنسبة مئوٌة من الناتج المحلً اإلجمالً: -ج

العناء  –خالل وبعد سنوات  –رؼم الركود الذي ساد المجال االستثماري فً الجزابر  

قرار من جراء الوضع األمنً العام، وكذا زٌادة فاتورة اإلنفاق خاصة فً مجال والال است

 –االستهالك؛ وقد بلؽت نسبة رصٌد الحساب الجاري كنسبة مبوٌة من الناتج المحلً اإلجمالً 

والذي ٌقٌس درجة مدٌونٌة الدول وٌساعد على تقٌٌم قدرتها على تحمل الدٌون، وٌرتبط هذا 

 .1223فً الجزابر وذلك عام  ℅ 2317حوالً  –ارد المإشر بقاعدة المو

 الخارجً كنسبة مئوٌة من الناتج المحلً اإلجمالً:مجموع الدٌن  -د

خالل عقد التسعٌنات حٌث انخفضت المدٌونٌة شهد هذا المإشر تطوٌرا إٌجابٌا  

 إلى حوالً 2773عام  ℅ 9012الخارجٌة الجزابرٌة بالنسبة للناتج المحلً اإلجمالً من 

، كما قدرت نسبة خدمة الدٌن 1227عام  ℅ 1017، ثم إلى حدود 1222 فً عام ℅ 79113

، بعد أن كانت تقدر 1222من إجمالً الناتج المحلً عام ℅ 9122من إجمالً الناتج المحلً بـ 

 .27721عام  ℅ 2711بـ 

ومما سبق نالحظ  الوضعٌة المرٌحة لهذا المإشر خاصة فً السنوات األخٌرة، لكن  

 جب أن نحافظ على هذا التحسن حتى ال تكون المدٌونٌة عابق من عوابق التنمٌة المستدامة. ٌ

 صافً المساعدات اإلنمائٌة الرسمٌة المستلمة كنسبة مئوٌة من الناتج المحلً اإلجمالً: -هـ

ٌقٌس هذا المإشر مستوٌات المساعدة مٌسرة الشروط التً تهدؾ إلى النهوض بالتنمٌة  

من  ℅ 119جتماعٌة، وقد شهد المإشر انخفاضا ملحوظا، حٌث انخفض من والخدمات اال

، وهذا االتجاه ٌتماش مع 1221عام  ℅ 219إلى  2772المحلً اإلجمالً فً عام الناتج 

االتجاه العالمً، وذلك بسبب تدنً المساعدة من الدول المتقدمة صناعٌا خالل العقد األخٌر من 

بر قدرا معقوال من المساعدات اإلنمابٌة الخارجٌة خاصة من القرن العشرٌن؛ كما تلقت الجزا

الدول العربٌة والخلٌجٌة على وجه التحدٌد وعلى الخصوص من طرؾ المملكة العربٌة 
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أعقاب الحرب وعلى  1223السعودٌة وذلك أثناء الكارثة الزلزالٌة التً ألمت بالجزابر عام 

اب، هذا باإلضافة إلى المساعدات الجوارٌة الضروس التً أعلنتها الجزابر فً مواجهة اإلره

لطابع األخوي كالمساعدات اللٌبٌة، أو ذات الطابع الدولً االستثماري كإعانات واإلقلٌمٌة ذات ا

 )فرنسا، سوٌسرا وؼٌرها(. 1االتحاد األوربً

االقتصادٌة بٌن األجٌال ٌتطلب ضرورة ضمان  إال أن التفكٌر فً االستدامة والرفاهٌة 

تدفق االستهالك ؼٌر الزمان، والذي ٌتوقؾ على التؽٌر الحاصل فً رصٌد األصول دٌمومة 

 والثروة، وذلك مع تعاقب األوقات واألزمة.

 المؤشرات البٌئٌة: -1-2

إن معالجة قضاٌا البٌبة كنتٌجة السٌاسات االقتصادٌة وأنماط الحٌاة السابدة فً مختلؾ  

تطور االقتصادي وطبٌعة أو نوعٌة االنعكاسات البلدان قد بٌنت وجود عالقة بٌن مستوى ال

السلبٌة لهذا التطور على البٌبة بما ٌسببه من تلوث للهواء، والماء والتربة، واستنزاؾ 

لألراضً الزراعٌة والموارد األولٌة ؼٌر القابلة للتجدد، ناهٌك عن اآلثار الصحٌة التً ٌسببها 

 لإلنسان.

 ائٌة:متوسط نصٌب الفرد من الموارد الم -أ

ٌعانً العالم العربً بصفة عامة من شح فً مصادر المٌاه الصالحة للشرب، وٌعتبر  

بلدا تحت خطر  11من أكثر مناطق العالم معاناة من ضؽط شح المٌاه، وقد صنؾ البنك الدولً 

متر مكعب من  2222الفقر المابً التً تعرؾ بؤنها تلك البلدان التً ٌقل فٌها نصٌب الفرد عن 

بلدا عربٌا، وقدر البنك أن متوسط  23سنوٌا، وٌوجد بٌن االثنٌن والعشرٌن بلدا هذه  المٌاه

موارد المٌاه المتجددة فً بلدان الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا المصنفة ضمن هذه الفبة، 

متر نكعب سنوٌا للفرد  2222كان ٌزٌد قلٌال عن الذي  2779ستنخفض عن مستواها فً عام 

 .12232ا سنوٌا للفرد فً عام مترا مكعب 972إلى 
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40- 41. 



 من االهتمام بالبيئة إلى التنمية المستدامة                                            الرابع  الفصل 

965 

وتعد الجزابر من بٌن دول العالم الفقٌرة فً الموارد المابٌة حٌث قدرت المٌاه المتاحة  

 319ملٌار متر مكعب وكانت الكمٌة من المٌاه المستخدمة تقارب  2117، بحوالً 1222عام 

زراعة فهً تقدر بحوالً ملٌار متر مكعب من المٌاه المتاحة، أما الكمٌة المستخدمة منها فً ال

 .℅ 09ملٌار متر مكعب أي نسبة استخدام  110

والذي سنوٌا،  ℅ 117وإذا أخذنا فً الحسبان نسبة نمو السكن فً الجزابر بمعدل ٌفوق  

ضؽط على سٌتبعه حتما تضاعفا فً العدد اإلجمالً للسكان فً السنوات المقبلة، مما ٌشكل 

باالحتٌاجات اإلنسانٌة المباشرة أو تلك المتعلقة بإنتاج الؽداء استخدام المٌاه سواء تلك المرتبطة 

 .1وؼٌره، األمر الذي ٌشكل تحدٌا كبٌرا على اعتبار القٌمة العظٌمة للمٌاه

 متوسط نصٌب الفرد من إجمالً األراضً المزروعة: -ب

ثم أخذ فً االنخفاض  2701هكتار للفرد فً عام  2193بلػ هذا المإشر حوالً  

 .2779هكتار للفرد فً عام  2113خالل العشر سنوات األخٌرة لٌصل إلى حدود  تدرٌجٌا

وهنا ٌمكن القول أن الجزابر ما لم تسارع بتطبٌق أسالٌب وابتكارات تكنولوجٌة جدٌدة  

حٌث  –والذي هو فً ارتفاع مستمر  –فً الزراعة ستجد صعوبة كبٌرة بتوفٌر الؽداء السكان 

 .12122هكتار فً حدود  2123لمساحة المستؽلة لكل فرد حوالً تقدر اإلحصابٌات أن تصل ا

 األراضً المصابة بالتصحر: -ج

مساحة الجزابر وتشٌر آخر اإلحصابٌات أن من  ℅ 99حوالً تمثل مساحة الصحراء  

 722إلى  222التصحر الذي ٌمس المناطق الشبه الصحراوٌة والسهبٌة ٌزحؾ بنسبة تقدر بـ 

هكتار  2113إدي إلى تقلص المساحة الزراعٌة النافعة لكل فرد بحوالً ملم سنوٌا، وهذا ما ٌ

 .12123هكتار للفرد الواحد فً آفاق  2123، والتً ستصل إلى أقل من 2779سنة 

                                                           
 .98قادري زلمد الطاىر: مرجع سابق، ص  -1
 .53، ص 2003وزارة هتيئة اإلقليم والبيئة، تقرير عن حالة ومستقبل البيئة، اجلزائر،  -2

3 - Ministère de l'aménagement du territoire et du l'environnement: rapport sur l'état et 
l'avenir de l'environnement, Alger, 2000, P 14.  
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وهنا نجد أنفسنا أمام عقبة كبٌرة وتحدٌا ثقٌال ٌستوجب علٌنا أن نتحد جمٌعا لنقؾ فً  

 .1وجه هذه الظاهرة الخطٌرة

 حاصلة فً مساحة الغابات:التغٌرات ال -د

 ℅ 217و   ℅ 219حوالً  2772تبلػ نسبة مساحة األراضً المؽطاة بالؽابات سنة  

 ℅ 12، وهً نسبة متدنٌة بالمقارنة مع المعاٌٌر الدولٌة التً تحدد مإشراتها بنسبة 1222 سنة

 من المساحة اإلجمالٌة لكل بلد.

، كما 1223سنة  ℅ 2123حة البر كما بلؽت نسبة المساحة المحمٌة إلى مجموع مسا 

تتعرض الؽابات فً الجزابر إلى كثٌر من االنتهاكات، مما أدى إلى تقلص فً مساحة الؽابات 

فً حٌز ضٌق من الشرٌط الساحلً ونواحً المنطقة السهبٌة )السد األخضر( مما أدى إلى 

 تراجع خصابصها من حٌث النوعٌة واإلنتاجٌة والتوازن البٌبً.

 شرات االجتماعٌة:المؤ -1-3

كما هو معروؾ فإن الهدؾ األساسً للتنمٌة المستدامة هو تلبٌة االحتٌاجات االقتصادٌة  

للجٌل الحالً، دون إضعاؾ قدرة األجٌال المقبلة على تلبٌة احتٌاجاتها، وحماٌة البٌبة فً إطار 

األرض من هذا المسعى، ومن هذا المنطلق، وفً سٌاق اإلفراط فً استؽالل ما ٌوجد لدى 

طاقة حاملة ومنتجة، أصبح هناك حدٌثا عن الدٌون األٌكولوجٌة، أي االقتراض من المستقبل 

 .2وحرمان األجٌال القادمة من قدراتها المشروعة

كما تسعى التنمٌة المستدامة إلى تحسٌن المستوى االجتماعً العام، من خالل حث  

ولة الجتناب الفقر ورفع العٌن على أفراد الدول على ضرورة االعتناء بالجانب البشري فً محا

 المجتمع، وتتمثل المإشرات االجتماعٌة فٌما ٌلً:

 معدل البطالة: -أ

ٌشمل هذا المإشر جمٌع أفراد القوى العاملة الذٌن لٌسوا موظفٌن ٌتقاضون مرتبات أو  

 عاملٌن مستقلٌن كنسبة مبوٌة من القوى العاملة.

                                                           
 .218، ص 2003، ادلكتب اإلقليمي للدول العربية، 2003برنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي: تقرير التنمية البشرية لعام  -1
 .685، ص 2006، الشركة الدولية للطباعة، مصر، التلوث البيئي في الوطن العربيسيد عاشور أمحد:  -2
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سنة % 9213جزابر عرفت انخفاضا ملحوظا، فمن حٌث نجد أن نسبة التشؽٌل فً ال 

 .27791سنة  % 9310إلى حدود نسبة  2773عام  % 9217إلى نسبة  2772

ورؼم محاولة الدولة للحد من هذه الظاهرة التً تمس جمٌع الفبات، إال أن نسبة البطالة  

 فً تزاٌد مستمر.

 132ما ال ٌزٌد عن  فحسب إحصابٌات الدٌوان الوطنً فإن الدولة تستطٌع أن تإمن 

ألؾ منصب شؽل سنوٌا، كؤقصى تقدٌر، فً حٌن أن عدد البطالٌن فً الجزابر ٌقدر بؤكثر من 

، مما ٌستدعً لفت االنتباه إلى هذه الظاهرة عن طرٌق تفعٌل أسالٌب جدٌدة 2ملٌون بطال 213

ٌل الشباب وكٌفٌة قصد احتوابها سواء تعلق األمر فً إعادة النظر فً آلٌة الوكالة الوطنٌة لتشؽ

منحها للقروض؟ من أجل تكوٌن مإسسات صؽٌرة ومتوسطة، أو تثمٌن فكرة فتح المجال 

 االستثمار األجنبً شرٌطة أن ٌكفل هذا األخٌر نسبة معقولة من تشؽٌل الجزابرٌٌن.

 مؤشر الفقر: -ب

الفقر  تعتبر الجزابر من البلدان التً لها من اإلمكانٌات الهابلة التً تجنبها وٌالت 

والجوع، إال أن اإلفرازات االجتماعٌة الناتجة عن التجارب التنموٌة الفاشلة، أو السٌاسات 

المتبعة أو األوضاع األمنٌة ؼٌر المستقرة التً شهدتها البالد فً اآلونة األخٌرة، كشفت عن 

 ضعؾ األوضاع االجتماعٌة وهشاشة األوضاع االقتصادٌة ألؼلب العابالت الجزابرٌة؛ حٌث

، وحوالً 1222سنة  %2312بلؽت نسبة السكان تحت خط الفقر بدوالرٌن فً الٌوم حوالً 

 .12223تحت خط الفقر القطري لعام  % 1110

 –لخٌر دلٌل على ذلك  وما نشهده من حالة تذمر وؼلٌان على الجبهة االجتماعٌة  

من أجل سد الفجوة،  األمر الذي ٌستدعً التدخل السرٌع –واألمر ٌتعلق بؽالبٌة الجزابرٌٌن 

 ورفع الؽبن عن المواطن.

 

                                                           
 .190الطاىر: مرجع سابق، ص قادري زلمد  -1
 190ادلرجع نفسو، ص  -2
 .246، ص 2004ادلكتب اإلقليمي للدول العربية،  ،2002تقرير التنمية البشرية لعام برنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي:  -3
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 التعلٌم: -ج

سنة والذٌن هم  23وٌستخدم هذا المإشر لقٌاس نسبة األشخاص الذٌن تتجاوز أعمارهم  

أمٌون، والمعدل اإلجمالً لاللتحاق بالمدارس الثانوٌة، والذي ٌبٌن مستوى المشاركة فً التعلٌم 

 الثانوي.

م فً الجزابر للمرحلتٌن االبتدابً والثانوي تطورا كما عرؾ معدل التمدرس الخا 

نسبة  2702وتقدما ملحوظا بشكل عام، فقد بلػ معدل التمدرس الخام للمستوى االبتدابً عام 

عام  % 222، ووصل إلى 2792عام  % 73، ثم نسبة % 97نسبة  2792، وفً عام % 70

 .%229نسبة  2770إلى أن بلػ عام  2772

سنة  13إلى  23لمام بالقراءة والكتابة لدى الشباب للفبة العمرٌة من كما بلػ معدل اإل 

 .2772سنة  % 9913، بعد أن كان فً حدود نسبة 1222عام % 9711

وعموما قدرت نسبة مجموع االلتحاق اإلجمالً بالتعلٌم االبتدابً والثانوي والعالً فً  

% 92حوالً  1222الجزابر عام 
1. 

لٌم الجزابري لٌست بالكم فاألرقام كما سبق والحظنا موجودة إال أن المشكلة فً التع 

 ولكن المشكلة تبق فً الكٌؾ والنوع.

 النسبة المئوٌة لسكان المنطقة الحضرٌة: -د

إذ التحضٌر أو االنتقال للعٌش فً المناطق الحضرٌة ٌإدي إلى حدوث مشاكل بٌبٌة  

كل صحٌة، أدى التطور الحضري إلى إلى تلوث الهواء، وما ٌصاحبه من مشا اإلضافةبعدٌدة، 

 .2التعدي على أفضل األراضً الزراعٌة فً العالم العربً بصفة عامة والجزابر بصفة خاصة

 

                                                           
 .239نفس ادلرجع، ص  -1
 .45، ص 2002ادلكتب اإلقليمي للدول العربية،  ،2002تقرير التنمية البشرية العربية للعام برنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي:  -2
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، بعد أن كان 1222فً عام % 3919حوالً  فقد بلػ عدد سكان الحضر فً الجزابر 

م فً عا % 0311وٌنتظر أن ٌصل معدلهم إلى حدود  2793سنة  % 7213ٌمثل ما نسبته 

12231. 

وقد أدى إلى ارتفاع هذه النسبة من التحضر نزوح كثٌر من سكان المناطق الرٌفٌة إلى  

المدن هروبا من شبح اإلرهاب خالل العشرٌة السوداء وكذلك بحثا عن الشؽل والمرافق 

 الصحٌة األكثر أمانا.

تماد على الذات إن التنمٌة البٌبٌة تقتضً التناؼم بٌن اإلنسان والطبٌعة انطالقا من االع 

وإشباع حاجات مجموع السكان، ولٌس معنى هذا الرجوع إلى الحٌاة البدابٌة، ولكن التحكم 

الذاتً فً الموارد، وإال ٌصبح الهدؾ من اإلنتاج هو اإلنتاج، كما تعتمد التنمٌة البٌبٌة أٌضا 

تالؾ األرضً على العلم والتقنٌة للحد من المخاطر البٌبٌة المستفحلة حالٌا، كالتلوث، وإ

 الزراعٌة، وؼٌرها.

 المؤشرات المؤسسٌة: -1-5

وهً مإشرات تعبر عن مستوى الرفاه لألفراد الحاصل من خالل الخدمات العامة التً  

تقدمها المإسسات فً الدول؛ وتتعلق بمجاالت حٌوٌة كثٌرة منها على الخصوص مٌادٌن 

جٌة الحدٌثة كالهواتؾ الخلوٌة االتصاالت بؤنواعها ومستوى استخدام الوسابل التكنولو

واالنترنٌت والحواسب الشخصٌة وؼٌرها، إضافة إلى مجال االنتفاع بالطاقة على اختالؾ 

أنواعها، وكذا مستوى النقل بوجه عام خاصة الجانب الذي ٌتعلق بتعبٌد الطرق واألشؽال 

 العامة المختلفة، وتتمثل فٌما ٌلً:

 مة:نس 111خطوط الهاتف الرئٌسٌة لكل  -أ

ٌعبر هذا المإشر على درجة تطور االتصاالت السلكٌة والالسلكٌة فً أي بلد، وٌحسب  

 هذا المإشر لقسمة عدد الخطوط األساسٌة على مجموع السكان مضروب بالعدد مبة.

ووفقا لبٌانات االتحاد الدولً لالتصاالت السلكٌة والالسلكٌة، فقد حققت الجزابر قفزات  

 311إلى نسبة قدرها  2793خط عام  113إلى نسبة  2793خط عام  219معتبرة، فمن نسبة 
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خط لكل مبة  017، و2773خط لكل مبة ساكن عام  711وحوالً  2772خط لكل مبة ساكن 

 .12211خطا لكل مابة ساكن عام  29خط لكل حوالً  9، وفً حدود 1222ساكن عام 

وصصة والشراكة المتبعة وبالرؼم من التطور الحاصل فً هذا المٌدان ٌعد سٌاسة الخ 

ظرنا فً هذا القطاع، إال أن نوعٌة الخدمة تبقى متواضعة ونسبة اإلنجاز تبقى بسٌطة، إذا ما ن

فً التطور الحاصل فً الزٌادة السكانٌة والتوسع العمرانً واآلفاق المنتظرة التً تعتمدها 

 حركٌة التنمٌة.

 ة:مالمشتركون فً الهاتف النقال لكل مئة نس -ب

مجال الهاتؾ المحمول فً الجزابر تطورا سرٌعا مع مشاركة أربعة متعاملٌن  شهد 

، حٌث ارتفعت الكثافة اإلجمالٌة للهاتؾ 1223ملٌون مشترك فً سنة  2319وأكثر من 

، أما الحجم 1223عام % 32إلى حوالً  1222سنة  % 3119)المثبت والمحمول( من 

 منها آتٌة من االستثمار الخارجً المباشر. 7ر مالٌٌر دوال 3بلػ  اإلجمالً لالستثمارات فقد

نسمة فً الجزابر  222وبالرؼم من النمو المتوسط فً عدد الحواسٌب الشخصٌة لكل  

 219خالل العشر سنوات المنصرمة، ؼٌر أن متوسط عدد الحواسب فً الجزابر قدر بحوالً 

دة جدا عن معدل ، وهً نسبة تبقى بع1223ٌجهاز حاسوب خاص لكل مبة شخص وذلك سنة 

 .71112الكثافة العالمٌة والبالػ 

 نسمة: 111مستخدمو االنترنٌت لكل  -ج

أن الجزابر ال تتوفر إال  1223تشٌر البٌانات الواردة عن تقرٌر التنمٌة المستدامة لعام  

المتصلٌن بشبكة فً وقت ال ٌتجاوز عدد الذٌن ٌستعملون هذه  من السكان % 117على نسبة 

ألؾ مستعمل بصفة منتظمة فً حٌن نسبة كبٌرة  322ألؾ ساكن، وذلك بمعدل  922التقنٌة 

من هإالء المستعملٌن ٌستخدمون هذه التقنٌة فً أماكن عملهم أو فً نوادي االنترنٌت، وهذا ما 

ٌدل على ضعؾ نسبة الربط بالمنازل، هذا مقارنة على األقل بالجارٌن )المؽرب وتونس(، 

                                                           
 .231، ص 2005، عن المخطط األزرق مركز الخدمات الجهويةاالحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية:  -1
 .231نفس ادلرجع، ص  -2
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نسبة تام لثقافة استخدام تكنولوجٌات اإلعالم واالتصال، وكذا وهذا بسبب نقص أو ؼٌاب 

 .1النقص الواضح فً الخطوط الهاتفٌة

وعلى الرؼم من الجهود المبذولة من طرؾ الوزارة المعنٌة لتسهٌل وتوصٌل الخدمة  

المواطنٌن؛ إال أن األمر مازال ٌتطلب ثورة فً مجال االتصاالت، من أجل مواكبة  3إلى 

مة هذا والذي حول العالم إلى "قرٌة صؽٌرة" على حد قول "مارشال ماكلوهان" عصر العول

على الرؼم من المحاوالت الرامٌة إلى تحقٌق التنمٌة المستدامة فً الجزابر، إال أنها تصطدم 

بكثٌر من التحدٌات والصعوبات فً ظل أوجه االستعداد وآلٌات اإلدارة المعتمدة حالٌا والمبتؽاة 

 لك ما سنحاول استعراضه فً العنصر الموالً.مستقبال، وذ

 تحدٌات التنمٌة المستدامة بالجزائر: -2

قنعة لتحقٌق تنمٌة مستدامة متناولنا فً العنصر السابق بعض المإشرات التً تعتبرها  

الكثٌر من التحدٌات والعراقٌل  إال أن المشوار مازال طوٌال وشاقا، تتعرضه فً الجزابر؛

د الجزابري مازال نمطٌا ٌتسم بالترابطٌة المباشرة بؤسواق النفط وما تفرزه خاصة وأن االقتصا

من أسعار، واآللة اإلنتاجٌة خارج إطار المحروقات فً الجزابر مازالت راكدة مما ٌنعكس 

 على كامل مجاالت الحٌاة، االجتماعٌة واالقتصادٌة وكذا البٌبة.

لتحدٌات التً تقؾ فً وجه كل وفً هذا العنصر نحاول نستعرض أهم العراقٌل وا 

 المحاوالت الرامٌة إلى تحقٌق االستدامة والتً من أهمها ما ٌلً:

 أهم التحدٌات االقتصادٌة واالجتماعٌة والبٌئٌة: -2-1

 ضعف معدالت النمو: -أ

فً الجزابر  1223ٌتضح من خالل البٌانات المتعلقة بنمو الناتج المحلً اإلجمالً لعام  

، ورؼم ارتفاع معدالت النمو الحقٌقً 1227ت أعلى من مثٌالتها فً عام أنه قد حقق معدال

، إال أنها مازالت بصفة عامة متواضعة، خصوصا إذا أنها 1223بدرجة مهمة خالل عام 

مازالت بصفة عامة متواضعة، خصوصا إذا أخذنا بالحسبان معدالت النمو السكانً ومعدالت 

 البطالة المرتفعة.
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الواحد، فقد حقق نتٌجة دل النمو السنوي للناتج المحلً اإلجمالً للفرد أما بالنسبة لمع 

( وهً تقل كثٌرا عن 1221إلى  2773الفترة الممتدة من ) خالل% 112تقترب إلى حدود 

 .1خالل نفس الفترة 119نظٌراتها فً باقً الدول النامٌة، والذي بلػ بها 

عد الحد األدنى النخفاض مستدام فً وطبقا للمإشرات الدولٌة فإن الجزابر لم تحقق ب 

 2123الفقر، والذي ٌتطلب أن تكون نسبة النمو فً نصٌب الفرد من الناتج المحلً اإلجمالً 

التً تتطلب بذل جهود كبٌرة لزٌادة النمو  ، المسؤلة% 1إلى  % 2فً حدود فالفجوة إذن  %

حلً اإلجمالً، فقد شرع منذ االقتصادي والذي ٌنعكس إٌجابٌا على نصٌب الفرد من الناتج الم

بداٌة التسعٌنات فً تحوٌل عمٌق وشامل لالقتصاد الوطنً من أجل الدخول فً اقتصاد 

السوق، واالندماج فً االقتصاد العالمً، حٌث ٌعتبر التحكم فً التوازنات المبٌكرو اقتصادٌة 

 .2نجاحا فً حد ذاته، وٌسمح بإعطاء دفع جدٌد لالقتصاد الوطنً

 تراجع مؤشر التنمٌة البشرٌة: -ب

 ٌتكون هذا المإشر من ثالث صور أساسٌة وهً: 

 .الصحة ومدى العمر الذي ٌتمثل فً أمل العٌش عند الوالدة 

  التعلٌم والعلم الذي ٌتمثل فً نسبة محو األمٌة للكبار، ونسبة التمدرس لجمٌع

 األطوار أجزاء واحد على األقل.

  ًمقبول، الذي ٌتمثل فً حصة كل فرد من الدخل إمكانٌة توفٌر مستوى معٌش

 .3( وٌمكن تمثٌله فً القدرة الشرابٌة للمواطنPIBالداخلً )

 -2793بالنسبة للجزابر فإن مإشر النمو البشري سجل ارتفاعا فً الفترة الممتدة بٌن )

شرعت بدأ فً التراجع نتٌجة تؤثٌر السٌاسات الهٌكلٌة التً ( لكن منذ بداٌة التسعٌنات 1222

والتً فصلنا فٌها فً  –فٌها خالل هذه الفترة الزمنٌة من عمر المسٌرة التنموٌة فً الجزابر 

 .-الفصل السابق
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 تفشً وتصاعد معدالت البطالة: -ج

من إجمالً قوة العمل، فً حٌن % 1913ٌقدر متوسط نسبة البطالة فً الجزابر بنحو  

 .% 319 ٌقدر معدل النمو السنوي للقوة العاملة بحوالً

(، 1222 -1222حٌث عرفت الجزابر ارتفاعا فً نسبة البطلة وخاصة خالل سنتً ) 

، وذلك رؼم النتابج المدهشة التً % 1719بلؽت نسبة  % 17فبعد أن كانت تقدر بحوالً 

ألؾ  132ٌرتقب تحقٌقها من برنامج اإلنعاش االقتصادي والذي ٌحمل فً طٌاته ماال ٌقل عن 

لقطاع  % 27و للقطاع الفالحً  % 30منصب دابم(، ُوفَّر منها  3/7منصب شؽل منها ) 

% 19و  % 11نجد أن نسبة البطالة تتراوح بٌن  1221البناء، وفً سنة 
ومع ذلك تبقى  ،1

 ظاهرة البطالة فً الجزابر تشكل تحدٌا كبٌرا ٌواجه التنمٌة المستدامة.

 تدنً مؤشر االستدامة البٌئٌة: -د

ضع النظم البٌبٌة فً حالتها الطبٌعٌة وتلك التً تتم إدارتها، ٌقٌس هذا المإشر و 

والضؽوط التً تتعرض لها بما فً ذلك استنزاؾ الموارد الطبٌعٌة، وزٌادة معدالت التلوث، 

كما ٌقٌس هذا المإشر أٌضا انعكاسات المشكالت البٌبٌة على المجتمع، ودرجة مساهمة كل 

 دولة فً مواجهة هذه المشاكل البٌبٌة.

بٌن سنتً  7012إلى  7717أما فً الجزابر فقد تراجع مإشر االستدامة البٌبٌة من  

عالمٌا، علما أن مساحة  األرض المؽطاة  70إلى الرتبة  92( أي من الرتبة 1227 -1221)

، ونسبة المساحة المحمٌة إلى 1222عام  % 217بالؽابات فً الجزابر ال تمثل إال نسبة 

تقدر نسبة المٌاه المتجددة فً الجزابر حوالً ، كما 1223سنة  % 2123مجموع البر إلى 

 1222و  2792فقط فً السنة، حٌث نجد نصٌب الفرد من المٌاه العذبة فً سنً  3كم 2713

على التوالً، هذا من جهة ومن جهة أخرى ٌقدر الخبراء كمٌة  791و  2272تقدر بحوالً 

 .3كم 329بحوالً  1232سنة المٌاه العذبة المتجددة فً الجزابر فً آفاق 

أما عن التلوث الهوابً فً الجزابر فقد بلؽت نسبة انبعاث ؼاز ثانً أكسٌد الكربون  

طن فً المتر لكل فرد، أما عن استهالك الؽازات السامة فقد بلؽت  312حوالً  2777عام 
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طن فً  21211نسبة استهالك ؼاز "الكلور وفلور وكربون" المستنفذة لطبقة األوزون حوالً 

 .12221المتر عام 

من خالل ما سبق نستنتج أن ضمان االستدامة البٌبٌة فً الجزابر ٌتطلب تحدٌا كبٌرا،  

فً كل المجاالت، الجوٌة أو البحرٌة أو البرٌة، وهذا ما من شؤنه إعاقة التنمٌة المستدامة ببلدنا 

 الحبٌبة الجزابر.

 التحدٌات التقنٌة: -2-2

 نٌة:مشكلة التبعٌة التق -أ

لقد كانت النظرة المهٌمنة فً الستٌنات والسبعٌنات تمٌل إلى تفضٌل التقنٌات التً تعظم  

ٌهدؾ تحقٌق النمو المتسارع واتضح أن  حجم الناتج وبالتالً تكون كثٌفة رأس المال، وذلك

ا هذا المفهوم كان ٌستدعً من البلدان المتخلفة لٌس فقط تبنً تقنٌات البلدان  المتقدمة، وإنم

تبٌن أنواع منتجاتها أٌضا؛ ذلك أن العالقة بٌن الطبٌعة التقنٌة للمنتج وبٌن تقنٌات اإلنتاج ؼالبا 

ما تكون ؼٌر مرنة، وفً هذا اإلطار ال ٌتم اختٌار التقنٌات إال بدمج النمو فً البلدان النامٌة 

 متكٌؾ مقارنة بالشمال.Mimétique)كالجزابر مثال إال عن طرٌق نمط مقلد )

ما ساهمت  الشركات متعددة الجنسٌات فً تكرٌس هذا االختٌار، وذلك بتنوٌعها ك 

للمنتجات على نحو مصطنع لزٌادة مبٌعاتها )المنتوجات ذات الماركات العالمٌة، السٌارات، 

 .2األدوٌة( مما ٌجعل المنتج ذا خصوصٌة أكثر أو أقل مهما كانت التقنٌات المستخدمة

اختٌار الثقافة التً فرضتها التبعٌة فً هذا المجال تعد تحدٌا ومما الشك فٌه أن مسؤلة  

 واضحا أمام تحقٌق التنمٌة المستدامة المنشودة.

 تدنً مؤشرات البحث والتطوٌر: -ب

بالرؼم من إقرار إستراتٌجٌة تطوٌر العلوم والثقافة فً الجزابر التً أقرتها المنظمة  

، إال أن الواقع ٌشٌر إلى أن الجزابر لم تؤخذ 2799العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم فً عام 

بنظم العلم والتكنولوجٌا، فلم توفر لها أسباب البقاء بالرؼم من أن الوثابق الوطنٌة الخاصة 
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بالعلم والتكنولوجٌا تدعو إلى مستوى عال من االلتزام بالبحث والتطوٌر، وٌإكد أهمٌة بناء 

 .1القدرات العلمٌة والتقنٌة

بالمحدودٌة، إذ ٌتضح من المإشرات  قع العلم والتكنولوجٌا فً الجزابروٌتسم وا 

الربٌسٌة أنها تحتل المراتب األخٌرة بٌن المجموعات السكانٌة فً العالم من حٌث اإلنفاق على 

 البحث العلمً، وعدد براءات االختراع وحقوق التصنٌع.

فً أحسن األحوال، فال  حٌث تنفق الجزابر مبالػ ضبٌلة على البحث والتطوٌر، وحتى 

الناتج المحلً اإلجمالً سوى أقل من خمس ما ٌنفقه أي بلد متقدم، تمثل نسبة اإلنفاق إلى 

والوضع على نفس الحال من السوء عند تقٌٌم تنمٌة الموارد البشرٌة فنسبة العاملون فً البحث 

 .2ً الدول المتقدمةالمماثلة ف من األرقام % 22والتطوٌر ال تتجاوز فً بعض األحٌان نسبة 

وٌمكن القول أن تردي أنشطة البحث والتطوٌر فً الجزابر أسبابها عدٌدة ومتنوعة  

منها ؼٌاب إستراتٌجٌة واضحة المعالم للبحث والتطوٌر، أضؾ إلى ذلك تدنً مستوى التعلٌم 

كٌر وعدم تشجٌع حرٌة التف التلقٌنإلى الجامعً )اعتمادها على أسلوب الحفظ و من االبتدابً

واإلبداع(، وانتشار ظاهرة الؽش بواسطة الهاتؾ النقال فً كل مراحل التعلٌم حتى االبتدابً، 

واألخطار من ذلك )الؽش فً االمتحانات الرسمٌة كالباكالورٌا وشهادة التعلٌم المتوسط، وحتى 

 (، كل هذه العوامل تكبح جهود الدولة الجزابرٌة لتحقٌق االستدامة.!االبتدابً؟

 حدٌات الحكم الصالح والفعالٌة الحكومٌة:ت -2-3

مبادرات لإلصالح  1223لقد طرحت منذ نشر تقرٌر التنمٌة اإلنسانٌة العربٌة سنة  

استهدفت معالجة بعض القضاٌا وكانت أهم هذه المبادرات الرسمٌة، بٌان مسٌرة التطور 

ى استمرار الجهود ، ودعا إل1227والتحدٌث الذي صدر عن القمة العربٌة المنعقدة فً ماي 

وتكثٌفها لمواصلة مسٌرة التطوٌر للعربٌة فً المجاالت السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة 

ت الحكومة الجزابرٌة توجها حذرا وانتقابٌا نحو  والتربوٌة، ففً مجال تعزٌز الحكم الصالح أْبدَّ
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الجزابر إال أنها االنفتاح السٌاسً على المعارضة وإفساح مجال العمل العام، ورؼم جهود 

 مازالت تواجه مجموعة من التحدٌات من أجل الوصول إلى تحقٌق الحكم الصالح منها ما ٌلً:

 .ًاالستثمار فً رأس المال االجتماعً والمإسسات 

 .إعادة تحدٌد وتؤكٌد دور  الدول 

 .ًضمان تسٌٌر أحسن للقطاع العموم 

 .خلق محٌط مالبم لتنمٌة المبادرات الخاصة 

 ٌة الخدمات العامة.تحسٌن نوع 

  تحدٌد إطار الحكم االقتصادي الصالح، وتكٌفه مع المجتمع كركٌزة للتنمٌة االقتصادٌة

 .1المتوسط والبعٌد قصد تحقٌق االستدامة المدىعلى 

ولتحقٌق التنمٌة المستدامة بالجزابر، البد من االستعمال العقالنً الموارد البٌبٌة، 

اء واحترام الوسط البٌبً، والعمل على تحقٌق االستدامة، خاصة فٌما ٌتعلق بالمٌاه، والهو

والتوجه نحو االستثمار، وإٌجاد بدابل شرٌكة ومساعدة للقطاع العام، قصد امتصاص وتحسٌن 

 مستوٌات التعلٌم وزٌادة البحث والتطوٌر فً سبٌل االستدامة المنشودة.

حدٌات فً وجه التنمٌة تكلم فً العنصر السابق عن مجموعة من العوامل التً تقؾ كت 

المستدامة بالجزابر؛ لكن فً الواقع هناك مجموعة من العراقٌل التً تحول دون تحقٌق 

 االستدامة بالجزابر، سنحاول إٌجازها فٌما ٌلً:

 .عدم االستقرار الناتج عن ؼٌاب األمن 

 .مشكلة الفقر، وزٌادة حدة األمٌة والبطالة وتراكم الدٌون 

 تمرة، وزٌادة الهجرة من الرٌؾ إلى المناطق الحضرٌة.الزٌادة السكانٌة المس 

 .شبح المدٌونٌة الذي ٌقؾ عابقا أمام تحقٌق االستدامة 

 .موقع الجزابر فً منطقة خطرة معرضة لهزات الزالزل وأخطار الفٌضانات 

 .استمرار ظاهرة الجفاؾ، وزٌادة التصحر والترمل 

 .ثالث الجو والهواء وتراكم النفاٌات بشكل واضح 
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  ًالنقص الحاد فً الموارد المابٌة وتلوثها وندرة األراضً الصالحة لالستؽالل ف

 النشاطات الزراعٌة المختلفة ونقص الطاقة المتجددة فً بعض المناطق.

  حداثة تجربة المجتمع المدنً وعدم مشاركته الفعالة فً وضع وتنفٌذ إستراتٌجٌات

 وبرامج التنمٌة المستدامة.

 1تً تحد من إمكانٌة تحقٌق االستدامة فً البالدالعولمة وآثارها ال. 

لعل هذه أهم وأكبر العراقٌل التً نقؾ فً وجه التنمٌة المستدامة بالجزابر، ولعل 

اإللمام بكل منها أمر ٌكاد ٌكون مستحٌال، إال أننا رؼبنا فً االقتراب من أهمها وأكثرها 

 حساسٌة وتؤثٌر.

 :بالجزائر إدارة التنمٌة المستدامة -3

لقد حاولت  الجزابر أن تعتمد مجموعة من األدوات واآللٌات وأجهزة وهٌبات، ٌمكن  

لها إذا ما اصطبؽت بالطابع الرسمً واستعانت باألداة القانونٌة ووفرت لها الوسٌلة المالٌة 

والمادٌة، وتجندت لها الطاقات البشرٌة، أن تكون المنطلق لتحقٌق االستدامة بالجزابر، وهذا ما 

 ول أن نقترب منه فً هذا العنصر.نحا

 مخطط عمل للبٌئة والتنمٌة المستدامة: -3-1

 وٌسٌر هذا المخطط وفقا لما ٌلً: 

 ضرورة وضع إستراتٌجٌة ومخطط عمل: -أ

لمواجهة مختلؾ التحدٌات المسطرة باشرت وقررت الحكومة إنشاء إستراتٌجٌة شاملة  

 لمستدامة ترتكز على أداتٌن هامتٌن هما: للنهوض واإلصالح فً مجالً البٌبة والتنمٌة ا

 ( مخطط عمل وطنً للبٌبة والتنمٌة المستدامةPNAE DD.) 

 ( إستراتٌجٌة وطنٌة للبٌبة والتنمٌة المستدامةSNE DD.) 
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 :1الوطنٌة تحدٌد األهداف العامة اإلستراتٌجٌة -ب

ً البالد هذه من خالل ما سبق تناوله تتضح لنا شساعة أسباب لألزمة االٌكولوجٌة ف 

األزمة أثرت على البٌبة بكل مكوناتها الحٌة وؼٌر الحٌة مما فٌها اإلنسان حٌث أثرت على 

، لذلك حددت األهداؾ العامة لإلستراتٌجٌة الوطنٌة صحته ومحٌطه الطبٌعً واالجتماعً

 لتهٌبة اإلقلٌم وتحقٌق التنمٌة المستدامة وتتمثل إجماال فٌما ٌلً:

 عٌشة المواطن وذلك من خالل:تحسٌن صحة وتوعٌة م 

 .تحسٌن خدمة االستفادة من الماء الشروب وتحدٌث شبكات الصرؾ والتطهٌر 

 .ًتخفٌض األخطار الناتجة عن التلوث الصناع 

 .تحسٌن نوعٌة الهواء فً المدن الكبرى وخاصة نواحً المناطق الصناعٌة 

 وعٌة إلؽاء استعمال البنزٌن الذي ٌحتوى على مادة الرصاص وتحسٌن ن

 المازوت.

  تخفٌض إنتاج القاذورات والنفاٌات، وإدخال تقنٌات جدٌدة لتسٌر وإدماج

 النفاٌات.

  .تحدٌث اإلطار القانونً والدستوري فً تسٌر البٌبة قصد تحسٌنها 

 :المحافظة على الرصٌد الطبٌعً وتحسٌن مردودٌته وذلك من خالل 

 المخصصة  ألراضًتوضٌح وتفعٌل القانون العقاري خاصة فٌما ٌتعلق با

 الرعً )سواء كان ذلك قصد التملك أو لالستعمال الذاتً(.للزراعة أو 

 .استعمال عقالنً للموارد المابٌة واختٌار أنجح التكنولوجٌات فً عملٌة اإلنتاج 

 2الوصول إلى تحقٌق هدؾ األمن الؽذابً المنشود. 

 .تكثٌؾ الؽطاء الؽابً وتؤهٌل المناطق المهنٌة 

  المناطق الساحلٌة وتكٌٌفها واالعتناء بها.المحافظة على 

  ًٌمكن السكان المحلٌٌن ومختلؾ الشركاء من المشاركة فً تعٌٌن إطار قانون

الطبٌعً، من أجل تحقٌق تنفٌذ مشارٌع خاصة تتعلق بالمحافظة على التراث 

 تنمٌة مستدامة.

                                                           
 .29، ص 2003، تقرير عن حالة ومستقبل البيئة، الجزائروزارة هتيئة اإلقليم والبيئة:  -1
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 كثٌؾ الشؽل وتحقٌق العمالة محلٌاتقوٌة التنمٌة المحلٌة والرٌفٌة لت. 

 .تعزٌز وتنوٌع الصادرات لضمان دٌمومة الموارد والسعً لالحتفاظ بها 

 :تخفٌض الخسابر االقتصادٌة وتحسٌن المنافسة وذلك وفقا 

 .االستعمال العقالنً للموارد المابٌة وترشٌدها 

 .االستعمال العقالنً للموارد الطاقوٌة واقتصادها 

 .االستعمال العقالنً للمواد األولٌة وتنمٌتها 

 وٌل المإسسات العمومٌة الملوثة للبٌبة والعاجزة مالٌا.تح 

  .رفع نسبة معالجة النفاٌات، واسترجاع المواد األولٌة 

 :ًالمحافظة الشاملة على اإلقلٌم وذلك ضمن تحقٌق ما ٌل 

 .تكثٌؾ الؽطاء النباتً وتنوٌعه وزٌادة مساحته 

 ٌؤة والمخصصة رفع عدد المناطق المحمٌة والمناطق الرطبة، والمناطق المه

 للتنمٌة المستدامة.

 1المحافظة على الواحات وحماٌتها من القاذورات والملوحة. 

 اإلستراتٌجٌة: تطبٌق وتنفٌذ -ج

من المنتظر أن تتمكن هذه اإلستراتٌجٌة من وضع الركابز األولٌة لتنمٌة مستدامة وهذا  

 انطالقا من تفعٌل فكرتٌن ربٌسٌتٌن تتمثالن فً:

 قلٌم فً اإلستراتٌجٌة التنموٌة للبالد قصد تحقٌق تنمٌة مستدامة وتقلٌص إدماج حقٌقة اإل

 الفقر.

  ،وضع سٌاسات عمومٌة فاعلة، قصد مواجهة العوامل الخارجٌة للبٌبة والمخرٌة لها

والتحكم فً النمو الناتج عن النشاطات االقتصادٌة، خاصة تلك المتعلقة بالقطاع 

 الخاص.
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 السلطة البٌئة: -3-2

لسلطة البٌبٌة تتطلب تدعٌمها وتقوٌتها فً مختلؾ األطوار المعتمدة بها، سواء كان إن ا 

القرار أو فً مرحلة التنفٌذ للسٌاسة البٌبٌة )المجلس األعلى  ذلك فً مرحلة التوجٌه أو عند

الوالٌات، الهٌاكل الجهوٌة بالت البٌبٌة اللبٌبة والتنمٌة المستدامة، الدوابر الوزارٌة، الوك

إعطاء دفع إسسات، والمجتمع المدنً...( مع ضرورة إشراك القطاع الخاص من خالل والم

 .1من خالل تفعٌل الحكم الراشدجدٌد للمهام المنوطة به على اعتباره سٌاقا فً الخدمات وذلك 

باإلضافة إلى تنظٌم حمالت نوعٌة من خالل إطار خاص تنظٌمً قصد السماح  

اطنٌن وجمعٌات للمشاركة فً الحفاظ والتسٌٌر للموارد لمختلؾ الفبات الجماهٌرٌة من مو

المابٌة والموارد الطبٌعٌة، وتستند السلطة البٌبٌة إلى مجموعة من اإلجراءات واألدوات منها 

 ما هو قانونً أو دستوري ومنها ما هو اقتصادي مالً وؼٌرها من اإلجراءات المختلفة.

 اإلجراءات القانونٌة: -أ

ترسانة من القوانٌن الخاصة بالبٌبة فً الجزابر، لكن المالحظ أن هناك  فً الواقع  

، لذلك اعتمدت أؼلب هذه القوانٌن ال تتناول الجانب البٌبً الهادؾ إلى تحقٌق التنمٌة المستدامة

دة إجراءات فً هذا الشؤن لتفعٌل األداة القانونٌة والقضابٌة وهً تتناول ما ٌلً:  عَّ

 البٌبة وتهٌبة اإلقلٌم مع أهداؾ التنمٌة المستدامة، وإصدار ب تكٌٌؾ القوانٌن المتعلقة

وتشرٌع  قوانٌن جدٌدة تتعلق بكل من )النفاٌات، الساحل، الجبل،...( مع التطبٌق الفعلً 

 للقوانٌن الموجودة من قبل بشكل أكثر صرامة.

 مهتمة ال تقوٌة قدرات وزارة تهٌبة اإلقلٌم والبٌبة ومصالح الفروع الوزارٌة والوكاالت

بالبٌبة والمدنٌة والجماعات المحلٌة خاصة البلدٌات، وكذا الشركات وأعوان القطاعٌن 

 االجتماعً واالقتصادي.

  تخطٌط وتسٌٌر مشارٌع ذات فعالٌة مباشرة على البٌبة وهذا بإنشاء محافظة وطنٌة

 (.CNFEللتكوٌن فً مٌدان البٌبة )

 صر البٌبة من )هواء، ماء، تربة،...( تقوٌة شبكة المراقبة ومتابعة توعٌة مختلؾ عنا

 (.ONF DDوهذا بإنشاء المرصد الوطنً للبٌبة والتنمٌة المستدامة )
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 :تطوٌر الهٌاكل القانونٌة، وهذا بإنشاء اآللٌات المهمة والمساعدة التالٌة 

 ( الوكالة الوطنٌة للنفاٌاتAND.) 

 ( المحافظة الوطنٌة للسواحلCNL.) 

 مركز وطنً للتكنولوجٌا ذا( ت إنتاج أكثر نظافةCNTPP.) 

 ( مركز تطوٌر الموارد البٌولوجٌةCDRB.) 

 وتفعٌل آلٌات اقتصادٌة ومالٌة وذلك من خالل تكٌٌؾ األسعار إصدار 

خاصة الرسوم المتعلقة باألنشطة  واألثمان، وإعادة النظر فً الجباٌة البٌبٌة

البنزٌن الملوثة مع إحداث رسوم إضافة على المحروقات الملوثة )خاصة 

بالرصاص والمازوت العادي( وبصفة عامة رسوم على كل ما من شؤنه تلوٌث 

 أحد عناصر البٌبة )ماء، هواء، تربة...(.

 ( الصندوق الوطنً من أجل البٌبةFNE والذي تحول فٌما بعد إلى الصندوق )

( الذي ٌمكن له أن ٌوفر موارد مالٌة إضافٌة FNEPالوطنً للبٌبة والال تلوٌث )

 .1فً تحقٌق استثمارات بٌبٌة قصد تحقٌق التنمٌة المستدامة توظؾ

 أهم األسالٌب االقتصادٌة المتعمدة فً مجال البٌئة: -ب

بعد المراقبة واإلحصاء من مصلحة مسح األراضً تؤتً مهام مصلحة البٌبة كتكملة  

 للعملٌة السابقة وذلك من خالل القٌام بالمهام التالٌة:

 لمصانع الجدٌدة.دراسة وثابق اإلنتاج ل 

  فحص التسجٌالت والمراقبة من خالل انحراؾ الشٌكات الموجهة لمختلؾ  القطاعات

فً كل والٌة إلى مدرٌات الهٌبات الصناعٌة، الخدمات، الضرابب بالبلدٌات، السجالت 

 التجارٌة مدرٌات المنافسة واألسعار وؼٌرها.

 ومن بٌن التحصٌالت المالٌة حسب هذا النوع نجد:

 ٌبة على النشطات التً تنتج تلوث خطٌر.الضر 

 .الضرٌبة على التلوث الجوي 
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 .الضرٌبة على إنقاص مخزون النفاٌات 

 .)الضرابب على النفاٌات الخاصة بالقطاع الصحً )المستشفٌات 

 .القٌام بزٌارات على مستوى هذه القطاعات 

 درٌة الصحة إحصاء كمٌات النفاٌات لهذه البناٌات فً حالة المستشفٌات حٌث تقوم م

 بمصادرة هذه النفاٌات طبقا لقانون الضرابب.

 .إحصاء المواد الكٌماوٌة التً تم حرقها 

  تحصٌل ضرٌبة رفع النفاٌات: ٌهدؾ تحسٌن تسٌٌر النفاٌات الصلة فً المناطق

 .1رٌة على مستوى البلدٌاتضالح

طهٌر )جمع وتخفٌض تكلفة جمع النفاٌات المطلوبة من البلدٌات التً تقوم بتحصٌل الت

 النفاٌات(.

 :تحصٌل ضرٌبة الوقود التً تتم من خالل 

 .إحصاء وتطهٌر القابمة اإلجمالٌة فً كل البلدٌات والمناطق الملوثة 

 .إعداد ملؾ مشترك مع مختلؾ مصالح الوالٌة 

 .المراقبة واالتصال المستمر من خالل القٌام بزٌارات مٌدانٌة 

 ندوات وؼٌرها، خاصة تنظٌم الندوات مع إقامة األٌام الدراسٌة كالملتقٌات وال

المعنٌٌن، حٌث تنظم مدرٌات البٌبة على مستوى كل والٌة العدٌد من 

فً الوالٌة من  المعنٌةاالجتماعات مع مصالح الضرابب ومختلؾ المصالح 

 أجل معالجة األهداؾ التالٌة:

 .دراسة مشاكل تحصٌل الضرابب 

 رٌبً.تقدٌم وسابل اإلشعار بضرورة التحصٌل الض 

  تشجٌع مصالح الضرابب على رفع معدات الضرٌبة للتقلٌل من طرح

 النفاٌات.

السابقة تقوم مدرٌات البٌبة فً كل والٌات الوطن بزٌارات  ومن أجل القٌام بالمهام

مٌدانٌة على مستوى كل البلدٌات لمختلؾ الوحدات المعنٌة )صناعٌة وؼٌرها(، حٌث تقوم 

                                                           
1 - Ministère de L'Aménagement du territoire et de l'environnement: rapport sur l'état et 

l'avenir de l'environnement, Alger, 2003, P 33.  
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تكوٌن واالتصال واإلعالم باتجاه كل المتعاملٌن الوطنٌٌن برسم سٌاسة طموحة فً مجال ال

والمحلٌٌن وتحضٌر الصناعٌٌن وإشراكهم فً قضاٌا البٌبة من أجل تحمل مسإولٌاتهم، 

باإلضافة إلى االستعانة بشرطة العمران وحراس الؽابات ومراقبً السواحل، وؼٌرهم من 

حفاظ على مكونات البٌبة، قصد تحقق المعنٌٌن بمجاالت البٌبة من أجل توعٌتهم بضرورة ال

 .1االستدامة البٌبٌة

 مخطط العمل والنشاط األولً )ذي األولوٌة(: -3-3

عقدت ندوة دولٌة فً الجزابر من أجل مناقشة مخطط العمل الوطنً للبٌبة والتنمٌة  

( من أجل توضٌح 1221جوان  29إلى  29( وذلك فً الفترة من )PNAE DDالمستدامة )

شركاء األجانب، ومن خالل ذلك فإن المشاكل البٌبٌة المتعلقة بالجزابر سوؾ تإخذ الرإى لل

بالحسبان كجانب مهم جدا فً عملٌة االنتقال االقتصادي للدولة، من حٌث أن هذا المخطط 

 سوؾ ٌمكن الجزابر أن تعالج كذلك عملٌة االنتقال البٌبً.

 حٌث أن مخطط العمل والنشاط األولً ٌشمل على: 

 1222قرٌر الوطنً لحالة ومستقبل البٌبة لسنة الت ( سمى بـRNE 2000 هذا العمل )

الجبار ما هو إال ثمرة تشاور وتبادل لمختلؾ اآلراء ما بٌن عدة أطراؾ من بٌنها 

فروع وزارٌة وكاالت ذات طابع بٌبوي، جامعات ومقرات بحث، شركات ومكاتب 

 دراسات وؼٌرها.

 حاور هامة هً:ووصل هذا العمل لتشخٌص ثالث م

 .الوصول إلى تحدٌد وبدقة الظواهر الضعٌفة من الطابع المادي لإلقلٌم 

 .التؤكٌد على عجز وعدم كفاٌة الوظابؾ الدستورٌة والقانونٌة 

 .اكتشاؾ ثؽرات ونقابص فً السٌاسات العامة المتبعة 

 حٌث ٌعتبر هذا المقرر مرجعا ثمٌنا حٌث:
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 رؾ السلطات العمومٌة والمعاهد المختصة، ٌعتبر وسٌلة الكتساب المعلومات من ط

 .1كما أنه ٌزٌد فً توعٌة الموطن بالبٌبة

فهو ٌحتوي على خمسة أجزاء  1223أما التقرٌر الوطنً لحالة ومستقبل البٌبة لعام 

 على النحو التالً:

حٌث ٌتناول الجزء األول الجو الذي تحدث فٌه التحوالت االقتصادٌة واالجتماعٌة 

 الظروؾ الخاصة للتؽٌرات البٌبٌة.للبالد وكذا 

أما الجزء الثانً فهو ٌوضح ضعؾ الموارد الطبٌعٌة، وقدرة تدهورها الطبٌعً 

 وحساسٌتها السلبٌة للفعالٌات البشرٌة.

العوامل الطبٌعٌة لإلقلٌم وموارده والسٌاسات كما أن الجزء الثالث مخصص لدراسة 

 المتبعة بشؤنه.

و مخصص لمجال النفقات النقدٌة للسٌاسات المتبعة وٌنقسم أما بالنسبة للجزء الرابع فه

 إلى قسمٌن:

 .المالحظات التً تتعلق بكل من الماء والهواء والقاذورات والفقر 

  تقدٌم أولً للنفقات النقدٌة الناتجة عن تدهور البٌبة من تسرب وفقدان المٌاه وتلوث

إلى تلؾ الؽطاء الؽابً الهواء، وتدهور األراضً وازدحام العمران علٌها، إضافة 

 عنه. المنجرةوالخسابر االقتصادٌة 

 – 1222أما الجزء الخامس واألخٌر فقد خصص لحصر االنجازات فً الفترة بٌن )

( وذلك قصد وضع أسس جدٌدة لسٌاسة متقدمة للبٌبة والتنمٌة المستدامة والتً تشمل 1223

 :على

  ملحوظ للقانون الجدٌد للبٌبة فً القوانٌن الخاصة للجٌل الثانً والتً تتسم بتقدم

 .2الجزابر

 .المإسسات الجدٌدة فً خدمة التنمٌة المستدامة 
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 .الوسابل االقتصادٌة والمالٌة من أجل سٌاسة جدٌدة للتموٌن فً خدمة التنمٌة المستدامة 

 .تطبٌق مخطط عشري وهو المخطط الوطنً للفعالٌة البٌبٌة والتنمٌة المستدامة 

( مستندة إلى SNEرورة ملحة إلنشاء إستراتٌجٌة وطنٌة للبٌبة )كما وجدت الجزابر ض

 ، وهذا لوضع نفسها فً منطق التنمٌة المستدامة.1لحالة ومستقبل البٌبة 1222تقرٌر 

جانٌرو" بالبرازٌل التً تمت فً  كما تبنت الجزابر التعلٌمات المنبثقة من قمة "رٌو دي

السوق، مما ٌسمح لها بإدماج العناصر الكفٌلة  ، والجزابر فً طرٌقها إلى اقتصاد2771جوان 

 لتنمٌة مستدامة فً إطار سٌاستها للتحوالت االقتصادٌة التً بادرت إلٌها.

من الخطوات المتمٌزة فً  ومن خالل كل ما سبق ٌمكن القول أن الجزابر سجلت كثٌر

إال أنها تمثل  –وإذا كانت متواضعة  –المجال البٌبً، الذي شهد صحوة فً السنوات األخٌرة 

خطوة هامة فً بداٌة الطرٌق، على أمل اعتماد نفس المنهج خاصة فٌما ٌتعلق بالجانبٌن 

االقتصادي واالجتماعً؛ ولعل المجلس األعلى للتنمٌة المستدامة والمجلس األهلً، والهٌبة 

مٌة الوطنٌة للبٌبة تعتبر فعال آلٌات متمٌزة، ٌمكن من خاللها تحقٌق قفزات فً مجال التن

المستدامة، وهذا إذا ما استعانت بكل اآللٌات والهٌبات األخرى، لكنها تحتاج إلى تفعٌل أكثر 

 جدٌة.

 خامسا: التشرٌع البٌئً فً الجزائر

لقد جاءت النصوص المتعلقة بحماٌة البٌبة فً التشرٌع الجزابري فً عدة تشرٌعات  

انة األساسٌة للسٌاسة العقابٌة، ومنها ما متفرقة، منها ما جاء فً قانون العقوبات باعتباره الضم

جاء فً التشرٌع األساسً لحماٌة البٌبة، ومنها ما جاء فً القوانٌن الخاصة بحماٌة مجال معٌن 

من مجاالت وعناصر البٌبة، ومنها سنحاول تبٌن أهم النصوص التشرٌعٌة المتعلقة بحماٌة 

 البٌبة فً الجزابر.

 بات:حماٌة البٌئة فً قانون العقو -1

ٌختلؾ مفهوم حماٌة البٌبة خصوصا من التلوث من قانون آلخر بحسب المصالح والقٌم  

التً ٌحمٌها كل فرع من فروع القانون؛ فحماٌة البٌبة من التلوث فً قانون العقوبات للبٌبة 
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بعناصرها ومكوناتها تمثل بدون شك دعما وحماٌة للمصالح والقٌم الجوهرٌة للمجتمع وتقوم 

من خالل تجرٌم بعض األفعال الخطٌرة الضارة  -فً قانون العقوبات -الجنابٌة للبٌبة الحماٌة 

 بالصحة العامة والسالمة الجسدٌة وبالمصلحة العامة.

مكرر  99ومن أمثلة النصوص التً ٌعاقب علٌها قانون العقوبات الجزابري فً المادة  

م هذا األمر كل فعل ٌستهدؾ أمن ٌعتبر فعال إرهابٌا أو تخرٌبا فً مفهو «والتً تنص على 

 الدولة و الوحدة الوطنٌة والسالمة... ما ٌلً:

  االعتداء على المحٌط أو إدخال مادة أو تسرٌبها فً الجوار أو فً باطن األرض  أو

إلقابها علٌها أو فً المٌاه بما فٌها المٌاه اإلقلٌمٌة من شؤنها جعل صحة اإلنسان أو 

» ..الحٌوان أو البٌبة فً خطر.
1. 

 وٌالحظ على هذا النص المستحدث ما ٌلً:

   ،أن إدراج مفهوم حماٌة البٌبة ضمن هذا النص لٌس بهدؾ حماٌة البٌبة فً حد ذاتها

 وإنما لؽرض حماٌة المصلحة العامة.

الربط بٌن الفعل اإلجرامً والنتٌجة )الرعب(، وهذا صعب التحقق فً جرابم البٌبة، اعتبارها  

ذا األخٌر ال ٌصٌب البشر بل الطبٌعة، وإن الرعب ال ٌحدث دابما نتٌجة ذات طابع خاص، وه

للعنؾ أو الفعل المادي بل أحٌانا فً جرابم البٌبة ٌحدث باالمتناع عن القٌام بعمل أو اإلهمال 

 عند القٌام بعمل ٌتطلب اإلشراؾ والرقابة

 . حماٌة البٌئة فً التشرٌعات الخاصة: 2

لى جملة من القوانٌن الخاصة بتجرٌم أفعال تضر بالبٌبة لقد نص المشرع الجزابري ع

)البرٌة، البحرٌة، الهوابٌة(، وأصدر قوانٌن تتضمن أحكاما تنظٌمٌة وإجرابٌة وكٌفٌة إدارة 

واستؽالل وحماٌة عناصر البٌبة إدارٌا وإجرابٌا، كما تحتوى على جزاء جنابً فً حالة 

 مخالفتها وكضمان الحترامها.

 لقوانٌن نجد:ومن بٌن هذه ا
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  المتعلق بتسٌٌر النفاٌات ومراقبتها وإزالتها  21/21/1222المإرخ فً  22/27قانون

 .99الصادر فً الجرٌدة الرسمٌة، العدد 

  المتعلق بتهٌبة اإلقلٌم وتنمٌته الصادر  21/21/1222المإرخ فً  22/12قانون رقم

 .99فً الجرٌدة الرسمٌة، العدد 

  المتعلق بمناطق التوسع للمواقع السٌاحٌة  29/21/1221المإرخ فً  23/23قانون

 .22الصادر فً الجرٌدة الرسمٌة، العدد 

  المتعلق بالصٌد، الصادر عن الجرٌدة  27/29/1227المإرخ فً  27/29قانون

 .23الرسمٌة، العدد 

  المتعلق بالمٌاه الصادر فً الجرٌدة 27/29/1223المإرخ فً  23/21قانون رقم ،

 .02 الرسمٌة، العدد

  المنظم إلفرازات الدخان  22/27/1221المإرخ فً  22/99المرسوم التنفٌذي رقم

والؽاز والؽبار والروابح والجسٌمات الصلبة فً الجو الصادر، الصادر فً الجرٌدة 

 .291الرسمٌة، العدد 

 :13/11. قانون حماٌة البٌئة فً الجزائر رقم 3

رى لموضوع حماٌة البٌبة فلقد اتجه التفكٌر وإٌمانا من المشرع الجزابري باألهمٌة الكب 

إلى إصدار تشرٌع متكامل لحماٌة البٌبة ٌضم شتات ما ورد فً التشرٌعات المتفرقة السابقة، 

ٌولٌو المتعلق بحماٌة  27الموافق لـ  2717جمادى األول عام  27المإرخ فً  23/22فصدور 

 أبواب. 29قسمة إلى مادة م 227البٌبة فً إطار التنمٌة المستدامة متضمنا 

 ٌتضمن الباب األول: أحكام عامة. 

 الباب الثانً: أدوات تسٌٌر البٌبة.  

 الباب الثالث: مقتضٌات حماٌة البٌبة.  

 الباب الرابع: الحماٌة من األضرار.  

 الباب الخامس: أحكام خاصة.  
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 الباب السادس: أحكام جزابٌة.  

 ات.الباب السابع: البحث ومعاٌنة المخالف  

 .1الباب الثامن: أحكام ختامٌة  

( وقد جاء كما 22والمالحظ أن هذا القانون تضمن حكما تمهٌدٌا وذلك فً المادة رقم ) 

 .»ٌحدد هذا القانون قواعد حماٌة البٌبة فً إطار التنمٌة المستدامة «ٌلً: 

ٌث ( فً الباب األول، ح27 -21كما جاءت األحكام العامة متضمنة فً المواد من ) 

ٌهدؾ قانون حماٌة البٌبة فً إطار التنمٌة المستدامة إلى ما « ( على ما ٌلً: 21نصت المادة )

 ٌلً:

 .تحدٌد المبادئ األساسٌة وقواعد تسٌٌر البٌبة 

  ًترقٌة تنمٌة وطنٌة مستدامة بتحسٌن شروط المعٌشة والعمل على ضمان إطار معش

 سلٌم.

 لحقة بالبٌبة وذلك بضمان الحفاظ على الوقاٌة من كل أشكال التلوث واألضرار الم

 مكوناتها.

 .إصالح األوساط المتضررة 

  ترقٌة االستعمال االٌكولوجً العقالنً للموارد الطبٌعٌة المتوفرة، وكذلك استعمال

 التكنولوجٌات األكثر نقاء. 

كما تضمن ها القانون جملة من المصطلحات التقنٌة بمفهوم هذا القانون مثل: )مبدأ 

 ال، مبدأ اإلدماج، مبدأ النشاط الوقابً، مبدأ الملوث الدافع...(.االستبد

لكل  «( بالقول: 29وقد جاء فً هذا القانون النص على اإلعالم البٌبً فً المادة )

شخص طبٌعً أو معنوي ٌطلب من الجهات المعنٌة معلومات متعلقة بحالة البٌبة الحق فً 

 .»الحصول علٌها
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ل السادس من الباب الثانً على تدخل األشخاص كما ٌنص القانون فً الفص

 .1 (39-33والجمعٌات فً مجال البٌبة فً المادتٌن )

  الهٌئات اإلدارٌة الكفٌلة بحماٌة البٌئة فً الجزائر: -4

عرؾ قطاع البٌبة فً الجزابر تشكٌالت متعددة منها المركزٌة والمحلٌة، وكلها تنشط 

وؾ نتناول فٌما ٌلً الهٌبات المركزٌة ودورها فً حماٌة فً مجال حماٌة البٌبة من التلوث، وس

 البٌبة.

  . الهٌئات المركزٌة:4-1

عرؾ قطاع البٌبة فً الجزابر تشكٌالت متعددة، أخذت تارة هٌكال ملحقا بدوابر 

وزارٌة، وتارة أخرى هٌكال تقنٌا وعملٌا لذلك ٌمكن القول أن هذا القطاع لم ٌعرؾ االستقرار 

إلى أن تم إحداث أول هٌكل  2777نذ نشؤة أول هٌبة تتكفل بالبٌبة فً سنة القطاعً وذلك م

 وٌتمثل فً كتابة الدولة المكلفة بالبٌبة. 2770حكومً عام 

فقد انتقال البٌبة بٌن عدة إدارات وهٌبات وطنٌة سنقوم بإبرازها وتوضٌح دورها فً 

 حماٌة البٌبة وهً:

المإرخ فً  97/230شاإها بموجب المرسوم رقم والتً تم إن . اللجنة الوطنٌة للبٌئة: أ

 والذي ٌتضمن إحداث لجنة وطنٌة للبٌبة  29/21/2797

 .الطبٌعة 

 23/29/2799المإرخ فً  99/227وقد تم حل هذه اللجنة بموجب المرسوم 

والمتضمن َحل اللجنة الوطنٌة للبٌبة وتحوٌلها إلى وزارة الري واستصالح األراضً وحماٌة 

 .2البٌبة

وذلك بحلول عام  حوٌل المصالح البٌئٌة إلى كتابة الدولة للغابات واستصالح األراضً:. ت

والمتضمن تحوٌل  13/23/2792الصادر بتارٌخ  72/77بموجب المرسوم رقم  2799
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المصالح البٌبٌة إلى كتابة الدولة للؽابات وفً هذا اإلطار أنشا لدى الكتابة مدرٌة مركزٌة 

 ى الطبٌعة وترقٌتها.باسم مدرٌة المحافظة عل

وكان دورها األساسً ٌكمن فً المحافظة على التراث الطبٌعً كالحدابق والمحمٌات  

 الطبٌعٌة والحٌوانات والموارد البٌولوجٌة الطبٌعٌة.

وذلك بموجب المرسوم  . ضم المصالح المتعلقة بحماٌة البٌئة إلى وزارة الري والغابات:

هذا الخصوص أسندت المهام المتعلقة بحماٌة البٌبة وفً  10/27/2797المإرخ فً  97/21

 إلى نابب وزٌر مكلؾ بالبٌبة والؽابات.

 .2799وذلك عام تحوٌل مصالح البٌئة من وزارة الري إلى وزارة الداخلٌة والبٌئة:  -

وذلك  . تحوٌل اختصاصات البٌئة من وزارة الداخلٌة إلى كاتبة الدولة المكلفة بالبحث العلمً:

 .2771فً عام 

مرة أخرى حٌث تم إنشاء  . إلحاق قطاع البٌئة بوزارة الداخلٌة والجماعات المحلٌة والبٌئة:

المتضمن  22/29/2777المإرخ فً  77/179المدرٌة العامة للبٌبة بمقتضى المرسوم رقم 

 إنشاء المدرٌة العامة للبٌبة.

المإرخ فً  70/22وم التنظٌمً التً تم إنشاءها بموجب المرس . كاتبة الدولة المكلفة بالبٌئة:

23/22/27701 . 

وقد أدى عدم االستقرار الهٌكلً إقطاع البٌبة إلى إضفاء حالة عدم تواصل النشاط  

البٌبً طٌلة مدة تجاوزت عشرٌتٌن كاملتٌن )من منتصؾ السبعٌنات إلى منتصؾ التسعٌنات 

 من القرن الماضً(.

ٌبٌة واضحة المعالم بسبب انتقال البٌبة وهو الشًء الذي أثر سلبا فً تطبٌق سٌاسة ب 

عبر القطاعات المختلفة من الري إلى الؽابات، الفالحة، الداخلٌة، التعلٌم العالً، التربٌة، ثم 

الداخلٌة مرة أخرى أضفر نوعا من عدم وضوح الرإٌا فً انطالق سٌاسة حقٌقٌة فً مجال 

خالل إنشاء كتابة الدولة المكلفة عرؾ القطاع أفضل، وذلك من  2770البٌبة، إال أنه منذ 
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بالبٌبة إال أنه بإنشاء وزارة تهٌبة اإلقلٌم والبٌبة، عرؾ هذا القطاع تحسن وتطور وعناٌة 

 أفضل به.

تتكون اإلدارة المركزٌة فً وزارة تهٌبة اإلقلٌم والبٌبة تحت  ب. وزارة تهٌئة اإلقلٌم والبٌئة:

 سلطة الوزٌر مما ٌلً:

 .األمٌن العام 

  1الدٌوانربٌس. 

 :المفتشٌة العامة التً ٌحدد تنظٌمها وعملها بمرسوم تنفٌذي وتتكون من الهٌاكل اآلتٌة 

 .المدرٌة العامة للبٌبة 

 .مدرٌة االستقبالٌة والبرمجة والدراسات العامة لتهٌبة اإلقلٌم 

 .مدرٌة العمل الجهوي والتلخٌص والتنسٌق 

 .مدرٌة األشؽال الكبرى لتهٌبة اإلقلٌم 

 رقٌة المدنٌة.مدرٌة ت 

 .مدرٌة التعاون 

 2مدرٌة اإلدارة والوسابل . 

 ولكل هٌكل من هذه الهٌاكل أدوار هامة فً مجال حماٌة البٌبة وتهٌبة اإلقلٌم.

 . الهٌئات المحلٌة:4-2

تإدي الهٌبات المحلٌة دورا أساسٌا فً التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة، فهً تمثل أداة  

لبٌبٌة لهذا فإنه للوالٌة والبلدٌة دورا هاما فً حماٌة البٌبة، لما لهما من لتنفٌذ وتجسٌد الفوابد ا

اختصاصات فعالة فً مجال حماٌة البٌبة؛ كما تعتبر الجمعٌات ذات الطابع المحلً هٌبة ناشطة 

 لها دور كبٌر فً هذا المجال.
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 أ. دور البلدٌة فً حماٌة البٌئة:

بلدٌة هً القاعدة على المستوى المحلً، منه فال 23فً المادة  2770حسب دستور  

وهً مثال الالمركزٌة اإلدارٌة، وهً تلعب دورا أساسٌا فً الحفاظ على البٌبة؛ فهً ممثلة 

للسلطة التنفٌذٌة، وتقوم بتنفٌذ القوانٌن الخاصة بحماٌة البٌبة، لذلك فربٌس المجلس الشعبً 

والحفاظ على البٌبة، وبذلك فهو ٌقوم  البلدي ٌسهر على سالمة األشخاص وحماٌة النظام العام

باتخاذ التدابٌر الضرورٌة لمكافحة األمراض المعدٌة والوقاٌة منها، والسهر على نظافة المواد 

المعدة االستهالك والمعروضة للبٌع، وفرض احترام المقاٌٌس فً مجال التعمٌر والقضاء على 

دن والتخلص من الفضالت البشرٌة، وكذا الحٌوانات المإذٌة، والبلدٌة هً المكلفة بتنظٌؾ الم

 تسهر على التطبٌق األمثل لقانون المستهلك على التجار.

مساحات خضراء، والتً تعد بمثابة مؤمن من التلوث  نشاءإبكما تقوم فً إطار إقلٌمها  

البٌبً، وتقوم أٌضا بدور أساسً فً مراقبة المٌاه الصالحة للشرب، ولها سلطة ؼلق المنشآت 

، 2790؛ فالبلدٌة تقوم بحماٌة البٌبة على ضوء القوانٌن مثل دستور 1فٌة للمقاٌٌس العلمٌةالمنا

، والمعدل 2793، والتشرٌع الربٌسً لحماٌة البٌبة الصادر فً 1فً الفقرة  23خاصة المادة 

المتعلق بحماٌة البٌبة فً إطار التنمٌة المستدامة، والذي تبعثه قوانٌن  23/22بموجب قانون 

المتعلق بتهٌبة  22/12المتعلق بتسٌٌر النفاٌات وإزالتها، وقانون  22/27ى مثل قانون أخر

 اإلقلٌم والتنمٌة المستدامة وقانون التهٌبة والتعمٌر وؼٌره من القوانٌن األخرى.

لكن ٌجب اإلشارة أن المشاكل البٌبٌة تختلؾ من بلدٌة إلى أخرى، فالبلدٌات الواقعة فً  

ثل مدٌنة بسكرة مثال تختلؾ مشاكلها البٌبٌة عن البلدٌات الساحلٌة، لهذا الجنوب الجزابري م

 ٌجب مراعاة هذه االختالفات فً النصوص القانونٌة التً سنها المشرع.

لم ٌشر أصال لمسؤلة البٌبة ألن سٌاسة الدولة  2790والمالحظ أن قانون البلدٌة لسنة  

 .والتشٌٌدآنذاك كانت تهتم بالتصنٌع 

، ظهر 2797إنشاء أول هٌبة لحماٌة البٌبة وهً المجلس الوطنً للبٌبة سنة  أما بعد 

مإكدا لذلك، ففً مٌدان النظافة العمومٌة فالبلدٌة  2792وعً بالبٌبة، وجاء قانون البلدٌة لسنة 

مكلفة بالتخلص من النفاٌات الحضرٌة  والمٌاه القذرة ومكافحة األمراض المتنقلة عن طرٌق 
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صدر مرسوم ٌحدد شروط التنظٌؾ وجمع النفاٌات، وجعل المجلس  2797ة المٌاه، وفً سن

الشعبً البلدي مختصا بذلك ونقل القمامة والنفاٌات لألماكن الخاصة بها، كذلك بالنسبة للنفاٌات 

الناتجة عن الطرق العمومٌة، ونفاٌات المإسسات العمومٌة االستشفابٌة ؼٌر المتعفنة، أما 

مجلس الشعبً البلدي ملزم بإعداد جرد لها بعد التصرٌح بالصناعة النفاٌات الصناعٌة فال

الواقعة فً إقلٌمه، أما بخصوص الثروة المابٌة فقانون المٌاه تضمن بؤكثر تفصٌل حماٌتها 

عن تموٌل السكان بالمٌاه لسد حاجٌاتهم  مسبول 2792والمجلس الشعبً البلدي حسب قانون 

 شبكات التطهٌر.    الٌومٌة وضمان الصرؾ الصحً، وصٌانة

، فقد أعطى نفس الصالحٌات للبلدٌة التً نصت علٌها فً 2772أما قانون البلدٌة لسنة  

، لكن هناك تجسٌد أكثر للدٌمقراطٌة والالمركزٌة وسلطة اتخاذ القرار لالستقاللٌة 2792قانون 

اٌات ومراقبتها الخاص بتسٌٌر النف 22/27فً مجال اتخاذ القرار فً قطاع البٌبة، وٌعد قانون 

هو الذي وضع اإلطار العام للتعامل مع الفضالت والنفاٌات وبالتالً ٌعد القانون األساسً 

المحدد لصالحٌات البلدٌة فً مجال الحفاظ على النظافة العمومٌة، وترقٌتها، وقد ؼلبت على 

ن تعرض القانون النزعة البٌبة؛ وجاء بمبدأٌن هما الحفاظ على صحة اإلنسان والحٌوان دو

الموارد المابٌة والهوابٌة للخطر، وكذلك عدم إحداث ضجٌج وإزعاج بالروابح الكرٌهة، ودون 

تشوٌه للمناظر، وفً المقابل ٌجب على المواطن أن ٌساعد فً مجال النفاٌات وذلك باحترام 

 1 النظام الموضوع من قبل البلدٌة فً هذا المجال.

ة والتعمٌر ففً ظل التشرٌع الصادر فً سنة أما صالحٌات البلدٌة فً مٌدان التهٌب 

، حٌث ضمت كل األراضً إلى االحتٌاطات العقارٌة للبلدٌة وبمداولة المجلس الشعبً 2797

(، أو عن طرٌق المخطط التعمٌري PuBالبلدي، وبناء على المخطط السداسً التوجٌهً )

الفوضوٌة، وبعد صدور ، وقد أدى هذا إلى تجدٌد األراضً وكثرة البناءات  (PuPالمإقت )

) قانون التوجٌه العقاري(، الذي أنهى احتكار البلدٌة لألراضً التابعة للخواص  72/13قانون 

هذا القانون الذي سعى إلى وضع  72/17لصالح السوق العقارٌة، وجاء قانون التهٌبة والتعمٌر 

وكذلك وقاٌة المحٌط توازن بٌن الوظٌفة االجتماعٌة والعمرانٌة للسكن والفالحة والصناعة، 

، هذا 72/17واألوساط الطبٌعٌة والتراث التارٌخً، وذلك حسب نص المادة األولى من قانون 
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القانون الذي حدد بدقة الصالحٌات المخولة للبلدٌة فً مجال حماٌة البٌبة، من خالل قواعد 

تعلقة بالبناء قانونٌة تتعلق بإنتاج أراضً للبناء والتعمٌر، ولكن ٌجب توفٌر التراخٌص الم

 والتجزبة والهدم.

وبذلك أصبح للبلدٌة دور كبٌر فً عملٌة البناء ومحاربة البناء الفوضوي، حٌث أن  

المخططات أصبحت تلعب دورا هاما فً ضبط توقعات التعمٌر، إضافة إلى ترشٌد استعمال 

دد الطبٌعة، المساحات ووقاٌة النشاطات الفالحٌة، وحماٌة المناظر والوقاٌة من جمٌع ما ٌه

 فإنه بوجد نوعان من المخططات هما: 20وحسب نص المادة 

  مخطط التوجٌه للتهٌبة والتعمٌرP.D.A.U  72/17قانون. 

  ًمخطط شؽل األراضP.O.S . 

وبذلك ٌتم تحدٌد التوجٌهات األساسٌة للتهٌبة العمرانٌة للبلدٌة وٌتم إعداد المخطط 

وافقة علٌه ٌبلػ الوالً بالمداولة مع استشارة مصالح بمبادرة المجالس الشعبٌة البلدٌة، وبالم

 التهٌبة العمرانٌة مصالح معالجة المٌاه، مصالح األشؽال العمومٌة، مصالح الفالحة... 

أما بالنسبة لمخطط شؽل األراضً فهو ٌرمً لضبط القواعد المتعلقة بالمظهر 

 ع، والمنشآت العمومٌة.الخارجً للبناٌات، وتحدٌد المساحات الخضراء، وتحدٌد الشوار

كما وضع المشرع رخصة البناء تقدم من طرؾ ربٌس المجلس الشعبً البلدي عند 

احترام مطالبها العتبارات قانونٌة محددة وكذا احترامه للتشرٌعات الخاصة بالنظافة والفن 

 .1الجمالً، وجعلها المشروع من أدوات التعمٌر التً تقتضً حماٌة البٌبة

 فً مجال حماٌة البٌئة: ب. دور الوالٌة

تتجسد مهمة الوالٌة فً مجال حماٌة البٌبة من خالل االختصاصات الموكلة لهٌبتها،  

المتمثلة فً المجلس الشعبً الوالبً، والوالً، باإلضافة إلى ذلك تنشؤ فً الوالٌة أجهزة إدارٌة 

 للجان.وتقنٌة مختصة فً حماٌة البٌبة، وهً فً الؽالب تتمثل فً المدرٌات أو ا
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 : . اختصاصات المجلس الشعبً الوالئً فً مجال حماٌة البٌئة

ٌمثل المجلس الشعبً الوالبً جهاز المداولة فً الوالٌة ومظاهر التعبٌر عن  

، ذلك أنه ٌقوم بالتداول فً جمٌع الشإون واالختصاصات التً ٌحددها له القانون 1الالمركزٌة

فإنه ٌتداول فً كل قضٌة تهم الوالٌة ترفع إلٌه باقتراح والتنظٌم المعمول بهما، وعلى العموم 

 .2ٌقدمه ثلث أعضابه، أو ربٌسه أو الوالً

وتتم المصادقة على هذه المداوالت بؤؼلبٌة أعضابه الممارسٌن وفً حالة تساوي  

، وفً هذا اإلطار تشمل اختصاصات المجلس الشعبً الوالبً 3األصوات ٌرجع صوت الربٌس

ل التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة، وتهٌبة إقلٌم التنمٌة االقتصادٌة بصفة عامة أعما

 .4واالجتماعٌة والثقافٌة، وتهٌبة إقلٌم الوالٌة، وحماٌة البٌبة 

ومن خالل هذه المادة نفهم أن مداوالت المجلس الشعبً الوالبً تهتم بجمٌع العناصر  

 .5ةالحٌوٌة والالحٌوٌة التً تتكون منها البٌب

وبالرجوع إلى قانون الوالٌة نجده ٌنص على بعض االختصاصات البٌبٌة للوالٌة، حٌث  

أن المجلس الشعبً الوالبً ٌقوم بتحدٌد مخطط التهٌبة العمرانٌة للوالٌة، وٌراقب تنفٌذه، حٌث 

أنه ٌعتبر أسلوب من بٌن أسالٌب التخطٌط البٌبً، كما ٌقوم المجلس بالمشاركة فً إجراءات 

، كما ٌقوم المجلس الشعبً الوالبً 6ذ عملٌة التهٌبة العمرانٌة ذات البعد الجهوي أو الوطنًتنفٌ

بتقدٌم اقتراحات وتجسٌد كل العملٌات التً ترمً إلى حماٌة وتوسٌع األراضً الفالحٌة 

؛ وفً إطار التكفل 7وترقٌتها، وأٌضا ٌشجع كل تدابٌر الوقاٌة من الكوارث واآلفات الطبٌعٌة
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التشجٌر وحماٌة التربة وإصالحها فإنه ٌتولى القٌام بكل عمل ٌهدؾ إلى تنمٌة األمالك  بمٌدان

 .1الؽابٌة وحماٌتها، وكذا تشجٌع تدخل المتعاملٌن من أجل ترفٌه هذا المٌدان

باإلضافة إلى ذلك ونظرا لمتطلبات المحافظة على التنوع البٌولوجً فإن المجلس  

بكل أعمال الوقاٌة ومكافحة األوببة فً مجال الصحة  الشعبً الوالبً ٌقوم بالمبادرة

 .2الحٌوانٌة

كما ٌبادر المجلس الشعبً الوالبً بكل أعمال الوقاٌة من التلوث وذلك بالتنسٌق مع  

المجالس الشعبٌة البلدٌة، وكذا فإنه ٌقوم بالسهر على تطبٌق أعمال الوقاٌة الصحٌة، وٌشجع 

 .3لمواد االستهالكٌةإنشاء هٌاكل مرتبطة بحفظ الصحة وا

نجد أنه ٌنص على أن الوالٌة تتولى القٌام بكل  3994-92وبالرجوع إلى المرسوم رقم  

بكل عمل ٌهدؾ إلى حماٌة الؽابات وتطوٌر الثروة الؽابٌة والمجموعات النباتٌة الطبٌعٌة 

 .5وحماٌة األراضً واستصالحها، وكذلك حماٌة الطبٌعة

وتطوٌرها، فإنه الوالٌة تتولى السهر على تطبٌق وفً إطار حماٌة الثروة الؽابٌة  

التنظٌم واحترامه، كما أنها تتولى السهر على تنفٌذ اإلجراءات التً قررها مخطط تهٌبة الجبال 

الؽابٌة، وكما أنها تقوم بتنشٌط وتنسٌق عمل اللجنة المكلفة بحماٌة الؽابات واللجنة العملٌة، 

ة الؽابٌة فإنها تقوم باتخاذ أي إجراء من شؤنه تنفٌذ باإلضافة إلى ذلك وٌهدؾ حماٌة الثرو

 أعمال الوقاٌة ومكافحة الحرابق واألمراض وأسباب اإلتالؾ.

أما فً مجال حماٌة الطبٌعة فإن الوالٌة تتولى تدعٌم األعمال المتعلقة بتهٌبة الحظابر  

ري، وتنسٌق أعمال الطبٌعٌة والحظابر الحٌوانٌة، كما أنها تقوم بتنشٌط ومراقبة الصٌد الب
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جمعٌات حماٌة الطبٌعة، وفً مجال استصالح األراضً فإن الوالٌة تتولى انجاز برامج 

 .1استصالح األراضً فً إطار مكافحة اإلنجراؾ والتصحر

وباإلضافة إلى كل هذه األعمال التً تقوم بها جل الوالٌات فإن الوالٌات الساحلٌة وفً  

لتعمٌر فهً مطالبة بتوجٌه التجمعات السكنٌة بعٌدا عن إطار إعداد مخططاتها للتهٌبة وا

الساحل والشاطا البحري، ونضٌؾ المواقع ذات الطابع االٌكولوجً أو الطبٌعً أو الثقافً أو 

الساحلً فً مخطط تهٌبة الساحل كمساحات ؼٌر قابلة للبناء علٌها، وكذلك فإنه من الواجب 

  2نشاطا مالبما وؼٌر مضر بالبٌبة الساحلٌةعلٌها محاولة جعل نشاط المنشآت الصناعٌة 

 . دور األجهزة اإلدارٌة الوالئٌة فً مجال حماٌة البٌئة:4-3

 أ. المؤسسات المتعددة التمثٌل:

وهً تلك الهٌبات التً ٌتم إنشاإها لمواجهة قضٌة من القضاٌا التً تشؽل بال السلطات  

موضوع هً مهمة عدة أطراؾ، وعدة العمومٌة، ونظرا لكون مهمة حماٌة البٌبة فً هذا ال

هٌبات ومإسسات مستقلة عن بعضها البعض، مما ٌحتم جمٌع ممثلً هذه الهٌبات فً لجنة أو 

 .3جهاز تشاوري للتشاور والبحث المشترك للموضوع المراد معالجته

 وفً هذا اإلطار سنقوم بدراسة اللجنة الوالبٌة لمراقبة المإسسات المصنفة. 

 لمراقبة المؤسسات المصنفة: اللجنة الوالئٌة 

تنشؤ على مستوى كل والٌة لجنة مراقبة المإسسات المصنفة والتً تتولى السهر على 

احترام التنظٌم المطبق على المإسسات المصنفة وكذا مراعاة مدى مطابقة المإسسات الجدٌدة 

بات إنشاء لنص مقرر الموافقة المسبقة إلنشاء المإسسة المصنفة، كما أنها تتولى فحص طل

 .4المإسسات المصنفة

 أما فٌما ٌخص تكوٌنها فهً تتشكل تحت رباسة الوالً المختص إقلٌمٌا أو ممثلة من:

 .مدرٌة البٌبة للوالٌة أو ممثلة 
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 .قابد فرقة الدرك الوطنً للوالٌة أو ممثلة 

 .مدرٌة أمن الوالٌة أو ممثلة 

 .مدرٌة الحماٌة المدنٌة للوالٌة أو ممثلة 

 ٌم والشإون العامة للوالٌة أو ممثلة.مدٌر التنظ 

 .مدٌر المناجم والصناعة للوالٌة أو ممثلة 

 .مدٌر الموارد المابٌة للوالٌة أو ممثلة 

 .مدٌر التجارة للوالٌة أو ممثلة 

 .مدٌر التخطٌط وتهٌبة اإلقلٌم للوالٌة أو ممثلة 

 .مدٌر المصالح الفالحٌة للوالٌة أو ممثلة 

 ٌة أو ممثلة.مدٌر الصحة والسكان للوال 

 .مدٌر المإسسات الصؽٌرة والمتوسطة والصناعات التقلٌدٌة للوالٌة أو ممثلة 

 .مدٌر العمل للوالٌة أو ممثلة 

  مدٌر الثقافة والسٌاحة للوالٌة أو ممثلٌهما، إذا كانت الملفات التً ستدرسها اللجنة

 تخص إحدى أو هاتٌن المدرٌتٌن.

 .محافظ الؽابات أو ممثلة 

 الوطنٌة لتطوٌر االستثمار. ممثل الوكالة 

 .ثالث خبراء مختصٌن فً المجال المعنً بؤشؽال اللجنة 

 1ربٌس المجلس الشعبً البلدي المعنً أو ممثلة. 

إن أعضاء اللجنة ٌتم تعٌنهم بواسطة قرار صادر عن الوالً المختص إقلٌمٌا، ولمدة 

 قة نفسها.زمنٌة قدرها ثالث سنوات قابلة للتجدٌد، وٌتم استخالفهم بالطرٌ

كما خول المشرع اللجنة إمكانٌة أن تستعٌن بكل شخص كفإ ألداء آراء تقنٌة حول 

مسابل محددة، كما أنه ٌمكنها أٌضا أن تستعٌن بصاحب المشروع أو مكاتب الدراسات الذٌن 

ساهموا فً إعداد دراسات عن المشروع، وذلك لتزوٌدها بمعلومات تكمٌلٌة أو توجٌهات 

 بحاجة إلٌها.

                                                           
 صنفة حلماية البيئةوالذي حيدد التنظيم ادلطبق على ادلؤسسات ادل 2006ماي  313ؤرخ يف ادل 198 – 06التنفيذي من ادلرسوم  29ادلادة  -1
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جمٌع اللجنة باستدعاء من ربٌسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك وتتخذ اللجنة وت

قراراتها باألؼلبٌة البسٌطة ألصوات أعضابها، وفً حال تساوي األصوات ٌرجح صوت 

 .1الربٌس

ومن خالل ما سبق، ٌتبٌن لنا أن اللجنة الوالبٌة لمراقبة المنشآت المصنفة هً بمثابة 

 .2ى التراخٌص والتصرٌحات المتعلقة بهذه المنشآتالممر اإلجباري للحصول عل

 ب. المؤسسات اإلدارٌة التقلٌدٌة:

وقد عرؾ هذا الشكل من التنظٌم العدٌد من الهٌبات تحت تسمٌات مختلفة تارة  

 .3بالمكاتب الجهوٌة أو الوالبٌة للتنمٌة، والمكاتب الجهوٌة والوالبٌة للؽابات

الوالبٌة للبٌبة، ثم تم استبدالها بالمدرٌات الوالبٌة تم إحداث المفتشٌة  2770وفً عام  

 للبٌبة؛ هذا التنظٌم الذي سنتعرض له كمثال عن التنظٌمات المحلٌة لحماٌة للبٌبة.

 :مدرٌة البٌئة فً الوالٌة 

، تعبٌر اسم مفتشٌات البٌبة للوالٌة إلى 7774-23لقد تم بموجب المرسوم التنفٌذي رقم 

؛ كما أنه تم تعوٌض تسمٌة مفتشٌة البٌبة للوالٌة بدرٌة البٌبة للوالٌة فً مدرٌات البٌبة للوالٌات

 .5المتضمن إحداث المفتشٌة الوالبٌة للبٌبة 70-02جمٌع أحكام المرسوم التنفٌذي رقم 

، نجده ٌنص على أن المدرٌة الوالبٌة 026-70وبالرجوع إلى المرسوم التنفٌذي رقم 

للدولة فً مجال مراقبة تطبٌق القوانٌن والتنظٌمات المتعلقة  للبٌبة هً الجهاز الربٌسً التابع

                                                           
 السابق الذكر. 198 – 06 من ادلرسوم التنفيذي 34و  33ادلادة  -1
 .277مرجع سابق، ص  علي سعيدان: -2
 .238ادلرجع نفسو، ص  -3
 والمتضمنيناير  27مؤرخ يف  60 -96، يعدل ويتمم ادلرسوم التنفيذي رقم 2003ديسمرب  17مؤرخ يف  493 -03مرسوم تنفيذي رقم  -4

 (.5، ص 2003ديسمرب  21لـ  80) ج ر، عدد  داث مفتشية للبيئة في الواليةإح
 ، السابق الذكر.494 -03من ادلرسوم التنفيذي  03و 02ادلادة  -5
يناير  28مؤرخة يف  07)ج ر، عدد يتضمن إحداث مفتشية للبيئة في الوالية ، 1996يناير  27مؤرخ يف  60 -96مرسوم تنفيذي رقم  -6

 .(8، ص 1996
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بحماٌة البٌبة أو التً تتصل بها، حٌث أن المشرع خولها مجموعة من الصالحٌات وتتمثل فٌما 

 ٌلً:

أنها تقوم وفً إطار االتصال مع األجهزة األخرى فً الدولة والوالٌة والبلدٌة بإعداد 

ٌر كامل تراب الوالٌة، وكذلك تتولى تسلٌم الرخص واإلذن وتنفٌذ برنامج لحماٌة البٌبة ؼ

 والتؤثٌرات المنصوص علٌها فً التشرٌع والتنظٌم المعمول بهما فً المجال البٌبً.

كما تقترح كل اإلجراءات والتدابٌر التً تهدؾ إلى تحسٌن التراتٌب التشرٌعٌة 

 والتنظٌمٌة التً لها صلة بحماٌة البٌبة.

تصال مع األجهزة األخرى فً الدولة باتخاذ كل التدابٌر الرامٌة إلى وتقوم أٌضا، وباال

الوقاٌة من كل أشكال التدهور البٌبً ومكافحته، السٌما التلوث واألضرار، والتصحر 

وانجراؾ التربة، والحفاظ على التنوع البٌولوجً وتنمٌة وصٌانة الثروات الصٌدٌة، وترقٌة 

نً، كما أن مدرٌة البٌبة تتولى ترقٌة أعمال اإلعالم المساحات الخضراء والنشاط البستا

 .1والتربٌة والتوعٌة البٌبٌة، حٌث تقوم بتكلٌؾ من ٌقوم بذلك

أما ما ٌتعلق بالتنظٌم اإلداري، فإن مدرٌات البٌبة للوالٌة تنظم فً مصالح ومكاتب؛ 

حة حٌث أنها ٌمكن أن تتكون من مصلحتٌن إلى سبعة مصالح، وٌمكن أن تضم كل مصل

 .2وحسب أهمٌة المهام المنوطة بها ثالث مكاتب كحد أقصى

وٌقوم بتسٌٌر شإون المدرٌة مدٌر ٌعٌن بمرسوم طبقا للتنظٌم المعمول به بناء على 

 .3اقتراح من الوزٌر المكلؾ بالبٌبة

وفً األخٌر، ٌمكن أن نشٌر إلى أن مجال تدخل مثل هذه الهٌبات هو مجال واسع، 

عمال والنشاطات والمهام التً تقتضٌها مقتضٌات الحماٌة البٌبٌة، إال أن حٌث أنه ٌشمل كل األ

 المإسسات المتعددة التمثٌل، فإنها تختص بمجال معٌن فقط ٌتم تحدٌده فً نصوص إنشابها. 

 

 

                                                           
 السابق الذكر. 494 -03من ادلرسوم التنفيذي  02ادلادة  -1
 من نفس ادلرسوم التنفيذي. 04ادلادة  -2
 من نفس ادلرسوم التنفيذي. 05ادلادة  -3
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  . دور الجمعٌة فً حماٌة البٌئة :4-4

وسٌلة  إن ضرورة وكٌفٌة التدخل لحماٌة البٌبة، ال ٌمكن أن ٌتحدد بدور معٌن، أو

محددة بالذات، إذ إن االعتداءات على البٌبة مختلفة األنماط واألشكال، ومهما ٌكن فإن أسلوب 

وشكل التدخل، ٌتحدد حسب طبٌعة االعتداء ذاته؛ من كونه وشٌك الوقوع، حٌث ٌفرض اتخاذ 

تكز التدبٌر واإلجراءات الوقابٌة للحٌلولة دون وقوعه، وهو ما ٌعرؾ بالدور الوقابً الذي ٌر

أساسا على التربٌة واإلعالم البٌبً )أوال( أو كونه اعتداء واقع ألحق ضررا بالبٌبة أو أحد 

 عناصرها فتكون وسٌلة عالجٌة باتخاذ أسالٌب الضؽط المختلفة قضابٌة وؼٌر قضابٌة )ثانٌا(.
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 استخالصات الفصل:

كبٌر  والمتزاٌد نحو تبنً ال واإلقبالالتنمٌة المستدامة ، ن االنتشار السرٌع لمفهوم إ

فكرة االستدامة التنموٌة، من طرؾ هٌبات شعبٌة  ورسمٌة، وفً مختلؾ أنحاء المعمورة ، 

سرع بدوره فً تصحٌح االعتقاد الذي كان سابدا من قبل، حٌث ظهرت فً األفق نظرٌات 

 بل أن أيها ذات أبعاد مترابطة، تنموٌة تنطوي على وجهة نظر أكثر عمقا و تصؾ التنمٌة بؤن

  ٌجب أن ٌرتبط بالمسإولٌة البٌبٌة واالجتماعٌةشاط اقتصادي ن

اعتمدت الجزابر فً سبٌل تحقٌق التنمٌة المستدامة مجموعة من اآللٌات  وقد            

واألدوات، واقترحت مجموعة من الحلول تراوحت بٌن الهٌبات الرسمٌة؛ من خالل الوكاالت 

بمجاالت التنمٌة المستدامة، من حٌث طرحها كورقة مهمة والمجالس والهٌبات التً تعنى 

ٌستوجب إدراجها كلما تعلق األمر بموضوع التنمٌة أو إقامة وتشٌٌد المشارٌع أو من خالل 

تحسٌن الهٌبات األهلٌة وفبات المجتمع المدنً، بضرورة التفكٌر فً المستقبل واحترام حقوق 

 األجٌال القادمة.

ذه المجهودات إال أن الطرٌق ما زال طوٌال، فالمسٌرة لكن على الرؼم من كل ه 

تشوبها كثٌر من الثؽرات والنقابص، خاصة على المستوى القانونً والتشرٌعً، إضافة إلى 

 مجال المراقبة والحرص على تنفٌذ كل هذه اآللٌات.
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 :مهيدت

 البعد مراعاة مدى هي بحثنا لموضع األساسية المشكلة فإن الدراسة مقدمة في أسلفنا كما     
 من قدر أكبر جمع على تعتمد الدراسة هذه فإن وبالتالي بالمنطقة؛ التنموية المشاريع أثناء البيئي

شكالية المحلية التنمية عن والمعلومات البيانات  المحليين الفاعلين أير  دراسة خالل من – البيئة وا 
 ."بسكرة" بوالية المستدامة للتنمية

 للتنمية الميداني الواقع تصف ألنها الوصفية، البحوث ضمن تندرج الدراسة هذه فإن وعليه    
 الظاهرة عن يفيةوالك الكمية البيانات من قدر أكبر جمع خالل من بسكرة، بوالية المستدامة
 :يلي ما في والمتمثلة المنهجية اإلجراءات من مجموعة تماداع من البد ذلك ولتحقيق المدروسة
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 :الدراسة مجاالت -أوال

 المعلومات على الحصول أجل من تحدد أن البد كان مجاالت عدة على الدراسة احتوت     
 المجاالت هذه كانت حيث البيانات؛ هذه على للحصول ومرحلية زمنية خطة وعمل والبيانات،

 :كاآلتي

 :المكاني المجال -1

 لمجتمع الباحث اختيار ويتوقف الميدانية الدراسة إلجراء الباحث يختاره الذي المجتمع به يقصد    
 التي والمؤشرات بحثه لمفاهيم تحديده وعلى جانب، من الدراسة موضوع المشكلة طبيعة على بحثه
 . (1) منها ينطلق التي اإلجرائية تعريفاته في عليها اعتمد

 السبب كان حيث ؛الدراسة لهذه الميداني الجانب إلجراء بسكرة والية على اختيارنا وقع قدو     
 خاصة السياحي، للجذب مركزا الماضي في به تعرف كانت ما هو المنطقة لهذه الختيارنا الرئيسي

 وفي انه إال الشتاء فصل في الصحراوية والسياحة المعدنية للحمامات المحبين األشخاص قبل من
 عديد من استفادت فقد الجزائري؛ الجنوب لتنمية الدولة انتهجتها التي التنموية السياسة لظ

 من العديد إلى باإلضافة والفالحية والتجارية السكنية المشاريع مقدمتها في تأتي التنموية، المشاريع
"جمورة   ي اإلسمنت ببلديتي "لبرانيس" ونعكمص المدينة، بضواحي المبعثرة الصناعية المشاريع

 من بالقرب المتواجدة المحاجر وعشرات " المنتشرة على تراب الوالية،األجوروكذا مصانع "
 ذلك إلى باإلضافةببلدية الحاجب  المتواجدة للمحاجر بالنسبة الحال هو كما ، السكنية التجمعات
 بالوالية ىر الكب الدوائر وبعض بسكرة" مدينة وسط في المرافق مختلف بين هنالحظ الذي التداخل

ما  والفواكه الخضر وأسواق التجارية المحالت بين تداخل نجد حيث ،"كأوالد جالل" و"تولقة" مثال
هو الحال بالنسبة لسوق الخضر والفواكه بشارع ) زقاق بن رمضان (، وسوق األربعاء، الذي 

 السكنية التجمعات معيتوسط كل من )حي لمسيد وحي لمصلى( بوسط مدينة "بسكرة " 
 التلوث أنواع من العديد انتشار عنه  نتج مماعلى ذلك كثيرة،   واألمثلة الخدماتية المؤسساتو 

 صحة على سلبا أنعكس ما وهذا وتربة، وماء، هواء، من البيئة عناصر مختلف مست والتي
 مصدرا أصبحت وبالتالي األمراض من العديد انتشار إلى أدت حيث بالمنطقة، القاطنين المواطنين

 .سواء حد على المستدامة للتنمية المحليين الفاعلين وكذا ،الوالية سكان لقلق

                                                           

 .37، ص 1997، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة محاضرات في تصميم البحوث االجتماعية وتنفيذهاسعيد ناصف: ( 1)
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لى      السمات من العديد هناك كانت فقد الدراسة، مكان الختيار السابقة االعتبارات جانب وا 
 : منها الختياره المؤهلة

 .بالمنطقة الصناعية الوحدات انتشار في العشوائية -

 .بالمنطقة البيئية المشكالت اختالف إلى أدى امم ات،للملوث متنوعة مصادر وجود -

 .للباحثة بالنسبة ميسر بشكل الدراسة ميدان إلى الوصول إمكانية -

 والجغرافية الطبيعية بمميزاته به والتعريف شامال وصفا الدراسة مكان وصف سنحاول يلي وفيما
 :تطورها مراحل ومختلف والبشرية والمادية

 :ةوالطبيعي الجغرافية المعطيات -أ

 لحركة رئيسيين محورين على منطقة في وقوعها في بسكرة والية أهمية تبرز: الموقع      
 الشرق والثاني 03 رقم الوطني الطريق بواسطة بجنوبه زائرللج الشرقي الشمال يربط ألولا المرور،
 .46 رقم الوطني الطريق بواسطة والغرب

 التقسيم وبعد دوائر 6و بلدية 22آنذاك تظم توكان 1974 لسنة اإلداري التقسيم بعد كوالية خرجت
 33 تضم أصبحت التي بسكرة ووالية الوادي، والية: شطرين إلى انقسمت 1984 لسنة اإلداري
 حوالي يسكنها  2كم 216,712,0 ب تقدر مساحة على يمتد هائل عمق على دائرة 12و بلدية

 . (1) 2003احصائيات حسب نسمة 69224

 الجنوب خنشلة، والية الشرقي الشمال لمسيلة والية الغربي الشمال باتنة، ةوالي الشمال من يحدها
 .الوادي والية الجنوب الجلفة، والية الغربي

 ممرا تشكل عتبة عند مناخين، بين متضادتين منطقتين بين بسكرة والية تقع :التضاريس      
 من الظهور في جباله تأخذ الذي الصحراوي، األطلس انحدار إليها تهيين الصحراء، نحو طبيعيا
 للترسبات مخروط وعلى البحر، سطح فوق متر 12 ب يقدر ارتفاع على الشرق، نحو الغرب
 أعلى مستوى على اآلتية األودية استقطاب على يعمل الشرقي الجنوب نحو انحداره نتيجة

 سلسلة باغر  يحدها متر 93  نحوب البحر مستوى دون الواقع  ملغيغ شط نحو ليصرفها( الشمال)
 االتجاه شرقي شمالي فرع إلى تتفرع والتي الشرقي، الشمال نحو الغربي الجنوب من المتجه الزاب

                                                           

، ص 1999قسنطينة،  3اجمللد،حوليات وحدة البحث افريقيا العامل العريب ،  ة مجالها الحضريمدينة بسكرة نموها وتهيئغامن عبد الغين: ( 1)
23. 
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 المفتوحة الجهة من للمدينة طبيعيا أمنيا حزاما فيشكل األوراس، لسلسلة الجنوبي النصف مع ليلتقي
 .الشمال نحو

 التوزيع في كبيرة بدرجة يتحكم أنه إذ األساسية، الجغرافية العوامل من المناخ يعتبر :المناخ    
 جاف شبه مناخ بين موقعها حسب دديتح والذي عامة، بصورة االقتصادية الحياة وفي السكاني،

 تحتل حيث التمور بزراعة يمتاز زراعيا إقليما منها جعل مما الجاف، الصحراوي المناخ وبين
 .وطنيا التمور بزراعة األولى المرتبة

 وتصل %21,8 تقارب بسكرة بوالية الحرارة درجة متوسط نفإ المناخية الدراسات على :الحرارة    
 ° م 47,5 إلى° م 43,1 بين وأوت جويلية شهري بين

 تقع بسكرة والية فإن األخيرة السنوات خالل التساقط معدالت االعتبار بعين أخذنا إذا :األمطار   
 أن غير الجبلية، المناطق عدا ما مل، نمائتا إلى مل صفر بين التساقط بها ينحصر منطقة في

 %60 بين تكون قد األمطار كمية أن إذ المنطقة، مناخ على قويا مؤشرا ليس هذا األمطار معدل
 تسبب طوفانية إلى غزيرة أمطار شكل على تنزل ،الفصل في األمطار كمية من %70 إلى

 188 حوالي 1982 عام سجلت التي األمطار كمية قدرت حيث للزراعة، وأضرارا للتربة انجراف
 . (1)مل 88,8 بـ قدرت 2001 سنة وفي مل 194 : 1999 سنة لتصبح مل

 .الرياح من نوعان بسكرة مدينة على يهب  :الرياح   

 تسجل أحيانا، بالرطوبة محملة ثا/ م12 إلى 6 بين ما تتراوح سرعتها غربية شمالية رياح -
 .وجوان ماي جانفي شهر في القصوى سرعتها

 من الكثير تحمل أنها إال باألولى بالمقارنة النسبية أهميتها رغم: شرقية جنوبية حريا -
 الشرقية الجهتين من ضعيفة أخرى رياح تهب كما والمباني الزراعي النشاط على الخطورة
 .الغربية والجنوبية

 ميةالتن مجال في كبيرة أهمية المنطقة على أضفى والطبيعي الجغرافي الموقع هذا إن       
 .الجنوب في المنتشرة العمرانية والمراكز الشرقي الشمال في الكبرى المدن بين والمبادالت

 

                                                           

ورات مجعية التاريخ والرتاث ملنطقة األوراس، باتنة، )ب س(، ش، منمقاالت حول تراث منطقة بسكرة والتجول األوراسي: غامن ( حممد الصغري 1)
 .33ص 
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  . االقتصادية المعطيات -ب

 الوالية، مساحة لتقليص المتضمن القانون صدور وبعد 1974 لعام اإلداري التقسيم خالل    
 وهي الصالحيات، بكل تتمتع ةوالي بسكرة تأصبح إلمكانياتها والمالئم الجيد التسيير من للتمكن
 للبلدية التنموية المخططات خالل من لسكانها الضرورية والمتطلبات الخدمات كل تتضمن اليوم

 .شاملة تنموية حركة إلحداث والوالية

 والتربة الجوفية بالمياه وغذائها مناخها بفضل الفالحي المنتوج في الوالية برزت حيث     
 الدور هذا من قلص الزراعة في التقليدية الطرق على الفالحين ماداعت لكن للزراعة، الصالحة
 .النخيل ثروة جانب إلى الفصلية الخضروات بعض على الفالحة تقتصر حيث الحيوي،

 مختلف في مؤخرا المنتهجة السياسة عملت له االنتباه ولفت القطاع هذا إلى العودة أجل ومن    
 الفالحية للتنمية الوطني والصندوق االقتصادي االنتعاش امجبرن خاصة الوطنية، التنموية البرامج
دخال الفالحية عةالرق توسع خالل من العقار بشغل يسهمان اللذين  .الحديثة الطرق وا 

 العامة والمناقب اآلبار من 11268و سدين على فتحتوي الوالية في الري جانب أما     
 .(1)والخاصة

 الوالية في كم: 1,373:ليبحوا قدر الشرب مياه شبكة وطول   

 بتوجيه يسمح الذي( 1977-1974) الثاني الرباعي المخطط إطار في بسكرة استفادت كما   
 توازنا إلحداث أساسا رتاختي التي التنموية المشاريع من العديد إنشاء إلى المدن داخل الصناعية

عادة الوطني، المستوى على الحضرية الشبكة في  والجنوب، الشمال بين دارهام إلى االتزان كفة وا 
 في المدينة شمال الصناعية األولى الوحدات برزت فقد المدن نحو الريفية الهجرة نزيف من والحد
 هامة أخرى وحدات ظهور مع نوعية قفزة ذلك بعد عرفت ثم ديدة،الح السكة بجوار السبعينات بداية
 ل،معا 1052 حوالي حاليا تشغل التي الكوابل إنتاج كوحدة الشغيلة الطبقة وحجم الطاقة حيث من
 كيمتها قدرت ومعدنية عامة نجارة إنتاجها أهم عامل 44 بـ عمالها قدر فقد العامة النجارة وحدة أما

 يقوم عامل 81 بـ عمالها عدد قدر فقد المكتبية، المطبعية الفنون وحدة أما ، 3م 13530,71حوالي
 . طن 215194,96 بـ تاجهإن كمية قدرت الذي والتغليف الطباعة بإنتاج

                                                           

، دراسة مقارنة حلالة بسكرة، رسالة ماجستري غري منشورة كلية اهلندسة املعمارية جامعة المجال العمراني والسلوك االجتماعي:ذيب بلقاسم ( 1)
 .40، 20ة، ص ص قسنطين
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 تتناسب الطرقات من هامة سلسلة على تتوفر فالوالية القاعدية المنشآت قطاع مستوى على أما    
 الحديدية بالسكك والنقل دولي مطار على باحتوائها الجوي النقل على تتوفر كما. المنطقة مع

 .(1)والشمال يالشرق الجنوب في واليات لعدة االقتصادية الحركة تنشيط في تساهم

 :المدينة نشأة -ج

 الشرقية الضفاف على حفريات من بها وجد لما القديمة الحضارات مهد بسكرة منطقة تعتبر    
 من أكثر إلى المنطقة تاريخ يمتد إذ بالمسيد، الخالية الوحدة جنوب الجدران وآثار بسكرة لوادي
 .التاريخ عبر المدينة نمو اليوم إلى راسخا. الميالد قبل سنة 000

 دقلة) تمرها حالوة إلى نسبة" سكرة"  كلمة من مشتقة بسكرة كلمة أن" الزاهيدي زهير" ويرى    
 والتي"  Ad.piciname  ناميسب د ا"  اسم عليها أطلق من فمنهم الرومانية الفترة في وأما ،(نور
 سميت ثم كلم، 7 ليبحوا المدينة عن يبعد الذي الصالحين حمام إلى نسبة المعدني، المنبع تعني
 نتيجة تجارية كمنطقة والجنوب الشمال بين وصل همزة إلى تشير والتي" فسيرة" بـ بسكرة مدينة

"  تسمى أصبحت اإلسالمي، الفتح وبعد والجنوب، والغرب الشرق بين للعبور مركز في وقوعها
 .الزيبان بواحة تعرف والتي" بسكرة"  ثم" العربة

 بأن المنطقة، ختاري في الباحثين أحد" الكريم عبد حسن"  عنها وليق التي الواحة هذه      
 قد المنطقة أن إلى اإلشارة تم كما بالمنطقة، األهالي طرف من عنيفة مقاومة واجهوا قد الرومان
 لمحاربة الفرسان بآالف المنطقة أهل زوده وقد الروم، بجيش اصطدامه بعد" يوغرطة"  دخلها

 مدينة في نةمحص وأقاموا جديد، من المنطقة الوندال أحتل الميالدي بعالرا القرن وفي الرومان،
 ونشر للميالد السابع القرن في نافع بن عقبة فتحها إن إلى المسيحية، الديانة وانتشرت بسكرة

 لتجار قبلة وكانت وتجاري وثقافي حضاري إشعاع مصدر وأصبحت المدينة هذه في اإلسالم
 .العلم وطلبة

 التي الهاللية األشبنج وقبائل حماد، بني ملوك قبل من احتلت للميالد العاشر القرن نم وابتداء    
 . المدينة خيرات سلبت

 عند الترك برج وبنو األتراك دخلها 1542 وفي الحفصيون دخلها للميالد عشر الرابع القرن وفي   
 ثورة اندلعت أين 1844 مارس 4 يوم الفرنسي االستعمار قبل من احتلت أن إلى المياه منبع

                                                           

 صباحا. 11على الساعة  27/05/2013( مقابلة مع رئيس مصلحة الشؤون االقتصادية ملدرية التخطيط بالوالية يوم 1)
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 واستشهاد بكاملها القرية بتدمير المعركة هذه لتنتهي بوزيان، الشيخ بقيادة 1849 سنة الزعاطشة
 .(1)قائدها
 :البشري المجال -2

 تميزها مشتركة خصائص عدة أو خاصية لها عناصر مجموعة"  بأنه البحث مجتمع يعرف    
 .(2)"والتقصي بحثال عليها يجرى والتي األخرى، العناصر من غيرها عن

 وعناوين أسماء جميع يشمل الذي البحث، مجتمع إطار باسم البحث مجتمع يعرف ما وعادة    
 تبعا دقيقا تحديدا بحثه مجتمع يحدد أن الباحث على يجب ولذلك البحث، مجتمع مفرداتو 

 .(3)البحث أو الدراسة عنوان في بدقة المحدد للموضوع

 تتناول الباحثة وألن للدراسة؛ األصلي المجتمع وحدات تحديد إلى البشري المجال يشير وعليه    
 في البحث مجتمع يكون وبذلك. البيئة واشكالية المحلية التنمية سابقا تحديده تم كما بالدراسة
 فهو وبالتالي    بسكرة، بوالية المستدامة للتنمية المحليين الفاعلين مجموع على يشمل هذه دراستنا
 مكاتب ممثلي ،بالوالية الجهوية المدريات ممثلي بسكرة، والية وبلديات دوائر ؤساءر  الوالي"  يضم

 ." (البيئة مجال في الناشطة الجمعيات) المدني المجتمع ممثلي الدراسات،

 مستحيل، أمر عمليا ألنه البحث مجتمع مفردات جميع على الدراسة إجراء لصعوبة ونظرا    
 وبالتالي أفرادها كل الستجواب (سابقا المذكورة) الجهات ذهه بكافة االتصال علينا صعب حيث
 .األصلي المجتمع من عينة اختيار إلى لجأنا

 :للدراسة الزمني المجال -3

 من نجد حيث للدراسة، الزمني بالمجال يتعلق فيما المنهجية في المؤلفين بين اختالف هناك    
 .(4)أستغرقها التي والمدة الدراسة ميدان إلى الباحث نزول فيها تم التي الزمنية الفترة في يحصره

عداد المشكلة اختيار من بدءا البحث يستغرقها التي الزمنية الفترة بها يقصد من وهناك      خطة وا 
عداد المنهجية والخطوات اإلجراءات بتحديد مرورا البحث،  المجاالت واختيار البحث أدوات وا 

                                                           

 (13-10، ص ص )،1984سكرة العدد السابع ب  ، مؤسسة الفنون املطبعية واملكتبيةمجلة الزيبانوالية بسكرة: ( 1)

، ص 2004يف العلوم اإلنسانية، تدريبات عملية، ترمجة بوزيد صحراوي وآخرون، دار القصبة، اجلزائر،  موريس أجنرس: منهجية البحث العلمي( 2)
298. 

 .131، ص 2006علي غريب: أجبديات املنهجية يف كتابة الرسائل اجلامعية، ديوان املطبوعات اجلامعية قسنطينة، ( 3)

 .281رشيد زروايت: مرجع سابق، ص ( 4)
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 النهائي التقرير وكتابة وتحليلها الميدانية البيانات جمع مرحلة إلى وصوال( والبشري المكاني)
 .(1)للبحث

 مجالها وحصر السابقة الزمنية الفترات إلغاء يمكن ال أنه القول يمكن سبق ما خالل ومن     
 ميدان إلى نزولنا فقبل متكامل، عمل البحث ألن فقط، الدراسة ميدان إلى النزول فترة في الزمني
 للمجال تقسيمنا تم وعليه إليها، اإلشارة من البد وقتا منا استغرقت ابقةس خطوات هناك الدراسة
 :يلي كما لدراستنا الزمني

 :األولى المرحلة -

 للمراحل وأساسية مهمة تعتبر والتي الهامة الخطوات من بالعديد القيام تم المرحلة هذه في      
 األستاذ مع وضبطها الدراسة إشكالية وتحديد الدراسة موضوع اختيار فيها تم حيث الالحقة؛
 .المشرف

 ووضع الدراسة، موضوع حول والمصادر المراجع من توفر ما جمع عملية في البدء تم حيث    
 تراث من لدينا توفر ما على بناءا آلخر حين من وخطتها الدراسة إشكالية وتعديل لها ملخصات

 إلى 2009 أكتوبر من المرحلة ذهه استمرت وقد سابقة، دراسات وكذا الدراسة موضوع حول نظري
 .2010 سبتمبر غاية

 :الثانية المرحلة -

 ،(بسكرة والية) المنطقة على أكثر والتعرف الدراسة ميدان استطالع دأبب المرحلة هذه في قمنا     
 .عنها الناتجة البيئية المشاكل وكذا وأنواعها القائمة التنموية المشاريع أهم على الوقوف أجل من

 بالوالية، المستدامة التنمية عن المسؤولة المحلية الهيئات لمختلف زيارات بعمل قمنا ماك      
 للتنمية المحليين الفاعلين ] الدراسة مجتمع على قرب عن التعرف حاولنا أخرى جهة ومن

 .العملية الثقة لكسب كتمهيد[  المستدامة

 .2011 يجانف غاية إلى 2010 سبتمبر من الفترة هذه استمرت وقد    

 

 
                                                           

 .41ع سابق، ص سعيد ناصف: مرج( 1)
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 :الثالثة المرحلة -

 شرعنا الدراسة، ميدان استطالع تم أن بعد ألنه العمل في باالزدواجية المرحلة هذه امتازت لقد     
 جمع أدوات وكذا المتبع، والمنهج الدراسة مجاالت بضبط وذلك الميدانية، للدراسة خطة عمل في

 المستدامة، للتنمية المحليين الفاعلين رأي ولح االستبيان استمارة أسئلة ببناء قمنا حيث البيانات؛
 أفراد رأي وكذا العمل على المشرف األستاذ نصائح على بناء مرات عدة بتعديلها قمنا بنائها وبعد
 المقابلة، أسئلة بالبناء بالنسبة الشيء ونفس( المستدامة للتنمية المحليين الفاعلين) الدراسة عينة
 األستاذ ورأي انطباعاتهم وكذا الدراسة عينة أفراد ئصلخصا وفقا األخرى هي صممت حيث

 .دائما المشرف

 من الدراسة، موضوع حول السابقة والدراسات النظري التراث جمع نزاول كنا الفترة نفس وفي     
 المدى قصير تربص أول على حصولنا مع تزامنت الفترة هذه وأن خاصة الوطن، خارج جامعات

 بموضوع العالقة ذات السابقة والدراسات المراجع من العديد على حصلنا ألننا الوطن خارج
 .دراستنا

 .2012 جوان غاية إلى 2011 جانفي من المرحلة هذه امتدت وقد     

 هي المرحلة هذه اتسمت 2013 ديسمبر غاية إلى 2012 جويلية من: الرابعة المرحلة -
 النظرية الفصول وتحرير كتابة في الشروع خاللها تم ألنه العمل؛ في باالزدواجية األخرى
 البيانات جمع أدوات تطبيق أجل من الدراسة ميدان بزيارة نقوم كنا الوقت نفس وفي للدراسة

 لصعوبة نظرا أشهر، خمس حوالي العملية هذه استغرقت وقد( والمالحظة المقابلة االستمارة،)
 لنا يضرب مسئول كل كان يثح( المستدامة للتنمية المحليين الفاعلين) البحث بعينة االتصال

 زيان بجامعة تدرس الباحثة كون وبسبب شهر؛ وأحيانا أسبوعين أو أسبوع على إما موعد
 منا واستغرقت عسيرة، هذه تاالبيان جمع مرحلة كانت فقد باتنة، بوالية وتقيم بالجلفة، عاشور

 .معتبرة مدة

 :الخامسة المرحلة -

 بعض في بتعديل نقوم كنا الوقت نفس وفي وتفسيرها، اوتحليله البيانات تبويب المرحلة هذه في
 خاصة – جديدة معلومات على حصولنا تم كلما اآلخر، بعضها وتنقيح السابقة النظرية الفصول

 -الوطن خارج جامعات من

 .2015 فيفري غاية إلى 2014 جانفي من المرحلة هذه استغرقت وقد    
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  :السادسة المرحلة

 ثم الدراسة، باستنتاجات الخروج وكذا ،البيانات وتفسير تحليل عملية حلةالمر  هذا في زاولنا   
 .واقتراحات توصيات

 2015 أكتوبر غاية إلى 2015 فيفري من المرحلة هذه استغرقت وقد    

 :الدراسة في المتبع المنهج -ثانيا

 تلزم وأهدافها الدراسة طبيعة أن على االجتماعي البحث بمناهج الخاصة الكتابات تجمع تكاد     
 البحث فموضوع البحث مشكلة تفسير على تساعده معينة بحثية وأدوات مناهج بإتباع الباحث
 دراسة من ليمكنه غيره، آخر منهج دون معين منهج استخدام الباحث على تفرض الدراسة وطبيعة
 وريةالضر  الخطوات من يعتبر المتبع المنهج فتحديد سوسيولوجية، علمية دراسة بحثه موضع
 .المطروحة األسئلة عن إجابة إلى للوصول الدراسة هذه في المتبعة الطرية لتوضيح والمهمة

 التنمية على الضوء إلقاء إلى تسعى التي التشخيصية الدراسات من الدراسة هذه وألن       
شكالية الملحية  من بسكرة؛ بوالية المستدامة للتنمية المحليين الفاعلين رأي بدراسة وذلك البيئة، وا 
 توضيح جانب إلى المنطقة بهذه التنموية بالمشاريع البيئي الفكر وجود مدى عن الكشف خالل
 .التنموية المشاريع هذه في البيئي البعد إغفال عن المترتبة اآلثار وأبرز أهم

 حماية مجاال في الحكومية وغير الحكومية المؤسسات دور تشخيص محاولة إلى باإلضافة      
 بحماية الخاصة والتشريعات القوانين تطبيق مدى على الوقوف األخير في لنحاول بالوالية؛ البيئة
 .المنطقة في البيئة

 استخدام على أغلبها أجمعت والتي الدراسة موضوع حول السابقة الدراسات من وباالستفادة    
 طريقة يعتبر"  والذي الوصفي المنهج هو الدراسة هذه في المتبع فالمنهج لذلك الوصفي؛ المنهج
 وتعليل وتفسير وتحليل وعرض وترتيب وتصنيف جمع طريق عن الظاهرة لوصف منظمة علمية

 السياسات في توظف علمية نتائج إلى الوصول بغية الميدانية والبيانات النظرية للمعطيات وتركيب
    .(1)المجتمعية األوضاع مختلف إصالح بهدف االجتماعية

 المتداولة المناهج من الوصفي المنهج كون عن النظر بغض – سبق ما ىإل وباإلضافة     
 .الباحثين طرف من واسع بشكل والمستعملة

                                                           

 .87، ص 2007، اجلزائر، دار اهلدى، 3ط، العلوم االجتماعية مناهج وأدوات البحث العلمي في( رشيد زروايت: 1)
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براز الظاهرة حقيقة كشف في كفاءة األكثر يعد لكونه الدراسة هذه في اهاعتمدن فقد      .حقائقها وا 

 حقيقيا وصفا ووصفها الواقع في توجد كما الظاهرة بدراسة يقوم الوصفي المنهج ألن و     
 .(1)وكميا كيفيا عنها والتعبير

 التنمية إستراتيجية ضمن لبيئيا الفكر وجود مدى ما ] محدد تساؤل من الدراسة هذه تنطلق إذ    
 [بسكرة؟ بوالية المحلية

 طبقت التي االستبيان استمارة نتائج على التساؤل هذا على لإلجابة بحثنا في اعتمدنا وقد     
 متغيرات بين الربط خالل من بسكرة؛ بوالية المستدامة للتنمية المحليين الفاعلين من نةعي على

 المفاهيم في تحديده تم لما وفقا ومقابلتها الدراسة استبيان في ميدانيا وترجمتها وأسئلتها الدراسة
 الميدانية الدراسة إجراء أثناء ومتابعاتها الباحثة مالحظات إلى باإلضافة هذا للبحث، اإلجرائية

 .وتفسيرها النتائج تحليل في بها واالستعانة

 :يلي كما هذه دراستنا في الوصفي المنهج وفقها طبق التي المراحل إيجاز ويمكن     

 األستاذ مع ومناقشته الدراسة بموضوع المتعلق النظري التراث جمع تم: األولى المرحلة -
 .المشرف

 .وفرضياتها أسئلتها وصياغة الدراسة ليةإشكا تحديد خاللها تم: الثانية المرحلة -

 العينة اختيار بعدها ليتم ومميزاته، خصائصه وتحديد الدراسة مجتمع تعين: الثالثة المرحلة -
 .المناسبة

 المالحظة، االستمارة، وهي للدراسة المناسبة المنهجية األدوات اختار: الثالثة المرحلة -
 المقابلة

 .ومركبة بسيطة جداول في البيانات جمع واتدأ معطيات تفريغ: الرابعة المرحلة -

 النظري للمدخل وفقا باستنتاجات والخروج وتفسيرها البيانات تحليل: الخامسة المرحلة -
 .السابقة والدراسات للدراسة

 

 

                                                           

 .129، ص 1995ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر ،  مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوثعمار بوحوش وحممود الذنبيات: ( 1)
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 :ارهااختي وكيفية الدراسة عينة -ثالثا

 بمعنى الكل؛ من زءاج وتعتبر الميدانية، البيانات منه تجمع الذي الدراسة مجتمع هي العينة     
 الدراسة، عليه تجرى الذي للمجتمع ممثلة تكون أن على المجتمع أفراد من مجموعة تؤخذ أنه

 على الدراسة نتائج تعميم تم األصلي، المجتمع أفراد من معينة نسبة أو معين جزء هي إذن فالعينة
 .كله المجتمع

 الفاعلين] الدراسة مفردات ميعج حصر وبهدف كله؛ البحث مجتمع دراسة لصعوبة ونظرا    
 جمع من نتمكن حتى قليل عدد في[ بسكرة والية تراب مستوى على المستدامة للتنمية المحليين

 :يلي كما المعاينة طريقة إلى لجأنا فقد تفصيل، بأكثر البيانات من عدد أكبر

 .العينة اختيار كيفية    

شكالية المحلية التنمية هو دراستنا موضوع أن وبما       المحليين الفاعلين راءأل دراسة -البيئة وا 
  رغبن التي والبيانات وأهدافه الموضوع طبيعة علينا فرضت فقد -بسكرة بوالية المستدامة للتنمية

 باستخدام االحتمالية غير العينات أسلوب إتباع الدراسة؛ مجتمع أفراد خالل من إليها الوصول
 (الغرضية) القصدية العينة

 بين من عينته مفردات بانتقاء فيها الباحث يقوم التي تلك"  بأنها األخيرة هذه تعرف حيث    
 بصورة دراسته أهداف تحقيق في يساعده أنه يشعر الذي بالشكل الدراسة مجتمع مفردات
 .(1)"أفضل

 ةلعد يعود( القصدية العينة) العينات من النوع لهذا اختيارنا أن القول يمكن سبق ما خالل ومن    
 :يلي منها كرنذ أسباب

 السياسات رسم عن المسئولين المحليين الفاعلين من مجموعة الدراسة عينة أفراد تمثل -
 واالستعداد والرغبة القدرة ولديهم معلوماتهم، صحة في الثقة يمكن حيث بالمنطقة؛ التنموية
 .بدقة المرغوبة البيانات جمع لنا يتسنى حتى بمعلوماتهم لإلدالء

  غيرهم من أكثر البيئية بالقضايا الدراسة عينة ادأفر  إلمام -

 الجهات هذه لنا تقدمها سوف التي والتسهيالت الدراسة عينة أفراد تواجد بأماكن معرفتنا -
 [الخ...البلدية البيئة، مديرية الوالية،]  مثل

                                                           

 .154، ص 2002، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، البحث العلمي التصورات المنهجية وعمليةان: ( عبد املعطي، حممد غس1)
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 لعينةا مفردات اختيار تم إذ الدراسة، عينة أفراد بها تتواجد التي بالجهات االتصال إمكانية -
 المستدامة التنمية عن المسئولة المحلية الهيئات لمختلف الزيارات من العديد إجراء بعد

 البيئة مديرية من البداية نقطة كانت حيث الرسمية؛ غير أو الرسمية سواء بالمنطقة،
 دراسة عن المسئولين باعتبارهم) بها أفراد عدة باستجواب قمنا التي األخيرة هذه بالوالية
 (.يرفض أو المشروع يقبل ماإ وبالتالي ،لإلنجاز المقترح للمشروع البيئي األثر

 والبيئة المحلية بالتنمية المعنية الهيئات باقي إلى البيئة مدرية قبل من توجيهنا تم وبعدها  -
 الشعبي المجلس ممثل ]من كل الدراسة عينة شملت وبالتالي الوالية، تراب مستوى على

 ممثلي بالوالية الجهوية المدريات مختلف ممثلي البلدي، لشعبيا المجلس ممثل الوالئي،
  [البيئة مجال في الناشطة الجمعيات بعض المدني المجتمع ممثلي الدراسات، مكاتب بعض

 .علمي بحث كل ظروف على األولى بالدرجة يتوقف وحجمها العينة نوع اختيار أن وبما     

 حيث االحتمالية؛ غير العينة حجم يحدد الذي هو حثالب لمشكلة الدقيق التحديد وكذلك       
 إجراء من بعد فيما لنتمكن العناصر من كافيا عددا لدينا يكون أن المعاينة من النوع هذا في يكفي

 .(1)الضرورية المقاربات

 طريق عن استجوابهم تم ممن مفردة 33 على الدراسة عينة شملت سبق ما خالل ومن     
 .االستبيان استمارة

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 319: مرجع سابق، ص موريس أجنرس(1)
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 :البيانات جمع أدوات -رابعا

 التي األدوات من مجموعة إلى بحاجة يكون الدراسة ميدان إلى نزوله عند الباحث إن      
 أهمية وتختلف الدراسة بموضوع واالرتباط الصلة ذات والبيانات المعلومات جمع في بها يستعين

 إلى إضافة الدراسة، مجتمع صيةخصو  جانب إلى البحث طبيعة حسب أخرى دون بأداة االستعانة
 إليها الوصول المراد والبيانات المعلومات طبيعة

 ووسائل بأدوات االستعانة الباحث على يستلزم البحث في معين منهج على االعتماد أن كما       
 معرفة بواسطتها يستطيع والتي لبحثه الالزمة المعلومات إلى الوصول من مكنه ومناسبة، مساعدة

 .(1)دراسته ميدانو  واقع

 المالئمة األدوات ألنسب الرشيد االختيار على يتوقف أهدافه تحقيق في البحث نجاح ويبقى      
 على وجعلها وتنقيحها، األدوات هذه محيص ف الباحث يبذله الذي والجهد البيانات على للحصول

 .(2)الكفاءة من مستوى أعلى

 :االستبيان استمارة -1

 البحوث من كل في استخدامه يمكن البيانات لجمع كأداة االستبيان أن من الرغم وعلى       
 فيما وبخاصة الوصفية، للبحوث ومالئمة استخداما أكثر أنه إال والتجريبية، والوصفية االستطالعية

 عن بيانات على الحصول يتطلب االجتماعي المسح ألن وذلك االجتماعية، المسوح عليه يطلق
 لما إليهم، االنتقال أو مقابلتهم الباحث يستطيع ال األشخاص من نسبيا يركب عدد من محددة وقائع
 قد الباحث فإن الدراسة، موضوع المشكلة لطبيعة ووفقا كثيرة وتكاليف ووقت جهد من ذلك يتطلبه
 بحثية أدوات جانب إلى مساعدة كأداة يستخدمه وقد البيانات، لجمع وحيدة كأداة االستبيان يستخدم
 .اإلحصائية التحليالت أو المقابلة أو حظةكالمال أخرى

 هي إليها بحاجة نحن التي البيانات لجمع رئيسية كأداة بها االستعانة تم التي األداة فإن وعليه     
 أبعاد اكتشاف خاللها من يمكن التي المؤشرات مجموعة"  بأنها تعرف والتي استبيان استمارة

 وسيلة وهي الناس، من محددة مجموعة على ميداني بحث إجراءات طريق عن المدروس الموضوع

                                                           

 81.217ص  2000دار صفاء، عمان،  مناهج وأساليب البحث العلمي النظرية والتطبيقعثمان حممد غنيم: و  راحبي مصطفى عليان( 1)

 .87، ص 1988 –دار الثقافة، القاهرة  البحث في الخدمة االجتماعية،م رضا: عبد العايل عبد احللي( 2)
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 التي القضايا تخص األسئلة من مجموعة على تحتوي والمبحوث الباحث بين الرئيسية االتصال
 .(1)المبحوث من عنها معلومات نريد

 بهدف األفراد من مجموعة أو لفرد توجه التي األسئلة من مجموعة هي آخر وبمعنى      
 .معين وموضوع ظاهرة حول معلومات على الحصول

 :بسبب وذلك هنا بحثنا في رئيسية كأداة االستبيان استمارة على اعتمدنا وقد     

 أماكن في(  بسكرة بوالية المستدامة للتنمية المحليين الفاعلين ) الدراسة عينة أفراد وجود -
 .معهم مقابلة إلجراء شخصية بصفة كلهم بهم االتصال علينا صعب متفرقة،

 يشغلون كونهم(  المستدامة للتنمية المحليين الفاعلين ) الدراسة عينة أفراد يةخصوص -
 بها التصريح أو آرائهم عن اإلعالن إمكانية تجعل الوالية، مستوى على حساسة مناصب

 لإلجابة الكافية الفرصة االستبيان يعطيهم قد وبالتالي ما، نوعا محرج أمر الباحثة أمام
 األخرى المنهجية األدوات من غيرها مع تتحقق ال قد وعية،وموض بدقة األسئلة على

 المبحوثين نستجوب انك االستطالعية، بالدراسة قيامنا فأثناء الدراسة؛ عينة أفراد رغبة تلبية -
 األسئلة؛ بعض على اإلجابة من التهرب من نوع الحظنا لكن المفتوحة، المقابلة طريق عن

 من تأخذ وال اإلجابة عليهم تسهل أنها بحجة رة،االستما طريق عن االستجواب ويقترحون
 .الكثير وقتهم

 لوالية المستدامة للتنمية المحليين الفاعلين برأي تتعلق ومعلومات بيانات جمع وبغرض      
 لتصميمها الالزمة المنهجية واإلجراءات للشروط وفقا االستبيان استمارة أسئلة ببناء قمنا بسكرة،

عدادها  .وا 

 للدراسة، النظري اإلطار من باالستفادة منطقيا ترتيبا وترتيبها األسئلة بصياغة وذلك     
 قمنا التي االستطالعية الزيارات وكذا دراستنا، بموضوع العالقة ذات السابقة الدراسات واستبيانات

 .المحلي المستوى على المستدامة بالتنمية تعنى التي المحلية الهيئات لمختلف بها

 ال مأ نعم إجابة إما سؤال لكل يعطى إذ المغلق النوع من االستمارة أسئلة أغلب كانت حيث     
 األسئلة حول اآلراء من مجموعة تمثل والتي المقترحة اإلجابات من مجموعة له تعطى أو

 نفس حول آراء عدة اقتراح تعني والتي( الرأي أسئلة) من النوع هذا اعتمدنا وقد المطروحة
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 مواقفهم مع أفضل نحو على يتطابق الذي الرأي اختيار لمستجوبينا من ويطلب الموضوع،
 .الخاصة

 يضعها أو أجوبة عدة أو واحدا جوابا يختار أن المستجوب من نطلب أن يمكن وهنا    
 ترتيب المبحوث من نطلب حيث استمارتنا، أسئلة بناء في إعتمدناه ما وهذا  ،(1)بالترتيب

 .الخاص رأيه مع يتماشى لما وفقا االقتراحات

 المقترحة األجوبة كل كون هو( األولويات ترتيب) األسئلة من النوع هذا اعتمادنا في والسبب    
 معينة إجابة يختار أن المبحوث من نطلب أن يمكننا ال وهنا الدراسة، ميدان في وموجودة صحيحة

 هي االستمارة ذهه أسئلة خالل من عليه للحصول نسعى الذي وبالتالي فعالة اإلجابات كل ألن
 (.اقتراح) مؤشر لكل الدراسة عينة أفراد توليها التي واألهمية األولوية

 وبالتالي فيها المرغوب البيانات على الحصول اإلجابات لهذه ترتيبهم خالل من نتمكن وعليه      
 . هذا بحثنا من المنشود الهدف تحقيق

 االجتماع علم تخصص في المحكمين ةاألساتذ وبعض المشرف األستاذ على عرضها وبعد     
 الدراسة أهداف وتحقيق البحث للموضوع مالءمتها من لتأكد

 كان البداية ففي اآلخر؛ بعضها حذف وكذا األسئلة، بعض على تعديالت إجراء تم وحينها    
 المشرف األستاذ على االستمارة عرض وبعد محاور، خمس على موزعين سؤال 48 األسئلة عدد
 وقد [ بسكرة بوالية المواطن لدى البيئي الوعي تشكيل بكيفية الخاص ] الثالث لمحورا حذف تم

 األسئلة من العديد حذف تم كما مباشرة، بصفة دراستنا موضوع يخدم ال ألنه المحور هذا حذف
 ال كونها أو (السؤال هذا يحملها التي الداللة نفس لها أخرى أسئلة في مؤشرات وجود ) مكررة ألنها
 .مباشر بشكل المدروسة األبعاد دمتخ

 األسئلة من مجموعة األول المحور في تناولنا محاور، أربع على االستمارة احتوت فقد وعليه      
 ."بسكرة " بوالية التنموية المشاريع في البيئي الفكر وجود بمدى المتعلقة

                                                           

، 1985مركز االمناء القومي، بريوت، ، 1ترمجة علي سامل، ط البحث االجتماعي المعاصر مناهج وتطبيقات رودولف غيفليون بنيامني ماتالون:( 1)
 .122، 121ص ص 
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 المشاكل من الكثير عنها نتجت الوالية تراب مستوى على المنتشرة التنموية المشاريع هذه وألن     
 اآلثار حول تتمحور التي األسئلة من مجموعة الثاني المحور ضمنا فقد المنطقة، في البيئية

 .المشاريع بهذه البيئي البعد إغفال عن المترتبة

 المؤسسات دور عن بيانات توفير منها الغرض أسئلة على اشتمل فقد الثالث المحور أما       
 واألخير، الرابع بالمحور استمارتنا ختمنا وقد البيئة، حماية مجال في الحكومية وغير الحكومية

 حول المستدامة للتنمية المحليين الفاعلين رأي على الحصول منها الغرض أسئلة يتضمن والذي
 بالمنطقة البيئة بحماية الخاصة والتشريعات القوانين تطبيق مدى

 لها مبدئي اختبار بإجراء الباحثة قامت النهائي لكهاش في جاهزة االستمارة صارت أن وبعد       
 .الدراسة عينة على

 وضوحا، أكثر وجعلها األسئلة بعض صياغة في طفيف تعديل عن االختبار هذا وأسفر       
 وتوزيعها طباعتها تم وهنا( 01) رقم الملحق أنظر النهائية صورتها في االستمارة أصبحت وبالتالي

 .المشرف األستاذ من بإذن سةالدرا عينة على

 :المقابلة -2

 أهميتها وتكمن البيانات؛ جمع في الباحث عليها يعتمد التي األدوات بين من المقابلة تعتبر      
 أخرى أدوات باستخدام إليها الوصول يمكن ال بيانات على الحصول من الباحث تمكن كونها في
 (.مالحظة استمارة،)

 بموضوع مباشرة خبرة لهم أشخاص من ومعلومات بيانات إلى صولالو  من الباحث تمكن فهي    
 البيانات بعض لجمع ومساعدة تكميلية كأداة المقابلة دليل استخدام إلى الباحثة لجأت لذا الدراسة
 .االستبيان استمارة باستخدام عليها الحصول علينا تعذر ولكن مهمة، أنها الباحثة ترى التي

 التنموية البرامج تخطيط على والقائمين المسئولين آراء تلمس هو منها الهدف كان حيث     
 بالمنطقة، التنموية المشاريع إلنشاء التخطيط أثناء البيئي البعد مراعاة مدى حول وتنفيذها؛ المحلية
 تقف التي العوائق هي وما مستدامة، محلية تنمية لتحقيق المستقبلية مقترحاتهم على التعرف وكذا
ممثل مدرية البيئة بالوالية، وممثل مدرية ) حيث طبقت المقابالت على كل من  ك؟ذل تحقيق دون

رئيس المجلس الشعبي البلدي، ممثل  المجلس  ، ممثل مكاتب الدراسات بالوالية،السكن والتعمير
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وقد استعنا بنتائج المقابالت لتدعيم التحليل الكيفي لنتائج  أنظر المالحق، الشعبي الوالئي(
  .اإلستمارة

 :المالحظة-3

 على االعتماد تم فقد الوصفية الدراسة في البيانات جمع في الهامة األدوات من باعتبارها      
 أو للظاهرة بالنسبة المشاهد أو المتفرج، دور الباحث فيها يمثل والتي مشاركة بغير المالحظة

 موقف إلى الستماعوا النظر سوى يتضمن ال المالحظة من النوع وهذا الدراسة، موضوع الحدث
 ألن الموضوعية، أهمها مزايا بعدة تتمتع يجعلها ما وهذا الفعلية، المشاركة دون معين اجتماعي
 .(1)فيها تأثيره يقلل مما الظاهرة عن بعيدا يكون هنا الباحث

 ضرورية وسيلة يعتبر والمعلومات البيانات جمع في عامة بصفة المالحظة استخدام أن كما      
 توفرها التي المزايا من العديد خالل من وهذا االجتماعية، الظواهر بعض دراسة في يةأساس أو

 دقة من يزيد ما وهذا طبيعية، ظروف ظل ي يريد ما على يطلع أن يستطيع الباحث أن أهمها
  .(2)عليها يحصل التي المعلومات

 :يلي كما المالحظة شبكة على االعتماد خالل من به قمنا ما وهذا     

 .منها االستفادة وأوجه بالمنطقة التنموية المشاريع مختلف على الوقوف -

 :منها الصناعية وخاصة التنموية المشروعات تلك عن الناتجة البيئية المشكالت طبيعة -
 .الخ... مخلفات ضوضاء مائي تلوث هوائي تلوث

 االجتماعيةو  الطبيعية والبيئة المواطن على البيئية المشكالت هذه عن المترتبة اآلثار -

 رسمية غير أو رسمية كانت سواء المشكالت؛ هذه مواجهة تتابع التي الجهة مالحظة -
 .بالمنطقة البيئية المشكالت هذه لحل تتبعها التي والطرق اإلجراءات على الوقوف ومحاولة

 الحصول تم التي والخرائط والتقارير المخططات مختلف على المالحظة تطبيق تم كما        
 ،البلدية ،الوالية: مثل "بسكرة" بوالية والبيئة المحلية بالتنمية المعنية الهيئات مختلف من عليها
 من وغيرها الدراسات مكاتب الفالحة مديرية والتعمير، السكن مدرية البيئة، مدرية ،البيئة مدرية

 الستبيان.بنتائجها في التحليل الكيفي لنتائج استمارة ا االستعانة، وقد تم المعنية الهيئات

                                                           

 .52، ص 2002، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 3ط، أساليب البحث العلمي في العلوم االجتماعية( فوزي غرايبية وآخرون، 1)

 .52، ص 2002ألردن، ، دار الفكر، ا1ط -النوعي والبحث الكمي البحث -البحث العلمي( ذوقان عبيدات وسهيلة أبو السيد: 2)
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 تمييد:

ناقشنا في الفصوؿ النظرية السابقة عددا مف القضايا النظرية المتعمقة بالبيئة، والتنمية        
 والعالقة بينيما.

وفي ىذا الفصؿ يتـ النزوؿ بيذه القضايا إلى أر ض الواقع مف خالؿ الدراسة الميدانية، لكي       
يتسنى لنا تشخيص الفكر البيئي في المشاريع التنموية المتواجدة عمى مستوى تراب والية "بسكرة" 

 ومحاولة الوقوؼ عف اآلثار المترتبة عف إغفاؿ ىذا البعد.

وكذا دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مجاؿ حماية البيئة لنصؿ في األخير        
 إلى معرفة مدى تطبيؽ القوانيف والتشريعات الخاصة بحماية البيئة بوالية بسكرة.
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 عرض البيانات وتفسيرىا –أوال 

 .لمنطقةبيانات تتعمق بمدى وجود البعد البيئي في المشاريع التنموية با -1

 ": يبين المشاريع التنموية األكثر انتشارا بوالية بسكرة10جدول رقم "

 الترتيب     
 
  قتراحاال

 المجموع لخامسةاالمرتبة  المرتبة الرابعة المرتبة الثالثة المرتبة الثانية المرتبة األولى

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت

 مشاريع صناعية
40 11.11 42 14.14 44 10.10 11 54.54 44 44 33 144 

 144 33 3.43 41 01.01 10 93.93 13 42.42 41 45.45 43 مشاريع فالحية

 144 33 44 44 45.45 43 11.11 40 10.10 44 45.45 14 مشاريع سكنية

 144 33 42.42 41 43.43 41 10.10 44 54.54 11 11.11 43 مشاريع تجارية

 144 33 31.31 34 44 44 44 44 42.42 41 43.43 41 مشاريع تخزينية

   55.55 33 55.55 33 55.55 33 55.55 33 55.55 33 المجموع

إف اليدؼ مف إدراجنا ليذا السؤاؿ ىو الوصوؿ إلى معرفة آراء عينة الدراسة حوؿ المشاريع       
 التنموية األكثر انتشارا عمى مستوى تراب والية "بسكرة".

( فإف المشاريع السكنية تحتؿ المرتبة األولى 41أعاله )رقـ وكما يتضح لنا مف نتائج الجدوؿ      
، وذلؾ ألف حاجة اإلنساف إلى مسكف تعد مف %10.10مف بيف المشاريع التنموية بالوالية بنسبة 

 أىـ الحاجات األساسية التي تمي حاجتو إلى الطعاـ.
استقراره فيو المكاف الحقيؽ فغالبا ما ينظر إلى المسكف باعتباره اإلطار الطبيعي لنمو الفرد و     

الذي يمجأ إليو اإلنساف ليحتمي بو وليشع فيو معظـ حاجاتو المادية والعائمية والثقافية والروحية 
 والنفسية... وغيرىا مف الحاجات األساسية لبناء حياتو.

والواقع أنو اتسعت دائرة معاني السكف ليتحوؿ مف مجرد ممجأ  يحتمي فيو اإلنساف مف     
حوش الضارية، ومف الظروؼ البيئية ليشمؿ كؿ القضايا االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الو 

بمعنى آخر تطور مفيـو المسكف مع تطور اإلنسانية ليعكس المعايير االجتماعية لمشعوب 
 وتقاليدىا وأساليب حياتيا.
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شى مع مناخ باإلضافة أف  يكوف متسقا مع بيئة المنطقة، بمعنى آخر يجب أف يتما      
الدولة الجزائرية جيودا كبيرا في مجاؿ السكف سواء تعمؽ األمر بمواد البناء أو  بذلتوقد  ؛المنطقة

بتدعيـ المواطنيف ماليا مف أجؿ ترميـ مساكنيـ إلى جانب استفادتيـ مف قروض بنكية يكوف 
نواعيا االجتماعية تسديدىا بالتقسيط لسنوات عديدة، وذلؾ بعمميا المستمر في تشييد السكنات بأ

والريفية، باإلضافة إلى مساىمة الحكومة بتقديـ تسييالت لرجاؿ األعماؿ الميتميف بشؤوف العقار 
مف أجؿ بناء سكنات بصيغتيا المختمفة )السكف االجتماعي التساىمي، والترقوي، السكف الريفي... 

والية "بسكرة" كغيرىا ، و أجؿ التخفيؼ مف حدة أزمة السكفالسكنية وذلؾ مف  غيالصوغيرىا مف 
أزمة  حدة الصيغ السكنية المختمفة مف أجؿ التخفيؼ مفمف واليات الوطف استفادت مف ىذه 

 ، وىذا ما أدى إلى أنتشار المشاريع السكنية بالمنطقةالسكف بالمنطقة
وسط  وتأتي في المرتبة الثانية المشاريع التجارية، حيث نجدىا تحتؿ واجيات الشوارع الكبرى،     

"سيدي عقبة" "لوطاية" تولقة"  "سيدي خالد كأوالد جالؿ" مدينة "بسكرة" وفي وسط الدوائر الكبرى "
تتمركز أكبر كثافة سكانية، وكذلؾ تتوفر القدرة  ، حيثمف المدف الكبيرة بالمنطقةوغيرىا 

 لفنية.ليد العاممة والكفاءات ااتمركز ة الشرائية ووسائؿ النقؿ وكذلؾ االستيالكية والقو 
التي تتمركز بالمناطؽ التالية:) لغروس، برج  ونجد في المرتبة الثالثة المشاريع الفالحية        

أما بمدية  سيدي خالد، بف عزوز، الدوسف، الزريبة، سيدي عقبة، فغالة، ، تولقة، أوالد جالؿ،
 (1) بالدجاج. ، وتعتبر المموؿ األوؿ لمواليةشتمة فيي تتميز بتربية الدواجف

تعد والية فالحية بامتياز، إال أف  جعميا  ىذا االنتشار الواسع لممشاريع الفالحية بالمنطقة    
التعمير العشوائي غير المنظـ والفوضوي الذي أنجز عمى حساب أحسف األراضي الفالحية ، 

ألؼ  124أىمكت حوالي  1441إلى غاية  1521االستقالؿ  ذتشير اإلحصائيات أنو من حيث
 .(2)ف األراضي الفالحية بالجزائر ككؿىكتار م

ىذه الظاىرة بسبب التعمير غير المنظـ والفوضوي  مستياوبسكرة واحدة مف والواليات التي        
بأكمميا ىجرت رغـ االستثمار  ب أفضؿ األراضي الفالحية، كما أف قرىالذي أنجز عمى حسا

 والدعـ الكبير الذي وجيتو الدولة لمجنوب الجزائري.

                                                           

 2013جوان  12السيد حاشيي عمريوش، رئيس مصلحة التعمري، مبدرية التعمري واهلندسة املدنية والبناء بوالية بسكرة يوم  مقابلة مع  –( 1)

  54، ص 2003تقرير  وزارة هتيئة اإلقليم والبيئة لسنة –( 2)
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وما زاد الطيف بمة ىو إىماؿ الفالحيف لألراضي الفالحية مما جعميا في حكـ الميجورة كميا        
وتركيا عرضة لمخواص والعامة الذيف تسببوا في تمويثيا بشتى الطرؽ والوسائؿ كرمي جميع أنواع 

 الفضالت المنزلية أو المتعمقة بالبناء، أو النفايات الصناعية وغيرىا...
في منطقة  نع اإلسمنتمص المختمفة أىميا:في المرتبة الرابعة المشاريع الصناعية  وتأتي      

ببمدية  الحاج "حماـ سيدي"مصنع االسمنت بالقرب مف وكذا  "جرب لحرش" ببمدية "البرانيس"
ومصنع تحويؿ  الكوابؿ" المتواجد عمى مستوى المنطقة الصناعية ببمدية "بسكرة"""جمورة" و مصنع 

مصنع  ) :تتوزع عمى المناطؽ التالية التي "الياجور"وكذا مصانع  قة الحظائر،في منطالبالستيؾ 
واحد ببمدية "البرانيس"، ثالث مصانع بالقرب مف المنطقة الصناعية وحي سيدي غزاؿ ببمدية 

كما نجد  مصنعيف اثنيف بمنطقة النشاطات الجديدة خارج بمدية "الحاجب"باإلضافة إلى  بسكرة، 
حاسي السيدة بأوالد ) يف لمجبس بمنطقة النشاطات الجديدة التي  تتواجد بطريؽ أيضا مصنع

كمـ عف المناطؽ  3أو  2(، ناىيؾ عف المحاجر التي تنتشر "ببمدية الحاجب" تبعد بحوالي ) جالؿ
ومصنع  البسكويت ببمدية "بسكرة" مصنعأما المستثمرات الغذائية فتتمثؿ أىميا في العمرانية(، 
  . " مور بمنطقة النشاطات بمدية "تولقةتكييؼ الت

في األخير نجد المشاريع التخزينية، حيث تتواجد أغمبيا وسط النسيج العمراني، إذ  و        
 المواطنيف أجزاء مف مساكنيـ أو مساكنيـ كميا إلى مخازف. بعض يحوؿ

 ية بسكرة: يبين أىمية المشاريع التنموية المتواجدة عمى مستوى تراب وال10جدول رقم 
 الترتيب             

 قتراحاال
 المجموع الخامسة المرتبة المرتبة الرابعة المرتبة الثالثة المرتبة الثانية المرتبة األولى

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت
 توفير فرص العمل

11 54.54 42 14.14 42 14.14 40 11.11 41 42.42 33 144 
تحسين الحالة 

 االقتصادية
43 11.11 43 11.11 41 11.11 13 93.93 41 43.43 33 144 

زيادة االىتمام 
 بالنظافة

44 44 41 11.11 40 11.11 44 44.44 10 20.20 33 144 

ارتفاع مستوى 
 المعيشة

40 11.11 43 45.45 10 50.50 11 33.33 41 43.43 33 144 

تقديم بعض 
 الخدمات الضرورية

43 11.11 11 93.93 40 11.11 41 11.11 41 11.11 33 144 

 المجموع
33 55.55 33 55.55 33 55.55 33 55.55 33 55.55   
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 ف توجيو توطيف المشاريع التنموية سواء الخاصة منيا أو العامة يتـ لتحقيؽ عدة أىداؼ منيا:إ 
وذلؾ إذا كاف القصد ىو استثمار بعض الموارد والثروات التي تختص  األىداف االقتصادية: -

معينة، أو كاف القصد ىو إضافة بعض القدرات االقتصادية لممنطقة المقصودة أو  بيا منطقة
 االستفادة مف بعض المزايا االقتصادية التي تتمتع بيا تمؾ المنطقة.

وذلؾ إذا كاف توطيف المشاريع التنموية ييدؼ إلى تحقيؽ غايات  :األىداف االجتماعية -
سكاني والتقميؿ مف درجة الفوارؽ االجتماعية اجتماعية، مثؿ تحقيؽ التوازف واالستقرار ال

والجيوية في االستفادة مف جيود التنمية الوطنية، أو تحقيؽ بعض التغيرات االجتماعية في 
 مجاالت معينة إلى غير ذلؾ مف الغايات االجتماعية الكثيرة.

إذا كاف  : وقد يتـ توطيف المشاريع التنموية لتحقيؽ أىداؼ سياسية، وذلؾاألىداف السياسية -
األمر يتعمؽ ببعض المشاريع الصناعية ذات الطبيعة اإلستراتيجية، مف أجؿ توطينيا في مواقع 

 آمنة تتمتع بقدر معيف مف الحماية.

: كما يتـ توطيف المشاريع التنموية وفؽ عوامؿ بيئية بغرض االستفادة مف األىداف البيئية -
مكانياتيا التي تفيد في الت قميؿ مف التموث، خاصة يتعمؽ ببعض المشاريع بعض مزايا المنطقة وا 

 .(1)الصناعية المموثة لمبيئة

ذا قرانا ىذا الكالـ مع إجابات أفراد عينة الدراسة، نجد أنيا ترى أف وجود ىذه المشاريع         وا 
( أدى بالدرجة األولى إلى زيادة فرص العمؿ وذلؾ بتوفير 41وية السابقة الذكر )جداوؿ رقـ التنم
 مف أفراد عينة الدراسة.%01.01عدد ممكف مف مناصب الشغؿ وقد عبرت عف ذلؾ نسبة اكبر 
وتتمثؿ  %32.32بنسبة  -تقديـ بعض الخدمات الضرورية –تمييا في المرتبة الثانية عبارة      

 أساسا في تمبية الحاجات األساسية لممواطنيف بوالية بسكرة، وخاصة االستيالكية والتجييزية.
ثـ تحسيف  %01.01في المرتبة الثالثة بنسبة  - ارتفاع مستوى المعيشة -د عبارة ثـ نج     

في حيف تأتي عبارة االىتماـ  %35.35الحالة االقتصادية في المرتبة ما قبؿ األخيرة بنسبة 
ويتضح مف خالؿ ىذه النتائج استحواذ العامؿ  ،%31.31بالمحيط، في المرتبة األخيرة بنسبة 

نتائجو آنية وتتعمؽ بصاحب  ألفاقي األىداؼ األخرى لممشاريع التنموية، نظرا االقتصادي عمى ب
حكـ عمى نجاح أو فشؿ مشروعو مف خالؿ أىميتو تالمشروع في المقاـ األوؿ، ىذا األخير الذي ي

االقتصادية وقد توافقت ىذه النتيجة مع "دراسة إحساف محمد حفظي"  حوؿ استراتيجية التنمية في 
مف خالؿ  -مدينة اإلسكندرية-لث، دراسة لبعض مشروعات التنمية وعالقتيا بالبيئة في العالـ الثا

                                                           

 31-30، ص ص 2000، ، شركة، دار األمة، اجلزائر1، طالتوطين الصناعي في الفكر والممارسةحممد حممود بوخلوف: –( 1)
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ؿ شنتائجيا التي تقضي باألىمية االقتصادية لممشروعات التنموية في الحكـ عمى نجاح أو ف
 . (1)المشروع في تحقيؽ أىدافيا التنموية التي حددىا مخططو اإلستراتيجية التنموية

 األسس التي تقوم عمييا دراسة المشاريع التنموية بالمنطقة: يبين 19جدول رقم 
 الترتيب             

 االقتراح
 المجموع المرتبة الرابعة المرتبة الثالثة المرتبة الثانية المرتبة األولى

 % ت % ت % ت % ت % ت
الفوائد المادية المرجوة من 

 المشروع
10 50.50 11 33.33 41 43.43 43 11.11 33 144 

مناسبة الموقع إلقامة  
 المشروع

45 13.13 10 50.50 14 34.34 44 44 33 144 

أنواع المموثات التي قد تنشأ 
 من المشروع

41 41.41 41 11.11 14 34.34 12 54.54 33 144 

 صحة المواطن
44 10.10 43 45.45 11 93.93 14 34.34 33 144 

 المجموع
33 55.55 33 55.55 33 55.55 33 55.55   

تيدؼ دراسة المشروع قبؿ تنفيذه إلى اختيار أمثؿ لموقع المشروع كما تيدؼ إلى حماية        
المحيط بما يحتويو مف مساحات طبيعية، ومناظر وحيوانات، وبصفة عامة المحافظة عمى 
التوازنات الحيوية، كما تسعى إلى حماية الصحة العامة لمسكاف والمحافظة عمى انسجاميـ  مع 

 .(2)تيـ الحضرية والريفيةمحيطا

الدراسة إذ كاف ليـ رأي مخالؼ  عينةإف ما أشرنا في ىذه الفقرة ال يتماشى مع رأي أفراد      
فيما يتعمؽ باالعتبارات التي درست عمى أساسيا المشاريع التنموية بوالية بسكرة قبؿ تنفيذىا، حيث 

 صنفت ىذه االعتبارات كما يمي:

، %01.01في المرتبة األولى بنسبة  -ئد المادية المرجوة مف المشروع الفوا -جاءت عبارة     
يمييا مناسبة إلقامة المشروع في المرتبة الثانية وفي المرتبة الثالثة نجد صحة المواطف بنسبة 

إف ىذه  %04.04وفي المرتبة األخيرة أنواع المموثات التي قد ينشأ عف المشروع بنسبة  32.32%
بيف عيديف متباينيف، عيد قديـ داـ إلى حدود نياية التسعينات، اما إلى التفريؽ النتائج تجرنا إلز 

اتصؼ بغياب أي اعتبار لممعطيات البيئية في توطيف المشاريع التنموية، وعيد جديد بدأ مع 

                                                           

 .353إحسان حممد حفظي، مرجع سابق، ص –( 1)
 .215املنظمة العربية للثقافة والرتبية والعلوم، مرجع سابق ،ص –( 2)
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المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، حيث بدأت خاللو  43/14صدور قانوف رقـ 
 دريجيا، لكف بخطى ضئيمة في اختيار موقع المشاريع التنموية.البيئة تدخؿ ت

ومف خالؿ نتائج الجدوؿ نالحظ أف العامؿ األساسي الذي اعتمد في دراسة موقع ىذه       
المشاريع التنموية )القديمة( ىو العامؿ االقتصادي ألف اليدؼ األساسي ليذه المشاريع التنموية، 

 ( ىو زيادة اإلنتاج مف أجؿ تحقيؽ الربح.41) كما سبؽ وأشرنا في الجدوؿ رقـ

وذلؾ مف خالؿ توفر  ثـ نجد عمى مستوى االختيار الثاني )مناسبة الموقع إلقامة المشروع(،      
بعض المواد الخاـ  ؛ حيث توجدالمادة الخاـ، سواء كانت مصدرا لمطاقة أو مادة خاـ قابمة لمتصنيع

ثقميا مثؿ المواد الخاـ  بسبب إذا شحنت إلى أماكف بعيدة باىظة مبالغالتي تبمغ تكاليؼ نقميا 
وبالتالي تقاـ الصناعة بالقرب مف مكاف استخراج مادتيا األولية،   ،المستخدمة في صناعة األجور
كذلؾ األمر بمنسبة   ي اإلسمنت ببمديتي "لبرانيس" و "جمورة"وكذلؾ األمر بالنسبة لمصنع

مف بمدية الحاجب  بالقربلمحاجر المنتشرة األمر أيضا با جالؿ ويتعمؽلمصنعي الجبس بأوالد 
كؿ ىذه المحاجر أقيمت بالقرب مف مكاف استخراج مادتيا األولية، بغض النظر إلى  والمالحظ أف

 البيئة المحيطة واألضرار التي تمحقيا بيا.

المشاريع التنموية أما العامؿ البيئي فيو يأتي في المرتبة األخيرة، وىذا ما يعني أف دراسة        
ستراتيجية، بمعنى آخر لـ يكف  ا)القديمة( كما سبؽ وأشرنا تمت أساس عمى عوامؿ اقتصادية وا 

 لالعتبارات البيئية في دراسة ىذه المشاريع أي دخؿ.

الذي يتعمؽ بحماية البيئة في إطار  43/14كما أف المشاريع التي تأتي بعد صدور قانوف        
 ال يزاؿ البعد البيئي غير واضح المعالـ فييا. التنمية المستدامة،
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 :يبين الجيات المعنية بدراسة المشاريع التنموية قبل تنفيذىا -15جدول رقم 

             
 الترتيب

 قتراحاال

 المرتبة الخامسة المرتبة الرابعة المرتبة الثالثة المرتبة الثانية المرتبة األولى
 

 المجموع بعةالمرتبة السا المرتبة السادسة

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت
 مديرية البيئة

41 11.11 10 50.50 14 34.34 41 42.42 41 42.42 44 44.44 44 44.44 33 144 
 مكاتب الدراسات

13 93.93 14 34.34 42 14.14 41 42.42 41 42.42 44 44.44 44 44.44 33 144 
مختصين في البيئة 

 تعينيم البميدة
43 45.45 41 42.42 13 93.93 14 34.34 40 11.11 41 43.43 44 44 33 144 

مختصين في البيئة 
 تعينيم الوالية

41 43.43 43 45.45 44 44.44 11 54.54 14 34.34 43 45.45 41 43.43 33 144 

مدرية السكن 
 والتعمير

41 11.11 40 11.11 40 11.11 41 42.42 13 93.93 43 45.45 41 42.42 33 144 

مدرية الطاقة 
 والمناجم

41 43.43 44 44 44 44.44 44 44.44 41 43.43 13 33.33 44 10.10 33 144 

 كل ىذه الجيات
41 11.11 44 44 44 44.44 41 42.42 41 43.43 43 45.45 11 33.33 33 144 

 المجموع
33 55.55 33 55.55 33 55.55 33 55.55 33 55.55 33 55.55 33 55.55 55.

55 
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صناع القرار والمسئوليف عف اإلدارات البيئية سواء عمى المستوى الوطني أو المحمي، إف 
يـ معمومات وبيانات جيدة حوؿ المشاكؿ التي تيدد البيئة، وال يكوف ذلؾ إال مف ليجب أف تتاح 

خالؿ إنشاء قاعدة معمومات بيئية توفر كافة البيانات المطموبة لرسـ صورة حقيقية عف حجـ 
التي تصنعيا الدراسات واألبحاث البيئية، في  تالبيئية، وتبدو فائدة قاعدة المعموما المشكالت

كونيا عالوة عمى تقديميا المعمومات الكافية لألجيزة اإلدارية القائمة عمى حماية البيئة، فإنيا 
تساىـ في إتاحة اإلرشادات والمساعدات لألشخاص المقدميف عمى إنشاء مشروعات تنموية بإعداد 

 الدراسات الالزمة لمحصوؿ عمى الترخيص بإنشاء.

ة تكوف عمى عمـ بيذه األبحاث والدراسات، يستدعي إيجاد كوادر إدارية وفنية مدربواألمر ىنا 
وىذه المسؤولية تقع عمى عاتؽ كافة الجيات اإلدارية في الدولة عمى جميع مستوياتيا المركزية 

 لحماية البيئة. والمحمية بحيث تعمؿ وبالتنسيؽ فيما بينيا

وىذا ما يتضح مف نتائج دراستنا الميدانية وحسب رأي أفراد عينة الدراسة )الفاعميف المحمييف       
لمتنمية المستدامة بوالية بسكرة( فإف مسؤولية القياـ بالدراسة العممية والفنية لممشاريع التنموية 

ئة عمى مستوى اإلدارات المحمية بالمنطقة تقع عمى عاتؽ كافة الجيات المختصة بحماية البي
بالوالية، إذ تبيف نتائج الجدوؿ أعاله أف مكاتب الدراسات تحتؿ المرتبة األولى ضمف قائمة 
الجيات المعنية بدراسة ىذه المشاريع وحسب رأي أحد ممثمي مكاتب الدراسات بوالية بسكرة "بف 

لدراسات )تابعيف إما لموالية أو عيسى شاكر" فإف دراسة المشروع تتـ أوال عمى مستوى مكاتب ا
البمدية وفي بعض األحياف مكاتب دراسات خاصة(، حيث تقـو ىذه المكاتب بدراسة ومتابعة 
االشتراطات الخاصة بمختمؼ أنواع المشاريع التي تقاـ عمى مستوى الوالية، سواء كانت صناعية 

ي ىذه المشاريع سواء مف الناحية أو تجارية أو سكنية، إذ يتـ تحديد االشتراطات الواجب توفرىا ف
 .    (1)االجتماعية أو اليندسية أو البيئية أو األمنية أو المناخية أو الصحية

 41وتصنؼ أفراد عينة الدراسة مدرية البيئة بالوالية في المرتبة الثانية فقد جاء في المادة       
ة في الوالية، فإنيا تقـو وفي المتضمف إحداث مفتشيات لمبيئ 24-52مف المرسـو التنفيذي رقـ 

امج لحماية البيئة الية والبمدية، بإعداد وتنفيذ بر إطار االتصاؿ مع األجيزة األخرى في الدولة والو 
يرات المنصوص عمييا في شعبر كافة تراب الوالية، وكذا فإنيا تتولى تسميـ الرخص واإلذف والتأ

، وتقترح كؿ اإلجراءات والتدابير التي تيدؼ إلى التشريع والتنظيـ المعموؿ بيما في المجاؿ البيئي
تحسيف التراتيب التشريعية والتنظيمية التي ليا صمة بحماية البيئة كما أنيا وباالتصاؿ مع األجيزة 

                                                           

 ..(02)أنظر دليل املقابلة رقم. 2013جوان  14مقابلة مع السيد بن عيسى شاكر، دمثل مكاتب الدراسات املعمارية بوالية بسكرة يوم –( 1)
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األخرى في الدولة فإنيا تقـو باتخاذ كؿ التدابير الرامية إلى الوقاية مف كؿ أشكاؿ التدىور البيئي 
والتصحر وانجراؼ التربة والحفاظ عمى التنوع البيولوجي وتنمية وصيانة ومكافحتو السيما التموث 

تولى أعماؿ اإلعالـ والتربية وترقية المساحات الخضراء والنشاط البستني كما ت الصيدية الثروات 
يجد أف  24-52إف المتمعف لنص ىذه المادة مف المرسـو التنفيذي رقـ     .  (1)وعية البيئيةوالت

ة تمثؿ الجياز الرئيسي التابع لمدولة في مجاؿ مراقبة تطبيؽ القوانيف والتنظيمات مدرية البيئ
ؿ بيا، كما يتضح مف ىذا المرسـو أف مجاؿ تدخميا واسع تصالمتعمقة بحماية البيئة أو التي ت

 يشمؿ كؿ األعماؿ والنشاطات والمياـ التي تقتضييا مقتضيات الحماية البيئية.

ي مدرية البيئة "السيد فروؽ محي الديف" فإف مدرية البيئة بوالية بسكرة وحسب رأي أحد ممثم     
والتي تقـو بيا مكاتب دراسات  ة لممشاريع التنموية قبؿ تنفيذىاتقـو بإعداد دراسة التأثير عمى البيئ

معتمدة مف طرؼ وزارة البيئة، وبعد إطالع مدرية البيئة عمى نتائج ىذه الدراسات، فإنيا تتولى 
الرخص، واإلذف والتأشيرات المنصوص عمييا في التشريع والتنظيـ المعموؿ بيما في  تسميـ

 المجاؿ البيئي.َ 

ولكف مف خالؿ زيارتنا المتكررة لمدرية البيئة بوالية بسكرة ومالحظتنا المباشرة لظروؼ العمؿ      
يعمموف في إطار بيا، لفتت انتباىنا مالحظة ميمة وىي أف أغمب الموظفيف عمى مستوى المدرية، 

)عقود ما قبؿ التشغيؿ، أو إدماج( وىـ مف حممة شيادات جامعية في اختصاصات مختمفة وكميا 
بعيدة كؿ البعد عف المجاؿ البيئي مثؿ اختصاص إعالـ واتصاؿ، اقتصاد....الخ، باستثناء 

فالحية، موظفيف اثنيف أحدىما ميندس معماري، والثاني حامؿ لشيادة   الميسانس في العمـو ال
ولعؿ عدـ تخصص الموظفيف في مدرية البيئة يقمؿ مف قيمة وصحة الدراسات التي تقـو بيا ىذه 
الييئة وكما سبؽ وأشرنا فإف مدرية البيئة تقـو بمياميا بالتنسيؽ مع باقي الجيات المعنية بحماية 

ة الثالثة مف حيث البيئة بالمنطقة، وحسب رأي أفراد عينة الدراسة فإف البمدية تأتي في المترتب
 44-54تصنيؼ الجيات المعنية بدراسة المشاريع التنموية قبؿ تنفيذىا حيث يتضمف القانوف رقـ 

المتعمؽ بالبمدية بعض المواد ذات العالقة بالبيئة والتي تندرج في صميـ صالحيات البمدية، حيث 
مجمس الشعبي البمديف تيتـ منو عمى: "إمكانية تشكيؿ لجاف دائمة او مؤقتة لم 10تنص المادة رقـ 

، وىو ما يوفر إمكانية إنشاء لجنة خاصة بالبيئة، لكف الواقع الميداني (2)بالقضايا الحساسة لمبمدية"

                                                           

مؤرخة يف  07يتضمن إحداث مفتشية للبيئة يف الوالية )ج ر عد  1996يناير  27مؤرخ يف  96-69من مرسوم تنفيذي رقم  02ادة امل–( 1)
 (1996يناير 28

خر ، خمرب الدراسات األحباث حول املغرب والبوإستراتيجية الحماية األوساط الطبيعية البيئة في الجزائر، التأثير علىعزوز كردون وآخرون: –( 2)
 14األبيض املتوسط، جامعة منتوري، قسنطينة، دون سنة، ص .
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بوالية بسكرة يظير أف معظـ المجالس البمدية الت توجد بيا لجنة خاصة بالبيئة وخاصة البمديات 
الييكؿ التنظيمي لمبمديات تابعة لمدريات أخرى  النائية، كما أف المصالح اإلدارية المكمفة بيا في 

وليس ليا ىوية في الييكؿ التنظيمي لمبمديات تابعة لمدريات أخرى وليس ليا ىوية إدارية، وىذا 
 مؤشر صارخ عمى عدـ إدراؾ الجماعات المحمية ألىمية دراسة المشروع التنموي قبؿ تنفيذه.

 101-43بي الوالئي، وحسب المرسـو التنفيذي رقـ ويأتي في الترتيب الرابع المجمس الشع      
ييئة العمرانية تفإنو يعمؿ وبالتنسيؽ مع المجالس الشعبية البمدية بالمشاركة في تحديد مخطط ال

ومراقبة تنفيذه كما يقـو الوالي بتسميـ االستغالؿ إذا كاف المشروع ينتمي إلى فئة المنشأة المصنفة 
ف طمبات دراسة أو موجز التأثير عمى البيئة يتـ إبداعيا لدى الوالي مف الفئة الثانية، كذلؾ نجد أ

المختص إقميميا والذي يقـو بفتح تحقيؽ عمومي، حيث يقـو الوالي بتعييف محافظ يكمؼ بإجراء 
التحقيقات وجمع المعمومات بيدؼ توضيح العوائؽ المحتممة لممشروع عمى البيئة، وبعد نياية 

رساؿ ممؼ دراس لى ا  ة أو موجز التأثير إلى الوزير المكمؼ بالبيئة بالنسبة لدراسة التأثير و التحقيؽ وا 
مدرية البيئة بالنسبة لموجز التأثير، يقـو الوالي ىنا بإصدار الموافقة عمى موجز التأثير أو رفضو، 
وبإبالغ صاحب المشروع بذلؾ، أما في حالة دراسة التأثير فإف الوالي يستمـ قرار الموافقة عمى 

. لكف الواقع الميداني يوضح لنا قمة (1)اسة التأثير ورفضو مف الوزير، ثـ يقـو بتبميغو إلى المعنيدر 
اىتماـ المجمس الوالئي بقضايا البيئة بصفة عامة كذلؾ نالحظ قمة العمالة المؤىمة والمختصة في 

بيانات التي تصؿ مثؿ ىذه الدراسات البيئية لممشاريع التنموية، مما يقمؿ مف قيمة المعمومات وال
بالمنطقة لكف ولألسؼ تتـ الموافقة في كثير مف األحياف عمى موجز التأثير دوف  المسئوليفإلى 

التأكد مف صحة المعمومات والتحقيقات التي أجريت مف خالؿ دراسة المشروع ومعرفة عوائقو عمى 
 البيئة.

ة ولعمى تصنيؼ أفراد العينة ونجد في المرتبة الخامسة مدرية السكف والتعمير بالوالي       
)الفاعميف المحمييف لمتنمية المستدامة بوالية بسكرة( في ىذه المرتبة يعود إلى انطالقيـ مف القانوف 

المتعمؽ بالقواعد العامة  51/131المتعمؽ بالتييئة والتعمير والمرسـو التنفيذي رقـ  54/15رقـ 
 لمتييئة والتعمير في الجزائر.لمتييئة والتعمير الذي يشكؿ المرجعية األساسية 

مادة فيو إلى البيئة،  05يشير إلى ثالث مواد فقط مف جممة  51/131فالمرسـو التنفيذي رقـ      
منو "منح السمطات البمدية سمطة رفض رخصة البناء أو التجزئة إذا كانت  41حيث تذكر المادة 

شريطة تطبيؽ التدابير الضرورية لحماية  األعماؿ المبرمجة ليا عوائؽ ضارة بالبيئة، أو أف تمنحيا
                                                           

 .239، مرجع سابق، صحماية البيئة من التلوث بالمواد اإلشعاعية والكيماويةعلي سعيدان، –( 1)
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منو  14المتعمؽ بدراسة التأثير عمى البيئة" كما تنص المادة  54/134البيئة طبقا ألحكاـ المرسـو 
عمى "وقؼ منح رخصة البناء لممؤسسات الصناعية،عمى  فرض حتمية معالجة مالئمة لتصفية 

 التموث والمواد الضارة بالصحة العمومية والضجيج".

مادة لتتضمف قضايا البيئة،  41فيو يخصص ثالث مواد فقط مف بيف  54/15أما القانوف       
حيث تحدد المادة األولى منو أىداؼ التييئة والتعمير في "وقاية المحيط واألوساط الطبيعية 

 .(1)والمناظر والتراث الثقافي والتاريخي"

لمواد التي تتناوؿ قضايا البيئة، واإلشارات والممفت لمنظر في ىذه التشريعات ىو محدودية ا     
ب غيالقميمة المخصصة ليا، تركز عمى مشاكؿ التموث وحماية األرض الزراعية، في حيف 

اإلنساف كعنصر أساسي في ىذه البيئة، وغيب حقو في العيش في بيئة نظيفة وجميمة وكذا حؽ 
 أبنائو واألجياؿ القادمة في ذلؾ.

ت التييئة والتعمير الجزائرية، ممثمة في المخطط التوجييي لمتييئة كذلؾ إف تحميؿ أدواو     
يوضح ضعؼ االىتماـ بالبعد البيئي في دراسة  POSومخطط شكؿ األراضي  PDAUوالتعمير 

ومنيجية أعدادىا، وذلؾ ألف القضايا المرتبطة بمعالجة مشاكؿ اإلسكاف والمرافؽ، تأثر في عممية 
ولويات التييئة والتعمير بالنسبة لصور استغالؿ األرض واستعجاالت اتخاذ القرارات، وفي تحديد أ

 تنفيذ البرامج.

وتأتي في المرتبة ما قبؿ األخيرة مدرية الطاقة والمناجـ، ىذه األخيرة التي تنتمي إلى المجاف    
الوالئية لمراقبة المؤسسات المصنفة، والتي تتولى السير عمى احتراـ التنظيـ المطبؽ عمى 

سسات المصنفة، وكذا مراعاة مدى مطابقة المؤسسات الجديدة لنص مقرر الموافقة المسبؽ المؤ 
إلنشاء المؤسسات المصنفة، كما تتولى فحص طمبات إنشاء المؤسسات المصنفة، فيذه المجاف 

 . (2)تعتبر بمثابة ممر إجباري لمحصوؿ عمى التراخيص والتصريحات المتعمقة بيذه النشأة 

مدرية الطاقة والمناجـ بيذه المرتبة يعود إلى  -لييئةا)أفراد عينة الدراسة( ليذه  وضع ولعؿ      
كونيا تنتمي إلى المجاف متعددة التمثيؿ، ىذه األخيرة التي يكوف مجاؿ تدخميا مختص بمجاؿ 

 .إلنشائياتحديده وفؽ النصوص القانونية معيف يتـ 

                                                           

 .13عزوز كردون وآخرون:  مرجع سابق، ص–( 1)
 .239علي سعيدان:  مرجع سابقن ص–( 2)
 صباحا  10على الساعة   2013جوان1ثل مدرية البيئة بوالية بسكرة يوم ( مقابلة مع السيد قروف حمي الدين دم2)
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لمرتبة األخيرة ضمف قائمة الييئات المعنية فيي تأتي في ا -كؿ ىذه الجيات –أما عبارة       
ألف  .(1)بدراسة المشاريع قبؿ التنفيذ، حيث كاف يفترض أف تأتي ىذه العبارة في المرتبة األولى،

دراسة المشروع قبؿ التنفيذ يتطمب تضافر جيود كؿ ىذه الجيات، والييئات المحمية والتنسيؽ فيما 
يصاؿ ىذه بينيا مف أجؿ إتاحة كؿ المعمومات والب يانات المتعمقة بمشروع معيف قبؿ تنفيذه، وا 

بالمنطقة )الفاعميف المحمييف( مف أجؿ اتخاذ القرارات المناسبة  المؤوليفالمعمومات والبيانات إلى 
 والسميمة.

عف دراسة ىذه المشاريع التنموية،  المسئولةلكف الواقع الميداني يثبت أف كثرة ىذه الجيات     
في الصالحيات والمياـ بيف جيات مختمفة، مما أدى إلى صعوبة التنسيؽ فيما نتج عنو توزيع 

أثر سمبا عمى صحة ودقة المعمومات والبيانات التي تصؿ إلى أصحاب القرار،  الشيء الذيبينيا 
 خاصة وأف ىذه الدراسات يقـو بيا في غالب األحياف أشخاص غير متخصصيف في مجاؿ البيئة.  

 وأسباب عدم المالءمة عدمو،مالءمة موقع الوحدات الصناعية من : يبين 14جدول رقم 

 % ت البدائؿ

 ال

 14.11 41 قربيا مف المناطؽ السكنية

 40.11 12 إقامتيا عمى أراضي صالحة لمزراعة

 41.12 41 ارتفاع تكاليؼ النقؿ بالنسبة لممنتجات

 13.13 15 المجموع

 01.01 10 نعـ

 55.55 33 المجموع

سبؽ وأشرنا في بداية دراستنا ىذه أف المقصود بالبيئة ىو "ذلؾ الفضاء الواسع الذي تتحرؾ       
في نطاقو المنشاة الصناعية وتتفاعؿ مع عناصره المختمفة؛ االجتماعية منيا والثقافية واالقتصادية 

تعمؿ واإلدارية والسياسية وغيرىا، فالمنشأة الصناعية في عمميا ونشاطيا الداخمي والخارجي 
بقدرات محددة، ووفؽ عقالنية معينة. ولذلؾ فإف إضافتيا إلى بيئة معينة يعني إضافة تمؾ القدرات 

               لتتفاعؿ مع القدرات والعقالنيات التي تتوفر عمييا تمؾ البيئة، والسائدة فييا.
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لذي يعني اختيار ومف ىنا تبرز إحدى جوانب اإلشكالية السوسيولوجية لمتوطيف الصناعي، وا     
وسط أو بيئة معينة إلقامة صناعة أو صناعات معينة، أي اختيار المواقع والبيئات المناسبة 

إلقامة المشروعات الصناعية وتوزيعيا عمى الرقعة  يا واجتماعيا وبيئيا وحتى سياسيااقتصاد
الجغرافية لمبالد، بغرض الحصوؿ عمى نسيج صناعي وطني ذي غايات واضحة ومحددة 

. ولقد أولت الحكومة الجزائرية منذ االستقالؿ أىمية كبيرة لتعديف وتصنيع ىذه الخامات، (1)مسبقا
قصد تنمية الثروة الصناعية الوطنية التي تحتوي اليـو عمى الكثير مف اإلنجازات الضخمة 

 واألساسية.

لكبرى، لكف عمى الحزاـ الساحمي والمدف ا -سابقا-ورغـ تمركز أغمب الصناعات الضخمة      
بعد االستقالؿ عممت الدولة عمى تدعيـ ىذا القطاع الياـ وتنويعو ونشره عمى مختمؼ واليات 

ووالية "بسكرة" واحدة" مف ىذه الواليات التي استفادت مف العديد مف أنواع الصناعات،  ،الوطف
ر،كذلؾ ، المحاج، الجبساالسمنتجور، صناعة مواد البناء والتي تحتوي عمى معامؿ األمثؿ 

 وغيرىا مف الوحدات الصناعية الموزعة عمى تراب الوالية. ..مصنع الكوابؿ

 موقع الوحدات الصناعية، مف عدمو صرحت مالءمةوعند سؤالنا ألفراد عينة الدراسة حوؿ      
مف أفراد عينة  %13.13نسبة بمالءمة موقع الوحدات الصناعية ، بينما تقر  % 01.01نسبة 

 ءمة موقع الوحدات الصناعية بوالية "بسكرة".الدراسة بعدـ مال
 ت ذلؾ إلى عدة أسباب منيا:  وأرجع   

 .%40.11إقامتيا عمى أراضي صالحة لمزراعة بنسبة  أوال: 
 %14.11قربيا مف المناطؽ السكنية بنسبة  :ثانيا

  %41.12ثالثا: ارتفاع تكاليؼ النقؿ بالنسبة لممنتجات بنسبة 
أنية ليذه النتائج تستوجب عمينا التفريؽ بيف عيديف مختمفيف عيد قديـ داـ إف القراءة المت       

القاضي بحماية البيئة في إطار  43/14إلى حدود أواخر التسعينات أي قبؿ صدور القانوف رقـ 
التنمية المستدامة، فالوحدات الصناعية المقامة قبؿ ىذا العيد كاف غرض الدولة الجزائرية منيا 

تضمف تشغيؿ أكبر عدد ممكف مف العاطميف عف العمؿ، وترسيخ أسس قوية، إقامة صناعات 
قصد تطوير قطاع صناعي قوي ومتنوع، وفرضت عمى القطاع العاـ نوعا مف االستراتيجية فيما 

والتي تعتمد  -حاليا-استراتيجية القطاع الخاص مع يخص التوطيف الصناعي تتشابو إلى حد ما
                                                           

 25حممد حممود بوخلوف،  مرجع سابق، ص–( 1)
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المدف وىذا ما أدى إلى تمركز أغمب الوحدات الصناعية بضواحي  أساسا عمى الجدوى االقتصادية
بسكرة )  توجد بالقرب مف المنطقة الصناعية وحي سيدي  جور المحاطة بمدينةياكمصانع ال

بمدية "لبرانيس" ب  االسمنت وكذلؾ مصنع ومصنع الكوابؿ بالمنطقة الصناعية ببمدية بسكرة غزاؿ( 
 الحاجب ... وغيرىا  ب مف بمدية بالقر وعشرات المحاجر المنتشرة 

كما أف الوحدات الصناعية التي أقيمت عمى مستوى تراب الوالية بعد صدور قانوف حماية      
وربما  عد البيئي غير واضح المعالـ فيياال يزاؿ الب 43/14البيئة في إطار التنمية المستدامة رقـ 

إلى القطاع الخاص، وكما ىو معروؼ يعود ذلؾ إلى كوف أغمب ىذه الوحدات الصناعية تنتمي 
فإف اليدؼ األساسي ليذا القطاع ىو الربح بغض النظر عف اآلثار التي يمكف أف يحدثيا عمى 

 البيئة.
حسب ما  -نقص الكفاءات المختصة بدراسة )األثر البيئي لممشاريع( بوالية بسكرة وقد أدى     

جعؿ إلى  لمعنية بمثؿ ىذه الدراسات البيئية لمجيات ا -توصمنا إليو مف خالؿ المالحظة المباشرة
تمتاز بالعمومية، وتقتصر عمى وجية نظر المتعامؿ  (تقاـ حوؿ مشروع معيف)ىذه الدراسات التي 
وبالتالي أقيـ بعضيا عمى حساب أحسف األراضي الزراعية بالوالية، والبعض االقتصادي فقط. 

مف مف مصادر الطاقة وبالقرب مف  رببيا اآلخر أقيـ بالقرب مف التجمعات السكنية بغرض تق
 خطوط االتصاؿ وكؿ الصالحيات الخاصة بعمؿ ىذه المشاريع.
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 : يبين االعتبارات التي يجب مراعاتيا عند التخطيط إلنشاء ىذه الوحدات الصناعية13جدول رقم 

 الترتيب                      
 
 قتراحاال

 المجموع المرتبة السادسة المرتبة الخامسة المرتبة الرابعة ة الثالثةالمرتب المرتبة الثانية المرتبة األولى

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت
ممة المموثات أن تكون ج

الصادرة عنيا في الحدود 
 المسموح بو دوليا

13 93.93 43 45.45 42 14.14 41 42.42 43 45.45 42 14.14 33 144 

 بعدىا عن المناطق السكنية
14 34.34 10 50.50 41 11.11 41 42.42 41 42.42 44 44.44 33 144 

 بعدىا عن األراضي الزراعية
41 11.11 45 13.13 45 02.02 42 14.14 43 45.45 41 43.43 33 144 

انخفاض تكاليف النقل 
 بالنسبة لممنتجات

44 44.44 41 43.43 41 11.11 11 54.54 44 10.10 40 11.11 33 144 

ات قرب المصنع من خدم
 التشغيل

41 43.43 43 45.45 41 11.11 41 11.11 11 99.99 44 10.10 33 144 

وجود مساحات شاسعة غير 
 مشغمة

40 11.11 43 45.45 43 45.45 43 45.45 42 14.14 10 50.50 33 144 

 المجموع
33 55.55 33 55.55 33 55.55 33 55.55 33 55.55 33 55.55   
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( أف توطيف المشاريع التنموية بوالية بسكرة يقـو 43ئج الجدوؿ رقـ )سبؽ وأشرنا مف خالؿ نتا
بالدرجة األولى عمى الفوائد المادية لممشروع باإلضافة إلى مناسبة الموقع إلقامة المشروع، مف 

 خالؿ توفر السوؽ االستيالكية، ونقؿ المواد األولية، وكذلؾ اليد العالة.
بوالية بسكرة -ي بصفة عامة والصناعية بصفة خاصةبمعنى آخر أف المشاريع التنمو       

توطنت بناء عمى العامؿ االقتصادي الذي حدده أصحاب ىذه المشاريع، وبالرجوع إلى نتائج 
غير راضيف بموقع الوحدات  13,13( نجد أف أغمب أفراد عينة الدراسة بنسبة 41الجدوؿ رقـ )

 الصناعية المقامة عمى مستوى تراب الوالية.
عند سؤالنا عف االعتبارات التي يجب مراعاتيا عند التخطيط إلنشاء الوحدات الصناعية و      
 جاءت إجابتيـ مصنفة ما يمي: -في المشاريع المستقبمية -بالوالية
يجب أف تكوف جممة المموثات الناتجة عف مجموع المنشآت الصناعية  - جاءت عبارة       

؛  وال % 35.35في المرتبة األولى بنسبة  -بيا دوليا في المنطقة الواحدة في الحدود المسموح
يتـ ذلؾ إال باختيار الموقع الذي تقاـ عميو المناطؽ الصناعية إذ يجب أف يكوف مناسبا لنشاط 
المنشأة الصناعية التي ستقاـ عميو، بحيث يتـ مراعاة اتجاه الرياح وانسياب المياه السطحية 

نما العكس.والجوفية بحيث ال تتجو مف المناطؽ   الصناعية لممناطؽ األخرى وا 

 -أما العامؿ الثاني الذي يجب مراعاتو عند التخطيط إلنشاء الوحدات الصناعية بالوالية      
 حسب رأي أفراد عينة الدراسة فيو بعدىا عف المناطؽ السكنية، إذ يتـ وضع قواعد تكفؿ ذلؾ.

راضي الزراعية إذ يجب توطيف الوحدات وتأتي في المرتبة الثالثة، عبارة بعدىا عف األ    
الصناعية بعيدا عف األراضي المخصصة لمنشاط الزراعي والغابات )غابات التمور( بما يضمف 
عدـ توسعيا إلييا في المستقبؿ )كما ىو مالحظ اليـو عمى مستوى تراب الوالية انتشار العديد مف 

ألف ىذا التوسع في الوقت الذي يحدث و ، والوحدات الصناعية ضمف المناطؽ الفالحية لمشاريع ا
فيو تدمير لألراضي الزراعية فإنو يحدث اختالؿ في النظاـ البيئي لمبيئة المحمية، وطبيعة التكامؿ 

ويعتبر ىذا التأثير جزء مف عمميات النمو )في العالقات المكانية بيف عناصر النشاط االقتصادي، 
ف الكثير مف الوحدات الصناعية عمى أطراؼ ، ويبرز ذلؾ في توط(الحضري لمدينة "بسكرة"

مصانع اآلجور المنتشرة بضواحي المدينة،  المدينة، وعمى حساب أراضي صالحة لمزراعة مثؿ
 مف الوحدات  الصناعية. ومصانع اإلسمنت ...وغيرىا والمحاجر 

و تتكمفوباعتبار النقؿ عامؿ يؤثر عمى توطيف المنشآت الصناعية عمى مستوييف األوؿ ىو:      
إذ غالبا ما تميؿ الصناعات إلى التوطف في المواقع التي توفر أقؿ تكمفة ممكنة لمنقؿ، والمستوى 
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الثاني ىو: تسييالت النقؿ المتوفرة، فيما يخص الوسائؿ ومدى كثافة شبكة الطرقات داخؿ منطقة 
ووسائؿ النقؿ  معينة، وبيف ىذه المنطقة والمناطؽ األخرى، وبقدر ما تكوف ىذه الشبكة متطورة

 يرا. كوف تأثيرىا عمى توطيف الصناعة كبداخؿ المنطقة وخارجيا متوفرة بقدر ما ي
في المرتبة الرابعة،  -انخفاض تكاليؼ النقؿ -ؿإال أف أفراد عينة الدراسة وضعت ىذا العام     

حركة كمصادر الطاقة الم -قرب المصنع مف خدمات التشغيؿ -تمييا في المرتبة الخامسة عبارة
وكذلؾ المادة الخاـ سواء كانت  وغيرىا والطاقة الكيربائية والغاز الطبيعي ومحطات البنزيف...

وجود مساحات شاسعة غير مستغمة بأنيا تأتي  –مصدرا لمطاقة أـ مادة قابمة لمتصنيع، أما عبارة 
( تجعمنا 42( مع نتائج الجدوؿ رقـ )41في المرتبة األخيرة. ولعؿ مقارنة نتائج الجدوؿ رقـ )

متفائميف نوعا ما، حيث نالحظ أف أفراد عينة الدراسة )الفاعميف المحمييف لمتنمية المستدامة( بوالية 
بسكرة تسعى إلى بناء إستراتيجية تنموية تعمؿ عمى مزيد مف االعتبار لممعطيات البيئية في 

 توطيف المناطؽ الصناعية المستقبمية بالمنطقة.

اصفات والشروط التي يجب أن يمتزم بيا أصحاب المشاريع التنموية : يبين المو 12جدول رقم 
 بالمنطقة

أسموب تقييـ اآلثار البيئية لممشروع التنموي ال يكوف أساسا مف أجؿ الحفاظ عمى البيئة إف   
نما يفعؿ دوره في البحث والتفكير بعمميات بديمة ومواد أخرى وتغيير موقع المشروع  خاـ فحسب، وا 

التنموي وكذلؾ في تحديد الشروط والمواصفات التي يجب أف يمتـز بيا أصحاب المشاريع 
 ة.التنموي

 الترتيب          

 االقتراح

 المجموع المرتبة الثالثة المرتبة الثانية المرتبة األولى

 % ت % ت % ت % ت

اقتراح الحمول المناسبة لمحد من اآلثار 
 السمبية لممشروع عمى البيئة

14 31.31 45 13.1 40 11.11 33 144 

مقارنة األضرار المحتممة لممشروع عمى 
 المدى البعيد بالفوائد المرجوة منو

43 45.45 43 11.11 13 33.33 33 144 

بيان الحمول البديمة لممشروع المقترح 
 في حالة اإلضرار بالبيئة

14 34.34 13 40.40 42 14.14 33 144 

   55.55 33 55.55 33 55.55 33 المجموع
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ع مجموعة مف ض( نالحظ أف أفراد عينة الدراسة ت43ومف خالؿ نتائج الجدوؿ رقـ )    
ب أف يمتـز بيا أصحاب المشاريع التنموية بوالية بسكرة مرتبة كما يجالمواصفات والشروط التي 

 يمي:
روع عمى اقتراح الحموؿ المناسبة لمحد مف اآلثار السمبية لممش –تضع في المرتبة األولى عبارة     

بياف الحموؿ البديمة لممشروع المقترح  - ، ثـ نجد في المرتبة الثانية عبارة%24.24البيئة بنسبة 
وفي المرتبة الثالثة واألخيرة نجد عبارة مقارنة األضرار %11.11بنسبة  -في حالة اإلضرار بالبيئة

 المحتممة لممشروع عمى المدى البعيد بالفوائد المرجوة منو.
ف خالؿ القراءة المتأنية لترتيب أفراد عينة الدراسة ليذه المواصفات والشروط بيذا وم        

الشكؿ نستنتج أف الفاعميف المحمييف لمتنمية المستدامة بوالية "بسكرة" تسعى إلى تقييـ اآلثار البيئية 
شروع لممشروع بأكبر قدر مف الفعالية لكي  تتوفر نتائجو في مرحمة مبكرة مف عممية إعداد الم

حتى ولو كانت نتائجو أولية، ففي ذلؾ الوقت يمكف إجراء دراسة واقعية لبدائؿ قد تكوف مرغوبة 
مف وجية النظر البيئة )كتغيير لممواقع المختارة أو تغيير في التكنولوجيا المستخدمة، أو تغيير في 

 المنتوج...وغيرىا(.
يسي في تصميـ المشروع أو اختيار بديؿ أما في المراحؿ الالحقة فإف إجراء أي تغيير رئ        

مف البدائؿ المقترحة، أو اتخاذ قرار بعدـ المضي في تنفيذ مشروع معيف بسبب عدـ دراسة 
 القضايا البيئية أثناء وضع تصميـ لممشروع يعتبر أكثر تكمفة.

 نستنتج أنو رغـ غياب ىذه المواصفات والشروط السابقة الذكر في ومف خالؿ ما سبؽ       
أف ىذه النتائج تشير إلى أف أفراد  إال بسكرة؛ المشاريع التنموية المنتشرة عمى مستوى تراب والية

دراسة الجدوى، ووضع تصاميـ و عينة الدراسة تعتبر التكامؿ فيما بيف تقييـ اآلثار البيئية 
 .  المشروعات أمرا ضروريا يجب أف يمتـز بيا أصحاب المشاريع التنموية قبؿ تنفيذىا

ونستخمص مف ىذه النتائج أف البعد البيئي بدأ يدخؿ ضمف َحيِّْز اىتماـ الفاعميف المحمييف    
 لمتنمية المستدامة بوالية "بسكرة".
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 النتائج الجزئية الخاصة بالتساؤل األول: -1
 رة؟"كسحد تم مراعاة البعد البيئي في مشاريع التنمية المحمية وبوالية ب إلى أي"

 اسة الميدانية عف النتائج التالية:كشفت الدر        
  تنتشر عمى مستوى تراب والية بسكرة العديد مف المشاريع التنموية تأتي في مقدمتيا

ثـ المشاريع الفالحية  %01.01تمييا المشاريع التجارية بنسبة  %10.10المشاريع السكنية بنسبة 
جمميا إلى إبراز الجانب إضافة إلى العديد مف المشاريع والتي تسعى في م %35.35بنسبة 

االقتصادي مف خالؿ ما توفره مف فرص عمؿ والخدمات التي تقدميا، عالوة عمى تحسيف مستوى 
 المعيشة لممواطف بالمنطقة.

في إنشاء العديد مف الوحدات السكنية  يع التنمويةر امف الناحية االجتماعية أسيمت المشو     
قت ىذه النتيجة مع دراسة إحساف محمد حفظي بعنواف والعديد مف المؤسسات التعميمية؛ وقد تواف

دراسة لمشروعات التنمية وعالقتيا بالبيئة في  -"إستراتيجية التنمية والبيئة في العالـ الثالث
المجتمع المصري"، مف خالؿ نتائجيا التي تقضي بأىمية اآلثار االقتصادية لممشروعات التنموية 

ت في تحقيؽ أىدافيا التنموية التي حددىا مخططو في الحكـ عمى نجاح أو فشؿ المشروعا
 إستراتيجية التنمية.

توطف المشاريع التنموية بوالية بسكرة اعتمد بالدرجة األولى عمى أساس الفوائد المادية        
لممشروع، باإلضافة إلى مناسبة الموقع إلقامة المشروع، مف خالؿ ما يوفره مف سوؽ استيالكية 

 ومادة أولية وغيرىا. وطرؽ المواصالت، 
 تنتمي إلى صنفيف، إف المشاريع التنموية المتواجدة عمى مستوى تراب والية "بسكرة "

ستراتيجية، بمعنى آخر لـ يكف  في أساسياأقيمت  ،مشاريع قديمة بناء عمى عوامؿ اقتصادية وا 
 43/14قـ ومشاريع حديثة أقيمت بعد ظيور قانوف ر بارات البيئية في إنشائيا أي دخؿ؛ لالعت

 المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ال يزاؿ البعد البيئي غير واضح المعالـ فييا.
  تتـ دراسة المشاريع التنموية المتواجدة عمى مستوى والية بسكرة، عبر عدة جيات رسمية

يات نتج عنو توزيع أف كثرة ىذه الجإال  ة البيئة والبمدية .يومدر  تتأتي في مقدمتيا مكاتب الدارسا
في الصالحيات والمياـ بيف مختمؼ ىذه الجيات، مما أدى إلى صعوبة التنسيؽ فيما بينيا، 

 الشيء الذي أثر سمبا عمى صحة ودقة المعمومات والبيانات التي تصؿ إلى أصحاب القرار.
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  اص أشخ - في الغالب –كما كشفت الدراسة أف دراسات المردود البيئي لممشاريع يقـو بيا
يف في مجاؿ البيئة وغير مؤىميف، مما يؤثر سمبا عمى صحة البيانات والمعمومات تصخغير م

 التي تصؿ المسؤوليف بالمنطقة.

  كشفت نتائج الدراسة الميدانية عف عدـ مالءمة موقع الوحدات الصناعية المقامة عمى
ة )الفاعميف المحمييف مف أفراد عينة الدراس %13.13مستوى تراب الوالية، وقد صرحت بذلؾ نسبة 

 لمتنمية المستدامة(، وأرجعت ذلؾ لعدة أسباب منيا: 

االعتماد في توطيف المشاريع الصناعية عمى أساس الجدوى االقتصادية فقط،          
وجية  باإلضافة إلى كوف دراسات المردود البيئي ليذه المشاريع تمتاز بالعمومية، وتقتصر عمى

وقد أكد ىذا الجانب دراسة أحمد عبد الفتاح خميؿ األطرش بعنواف  نظر المتعامؿ االقتصادي،
اآلثار االجتماعية والعمرانية لتوطيف المدف الجديدة بمصر" حينيا توصمت إلى أنو يجب 
ذا كانت  االىتماـ بإجراء دراسات قبمية لتقييـ األثر البيئي عند إنشاء الصناعات الجديدة؛ وا 

فإنو مف الضروري إجراء دراسات قبمية لألثر البيئي أكثر دقة  االقتصادية تتـ بطريقة الجدوى
 بنفس الدقة والجدية.

 ناء إستراتيجية تنموية يسعى الفاعميف المحمييف لمتنمية المستدامة بوالية بسكرة إلى محاولة ب
 مزيد مف االعتبار لممعطيات البيئية في توطيف المشاريع الصناعية بالمنطقة مستقبال. تعمؿ عمى

وقد أكد ىذا الجانب دراسة خالد عبد الرزاؽ محمد عمي بعنواف "المردود البيئي لممشروعات      
 الصناعية وأثرىا عمى البيئة والتنمية".

حينما أشارت إلى ضرورة وضع إستراتيجية لمحفاظ عمى البيئة مف كافة أشكاؿ التموث     
ناعية بعيدة عف العمراف والتدمير، ووضع ضوابط إلنشاء المصانع أو تخصيص مناطؽ ص

 .بمصر البشري حتى ال تنشا مجتمعات صناعية كتمؾ التي تشبو منطقة "شبرا الخيمة"
 المحمييف لمتنمية المستدامة بوالية "بسكرة" )عينة الدراسة( التكامؿ فيما بيف  يعتبر الفاعميوف

يا يجب أف يمتـز بو تصاميـ المشروعات أمرا ضرور    ووضع تقييـ اآلثار البيئية ودراسة الجدوى
أصحاب المشاريع التنموية قبؿ تنفيذىا ويمكف القوؿ في األخير، أنو بالرغـ مف غياب البعد البيئي 
في المشاريع التنموية السابقة إال أنو بدأ يدخؿ ضمف حيز اىتماـ الفاعميف المحمييف لمتنمية 

 .ى متأنيةبوالية بسكرة، لكف بخطالمستدامة 
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 المحمية التنمية مشاريع في البيئي البعد الغفأ عن المترتبة باآلثار قتتعم بيانات   -9
 :بالمنطقة

 البيئية المشكالت بعض إلى المحمية التنمية مشاريع أدت إذا ما يبين: 14 -رقم جدول
 .بالمنطقة

 المئوية النسبة  التكرار اإلجابة

 01,01 10 نعـ

 44,44 44 ال

 13,13 15 أحيانا

  33 المجموع

 ىي الحية، وغير الحية بمكوناتيا البيئة أف إلى الدراسة مف النظري الجزء في وأشرنا سبؽ       
 .بتوازنو إال يستقيـ أف لو يمكف ال متكامؿ حيوي نظاـ

 وىو البيئي، النظاـ بو يصاب الذي الخمؿ بسبب تحدث فإنيا فالالتواز  وحاالت ظروؼ أما      
 األنظمة تستطيع وال الحية، وغير الحية البيئة مكونات في وعين أو كمي تغير عف ذاتو بحد ناتج

 يسمى ما بيف ما حاصمة ىوة المموثة البيئة وتمثؿ توازنيا يختؿ أف دوف مف استيعابو البيئية
 وبيف والتكنولوجيا العمـ تومستحدثا الحضرية الحياة وأنماط اإلنساف معيشة "وسفيرنبالتك"
   (1)ة.الحيوي المحيط مقومات وعناصر لبيئيا التوازف أنظمة " البيوسفير"

 معرفة ىو( 44 رقـ) السؤاؿ ليذا إدراجنا مف اليدؼ أف القوؿ يمكف سبؽ ما خالؿ ومف      
 نتائج قراءة خالؿ مف يتبيف حيث البيئية، المشكمة لمفيـو الدراسة عينة أفراد استيعاب مدى

 حدوث إلى أدت التنموية المشاريع بأف رتق الدراسة عينة أفراد مف % 01,01 نسبة أف الجدوؿ
 .أحيانا بحدوثيا %13,13 نسبة تصرح حيف في بالمنطقة، بيئية مشكالت

                                                           

 . 18( سيد عاشور أمحد:مرجع سابق، ص 1)
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 التنموية المشاريع عف ناتجة بيئية مشكالت وجود بعدـ تقر التي الدراسة عينة أفراد نسبة أما    
ف مفيـو المشكالت أتجعمنا نستخمص  نسبإف قراءتنا ليذه  ال؛  %44 منعدمة فيي بالمنطقة،

   البيئية أصبح واضح في أذىاف الفاعميف المحمييف لمتنمية المستدامة بوالية بسكرة ) عينة الدراسة(

 .بالمنطقة المحمية التنمية مشاريع تسببيا التي البيئية المشكالت يبين: 13 رقم جدول

 المرتبة

 االحتمال

 المجموع الرابعة لمرتبةا الثالثة المرتبة الثانية المرتبة األولى المرتبة

 % ت % ت % ت % ت % ت

 144 33 42,42 41 11,11 40 14,14 42 39,39 11 اليواء تموث

 144 33 11,11 40 93,93 13 34,34 14 14,14 42 المياه تموث

 144 33 54,54 11 33,33 11 11,11 41 42,42 41 التربة تموث

 144 33 32,32 11 11,11 41 93,93 11 11,11 40  واالزدحام االكتظاظ

   55,55 33 55,55 33 55,55 33 55,55 33 المجموع

ذا      العممي التقدـ مقابؿ البشرية تدفعيا التي الضريبة بمثابة ىي البيئي التموث مشكمة كانت وا 
 الموارد مع تعامميا وسوء تخمفيا مقابؿ البشرية تدفعيا التي الضريبة أيضا نجدىا فإننا والتكنولوجي

 والحافالت، كالسيارات المركبات أنتج الذي والتكنولوجي العممي فالتقدـ العصر وتقنيات لطبيعيةا
 أكسيد كثاني العميا، الجو بقات إلى الكيماوية النفايات تصاعد إلى أدى والمعامؿ، المصانع وتشيد

 حرارة درجة ارتفاع إلى أدى باألرض المحيط الخارجي الغالؼ إلى ينبعث الذي مثال الكربوف
 المحممة األبخرة تصاعد بفعؿ وتدمير تآكؿ مف األوزوف طبقة لو تعرضت ما جانب إلى األرض،
 مف تطمبو وما واالجتماعي االقتصادي المجاؿ في التطور ىذا عف نتج وقد الكيماوية بالنفايات

 مف العديد حدوث إلى بسكرة ومنطقة تراب مستوى عمى مختمفة تنموية لمشروعات إنجاز
 :يمي كما الدراسة عينة أفراد صنفتيا المختمفة البيئية كالتالمش

 أشكاؿ أكثر مف وىو% 23,23 بنسبة اليوائي الثموث مشكمة األولى المرتبة في نجد        
 وىي نسبيا وجيزة زمنية فترة في أخرى إلى منطقة مف انتقالو لسيولة نظرا انتشارا البيئي التموث
 مف المنبعثة األتربة كتمؾ صناعية أو عمرانية كانت سواء مختمفةال المواطنيف أنشطة عف ناتجة

 مواد بصناعة المتعمقة تمؾ وخاصة الدراسة، منطقة مستوى عمى المنتشرة الصناعية الفعاليات
"البرانيس" و  بمدية ومصنعي اإلسمنت  بمدية الحاجب" "مستوى عمى المنتشرة كالمحاجر البناء



دس                                                   عرض وتحليل نتائج الذراسةالفصل السا  

246 

 مدينة بضواحي( كاآلجور) البناء مواد تصنيع وحدات مف العديد شارانت إلى باإلضافة ، "جمورة" 
 بوسط خاصة والشاحنات السيارات وعوادـ دخاف عف الناتجة الغازات تمؾ عف ناىيؾ ؛بسكرة

 التي البالستيكية والمواد العجالت حرؽ مثؿ الحرؽ عمميات عف الناتج الدخاف وكذلؾ المدينة،
 مصالح تمقيا التي المبيدات تمؾ إلى باإلضافة "الناموس" طرد أجؿ مف المواطنيف بعض بيا يقـو

 الكاربوف أكسيد عمى الغازات ىذه تحتوي حيث ،"الناموس" محاربة أجؿ مف مساء كؿ البمدية
(41C )الكبريت أكسيد وثاني (SO2 )نفصمو ما وىذا اإلنساف، صحة عمى أضرار مف ليا وما 

 األخير ىذا يرتبط حيث  % 32,32 بنسبة السمعي التموث ةمشكم الثانية المرتبة في وتأتي. الحقا
 اآلالت استخداـ في لمتوسيع الصناعية األماكف وخاصة قدما األماكف وأكثر بالحضر وثيقا ارتباطا
  يـو بعد يـو اإلنساف وراءه يسعى الذي بالتقدـ الصمة وثيقة فيي لذا الحديثة التكنولوجيا ووسائؿ

 خاصة االختناؽ لدرجة واالزدحاـ االكتظاظ عف السمعي ثالتمو  ينتج الدراسة منطقة وفي     
 خاصة النقؿ ووسائؿ الطرؽ في المنظـ غير التطور نتيجة وذلؾ ؛أحيانا الوالية عاصمة وسط

 اختالط إلى باإلضافة بسكرة، لمدينة الكبرى والشوارع الطرؽ بيا تمتأل التي والدراجات السيارات
 وبعض بسكرة مدينة وسط في نالحظ حيث البعض، بعضيا مع تمفةالمخ االقتصادية األنشطة
 والمقاىي والمطاعـ الغذائية والمحالت التجارية المحالت اختالط مثال"جالؿ كأوالد" الكبيرة الدوائر

 التجييزات وضآلة الحياتية المرافؽ إلى وافتقارىا والخدمات، كالسكف األخرى الوظائؼ مع
 إزدحاـ التداخؿ ىذا عف نتج وقد وظائفيـ؛ في موظفييا اختصاص دـوع المحالت، ليذه األساسية

 السيارة سرعة في تغير إلى أحيانا السائقيف يضطر حيث والراجميف السيارات مرور حركة في
 مناوشات تحدث وأحيانا الطريؽ إخالء أجؿ مف التنبيو أصوات استخداـ أو( الفرامؿ أصوات)

 الراجميف عمى السيارات أصحاب بعض بيا يطمؽ التي البذيئة األلفاظ وكذلؾ السائقيف بيف لفظية
 .فتيات كانت إذا خاصة

 .بالمنطقة الصناعية والورشات الوحدات عف الضوضاء تنتج كما

 المياه ىي العذبة المياه لكوف ونظرا الثالث، الترتيب في فنجدىا المياه تموث مشكمة أما         
 مموحة إلى باإلضافة وشرابو، طعامو في يستخدميا ألف اشرمب بشكؿ اإلنساف معيا يتعامؿ التي
 اآلونة في كبيرا تدىورا شيدت العذبة المياه مصادر فإف الدراسة منطقة بو تعرؼ التي المياه

 استداـ منيا؛ أسباب عدة إلى ذلؾ ويعود ليا االىتماـ مف وافر قدر المواطنيف توجيو لعدـ األخيرة
 بتنظيفيا االىتماـ وعدـ العميا، لألدوار المياه وصوؿ عدـ حالة يف المباني في المياه خزانات
 الذي العمراني التوسع نتيجة الصحي، الصرؼ مياه مع الشرب مياه اختالط كذلؾ دورية، بصفة
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 المبيدات بعض تسرب بسبب الماء يتموث األحياف بعض وفي األخيرة، اآلونة في الوالية عرفتو
 الفالحية المناطؽ بعض في الجوفية المياه إلى الزراعة في حيفالفال يستخدميا التي واألسمدة
التي تعتبر   "لغروس"الزريبة"،" تولقة"، "فغالة"  "برج بف عزو"ز و " ،"لمزيرعة" ،"كالدوسف" بالوالية

 أكبر مستثمرة فالحية بالمنطقة

 القشرة صيبي الذي التموث وىو األخير؛ الترتيب في التربة تموث الدراسة عينة وتضع      
 الحمقة تعتبر والتي المنتجة، الصحية السطحية الرقيقة التربة طبقة أي األرضية لمكرة العموية
 ينمو ففييا ديمومتيا وسر الحياة أساس وتعد االيكولوجي النظاـ حمقات مف واألساسية األولى
 .غذائنا معظـ

 في بالوالية الفالحي االستثمار تراجع مف بالرغـ أنو 41 رقـ الجدوؿ نتائج خالؿ مف أشرنا     
 في خاصة استثمارية مشاريع مف بو تتمتع لما نظرا فالحية والية تبقى أنيا إال األخيرة؛ اآلونة
 األسمدة مف معتبرة كميات إلى يحتاج الزراعي المنتوج فإف معروؼ ىو وكما الزراعي الجانب

نتاج سميـ نمو ضماف أجؿ مف الكيماوية والمبيدات  المزارعيف أغمب لسعي نظراو  أفضؿ وا 
 استخداـ نحو االتجاه فإف أمييف بالمنطقة الفالحيف أغمب كوف وبسبب اإلنتاج زيادة إلى والفالحيف
 مراعاة دوف المنتوج وحجـ كمية زيادة ىو لمفالح األساسي اليدؼ حيث بإفراط، واألسمدة المبيدات

 .المستيمؾ وصحة التربة عمى سمبية آثار مف والمبيدات األسمدة ىذه إليو تؤدي قد ما

 . البيئة عمى البيئية المشاكل تخمفيا التي اآلثار يبين: 01 رقم جدول

 ترتيبال

 قتراحاال

 المجموع الرابعة المرتبة الثالثة المرتبة الثانية المرتبة األولى المرتبة

 % ت % ت % ت % ت % ت

 144 33 93,93 13 32,32 11 42,42 41 14,14 42  األرض إنتاجية انخفاض

 144 33 45,45 43 42,42 41 11,11 43 39,39 11 الشوارع نظافة عدم

 144 33 43,43 41 11,11 41 33,33 13 11,11 40 الضوضاء كثرة

 144 33 04,04 12 50,50 10 43,43 41 42,42 41 المياه عمى الحصول عدم

   55,55 33 55,55 33 55,55 33 55,55 33 المجموع
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 مختمؼ عف الناتجة البيئية المشكالت مف مجموعة السابؽ الجدوؿ نتائج خالؿ مف اعرفن      
 ىو( 14 رقـ) لمسؤاؿ نادراجإ مف والغرض الوالية، تراب مستوى عمى المتواجدة التنموية المشاريع
 عينة أفراد رأي خالؿ مف ويتبيف بالمنطقة البيئة عمى المشكالت ىذه عف المترتبة اآلثار معرفة
 ما بسبب الشوارع، نظافة عمى األولى بالدرجة تنعكس السابقة البيئية المشكالت آثار أف سةالدرا
 مف الكثير نجد أيف السكنية، واألحياء التجمعات وسط خاصة بالمنطقة المواطنيف نشاط يخمفو

 وسط أسبوعية أسواؽ وجود األحياف بعض وفي السكنية، والمناطؽ التجارية المحالت بيف التداخؿ
 سوؽالو  نبيؿ بف خميؿ" و "حي لمسيد" حي" الذي يتوسط األربعاء سوؽ مثؿ العمراني نسيجال

، كذلؾ بسكرة مدينة وسط الذي يتوسط ىو اآلخر شارع "زقاؽ بف رمضاف" اليومي لمخضر والفواكو
" مسكف" بالعالية الشمالية، وغيرىا مف األسواؽ التي تتوسط التجمعات 044السوؽ الجديد بحي 

 ىذه بيا ترمي التي بالفضالت والطرقات والشوارع المحيط تموث إلى أدى السكنية ىذا ما ألحياء
 بيا يرمي التي القمامة مع لتتكدس الشوارع إلى واألسواؽ الصناعية شاتر والو  التجارية المحالت
 عنواف وحاوياتيا القمامة أكياس تصبح مميابع النظافةعماؿ  تياوف ظؿ وفي ،المنازؿ أصحاب

 (بسكرة) المدينة بوسط خاصة بالمنطقة األحياء مف رلكثي

 الضوضاء أف المعروؼ ومف الثاني الترتيب في الضوضاء كثرة الدراسة عينة أفراد عضت كما     
 اإلنساف ذافآ استيعاب مدى عمى الضوضائي التموث درجة وتتوقؼ المطموب غير الصوت ىي
 .(1)متفاوتة بنسب اآلخر عف الضوضاء يتحمؿ األشخاص مف البعض أف حيث لو،

 الجدوؿ نتائج يؤكد الترتيب ىذا في الضوضاء لمؤشر الدراسة عينة أفراد وضع ولعؿ      
 .المدينة وسط خاصة واالكتظاظ االزدحاـ لكثرة منطقية نتيجة الضوضاء تمثؿ حيث السابؽ،

 كؿ في يدخ فيو تووضرور  ألىميتو ونظرا المياه؛ عمى الحصوؿ عدـ الثالثة المرتبة في ونجد    
 أف حجمو أو نوعو أو شكمو كاف ميما حي كائف ألي يمكف وال والصناعية، البيولوجية العمميات
 في سواء المختمفة أنشطتو في الماء استخداـ مف زاد المنطقة سكاف عدد زيادة أف إال.بدونو يعيش
 االستثمار في المخصباتو  لممبيدات المكثؼ االستخداـ أدى كما الزراعة أو الصناعة أو المنازؿ
 مما الخطرة، والبكتريا الكيماويات مف كبيرة بكميات الجوفية المياه إمدادات تحميؿ إلى الزراعي

 .بالمنطقة لمشرب الصالحة المياه قمة إلى أدى

                                                           

 . 70( سيد عاشور أمحد: مرجع سابق، ص 1)
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 لألسػػػمدة المفػػرط االسػػتخداـ بسػػبب التربػػة تمػػوث عػػف نػػاتج فيػػو األرض إنتاجيػػة انخفػػاض أمػػا    
 مػػػف التربػػػة اسػػػتنزاؼ إلػػػى أدى متتاليػػػة زمنيػػػة لفتػػػرات األرض زراعػػػة وكػػػذلؾ ةالكيماويػػػ والمبيػػػدات
 . إنتاجيا قمة وبالتالي خصوبتيا قمة إلى أدى مما الطبيعية مكوناتيا

 .االجتماعية البيئة عمى المشكالت ىذه انعكاسات يبين: 00 رقم جدول

 ترتيبال

 قتراحاال

 المجموع ثةالثال المرتبة الثانية المرتبة األولى المرتبة

 % ت % ت % ت % ت

 144 33 13,13 45 34,34 14 50,50 10 المقبول المعيشي اإلطار إلى افتقادىا

 144 33 54,54 11 10,10 44 34,34 14 المشاحنات وكثرة األفراد بين العالقات توتر

 144 33 13,13 45 54,54 11 13,13 45 .الجمالية الممسة إلى افتقادىا

   55,55 33 55,55 33 55,99 33 المجموع

 بؿ والمشيدة، الطبيعية البيئة عمى الذكر السابقة البيئية لممشكالت السمبية اآلثار تتوقؼ لـ      
 المظاىر مف مجموعة في تتجمى والتي بالمنطقة؛ االجتماعية البيئة عمى انعكاسات ليا كانت
 :يمي كما الدراسة عينة أفراد رأي حسب مرتبة جاءت
 يتعرض التي والضوضاء المضايقات كثرة بسبب االجتماعية العالقات توتر األولى المرتبة في    
 المواطف توتر مف يزيد مما العامة، األماكف في خاصة يوميا، مستمر بشكؿ المنطقة سكاف ليا

 بيف بكثرة نالحظو ما وىذا) المفظي العنؼ خاصة العنؼ إلى وميمو صابوعأػ ضبط وعدـ البسكري
 غياب إلى باإلضافة األسباب ألتفو المواطنيف بيف المشاحنات كثرة وكذلؾ ،(لسياراتا سائقي
" الندو جناف"   حديقة عدا ما البسكرية، لمعائالت المخصصة الخضراء والمساحات الترفيو أماكف

 قبمة منيا يجعؿ لـ فييا األمف غياب أف إال الحيوانات وحديثة الوالية، مستوى عمى المعروفة
 تحفيز في دور مف ليا لما الترفييية، األماكف ىذه مثؿ إلى الماسة حاجتيا رغـ البسكرية تلمعائال

 ترقية عمى زيادة واأللفة؛ باالنتماء شعورىـ وتقوية المنطقة سكاف بيف والحميمية الجوارية العالقات
 عبارة لثانيا الترتيب في الدراسة عينة أفراد عضت كما البيئية وثقافتيـ المدني وحسيـ أذواقيـ
 انعداـ نتيجة الجمالية الصورة اختفاء أو البصري بالتموث يسمى ما أو الجمالية الممسة إلى افتقادىا
 ما إلى ذلؾ ترجع أف يمكف الدراسة، ميداف لواقع المباشرة مالحظتنا خالؿ ومف الفني، التذوؽ
 :يمي
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 إلى باإلضافة الشكؿ حيث فم أو الفراغات حيث مف ياتاالبن لبعض العمراني التخطيط سوء    
 حوؿ المبعثرة لمقمامة القبيح المنظر كذلؾ  ،المباني ىذه في الخضراء المساحات انعداـ أو نقص

 والذباب والناموس الصراصير لتكاثر خصبة أرضا أصبحت والتي الشوارع في أو صناديقيا
 .منيا تنبعث التي كرييةال الروائح عف ناىيؾ والقطط، كالكالب الضالة الحيوانات إلى باإلضافة
 عمى المنتشرة الكتابة إلى باإلضافة المباني واجيات دىانات في اختالؼ أيضا نالحظ كما      
 الجمالي المنظر تموث إلى أدى وقد ، وعبارات ألفاظ إلى الغالب في تشير والتي المباني جدراف
 الحاؿ "بحي العالية"كما ىو  راقية سكنية أحياء وسط قديمة مباني وجود أيضا لممنطقة
 عمى التكيؼ أجيزة مف الكثير انتشار إلى أدى ذلؾ فإف جدا الحار المنطقة مناخ وبحكـ     

 المواطنيف لدى الجمالي الحس غياب إلى ىذا كؿ أدى وقد منظمة غير بطريقة المباني واجيات
 .بالمنطقة

 الترتيب في المقبوؿ المعيشي اإلطار إلى افتقادىا عبارة الدراسة عينة أفراد وضع ولعؿ     
 ."بسكرة "الزيباف بعروس واالجتماعية الطبيعية البيئة لواقع تمخيص يعتبر األخير،

 .بسكرة بوالية انتشارا األكثر األمراض يبين: 00 رقم جدول

 الترتيب

 قتراحاال

 المجموع المرتبة الخامسة  الرابعة المرتبة الثالثة المرتبة الثانية المرتبة األولى المرتبة

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت

 حبة) منيوزشاال
 (بسكرة

14 41,41 40 11,11 41 11,11 41 42,42 41 2.22 33 144 

 144 33 44 44 10,10 44 02,02 45 11,11 43 13,13 45 وبائية راضمأ

 144 33 11.11 40 24,24 14 11,11 43 43,43 41 43,43 41 صدرية أمراض

 144 33 5.45 43 43,43 41 11,11 43 42,42 15 45,45 43 العيون أمراض

 144 33 20.20 10 42,42 41 11,11 41 42,42 41 44 44 سرطانية أمراض

     55,55 33 55,55 33 55,55 33 55,55 33 المجموع

 البيئة عمى( 45) رقـ جدوؿ الذكر السابقة البيئية لممشكالت السمبية اآلثار تتوقؼ ولـ      
 أمراض مف بو ألحقتو بما اإلنساف وىو فييا عنصر أىـ شممت بؿ االجتماعية البيئةو  الطبيعية
 والتي" بسكرة بحبة"  المنطقة سكاف عند معروؼ ىو كما أو "اإلشمنيوز" مقدمتيا في تأتي عديدة
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 خاصة وغيرىا " لغروس...طولقة"و "المزيرعة"و "كالدوسف" الزراعية بالمناطؽ الغالب في تنتشر
 عامة بصفة الصحراء سكاف بيف الغالب في تنتشر والتي العيوف أمراض تمييا لصيؼ،ا فصؿ في

 مما الجفوف تحت الدقيقة ذراتيا تسكف ما عادة والتي الحادة الرمؿ لحصبيات تعرضيـ نتيجة
 .باليديف المعتاد الحؾ عند الممتحمة والجروح االلتياب يسبب
 رمدال نجد دويةبوال الريفية بالمناطؽ خاصة بالمنطقة الشائعة العيوف أمراض بيف ومف     

 بعد إال أعراضو تظير وال األطفاؿ، بيف أكثر تنتشر حيث والشعرة الممتحمة والتياب ،(ركـوتال)
 لمجفف، الداخمي الجانب عمى وندوب حبيبات بوجود تظير إذ( الحضانة فترة) معينة زمنية فترة
 انقالب جراء العيف في آالـ تسبب كما عتمةبال المصاب وشعور الرؤية، في نقصا يسبب مما

 . (1)لمقرنية والتياب جروحا يسبب والذي الداخؿ إلى الجفوف
 األحياء في خاصة الصيؼ فصؿ في تكثر التي الوبائية األمراض الثالثة المرتبة في تمييا     
 ما المرتبة في ياتمي ،بالوالية النائية المناطؽ وبعض مثال غزاؿ سيدي كحي بسكرة بمدينة الفقيرة
 األنواع مع مقارنة جدا ضئيمة بنسب السرطانية األمراض وأخيرا الصدرية األمراض األخيرة قبؿ

 .لألمراض( الذكر السابقة) األخرى

 . بسكرة بوالية انتشارا األكثر األمراض سبب يبين: 09 رقم جدول

                                                           

أطروحة مقدمة لنيل ، سوف يف منطقة واديإثنوغرافية  الواقع السوسيو ثقافي وعالقته بالمشكالت البيئية مقاربة سوسيو( األزىر ضيف: 1)
، ص 2014-2013الجتماع، ختصص علم اجتماع البيئة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة حممد خيضر بسكرة اشهادة الدكتوراه يف علم 

135 . 

 الترتيب

 االقتراح

 المجموع الخامسة المرتبة الرابعة المرتبة ثةالثال المرتبة الثانية المرتبة األولى المرتبة

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت

 144 33 43,43 41 42,42 41 45,45 43 54,54 11 32,32 11 النظافة عدم

 الددددددددوعي انعدددددددددام
 البيئي

10 50,50 40 11,11 42 14,14 44 10,10 41 43,43 33 144 

 144 33 43,43 41 14,14 42 50,50 10 13،13 45 45,45 43 الحشرات انتشار

 144 33 14,14 42 93,93 11 13,13 45 11,11 40 42,42 41 العدوى انتقال

 144 33 20,20 10 11,11 41 43,43 41 43،43 41 42,42 41 المحاجر غبار

   55,55 33 55,55 33 55,55 33 55,55 33 55,55 33 المجموع



دس                                                   عرض وتحليل نتائج الذراسةالفصل السا  

252 

 لمتنمية المحمييف الفاعميف) الدراسة عينة ادأفر  أف يتبيف( 13) رقـ الجدوؿ نتائج خالؿ ومف    
 تضافر إلى الدراسة بمنطقة األمراض مف النوع ىذا انتشار أسباب ترجع( بسكرة بوالية المستدامة

 بعضيا ارتبط بينما الدراسة، بمنطقة التنموية المشروعات وجود بأثر بعضيا ارتبط عوامؿ عدة
 .األفراد رىاإطا في يعيش التي المجتمعية بالظروؼ اآلخر

 وصاحب مواطف مف بالبيئة المعنية األطراؼ كافة عند البيئي الوعي انعداـ مقدمتيا في تأتي     
 إقامة عمى الموافقة ةمسؤولي إليو تعود الذي األخير ىذا بالمنطقة والمسئوليف التنموي المشروع
 بالقرب مختمفة تنموية مشاريع وجود نالحظ وأشرنا سبؽ وكما معيف، مكاف في التنموية المشاريع

 المشاريع مف قريبة سكنية مشاريع) المشاريع بيف خمط نالحظ وأحيانا السكنية المتجمعات مف
 والتموث بالقمامة المحيط كتموث سمبية آثار مف ذلؾ يمحقو بما وعي دوف ؛(والخدماتية التجارية

 التداخؿ ىذا مقويخ الذي يالبصر  التموث إلى باإلضافة واالزدحاـ الحركة كثرة نتيجة الضوضائي
 .والمنشآت المرافؽ بيف

 البحت المادي وىدفو رغبتو عف ناتج فيو المشروعصاحب   عند البيئي الوعي انعداـ أما     
 الفالحي االستثمار -الحصر ال المثاؿ- سبيؿ عمى منيا نتناوؿ الدراسة منطقة في كثيرة واألمثمة
 الزراعية والمحاصيؿ لألغذية االحتياجات وزيادة المنطقةب السكانية الزيادة يسبب حيث بالمنطقة
 زيادة عف الفالحيف فشؿ وبسبب تمونيا؛ التي المجاورة الواليات وكذلؾ الوالية لسكاف بالنسبة
 وذلؾ الزراعية، المحاصيؿ تصيب التي اآلفات بعض تسببيا التي األضرار مف والحد اإلنتاج

 الفالح فإف األسواؽ في بكثرة الكيماوية واألسمدة المبيدات رةوف ومع التقميدية األساليب باستخداـ
 .واإلنساف البيئة عمى السمبية آثارىا وكذلؾ استخداميا بكيفية وعي دوف إلييا لجأ البسكري

 والتوسع الزراعي االستثمار أبواب ولوج إلى بالمنطقة الفالحيف المبيدات ىذه شجعت حيث      
 وكـ حجـ زيادة وكذلؾ الزراعية، المحاصيؿ بآفات اإلصابة مف التقميؿ نتيجة اإلنتاج وزيادة فيو،

 الزراعية السمع وفرة إلى أدى ما وىذا خاصة، وأدوية األسمدة استخداـ بسبب الزراعي المحصوؿ
 .المجاورة والواليات بالمنطقة لممستيمكيف والغذائية

 باألخطار يعي ال الفالح فإف اإلنتاج في والزيادة الفالحي االستثمار في التوسع ىذا ؿظ وفي    
 معدات غسؿ عند أو معيا التعامؿ أثناء األرض إلى والمبيدات المخصبات تسرب عف تنجـ التي
 العوامؿ مف حمايتيا دوف مكشوفة مناطؽ في الزراعية الكيماويات تخزيف عند أو المبيدات رش

 .أخرى ألماكف نقميا إلى تؤدي التي الطبيعية
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 المياه تموث إلى تؤدي أف الري مياه مع والمخصبات المبيدات ونشر لمزج مكفي كذلؾ      
 وبعض "الكمور"و "كالنيتروجيف" المعدنية والعناصر العضوية المركبات مف بالعديد الجوفية
 الكيماويات ىذه تخمفو أف يمكف بما الفالحي المستثمر مف وعي دوف والخطرة، الثقيمة العناصر

  السرطاف مقدمتيا وفي خطيرة أمراض مف ستيمؾالم وصحة صحتو عمى

 إلى الذكر السابقة األمراض ىذه مثؿ النتشار الثاني السبب الدراسة عينة أفراد ترجع كما      
 البيئي الوعي وجود عمى مؤشر النظافة ألف البيئي الوعي لغياب حتمية نتيجة وىي النظافة انعداـ
 مع لمتعامؿ السميـ األسموب غياب في الدراسة قةبمنط ذلؾ ونالحظ بالمنطقة المواطف لدى

 إشعاؿ في والتسبب الكريية الروائح انتشار إلى يؤدي مما الشارع في والقمامة المنزلية النفايات
 والناموس الذباب مثؿ الضارة الحشرات لتكاثر خصبة بيئة منيا يجعؿ مما أحيانا والحرائؽ النيراف

 الوبائية لألمراض المسببة الميكروبات تكاثر جانب إلى ذاف،والجر  كالفئراف المؤذية والقوارض
 بالمنطقة األخيرة السنوات في رىيبا انتشارا عرؼ الذي والوبائي الكبدي وااللتياب كاإلسياؿ
 في -الحشرات انتشار مؤشر الدراسة عينة أفراد صنفت وقد وغيرىا العيوف أمراض إلى باإلضافة
 .الثالث الترتيب

 يعتبر حيث الرابع، الترتيب في الدراسة عينة أفراد صنفتو فقد العدوى انتقاؿ شرمؤ  أما       
  وأشرنا سبؽ كما األمراض بعض انتقاؿ عوامؿ مف عامؿ الذكر السابقة الحشرات انتشار

 الشخصية؛ النظافة أجؿ مف مياه توفر عدـ بسبب أو المياه طريؽ عف األمراض تنتقؿ كما      
 خاصة يصيب الذي المعوية والديداف اإلسياؿ المياه طريؽ عف تنتقؿ تيال األمراض بيف ومف

 .الصيؼ فصؿ في بكثرة تنتشر التي التيفؤيد وحمى الكوليرا وكذلؾ األطفاؿ

 المنتشرة المحاجر عشرات تنفثو ما نتيجة المحاجر غبار مؤشر فنجد األخيرة المرتبة في أما    
 لما ونظرا وأتربة غبار مف"ببمدية الحاجب"   السكنية التجمعات مف بالقرب الوالية مستوى عمى
 صناعي عامؿ يعتبر ىذا المحاجر غبار فإف قوية، ورياح وجاؼ حار مناخ مف المنطقة بو تتميز
 إلى يؤدي ما وىذا المنطقة؛ بو تعرؼ الذي الرياح قوة بوجود خاصة المنطقة ىواء تموث مف يزيد

 وكذلؾ( إلييا اإلشارة سبؽ) المنطقة بيا تعرؼ التي عيوفال كأمراض األمراض مف العديد انتشار
 ىذه بمثؿ لإلصابة قبمي استعداد لدييـ الذيف األشخاص عند خاصة الصدرية، األمراض بعض

  .األمراض
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 :الثاني بالتساؤل الخاصة الجزئية النتائج -5
 ؟نطقةبالم التنموية المشاريع في البيئي البعد إغفال عن المترتبة اآلثار ىي ما -

 عند البيئي البعد إدراج لضرورة بسكرة بوالية التنموية السياسات مخططو تجاىؿ إف     
 حسابب وذلؾ االقتصادية؛ االعتبارات عمى تركيزىـ بسبب المختمفة التنموية لممشاريع تخطيطيـ
 -اإلنساف عمى المتوقعة البيئة اتوبتأثير  اىتماـ أدنى دوف النشاط يدرىا التي االقتصادية المنفعة
 البيئية المشكالت مف العديد ظيور إلى أدىمما  _تنمية أي مف والوسيمة اليدؼ ىو الذي

 ، كماوالتربة المياه تموث ثـ واالزدحاـ الضوضاء يمييا اليواء تموث مشكمة تتصدرىا بالمنطقة،
  مفةمخت أمراض مف أفرزتو بما بالمنطقة المواطف صحة عمى أيضا البيئية المشكالت ىذه أثرت

 .،الوبائية واألمراض العيوف أمراض وكذا ،" أو ما يسمى بحبة بسكرةشمنيوراإل" تتصدرىا
تعدى األمر  بؿعند ىذا الحد،  الذكر السابقة البيئية لممشكالت السمبية اآلثار تتوقؼ اولم     

 توتر تأتي في مقدمتيا  ،المظاىر مف مجموعة في ذلؾ تجمىي و ؛إلى العالقات االجتماعية
 بشكؿ المنطقة سكاف ليا يتعرض التي والضوضاء المضايقات كثرة بسبب االجتماعية العالقات
 يسمى ما أو الجمالية الممسة إلى افتقادىا اضافة إلى، العامة األماكف في خاصة يوميا، مستمر
 ةنتيج التي كانت تعرؼ بيا البيئة بوالية "بسكرة" الجمالية الصورة اختفاء أو البصري بالتموث
  ،بيا لدى المواطف الفني التذوؽغياب 
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 :بالمنطقة البيئة حماية في الحكومية وغير الحكومية المؤسسات دور بيانات تتعمق ب -4
 .بالمنطقة البيئية المشكالت معالجة كيفية يبين: 05 رقم جدول

 ترتيبال

 قتراحاال

 المجموع الرابعة ةالمرتب الثالثة المرتبة الثانية المرتبة األولى المرتبة

 % ت % ت % ت % ت % ت

 المصانع فمترة طريق عن
 المموثة

41 42,42 41 11,11 44 10,10 14 45,45 33 144 

 144 33 34,34 14 93,93 11 11,11 43 11,11 40 مساحات خضراء إنشاء

 بأىمية المواطن وعيةت
 البيئة

12 54,54 44 10,10 42 14,14 43 45,45 33 144 

 144 33 42,42 41 11,11 43 93,93 13 33,33 11 التموث أسباب كل مكافحة

   55,55 33 55,55 33 55,55 33 55,55 33 المجموع

 البيئة كانت أف فبعد وبيئتو؛ اإلنساف بيف التوازف اختالؿ اتضح عندما البيئية المشكالت برزت    
 البيئة أصبحت الثقافي موهن في ويساىـ اإلنساف حاجات مع يتجاوب متماسكا حضاريا بناءا

 فرضت التي االقتصادية والقوى التكنولوجيا، قوى وىي عمالقة لقوى يخضع البناء مختؿ محيطا
 ومع االستقالؿ بعد الجزائر عرفت وقد ،البيئي التدىور مف مزيد إلى أدى استيالكي إنتاج نمط
 سكاف نصؼ مف أكثر بحأص حيث عالية، وبمعدالت سريعا حضريا نموا خاصة الثمانينات بداية
 بروز التحضر عممية في المفرط التحوؿ ىذا عمى ترتب وقد حضرية مراكز في يقيموف البالد
 والجماعات الدولة تواجو التي التحديات اخطر تشكؿ أصبحت التي البيئية المشاكؿ مف العديد
 .(1)وحاسمة جذرية حموال وتنتظر والتعمير التييئة عمى والقائميف المحمية

 بمراحؿ مرت تنموية تجارب عدة شيدت التي الجزائرية الواليات مف واحدة بسكرة ووالية      
 تساىـ لـ التجارب ىذه لكف والبشري، العمراني والتوزيع التوسع سيرورة عمى أثرىا ليا كاف عديدة
 البيئي بالجانب يتعمؽ فيما وخاصة الوضع تفاقـ مف زادت بؿ ايجابي بشكؿ الوالية تنمية في

 وأشرنا سبؽ كما – بيئية مشاكؿ مف بالمنطقة التنموية المشاريع مختمؼ أفرزتو بما وذلؾ لممنطقة
 -(14) رقـ الجدوؿ في إلييا

                                                           

 11( عزوز كردون وأخرون : مرجع سابق ،ص  1)
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 المؤسسات بيا تعالج التي الطريقة معرفة ىو( 10) رقـ السؤاؿ ليذا إدراجنا مف اليدؼ إف       
 المحمييف الفاعميف رأي حسب وذلؾ( 14 رقـ جدوؿ الذكر لسابقة)ا البيئية المشكالت الحكومية
 (الدراسة عند) المستدامة لمتنمية

 بسكرة بوالية البيئية المشكالت معالجة أو( 10) رقـ الجدوؿ نتائج قراءة خالؿ مف نجد إذ        
 يمييا %04,04 بنسبة األوؿ الترتيب في جاءت حيث البيئة، بأىمية المواطف توعية طريؽ عف تتـ
 الثالث الترتيب في يمييا %35,35 بنسبة بالمنطقة التموث أسباب كؿ مكافحة ثانيال الترتيب في

  %10,10 بنسبة المصانع فمترة األخير وفي %32,32 بنسبة خضراء مساحات إنشاء

 بالمنطقة البيئية المشكالت معالجةل المقترحات أىـ أف نجد النتائج ىذه قراءة خالؿ ومف      
 وضع ولعؿ البيئة؛ بأىمية المواطف وعيةت ىو – المستدامة لمتنمية يفالمحمي الفاعميف رأي حسب
 قرارات أىـ بأحد العمؿ بضرورة يـعاقتنا إلى يعود األوؿ بالترتيب االقتراح ليذا الدراسة عينة أفراد

 والذي 1531 عاـ السويد عاصمة استكيولـ بمدينة عقد الذي البشرية لمبيئة المتحدة األمـ مؤتمر
 .البيئي لموعي العالمية يةالبدا يعد

 والخبرات الميارات جميع يعني البيئي الوعي ألف األوؿ الترتيب في أدرجتو حيث       
 الفرد وتجعؿ بالبيئة المرىؼ الحس اكتساب عمى والجماعات األفراد تساعد التي واالتجاىات

 .    (1)المختمفة بميادينيا البيئة مع وتصرفاتو تعاممو في إيجابيا

 أمرا بات بسكرة بوالية البيئية المشكالت لمعالجة اإلستراتيجية ىذه عمى االعتماد وبالتالي     
 ألف وحمايتيا، البيئة عمى الحفاظ أساس ىي وأىميتيا البيئة بمفيـو المواطف وعيةت ألف ضروريا
 كؿ مع تصرفاتو في ايجابيا دائما يكوف البيئي الوعي مف معتبر قدر عمى يكوف الذي المواطف
 .البيئة ومكونات عناصر

( الدراسة عينة) بسكرة والية المستدامة لمتنمية المحمييف الفاعميف انتباه أف ىنا اإلشارة ويجب    
 منو؛ والبد ضروري أمر البيئة عمى والحفاظ المعالجة طرؽ أىـ كأحد البيئي الوعي  اعتماد إلى
 البيئة عمى الحفاظ بأىمية الوعي بغيا في نفعا تجدي ال األخرى واألساليب الطرؽ كؿ ألف

 .الحية وغير منيا الحية عناصرىا بمختمؼ
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 .بالمنطقة البيئة لحماية المحمية المجالس قبل من المستخدمة اآلليات يبين: 04 رقم جدول

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترتيبال

 االقتراح

 المجموع السادسة بةالمرت الخامسة المرتبة الرابعة المرتبة الثالثة المرتبة الثانية المرتبة األولى المرتبة

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

 144 33 00 00 09,09 03 09,09 03 24,24 08 30,30 10 27,27 09 العامة الصحة عمى المحافظة

 02 06,06 02 12,12 04 24,24 08 51,51 17 واألرصفة الطرق تنظيف
06,06 00 00 33 144 

 144 33 09,09 03 06,06 02 03,03 01 48,48 16 24,24 08 09,09 03 التموث من المنطقة حماية

 144 33 18,18 06 15,15 05 51,51 17 09,09 03 06,06 02 00 00 الغذائية المواد سالمة

 من التي واألفعال السموكيات تحديد
 بالبيئة اإلضرار شأنيا

01 03,03 03 09,09 00 00 07 21,21 14 42,42 08 24,24 33 144 

 يجب التي تدابيرلوا القواعد تحديد
 بيا االلتزام

03 09,09 02 06,06 02 06,06 03 09,09 07 21,21 16 48,48 33 144 

   55,55 33 55,55 33 55,55 33 55,55 33 55,55 33 55,55 33 المجموع
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 حماية في تساىـ بسكرة بوالية المحمية المجالس أف نجد( 11 رقـ) الجدوؿ لنتائج قراءتنا خالؿ مف
 :مقدمتيا في تأتي اآلليات مف مجموعة بإتباع البيئة

 الصحة عمى المحافظة الثاني الترتيب في يمييا %  51,51 بنسبة واألرصفة الطرؽ تنظيؼ      
 وفي %  48,48 بنسبة التموث مف المنطقة حماية الثالث الترتيب وفي  %  27,27 بنسبة العامة
 السموكيات تحديد الخامس الترتيب وفي %  51,51بنسبة غذائيةال المواد سالمة الرابع الترتيب
 بنسبة بيا االلتزاـ يجب التي القواعد تحديد األخير وفي البيئة عمى الحفاظ شأنيا مف التي واألفعاؿ
48,48  % . 

 مف أنو ترى( الدراسة عينة) المستدامة لمتنمية المحميف الفاعميف أف نجد النتائج ليذه وبتحميمنا     
 :ىي البيئة تجاه المحمية المجالس مياـ أولويات أىـ

 التموث، مف المنطقة حماية وكذا العامة الصحة عمى والمحافظة واألرصفة الطرؽ تنظيؼ    
 .والوالية البمدية مف كؿ قانوف في اوارد نجده ما وىذا

 النفايات عف ئالناش التموث محاربة ىي البمدية بيا تيتـ التي المجاالت أىـ مف نجد حيث    
 عمى يعمؿ بما والصناعية المنزلية النفايات ومعالجة تسير أخرى وبعبارة والصناعية المنزلية
 العناصر بأحد أضرار تمحؽ أو الطبيعي والمحيط لمبيئة تيديد يشكؿ بما تراكميا أو انتشارىا
 .اعم يعالجم أو الحيواف أو النبات أو اإلنساف بصحة تضر أو والجو كالمياه الطبيعية

 العمومية النظافة مجاؿ في األساسي االختصاص صاحبة البمدية تعتبر المنطمؽ ىذا ومف   
 :ب يتعمؽ فيما والسيما الصحة وحفظ

 لمشرب الصالحة المياه توزيع -

  والحضرية الجامدة والنفايات القذرة المياه ومعالجة صرؼ -

 المعدية األمراض ناقالت مكافحة -

 الجميور تستقبؿ التي والمؤسسات كفاألما في األغذية مراقبة -

 البيئة وحماية التموث مكافحة -

حراؽ المزابؿ تنظيـ عمى السير -  والوبائية المعدية األمراض ومكافحة ومعالجتيا القمامة وا 

 .(1)التطيير بعمميات القياـ -

                                                           

 تعلق بالبلدية.امل 90/08من قانون  107( املادة 1)
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 ادةالم في عر المش نص فقد والسكاف؛ البيئة عمى الحضرية النفايات وخطورة ألىمية ونظرا        
 كما اإلقميـ كافة يغطي المنزلية النفايات لتسير بمدي مخطط ينشأ أنو عمى 41/15 قانوف مف 15
 تظـ التي البمدية؛ مسؤولية عاتؽ عمى يقع المنزلية النفايات تسير أف عمى صراحة المشرع نص
 ياتالنفا جمع مجاؿ في لمواطنييا الجماعية الحاجات تمبية غايتيا عمومية خدمة إقميميا في

 :يأتي ما العمومية الخدمة ىذه وتتضمف االقتضاء عند ومعالجتيا ونقميا شبييا وما المنزلية

  تثمينيا بغرض شبييا وما المنزلية النفايات لفرز نظاـ وضع -

 والنفايات المنزلية األشغاؿ مف قميمة بكميات الناتجة الخاصة النفايات جمع عممية تنظيـ -
 بشكؿ واألسواؽ ساحاتموال العمومية الطرؽ تنظيؼ ات،ومنتوج الحيوانات وجثث الضخمة
  مالئمة بطريقة ومعالجتيا ونقميا منفصؿ

 العمومية بالصحة المضرة النفايات بآثار وتحسيسيـ السكاف إلعالـ دائـ جياز وضع -
 والبيئة

 .(1)شبييا وما المنزلية النفايات فرز نظاـ وترقية تطوير لغرض تحفيزية إجراءات اتخاذ -

 عمى يعمؿ أنو نجد المجاؿ ىذا في الوالئي الشعبي المجمس إلى الموكمة المياـ ومف       
 أعماؿ تطبيؽ عمى والسير األوبئة مف الوقاية أعماؿ كؿ في البمدية الشعبية المجالس بيف التنسيؽ
 .(2)االستيالؾ ومواد العامة الصحة وحفظ بمراقبة مرتبطة ىياكؿ إنشاء وتشجيع الصحية الوقاية

 بوالية المستدامة لمتنمية المحمييف الفاعميف) الدراسة عينة أفراد نجد ىذا مف المقابؿ وفي    
 ميمة وكذا ،(بالبيئة اإلضرار شأنيا مف التي واألفعاؿ تالسموكيا تحديد ميمة) صنفت( بسكرة

             األخيرة المراتب في (البيئة اتجاه بيا االلتزاـ يجب التي والتدابير القواعد تحديد)
 في البمدية اختصاصات ضمف واردة ـالميا ىذه أف نجد ثانية مرة البمدية قانوف إلى وبالرجوع
 والتعمير لمتييئة التوجييي المخطط يغطيو البمدية إقميـ كاف إذا وبالتالي والتعمير التييئة ميداف

P.D.A.U األراضي شغؿ ومخطط P.O.S تسميـ فضر  أو منح في القرار اتخاذ مسؤولية فإف 
 عمى التعميرمصمحة  قبؿ مف الممؼ دراسة يتـ بحيث البمدية رئيس إلى ترجع البناء رخصة
 .البمدية مستوى

 حيث التموث؛ مف الجو حماية في البمدية اختصاصات في أيضا المياـ ىذه تتمثؿ كما       
 البيئية والتشريعات فلمقواني تطبيقيا ناحية مف سواء جدا فعاؿ المجاؿ ىذا في البمدية دور يعتبر

                                                           

 2001ديسمرب 12، واملؤرخ يف املتعلق بتسيري النفايات 01/19ن من قانو  32( املادة 1)
 .253( علي سعيدان: مرجع سابق، ص 2)
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 أخطار مف لمحد اإلداري الضبط مف نوعا تمارس فإنيا الصالحيات ىذه إلى وباإلضافة المختمفة،
 .البيئي والضبط الترخيص وسمطات صالحيات مف تممكو بما الجوي التموث

 أو منع طريؽ عف الجوي التموث ضبط في ىاما دورا البمدية تمثؿ بالرخص يتعمؽ وفيما     
 ودخاف غازات نشاطيا عف ينتج التي البنايات ومختمؼ والمصانع لممنشآت البناء رخص يؼتوق

 .(1) التربة أو الحيواف أو النبات أو العمومية بالصحة تضر متبخرة ومواد

 التموث مف نوع أي بإحداث نشاطو يتميز مشروع صاحب كؿ عمى العمراف قواعد تمـز حيث     
 المضرة الغازات وكمية بنوع المتعمقة التقنية الوثائؽ كافة البناء رخصة طمب ممؼ ضماف يقدـ أف

تالؼ وتخزيف لمعالجة وضعيا التي والترتيبات اإلجراءات وطبيعة العمومية بالصحة  المواد ىذه وا 
 .المموثة

 مف التموث تفادي عمى الترتيبات ىذه قدرة تقييـ في تقديرية سمطة البمدية لرئيس أنو يعني مما     
 اإلجراءات ىذه وديمومة فعالية مدى عمى البناء رخصة صالحية تعميؽ أخرى جية ومف جية

 كؿ عمى تسري تدابير وىي اإلجراءات بيذه التقيد عدـ أو اإلخالؿ بمجرد سحبيا وبالتالي الوقائية،
 .(2)السواء عمى التجزئة ورخصة البناء رخصة مف

 التي واألفعاؿ تالسموكيا تحديد في بمياميا متعمقةال البمدية قانوف مف األمثمة بعض ىذه          
 واألمثمة البيئة، اتجاه بيا االلتزاـ يجب التي والتدابير القواعد تحديد وكذا بالبيئة اإلضرار شأنيا مف
 بحماية المتعمقة االختصاصات مف العديد الوالي يتولى حيث الوالية، قانوف في عديدة ذلؾ عف

 التي المنشاة سير توقيؼ لو يمكف حيث صنفة؛الم المنشآت ستغالؿا رخصة تسميـ منيا البيئة
 حالة في وذلؾ المصنفة المنشآت قائمة في واردة والغير بالبيئة تمس أضرار أو أخطار عنيا ينجـ
 تمؾ إلزالة الضرورية التدابير التخاذ الوالي طرؼ مف الموجو لألعذار مستغميا استجابة عدـ

 . (3)واألضرار األخطار

 البيئة حماية في الوالي دور منيا البيئة بحماية يتعمؽ فيما الوالي صالحيات مجاالت وتتعد      
 ال المجاالت مف العديد إلى باإلضافة التموث مف المياه حماية في الوالي دور الضار، التموث مف

 عينة) سكرةب بوالية المستدامة لمتنمية المحمييف الفاعميف رأي خالؿ ومف أكثر فييا لتوسع داعي

                                                           

 الذي حيدد القواعد العامة للتهيئة والتعمري والبناء. 28/05/1991ملؤرخ يف ا 69/971المرسوم التنفيذي من  18( املادة 1)
 (.345-342: مرجع سابق ص  ص )( حممد ملوسخ2)
 املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة. 03/10من قانون  19( املادة 3)
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 إلى وبالرجوع الذكر السابقة والوالية البمدية قانوف مف القانونية المواد بعض إلى وباالستناد( الدراسة
 (بسكرة والية) الدراسة مبيداف الواقع

 البيئة، تجاه المحمية المجالس لمياـ المستدامة لمتنمية المحمييف الفاعميف ترتيب أف نستنتج      
 الدراسة عينة أولتيا التي المياـ ىذه حتى أنو ىنا اإلشارة يجب كما الفعمي اقعالو  مف انطالقا جاء

 الطرؽ بتنظيؼ يقوموف النظافة عماؿ أف نجد أننا بدليؿ -الئؽ بشكؿ تتـ ال -الترتيب في األولوية
 األحياف مف كثير في النظافة عماؿ فإف واألحياء الشوارع باقي أما فقط، العامة واألرصفة الرئيسية
 عمى دليؿ خير واألرصفة الطرؽ حافة عمى المتراكمة والنفايات القمامة حجـ ولعمى عنيا، غائبة
 منيا المظاىر ىذه مف تعاني التي األحياء مف العديد نجد فقط المدينة بسكرة مستوى وعمى ذلؾ،
مى ع  واألمثمة ة، حي زقاؽ بف رمضاف حي سيدي غزاؿ...الغربي الحضرية المنطقة العالية، حي
  .كثيرةذلؾ 
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 .بالمنطقة البيئة شؤون إدارة كيفيةل استراتيجي تصور يبين: 03 رقم جدول

 

       

 

 ترتيبال

 قتراحاال

 المجموع لخامسةا المرتبة الرابعة المرتبة الثالثة المرتبة الثانية المرتبة األولى المرتبة

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت

 144 33 43,43 41 32,32 11 11,11 41 11,11 41 91,91 14 بالمنطقة البيئة أحوال تحسين إلى السعي

 144 33 43,43 41 42,42 41 43,43 13 93,93 13 14,14 42 بالمنطقة البيئية المشكالت لمواجية الخطط إعداد

 فددي تتددوفر أن يجددب التددي والشددروط المواصددفات إعددداد
 التنموية المشاريع

43 11,11 44 10,10 44 93,93 42 14,14 44 44 33 144 

 144 33 10,10 44 93,93 13 11,11 42 14,14 42 42,42 41 التنموية لممشاريع الدوري والتفتيش الرقابة

 144 33 33,33 13 44 44 43,43 41 43,43 41 10,10 44 بالمنطقة البيئة حماية قانون تطبيق متابعة

   55,55 33 55,55 33 55,55 33 55,55 33 55,55 33 المجموع
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 بسكرة بوالية المستدامة لمتنمية المحمييف الفاعميف رأي معرفة ىو السؤاؿ ليذا إدراجنا مف اليدؼ إف
 .بالمنطقة البيئة شؤوف إدارة لكيفية االستراتيجي تصورىـ حوؿ

 البيئة شؤوف إدارة أف الدراسة عينةيتضح حسب رأي أفراد  أعاله الجدوؿ نتائج خالؿ ومف      
 عمى يدؿ منطقي تسمسؿ في عوىاضو  الخطوات مف مجموعة وفؽ تتـ أف يجب ةبالمنطق مستقبال
 .بسكرة بوالية البيئة حالة إليو آلت الذي لموضع الجيد إدراكيـ

 بنسبة - بالمنطقة البيئة أحواؿ تحسيف إلى السعي – عبارة األوؿ الترتيب في وضعوا وقد      
 بنسبة   -بالمنطقة البيئية المشكالت اجيةلمو  الخطط إعداد – الثاني الترتيب وفي % 34,34
 المشاريع في تتوفر أف يجب التي والشروط المواصفات إعداد -الثالث الترتيب في يمييا 35,35%
 التنموية لممشاريع الدوري والتفتيش الرقابة - نجد الرابع الترتيب وفي -بالمنطقة المستقبمية التنموية
 حماية قانوف متابعة – عبارة نجد األخير وفي %35,35 بنسبة -المنطقة مستوى عمى المقامة
 .%25,25 بنسبة -بالمنطقة البيئة

 البيئية المشاكؿ بتحديد وذلؾ جدا، منطقية البداية نقطة أف نجد النتائج ليذه وبتحميمنا       
 عمى خطورتيا ومدى وأسبابيا طبيعتيا عمى الوقوؼ محاولة عف طريؽ بالمنطقة انتشارا األكثر

 الجيات عمى السيؿ مف يصبح وأسبابيا وأبعادىا المشكمة تتحدد عندما ألنو والمجتمع؛ بيئةال
 اإلمكانيات عمى تتوقؼ ىذه المواجية طريقة تبقى لكف لمواجيتيا، الخطط إعداد بالبيئة المعنية
 الجيات تكوف األحياف أغمب ففي الجيات، ىذه ألولويات وتبعا الجيات ليذه المتاحة المادية

 أوجو بيف مفاضمة تقيـ تجعميا  مالية؛ صعوبات مف تعاني المحمية المجالس وخاصة لمعنيةا
 األمر ويتعمؽ البيئة حماية مجاؿ غير في اإلنفاؽ تغميب إلى يدفعيا مما المالية، عائداتيا صرؼ

 . بالوالية النائية البمديات ببعض ىنا

 مثؿ معينة بمشاريع توفرىا الواجب راطاتواالشت اإلجراءات مف مجموعة تحديد بعدىا يأتي      
 يجوز ال معيف نشاط لممارسة المختصة اإلدارة مف الصادر اإلذف بو ويقصد ] الترخيص نظاـ

 التي الالزمة الشروط توفرت إذا الترخيص بمنع اإلدارة تقـو بحيث اإلذف، ىذا بغير ممارستو
 [.لمنحو القانوف يحددىا
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 أجؿ مف اإلدارة إليو وتمجأ معيف بتصرؼ القياـ ضرورة يعني الذيو  اإللزاـ نظاـ وأيضا        
 . (1)عمييا والمحافظة البيئة حماية مبدأ لتكريس التصرفات ببعض القياـ عمى األفراد إجبار

 البيئة حماية في فعالية ر القانونية الرسائؿ أكثر مف يعتبر والذي التأثير دراسة نظاـ وكذلؾ       
 التي التنمية مشاريع  لتقييـ كأدة يستخدـ وقائي عممي أسموب فيي العمراني، التوسع أخطار مف
 المناسب القرار اتخاذ يمكف حتى البيئة عمى الحقا أو فورا مباشر غير أو مباشرة بصفة تؤثر قد

 في بو االلتزاـ يجب ما واالشتراطات اإلجراءات ىذه خالؿ مف تتحدد بحيث المشاريع؛ ىذه بشأف
 .البيئة عمى حفاظا زماف وكؿ مكاف كؿ في ختمفةالم األنشطة

 خطوة في يأتي آخر شرطا تضع بؿ النقطة ىذه عند األمر تبقي ال الدراسة عينة أفراد لكف      
 الصناعية والمنشآت التنموية المشاريع ليذه الدوري والتفتيش الرقابة ضرورة في ذلؾ ويتمثؿ أخرى،

 مدى لمتابعة مستمر بشكؿ األمر يبقى أف يجب الحاؿ ةوبطبيع المنطقة مستوى عمى المتواجدة
 الذكر السابقة بالشروط االلتزاـ يتـ لـ إذا ما حاؿ وفي الذكر، السابقة والشروط بالقواعد التزاميا

 اتخاذ ىنا الضروري مف يصبح فإنو بسكرة؛ بوالية التنموية المشاريع بأغمب الحاؿ ىو كما
 .واإللزاـ االلتزاـ حقيؽلت اإلضافية اإلجراءات مف مجموعة

 المساعدات بتقديـ بداية تدريجيا، القانوف؛ يحددىا التي العقوبات تطبيؽ بضرورة وذلؾ        
 العقوبات إلى ووصوال واإلنذار بالتنمية مرورا التصحيحية، اإلجراءات التخاذ والمالية الفنية

 عنو الناجـ والضرر االلتزاـ عدـ فترة لطوؿ طبقا وذلؾ المندرجة

 مراجعة ضرورة وىي السابقة الخطوات عف أىمية تقؿ ال أخرى خطوة إلى ىنا اإلشارة ويجب    
 إلستراتيجية تمييدا قصور مف تطبيقيا عنو يكشؼ وما صعوبات مف واجييا وما نتائجيا وتحميؿ
 .اليدؼ تحقيؽ في سابقتيا مف أفضؿ تكوف جديدة

 بسكرة بوالية المستدامة لمتنمية المحمييف ميفالفاع ترتيب أف نستخمص سبؽ ما خالؿ مف     
 الخطوات مف سمسمة في جاء ألنو جدا موفقا كاف اإلستراتيجية ىذه لخطوات( الدراسة عينة)

 إستراتيجية األخير في لتشكؿ السابقة الخطوة خطوة كؿ تكمؿ بحيث منطقي تسمسؿ في المتتابعة
 مراعاة ضرورة إلى اإلشارة يجب لكف منطقة،بال التنموية والمشاريع المنشآت أنواع كؿ تناسب
 بمتابعة المعنية الجيات عمييا تتوفر التي والفنية المادية اإلمكانيات وكذا البسكري المجتمع طبيعة

                                                           

جملة املفكر، العدد السادس، جامعة حممد خيضر بسكرة حق الفرد في حماية البيئة من أجل تحقيق التنمية المستدامة ، ( نبيلة أقوجيل: 1)
 .337، ص 2010
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( 40) رقـ الجدوؿ لنتائج تحميمنا أثناء ذلؾ إلى اإلشارة سبؽ وقد التنموية المشاريع ىذه إنشاء
  بسكرة بوالية البيئة بحماية المعنية الرسمية غيرو  الرسمية المؤسسات إمكانيات وكذلؾ

 المؤسسات عاتق عمى تقع البيئة عمى الحفاظ ليةمسؤ  كانت إذا ما يبين: 02: رقم جدول
 .ذلك عمى تساعدىا التي والجيات ؛فقط الحكومية

 % ت لبدائددددددددلا

 ال

 20,11 11 المنطقة سكاف

 31,11 14 المحمية الجمعيات

 43,11 41 سياسيةال األحزاب

 53,53 31 المجموع

 42,42 41 نعػػػـ

 55,55 33 المجموع

 بسكرة بوالية المستدامة لمتنمية المحمييف الفاعميف أف يتضح أعاله الجدوؿ نتائج خالؿ مف     
 فقط، الحكومية المؤسسات عاتؽ عمى تقع ال البيئة عمى الحفاظ مسؤولية أف ترى ،(الدراسة عينة)
 :كمايمي الدراسة عينة أفراد رتبتيا وقد ذلؾ عمى تساعدىا أخرى ياتج ىناؾ بؿ

 المحمية الجمعيات الثاني الترتيب في يمييا %11,11 بنسبة األوؿ الترتيب في المنطقة سكاف
  %43,11 بنسبة السياسية األحزاب األخير وفي %31,11 بنسبة

( الدراسة عينة) بسكرة بوالية المستدامة ةلمتنمي المحميف الفاعميف أف نجد النتائج ىذه خالؿ ومف   
 الجيود ىذه أف إال بالمنطقة، البيئة لحماية الحكومية المؤسسات تبذليا التي الجيود رغـ أنو ترى
 األمر أصبح لذا ،(14) جدوؿ بالمنطقة البيئية المشكالت لمختمؼ حموؿ لتقديـ كافية غير تبقى

 محؿ الحكومية غير المؤسسات مشاركة كانت يوبالتال الجيود؛ ىذه يساند مف وجود يتطمب
 شرط أنيا اعتبار إلى الجيات ىذه بمشاركة االىتماـ ىذا يعود وربما المحميف، الفاعميف اىتماـ
 المؤسسات عمؿ مسار لتصحيح الالزمة واإليجابية الموضوعية التغيرات إلحداث أساسي
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 فرضت لظروؼ إما بو ألحقت قد تكوف التي الشوائب مف وتنقيتو المجاؿ بيذا المعنية الحكومية
ما العمؿ، ىذا عمى  .بالمنطقة البيئة حماية مجاؿ في لدورىا المعنية الجيات ممارسة في لقصور وا 

 أصبح قد البيئة حماية في الحكومية غير المؤسسات مشاركة فإف األسباب كانت ما وأيا    
 .وتكممو مووتدع الحكومي الجيد تسند المشاركة ىذه ألف ممحة، ضرورة

 األولى بالدرجة الدور ىذا أولت الدراسة عينة أفراد أف نستنتج أعاله الجدوؿ نتائج خالؿ ومف     
 وأصدقائيـ وأقاربيـ ذوييـ توعية أجؿ مف( ومتعمميف مثقفيف) مف بالمنطقة الشعبية القيادات إلى

 .ونظيفة ةسميم بيئة في بالعيش المطالبة في وبحقيـ البيئة، عمى الحفاظ بأىمية

 باعتبارىا البيئة عمى الحفاظ في دور لمجمعيات بأف( المحميف الفاعميف) الدراسة عينة ترى كما    
 تساعد كما القضاء، أماـ التمثيؿ وأىمية القانونية ةاألىمي وليا االعتبارية بالشخصية تتمتع جية

 .البيئة حماية في ىدفيـ تحقيؽ سبيؿ في وتضافرىا جيودىا تنسيؽ في الحكومية الجيات

 الدوؿ في البيئة عمى الحفاظ في ميما دورا تمعب الواقع في فيي السياسية األحزاب أما       
 .المتجددة غير مواردىا عمى الحفاظ وضرورة البيئة بأىمية الجماىير توعية خالؿ مف الديمقراطية

 األحزاب تضع فإنيا( دراسةال عينة) بسكرة بوالية المستدامة لمتنمية المحميف الفاعميف أما     
 وجود لعدـ نظرا وىذا البيئة عمى الحفاظ في مشاركتيـ حيث مف األخير الترتيب في السياسية
   .البيئة مجاؿ في تنشط بالمنطقة سياسية أحزاب

 .بالمنطقة البيئة بحماية األفراد مساىمة كيفية يبين: 04 رقم جدول

 لترتيبا
 قتراحاال

 المجموع الرابعة المرتبة الثالثة المرتبة الثانية المرتبة األولى المرتبة
 % ت % ت % ت % ت % ت

 طريق عن العام الرأي إيقاظ
 البيئة بمخاطر التوعية

45 13,13 11 54,54 43 11,11 41 42,42 33 144 

 لمموارد األمثل االستغالل
 الطبيعية

13 40,40 42 14,14 44 10,10 41 42,42 33 144 

 144 33 11,11 41 93,93 13 43,43 14 11,11 41 بالبيئة خاصة تظاىرات تنظيم
 لمعمل اإلدارية األجيزة مخاطبة

 البيئية المشكالت حل عمى
 .بالمنطقة

41 42,42 41 42,42 41 11,11 10 20,20 33 144 

   55,55 33 55,55 33 55,55 33 55,55 33 المجموع
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 البيئة عمى المحافظة أجؿ مف األفراد بيا يقـو لتيا الحماية تمؾ لمبيئة األفراد بحماية نقصد    
 آثارىا تفاقـ ومنع محاصرتيا أو البداية؛ منذ بيا تحيط التي والمشكالت المخاطر منعب وذلؾ

 الدولة أجيزة حمؿ في تساىـ معينة طرؽ ممارسة طريؽ عف وذلؾ وقوعيا، بعد وعالجيا
 .لمنطقةبا البيئية والمخاطر لممشكالت التصدي عمى المختصة

 تفاعؿ مف نابعة البيئة مشاكؿ غالبية بأف إيماننا إلى يعود السؤاؿ ليذا إدراجنا في السبب ولعؿ  
 .الطبيعية أو منيا االجتماعية سواء بيئتو مع اإلنساف

 تساعد المشاركة ىذه ألف وواجب حؽ تبقى البيئة حماية في األفراد مشاركة أف كما       
 مختمؼ تقاـو أف تستطيع ال األخيرة ىذه ألف البيئة، مشكالت جيةموا في الحكومية الييئات

 .ذلؾ إلى وأشرنا سبؽ كما لوحدىا البيئية المشكالت

 لمبيئة، األىمية والجماعات األفراد حماية صورة في بدأ البيئة بحماية االىتماـ أف والواضح     
 بحماية االىتماـ فييا بدأ والسويد انياوألم فرنسا خاصة أوربا ودوؿ األمريكية المتحدة الواليات ففي
 الييئات مف البيئة تمويث في المتسببيف كشؼ في أخذت التي الجمعيات عدد تزايد عندما البيئة

 .عمييـ مختمفة بصور الضغوط وممارسة إدانتيـ إلى الوصوؿ أجؿ مف ومتابعتيـ واألفراد

 واليةب المستدامة لمتنمية ييفحمالم فالفاعمي أف لنا يتضح أعاله الجدوؿ نتائج خالؿ ومف      
 ليـ ىاـ بدور مرتبط بسكرة بوالية البيئة بحماية األفراد مساىمة أف ترى(  الدراسة عينة) بسكرة
 وذلؾ ومواردىا البيئة تجاه األفراد سموؾ وىو أخرى إلى منطقة مف يختمؼ أف يمكف ال البيئة تجاه

 .استنزافيا وعدـ حةالمتا البيئة موارد لكؿ األمثؿ باالستغالؿ

 لدى البيئي الوعي تنمية خالؿ مف المحمية بالبيئة الطبيعية الموارد استخداـ بترشيد ذلؾ ويتـ     
 .وتنميتيا وصيانتيا الموارد ىذه عمى الحفاظ وأساليب بطرؽ وتبصيرىـ المواطنيف

 حماية في والفعالية ةالمقدر  ليـ تكوف فقد بمد لكؿ العاـ الرأي يشكؿ مف أنيـ بحكـ واألفراد    
 إلى المجوء عف تغفؿ قد الحكومية المؤسسات أف ذلؾ مرد ولعؿ الحكومة، دور مف أكثر البيئة

 بالمنطقة المختمفة المصانع مف الناتج التموث مثؿ بالبيئة المتعمقة المشاكؿ بعض في القضاء
 بالتنمية يتعمؽ ىنا األمر ألف الوالية مستوى عمى المنتشرة والمحاجر االسمنت كمصانع

 .لموالية االقتصادية
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 الدراسة عينة أدرجت وقد المنطقة، لسكاف العاـ الرأي ضغط تحت ممكف األمر يكوف قد ولكف    
 .الثاني الترتيب في االقتراح ىذا

 رأي عمى أعيب المدروسة، لممنطقة الفعمي الواقع مالحظة خالؿ ومف وأن إال ذلؾ أىمية ورغـ    
 بؿ العاـ الرأي بقمة ينذر الواقع في موجود ىو ما ألف المستدامة لمتنمية يفالمحمي الفاعميف
 تسمح ال خاصة بصفة بسكرة ووالية عامة بصفة البالد تعيشيا التي األوضاع ألف بانعدامو،
 .عاـ رأي بتكويف

 ىابأفراد لالرتقاء وافية بفرص شعوبيا حظيت دوؿ في إال يتشيد أف يمكف ال العاـ الرأي ألف    
 الدستوري؛ الكفاح مف عديدة بتجارب حظيت فإنيا ذلؾ عمى عالوة ،اواجتماعي وثقافيا اقتصاديا
 أف يمكف ال كذلؾ ،ؿوالجي الفقر مف فييا األفراد يعاني دوؿ في يتكوف أف يمكف ال العاـ فالرأي
 الشخصية الحرية مثؿ األساسية حرياتيـ لألفراد فييا توافرت إذا إال ما دولة في العاـ الرأي يتكوف
 ووسائؿ الصحافة وحرية والنقابات الجمعيات تكويف وحرية االجتماع وحرية الرأي وحرية
 .(1)اإلعالـ

 :التالية االقتراحات واألخيرة األخيرة قؿ ما المرتبة في ونجد     

 عمى لمعمؿ بالوالية اإلدارية األجيزة مخاطبة األخير وفي بالبيئة خاصة تظاىرات تنظيـ -
 المستدامة لمتنمية المحمييف الفاعميف أف نستنتج سبؽ ما خالؿ ومف ؛البيئية مشكالتال حؿ

 عف المجتمع ألفراد البيئية بالتوعية االىتماـ ضرورة عمى جيودىا كؿ تركز بسكرة بوالية
 مثؿ شتى طرؽ عمى باالعتماد وذلؾ األفراد وسفن في البيئية القيـ وتدعيـ غرس طريؽ
 نشر وكذلؾ لمبيئة والعالمية الوطنية واألعياد لممناسبات خالفا بالبيئة تحسيسية أياـ إقامة
 إذاعة المحمية اإلذاعة وخاصة اإلعالـ وسائؿ كؿ باستخداـ البيئية والثقافة البيئي الوعي
 والمتتبع المستمع الجميور فئات كؿ يشمؿ عريض جميور مف بو تتمتع لما نظرا الزيباف

 وترسيخ تكويف في األساس ألنيا المدارس في البيئية التربية اداعتم إلى باإلضافة لبرامجيا
 .الناشئيف لدى البيئية القيـ

 أف اقتناعيـ إلى يعود البيئية التوعية عمى االعتماد ضرورة عمى الدراسة عينة تركيز ولعؿ    
 في مياتدخ بؿ المدروسة، بالمنطقة البيئة حماية مجاؿ في جدا محدودا يبقى الرسمية الجيات دور

 .فقط معينة بمجاالت محدود يكوف يكاد البيئة حماية مجاؿ
                                                           

 . 131، ص 2009، دار النهضة العربية للبيئة، القاىرة، الحماية اإلدارية للبيئةمناحي املنوخ العازمي:  ( عيد حممد1)
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 .بالمنطقة البيئة بحماية المحمية الجمعيات مساىمة كيفية يبين: 03 رقم جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الترتيب

 االقتراح

 المجموع الخامسة المرتبة الرابعة المرتبة الثالثة المرتبة الثانية المرتبة األولى المرتبة

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت

 التي باألضرار المعنية الجيات تنبيو
 بالبيئة ألحقت

41 43,43 40 11,11 13 40,40 45 13,13 41 42,42 33 144 

 144 33 43,43 41 45,45 43 10,10 44 54,54 11 14,14 42 .البيئة بأمور المواطنين نوعية

 المنتخبددددددين مددددددع والمشدددددداورة المشدددددداركة
 .البيئة حماية حول المحميين

41 42,42 42 14,14 43 45,45 14 31606 41 42,42 33 144 

 والعالميددددددة الوطنيدددددة باألعيددددداد االحتفدددددال
 .لمبيئة

11 39،39 44 10,10 43 45,45 41 43,43 44 44 33 144 

 144 33 45,45 14 44 44 42,42 41 44 44 45,45 43 اآلليات ىذه كل

   55,55 33 55,55 33 55,55 33 55,55 33 55,55 33 المجموع
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 في المنشودة ضالتيـ الطبيعة محبو وجد فقد األىمية الجمعيات مف كبيرا اىتماما البيئة لقيت   
 التمثيؿ وأىمية القانونية، األىمية وليا االعتبارية بالشخصية تتمتع كجية األىمية الجمعيات نظاـ
 حماية في ىدفيـ تحقيؽ يؿسب في وتضافرىـ جيودىـ تنسيؽ عمى المقدرة لتعطييـ القضاء أماـ
 .البيئة

 الجمعيات نشأة عف قصيرة نبذة إعطاء مف البد أعاله الجدوؿ نتائج بتحميؿ أالبد وقبؿ       
 .بالجزائر

 :1545 دستور قبؿ الجمعيات إنشاء حرية - أ

 نتاجا بدوره كاف والذي 1541 الفرنسي القانوف صدور مع لمجمعيات القانوني اإلطار تبمور      
 يعرؼ والذي الحالي المفيـو عمى استقرت أف إلى االجتماعية المقدمة لمفيـو طويؿ رلتطو 

 مشترؾ ىدؼ لتحقيؽ الشخصية مجيوداتيـ مستمرة بصفة يسخروف ألفراد تجمع بأنيا الجمعية
 .وعرضيا مؤقتا كونو في التجمع عف تختمؼ وىي الربح، تحقيؽ عف البحث دوف

 في الجمعيات إنشاء حركة نشطت فقد الفرنسي النظاـ في معياتالج عرفتو الذي لمتطور وتبعا    
 الوطنية الشخصية بناء في بفعالية وساىمت الثالثينات مطمع مع االستعمار فترة إباف الجزائر

 لجبية وعسكري وأيديولوجي سياسي سند إلى الجمعيات ىذه وتحولت مقوماتيا، عمى والمحافظة
 عمى وخيمة آثار االستقالؿ بعد ما السياسي بالنظاـ األخيرة ذهى النفراد كاف كما الوطني التحرير
 أجؿ مف مدنية وجمعيات ونقابات جمعيات مف الشركاء كؿ إقصاء إلى أدى مما اإلداري االنفتاح
 .(1)الواحد الحزب ومنازعة المنافسة عمى القضاء

 عميو غمبت مزيؼ يدوتجن مدني مجتمع شبو والقانونية السياسية المعوقات ىذه أفرزت وقد     
 ليا يكوف أف دوف ظرفي بطابع الجمعوية المشاركة تميزت لذا السياسية، واالنتيازية النفعية النزعة
ضافة االجتماعي التجذر عمى القدرة  مع البيئية الجمعيات فييا تشترؾ التي السياسات ىذه إلى وا 
 البيئة لحماية القانوني النظاـ ماؿاكت بعدـ ذلؾ عمى زيادة تأثرت فقد األخرى، الجمعيات مف غيرىا
 .عموما الجمعيات نشاط بضبط خاص قانوني إطار وغياب

 

                                                           

، ص 2007جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان،  -منشورة -، رسالة دكتوراه يف القانون العاماآلليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر( وناس حيي :1)
 .136، 134ص 
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  .31-54 قانوف ظؿ في الجمعيات إنشاء حرية - ب

 تاله ثـ مبكر، تنظيمي اعتراؼ في والقانونية السياسية لألوضاع الجوىري التغير ساىـ     
 تشيع مىت الذي 1542 لسنة وتعديمو 1545 دستور في الجمعيات إنشاء لحؽ الدستوري اإلرساء
 والحريات لإلنساف األساسية الحقوؽ عف الدفاع حؽ الجمعيات ودخوؿ الجمعوية، الحركة ازدىار
 .الجمعيات إنشاء حرية ممارسة كيفية 1554 لسنة الجمعيات قانوف وفصؿ الفردية

 تعرؼ والتي لمجمعيات المنظمة القواعد إلى تخضع الجمعيات مف كغيرىا البيئية والجمعيات    
 مريحة غير بنشاطات لمقياـ تعاقدي أساس عمى معنوية أو طبيعية أشخاص تجمع اتفاقية بأنيا

 الميني طابع ذات األنشطة ترقية أجؿ مف محددة غير أو محددة لمدة ووسائميـ معارفيـ ولتسخير
 وتخضع ىدفيا يحدد أف وبشرط الخ...والرياضي والبيئي والتربوي والديني والعممي واالجتماعي

 .(1)بيا المعموؿ القوانيف

 :التشريعية النصوص خالل من البيئية الجمعيات دور -ج

 أىداؼ تحقيؽ في لإلدارة كشريؾ الجمعيات بدور القبوؿ في الجذري لمتحوؿ استكماال       
 عياتالجم البيئة بحماية المتعمؽ 14-43 قانوف نص فقد البيئة لحماية الوطنية اإلستراتيجية

 .خاص بفصؿ

 لبموغ ليا المالئمة القانونية النشاطات اختيار بحرية تتمتع الجمعيات أف فيو جاء ما أىـ ومف     
 اتصاليا عمى تركز أف أو الميداني والتطوعي والتحسيسي يو التوع العمؿ تختار أف فميا ىدفيا

 أف أو البيئة، تمس التي اتاالنتياك عف لمكشؼ والمراقب المنبو دور وتمعب المحمييف بالمنتخبيف
 بموغ أجؿ مف عقالنية بصفة اآلليات ىذه كؿ تستعمؿ أف أو القضائية الطعف طرؽ إلى تمجأ

 .أىدافيا

 لمتنمية المحميف الفاعميف) الدراسة عينة أفراد أف لنا يتضح( 15) رقـ الجدوؿ نتائج خالؿ ومف    
 يريظ بسكرة بوالية البيئة حماية مجاؿ في الجمعيات مساىمة أف ترى بسكرة؛ بوالية( المستدامة
 في االقتراح ىذا جاء وقد بالبيئة الخاصة والعالمية الوطنية باألعياد االحتفاؿ في األولى بالدرجة
 بنسبة البيئة بأمور المواطنيف نوعية الثاني الترتيب في يميو ،%23,23 بنسبة األوؿ الترتيب
 ونجد ،% 11,11 بنسبة بالبيئة ألحقت التي باألضرار المعنية الجيات تنبيو عبارة تميو 01,01%

                                                           

 .137نفسو، ص ( املرجع 1)
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 البيئة، حماية حوؿ المحمييف المنتخبيف مع والمشاركة التشاور عبارة األخيرة قبؿ ما المرتبة في
 .اآلليات ىذه كؿ تفعيؿ عبارة نجد األخير وفي

 عدة إلى ةبالمنطق البيئة حماية جمعيات فعالية ضعؼ إرجاع يمكف النتائج ىذه خالؿ ومف    
 : منيا نذكر أسباب

 عمى عشريات ثالث طيمة البيئية الجمعيات إنشاء حرية يكفؿ قانوني إطار غياب أثر -
 والنضاؿ التطوع في الجماىيرية الرغبة واضمحالؿ تراجع إلى وأدى الجمعيات عدد تقميص
 . (1)المدني

 المدني المجتمع دور أف دامةالمست والتنمية البيئة أجؿ مف لألعماؿ الوطني المخطط أكد وقد    
 .ىامشيا يزاؿ ال البيئة حماية في

 ىدفيا تحقيؽ في البيئة حماية جمعيات نجاح فإف اجتماعي تنظيـ لكؿ بالنسبة الشأف ىو وكما    
 المحكـ والتخطيط واالنضباط التنظيـ قوة في يتمثؿ داخمي عامؿ إلى األولى بالدرجة يعود

 .المنشودة لألىداؼ

 اإلدارة عمى البيئية االختصاصات تفرضو أصبحت الذي والدقيؽ الفني التخصص أف كما     
 .(2)ومتخصصة دقيقة إسيامات بتقديـ الجمعيات يمـز بات

 عمى ليست بسكرة بوالية البيئة حماية جمعيات مف الكثير أف نجد الواقع خالؿ ومف لكف      
 وال اسميا إال يعرؼ ال أغمبيا أف كما و،عدم مع يستوي فوجودىا والكفاءة التنظيـ مف كاؼ قدر

 سبؽ كما بالبيئة الخاصة والعالمية الوطنية والمناسبات باألعياد االحتفاؿ في إال دورىا ينحصر
 (.بسكرة بوالية المستدامة لمتنمية المحمييف الفاعميف) الدراسة عينة أفراد وأكده

 

 

 

 

 

                                                           

 .143، 142، ص ص 2002، جامعة منتوري قسنطينة، 17، جملة العلوم اإلنسانية، عدد الحركة الجمعوية في الجزائر( حممد بوستة: 1)
 . 151(حيي وناس مرجع سابق، ص 2)
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 البيئة بحماية المشاركة فعالية زيادةل المحميين الفاعمين اقتراحات يبين: 01 رقم جدول
 .بالمنطقة

 الترتيب
 االقتراح

 المجموع الرابعة المرتبة الثالثة المرتبة الثانية المرتبة األولى المرتبة
 % ت % ت % ت % ت % ت

 تيتم جمعيات إقامة عمى التشجيع
 البيئة بحماية

44 10,10 43 11,11 11 99,99 43 11,11 33 144 

 حماية في شاركةلمم التخطيط
 البيئة

43 11,11 42 14,14 40 11,11 12 54,54 33 144 

 والتخصصات المين كل تشجيع
 البيئة حماية عمى

44 10,10 11 54,54 44 10,10 41 42,42 33 144 

 حمايددة فددي المددرأة بدددور االىتمددام
 البيئة

14 91,91 41 11,11 14 34,34 44 10,10 33 144 

   55,55 33 55,55 33 55,55 33 55,55 33 المجموع

 فييا يفكر التي البديمة اإلستراتيجية معرفة محاولة ىو السؤاؿ ليذا إدراجنا مف اليدؼ إف         
 في المشاركة تفعيؿ أجؿ مف ،(الدراسة عينة) بسكرة بوالية المستدامة لمتنمية المحميف الفاعميف
 .الحكومية وغير وميةالحك المؤسسات جيود جمعب وذلؾ بالمنطقة البيئة حماية

 أف يروف المستدامة لتنمية المحميف الفاعميف أف الدراسة عينة أفراد إجابات خالؿ مف تبيف وقد  
 باعتبارىا - المرأة –ىي البيئة حماية مجاؿ في المشاركة لزيادة عمييا االعتماد يمكف خطوة أىـ
 وطبيبة كعاممة األخرى المينية رىاأدوا عف بعيدا األطفاؿ، وتربية األسرة لشؤوف ومديرة بيت ربة

 ويتجمى الطبيعية، مواردىا استنزاؼ مف والحد البيئة عمى الحفاظ يمكف اإلطار ىذا وفي وموظفة
 في أنيا حيث" المنزؿ" األوؿ بيتيا في المرأة تحتمو الذي البارز االجتماعي الوضع في الدور ذلؾ

 المنزؿ في المتوفرة الطبيعية الموارد مع تعامميا خالؿ مف المنزلية االقتصادية الشؤوف تدبر الغالب
 ميما ذلؾ سيكوف الموارد، ىذه ومحدودية بأىمية المرأة وعت ما ومتى والطاقة؛ والطعاـ الماء مثؿ
 الموارد ىذه ىدر إلى يؤدي أف شأنو مف ما وكؿ والطاقة، والمياه الطعاـ في اإلسراؼ مف الحد في

 البيئة عمى ومخمفاتيا الطبيعية
 ليا فإنو البيئية الموارد استنزاؼ مف الحد في المرأة تمثمو الذي الدور ىذا إلى وباإلضافة        

 البيئية، لمموارد الرشيد االستخداـ إلى األبناء توجيو وىو أال ؛أىمية أكثر بيئي تربوي دور أيضا
 المختمفة، العمرية يـبمراحم مرورا نشأتيـ بداية مف األطفاؿ صحة عف أولى كمسئولة المرأة وأيضا
 وعي اكتساب إلى بيـ يؤدي ىذا وكؿ لألبناء والبيئي الصحي المستوى رفع في دورىا يتجمى وىنا
 ما وىو البيئي بالوعي مسمحوف أجياؿ تربية في المرأة دور ىنا يظير وبالتالي ،سميـ وصحي بيئي
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 الدور لنا تبيف ذلؾ عمى بناءو  البيئة، مع تعامميـ في المباشر وغير المباشر التأثير ليـ يجعؿ
 ىذا( الدراسة عينة) أفراد وضعت لذلؾ البيئة عمى الحفاظ مجاؿ في لممرأة والميـ األساسي
 الميف كؿ تشجيع مباشرة االقتراح ىذا يمي %34,34 بنسبة األولى المرتبة في االقتراح

 في تكامؿ وجود بسبب وذلؾ %01,01 بنسبة البيئة حماية في المشاركة عمى والتخصصات
 الطبيعية العمـو تركز فبينما التموث، مف البيئة حماية في والمينية العممية التخصصات جميع

 عمى التموث تأثيرات عمى البيولوجيا وتركز لمبيئة الطبيعية الجوانب في البحث عمى مثال والكمياء
 في البحث عمى تركز خاصة بصفة ؛منيا واالجتماعية اإلنسانية العمـو نجد الحية الكائنات
 أف نالحظ سبؽ ومما الطبيعية البيئة وبيف واالجتماعية الثقافية البيئة بيف المتبادلة التأثيرات
 عمى التشجيع وىي البيئة حماية مجاؿ في جوىرية نقطة إلى انتباىيـ لفتوا قد المحمييف الفاعميف
 البيئة عمى تحافظ أو تحمي أو تجديد تعيد التي الوظائؼ تمؾ تعني والتي الخضراء الميف

 .الطبيعية
 األمريكيات النساء تسعى والتي لمبيئة الصديقة بالميف أمريكا في تسمى التي الميف ىذه      
 تعتبر التي الميف ترؾ عمى النساء يحث األمريكية العمؿ وزارة في المرأة شؤوف مكتب ألف ورائيا
  تؤمنو كانت الذي الدخؿ مف أقؿ  دخال تاريخيا تدر كانت والتي تقميديا، نسائية ميف بأنيا

 .(1)جيدة برواتبوذلؾ سعيا وراء وظائؼ  الوظائؼ التي يشغمونيا الرجاؿ
 حوؿ التفاؤؿ مف نوع يعطينا النقطة ىذه إلى المستدامة لمتنمية المحميف الفاعميف انتباه ولعؿ     

 برنامج منسقي و الزراعة في عندنا الميف مف النوع ىذا التماس ويمكف ،بالمنطقة البيئة مستقبؿ
 .الخ...الحيوانات تربية النفايات، تدوير إعادة

 ال الدراسة عينة أفراد أف إال البيئة، حماية مجاؿ في الجمعيات تمثمو الذي الكبير الدور ورغـ     
 آؿ الذي الوضع بسبب وذلؾ األخير، قبؿ ما الترتيب في وضعتو حيث كبيرة، آماال عميو تعمؽ
 .وأشرنا سبؽ كما بسكرة بوالية الجمعوي العمؿ إليو
 االقتراح ىذا الدراسة عينة أفراد وضعت فقد بالمنطقة البيئة حماية في لممشاركة التخطيط أما    
 ،يفيالمحم الفاعميف لدى النظرية األفكار وجود رغـ أنو ذلؾ في السبب ولعؿ األخيرة المرتبة في

 ولألسؼ أنو إال بسكرة، بوالية البيئة لحماية بديمة اتاستراتيجي بناء محاولة إلى تؤىميـ والتي
 .البعد كؿ بعيدا يبقى الواقع أرض عمى التخطيط

                                                           

 زواال. 15على الساعة  2015سبتمرب 01، متت زيارة املوقع يوم deswww.beatona.net/cms/in( موقع الوظائف اخلضراء 1)

http://www.beatona.net/cms/indes
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 :الثالث بالتساؤل الخاصة الجزئية النتائج -2

 ."بسكرة؟ بوالية البيئة حماية مجال في الحكومية وغير الحكومية المؤسسات تساىم كيف" 

 يعتبروف ،"بسكرة" بوالية المستدامة لمتنمية المحمييف الفاعميف أف الميدانية الدراسة كشفت -1
 عمى والحفاظ بالمنطقة البيئية المشكالت لمعالجة الطرؽ أىـ كأحد البيئي الوعي اعتماد
 في نفعا تجدي ال األخرى واألساليب الطرؽ كؿ ألف ،منو والبد اضروري أمرا بات ؛البيئة
 حيث الحية؛ وغير الحية عناصرىا بمختمؼ البيئة عمى الحفاظ بأىمية الوعي غياب
 مع النتيجة ىذه توافقت وقد ،%04,04 بنسبة األوؿ الترتيب في االقتراح ىذا أدرجت
 مف الثالث، العالـ في والبيئة التنمية إستراتيجية حوؿ صادؽحفظي  محمد إحساف دراسة
 مثابةب ليصبح األفراد لدى البيئي الوعي تحريؾ ضرورة عمى تقضي التي نتائجيا خالؿ
 .عمييا والحفاظ البيئة حماية في مسؤولياتيـ يتحمموا لكي لدييـ الحافز إلثارة أساسية مقدمة

 مجاؿ في بسكرة بوالية المحمية المجالس دور أف الميدانية الدراسة نتائج كشفتكما    -1
 العامة؛ الصحة عمى والمحافظة واألرصفة الطرؽ تنظيؼ عمى يقتصر يكاد البيئة حماية
 ،المحمية بيذه الييئات المالية الموارد قمة عف الناتجة المالية الصعوبات إلى لؾذ ومردٌ 

 الجبائية، حصيمتيا تقؿ والتي ،بالوالية والمعزولة النائية البمديات في أكثر األمر ويطرح
 تمنحو الذي المالي بالتخصيص تكتفي يجعميا مما بيا، االقتصادية النشاطات قمة نتيجة
 صرؼ أوجو بيف مفاضمة إقامة المالية الوضعية ىذه عمييا تفرض تاليوبال الدولة ليا

 في إنفاقو يتـ وما البيئة، مجاؿ غير في اإلنفاؽ تغميب إلى يدفعيا مما المالية عائداتيا
 العامة والصحة النظافة عماؿ أجور كدفع فقط، الضرورية لألمور يكوف المجاؿ ىذا

 أحسف عمى تؤدي ال الذكر السالفةالمياـ   ىذه حتى أنو ىنا اإلشارة ويجب لممواطنيف،
 النظافة، عماؿ عدد فييا بما اإلمكانيات قمة بسبب وذلؾ شديد، تقصير مف وتعاني وجو
 في متخصصة موارد إيجاد عمى أيضا المحمية لممجالس المالية الوضعية انعكست كما

 . ىذا كؿ ضحية راح الذي البسكري لممواطف العامة الصحة وكذا البيئة

 بسكرة بوالية المستدامة لمتنمية المحمييف الفاعميف أف الميدانية الدراسة نتائج كشفت -3
 تكمؿ بحيث منطقي تسمسؿ في ،المتتالية الخطوات مف لمجموعة مستقبمي تصور يقترحوف

 المنشآت أنواع كؿ تناسب إستراتيجية األخير في لتشكؿ ،السابقة الخطوة خطوة كؿ
 وكذا ،البسكري المجتمع خصوصيات ةمراعا ضرورة مع ،منطقةبال التنموية والمشاريع
 المشاريع إنشاء بمتابعة المعنية الجيات عمييا تتوفر التي والفنية المادية اإلمكانيات
 .البيئة بحماية المعنية الرسمية وغير الرسمية المؤسسات إمكانيات إضافة إلى التنموية،
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 تبذليا التي الجيود رغـ أنو بسكرة بوالية مةالمستدا لمتنمية المحمييف الفاعميف يقر   -0
 كانت وبالتالي كافية غير تبقى الجيود ىذه أف إال بالمنطقة البيئة لحماية المؤسسات

 الجيد تسند المشاركة ىذه ألف ،يـاىتمام محؿ الحكومية غير المؤسسات مشاركة
 مشاركة تستبعد ابؿالمق وفي المنطقة سكاف إلى الدور أولت وقد وتكممو، وتدعمو الحكومي
 . البيئة حماية مجاؿ في السياسية األحزاب

 مشاركة دور أىمية عمى ؛بسكرة بوالية المستدامة لمتنمية المحمييف الفاعميف يؤكد كما -1
 وكذا الطبيعية، لمموارد الرشيد االستخداـ طريؽ عف وذلؾ واليةالب البيئة حماية في األفراد
  .وصيانتيا الموارد ىذه عمى فاظالح وأساليب بطرؽ المواطنيف توعية

 في والفعالية القدرة ليـ تكوف فقد ،بمد لكؿ العاـ الرأي يشكؿ مف كونيـ وبحكـ األفراد أما -2
 تغفؿ قد الحكومية المؤسسات أف ذلؾ ومرد الحكومية؛ الجيات دور مف أكثر البيئة حماية
 مصانع عف الناتج تموثال مثؿ بالبيئة المتعمقة المشاكؿ بعض في القضاء إلى المجوء عف

 التنمية يمس األمر ألف الوالية تراب مستوى عمى المنتشرة والمحاجر والياجور اإلسمنت
 .لممنطقة االقتصادية

 مجاؿ في الناشطة المحمية الجمعيات مساىمة أف المستدامة لمتنمية المحمييف الفاعميف يرى -3
 أف حيث فقط، بالبيئة الخاصة لميةوالعا الوطنية باألعياد االحتفاؿ في يظير البيئة حماية
 والكفاءة؛ لمتنظيـ مف كاؼ قدر عمى ليست بسكرة بوالية البيئة حماية جمعيات مف كثير

 إنشاء حرية يكفؿ قانوني إطار غياب منيا أسباب عدة إلى الضعؼ ىذا إرجاع ويمكف
 اتالجمعي عدد تقميص إلى أدى مما األخيرة، عشريات ثالث طيمة البيئية الجمعيات
 .المدني التطوع في الجماىيرية الرغبة واضمحالؿ وتراجع

 االعتماد المحمييف الفاعميف يقترح بسكرة بوالية البيئة حماية مجاؿ في المشاركة ولزيادة -4
 أدوراىا عف بعيدا األطفاؿ، وتربية األسرة لشؤوف ومديرة بيت ربة باعتبارىا المرأة دور عمى

 والحد البيئة عمى الحفاظ يمكف اإلطار ىذا وفي وظفة،وم وطبيبة كعاممة األخرى المينية
 المرأة تحتمو الذي البارز االجتماعي الوضع في الدور ذلؾ ويتجمى مواردىا استنزاؼ مف
 خالؿ مف المنزلية االقتصادية الشؤوف تدبر الغالب في أنيا حيث" المنزؿ"  األوؿ بيتيا في

 وعت ومتى والطاقة والطعاـ الماء مثؿ منزؿال في المتوفرة الطبيعية الموارد مع تعامميا
 الطعاـ في اإلسراؼ مف الحد في ميما ذلؾ سيكوف الموارد ىذه ومحدودية بأىمية المرأة
 ومخمفاتيا الطبيعية الموارد ىذه ىدر إلى يؤدي أف شأنو مف ما وكؿ والطاقة والمياه
 .البيئية
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 األبناء توجيو خالؿ مف لمرأةا تمثمو الذي والتوجييي التربوي الدور إلى إضافة ىذا
رشادىـ  الفاعميف أدرج وقد ومكوناتيا، البيئة مع السميـ التعامؿ كيفية في وتوعيتيـ وا 
 .%34,34 بنسبة األوؿ الترتيب في االقتراح ىذا الممحيف

 الميف كؿ تشجيع ضرورة عمى بسكرة بوالية المستدامة لمتنمية المحمييف الفاعميف ركز كما -5
 وذلؾ ،%01,01 بنسبة ذلؾ عف عبروا وقد البيئة حماية في المشاركة عمى اتصخصتوال

 نستنتج وىنا البيئة، حماية في والمينية العممية التخصصات جميع في تكامؿ وجود بسبب
 وىي البيئة حماية مجاؿ في جوىرية نقطة إلى انتباىيـ لفتوا قد المحميف الفاعميف أف

  .الخضراء الميف عمى التشجيع
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 مدى االلتزام بتطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بحماية البيئة بالمنطقةبيانات تتعمق ب  -2

 : يبين مظاىر اىتمامات الدولة بالبيئة في مدينة بسكرة00جدول رقم 

 المرتبة                             
 االحتمال

 المجموع رتبة الرابعةالم المرتبة الثالثة المرتبة الثانية المرتبة األولى
 % ت % ت % ت % ت % ت

من خالل إصدار قوانين 
 وتشريعات خاصة بالبيئة 

11 23.23 41 11.11 40 11.11 43 45.45 33 100 

من خالل النوعية بأىمية 
 البيئة

43 45.45 10 01.01 14 34.34 42 14.14 33 100 

العمل عمى تغيير السموكات 
 الضارة بالمجتمع

40 11.11 44 10.10 10 01.01 43 11.11 33 100 

 100 33 11.11 13 11.11 41 14.14 42 11.11 41 معاقبة المموثين

 100 / 55.55 33 55.55 33 55.55 33 55.55 33 المجموع

إف سبب إدراجنا ليذا المحور الخاص بمدى االلتزاـ بتطبيؽ القوانيف والتشريعات البيئية 
لتشريعات والموائح في شأف الحفاظ عمى البيئة أو إصحاحيا مع بوالية بسكرة ىو تزامف صدور ا

استمرار التدىور البيئي في جميع عناصرىا ، حيث قمنا بطرح مجموعة مف األسئمة التي نسعى 
مف خالؿ مؤشراتيا الوصوؿ إلى معرفة مدى االلتزاـ بتطبيؽ القوانيف والتشريعات الخاصة بالبيئة 

 بالمنطقة.

ئج الجدوؿ أعاله يتضح أف أىـ مظاىر اىتمامات الدولة بالبيئة بوالية بسكرة وبعد قراءتنا لنتا
تبرز مف خالؿ إصدار قوانيف وتشريعات خاصة بالبيئة، وقد جاء ىذا االقتراح في الترتيب األوؿ 

إذ سعت الدولة الجزائرية ومنذ االستقالؿ لتكرس مبدأ الحفاظ عمى البيئة وذلؾ  %23.23بنسبة 
رسانة مف القوانيف والتشريعات التي جاءت في مجمميا لتعزيز الحماية المقررة مف خالؿ سف ت

لمبيئة بجميع عناصرىا كما عممت الدولة الجزائرية عمى وضع آيات مف شأنيا تفعيؿ تمؾ الحماية 
 عمى الصعيد المركزي والمحمي مف خالؿ انشاء ىيئات تعني بذلؾ.

اآلفات الكبرى في  إحدىمنبيا إلى  "رحاتالدكتور محمد نور ف"وىنا يحضرني ما كتبو 
حياتنا االجتماعية وىي "أننا أصبحنا نستمرئ المجوء إلى التشريع لمواجية مواقؼ لـ يخمؽ التشريع 
لمواجيتيا، بؿ مف األوفؽ واالنجح أف تواجو عمميا بمجموعة مف السياسات العممية، ال القواعد 
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االجتماعية الدائمة ال المواقؼ المحظية الطارئة  التشريعية، فوظيفة التشريع ىي حكـ الظواىر
 .(1)والمؤقتة، فيذه األخيرة، تتطمب مف أجيزة ومؤسسات المجتمع أف تقـو بواجبيا نحوىا"

وقد حاوؿ عمماء االجتماع الميتميف بقضايا البيئة البحث عف سالح أقوى وأكثر فعالية 
ى البيئة وسالمتيا ، وىذا السالح ىو الوعي واستمرار مف القوانيف والتشريعات ينجح في احفاظ عم

البيئي، وىذا ما أدرجتو عينة الدراسة )الفاعميف المحمييف لمتنمية المستدامة بوالية بسكرة( في 
حيث تيتـ الدولة بمحاولة نشر الوعي البيئي بالمنطقة مف خالؿ  %01.01الترتيب الثاني بنسبة 

سائؿ العالـ وعمى رأسيا إذاعة الزيباف بالمنطقة، مختمؼ مؤسسات المجتمع المعنية بذلؾ مثؿ و 
 وكذلؾ المدارس...الخ

وذلؾ ألف الوعي ييدؼ إلى الوصوؿ باإلنساف إلى درجات مف اإلدراؾ الواعي بكيفية 
التعامؿ مع البيئة بما يصونيا ويحافظ عمى صحة األفراد وسالمتيـ، معنى ىذا أف الوعي البيئي 

 لخاصة والعامة نحو البيئة.ىو االحساس بروح المسؤولية ا

ولما كاف قانوف العقوبات ييدؼ مف خالؿ سياستو العقابية المنتيجة إلى التعبير عما 
يستيجنو ويرفضو المجتمع مف تصرفات وأفعاؿ تمس بذات االنساف أو بمالو أو بكرامتو أو 

 بعرضو أو ما يمس بصفة عامة بالسكينة العامة واألمف العاـ.

، وانطباؽ القانوف، فغف ونظرا لوجود ارتب اط قوي يف درجة استيجاف المجتمع لمفعؿ المجـر
فعالية القواعد الجنائية البيئية تتوقؼ باإلضافة إلى وجود صرامة وحـز ضبطي في تطبيقيا عمى 
أسباب اجتماعية قبؿ أف تكوف قانونية ألف الطابع الردعي لمقواعد الجنائية يتماشى مع درجة 

 االستنكار االجتماعي لفعؿ ما.االستيجاف والرفض و 

فكمما كانت درجة الرفض االجتماعي لفعؿ أو سموؾ ما كبيرة وتمثؿ سخطا واستنكارا شديدا 
مف قبؿ أفراد المجتمع كمما كانت استجابة المشرع قوية ورادعة ليذه االفعاؿ مخافة حدوث فوضى 

 .(2)الردع ىزيال أو منعدما واضطرابات ، وعكس ذلؾ كمما كاف الفعؿ مقبوال ومألوفا كمما كاف

الضارة بالبيئة ضعيفة أو  تلسموكياولما كانت درجة استيجاف أفراد المجتمع بوالية بسكرة 
سواء  تعمؽ األمر  -معاقبة المموثيف -منعدمة في بعض األحياف فإف أفراد عينة الدراسة ترى أف 

يي التي تساىـ بالقسط األوفر في ف ...وغيرىا بالنشاطات الصناعية والزراعية والخدماتية والتعمير

                                                           
(

1
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 تالسموكياالتدىور البيئي لمختمؼ األوساط بصفة دورية ومتجددة، أو تعمؽ األمر بجممة 
والتي  -المستيمؾ–والتصرفات الفردية الواعية والالواعية الضارة بالبيئة والتي يقـو بيا كؿ فرد 

 الولى.تتسـ بالديمومة واالستمرار وال تقؿ أثارىا الضارة عف ا

 تأتي في الترتيب األخير مف حيث مظاىر اىتماـ الدولة بالبيئة بوالية بسكرة.

: يبين ما إذا كانت التشريعات والقوانين الحالية تساعد عمى تفعيل 00جدول رقم 
 المحافظة عمى البيئة واألساليب التي يتم بيا ذلك؟

 % ت البدائؿ

 10 42 وقؼ النشاط وغمؽ المنشأة المموثة نعـ
 04 14 المنع مف متابعة النشاط )الحظر(
 12 40 تنظيـ عمميات التنمية في المجتمع

 14 41 تحقيؽ التنمية المستدامة
 31.31 11 المجموع

 10.10 44 ال
 55.55 33 المجموع

لقد جاءت النصوص المتعمقة بحماية البيئة في التشريع الجزائري ، في عدة تشريعات  
ء في التشريع األساسي لحماية البيئة ومنيا ما جاء في القوانيف الخاصة متفرقة، منيا ما جا

 بحماية منجاؿ معيف مف مجاالت وعناصر البيئة.

باإلضافة إلى عدد ىائؿ مف القرارات التنظيمية والقرارات التنفيذية الصادرة مف كافة الجيات 
 التنفيذية ذات العالقة وىي غير قابة لمحصر.

مف أفراد عينة الدراسة )الفاعميف  %31.31جدوؿ أعاله نجد أف نسبة ومف خالؿ نتائج ال
المحمييف لمتنمية المستدامة( ترى أف القوانيف الحالية تساعد عمى تفعيؿ المحافظة عمى البيئة، ألنو 

والمرسـو  1543وبالرغـ مف التأخر في إصدار قوانيف البيئة، حيث لـ يصدر قانوف البيئة إال سنة 
، كما لـ يصدر النص المنظـ لممسؤولية الجنائية 1544شآت المصنفة إال سنة المنظـ لممن

 .(1)1440لألشخاص المعنوية والذي يشمؿ المنشآت المصنفة إال سنة 

                                                           
(
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حيث أدى ىذا التأخر في صدور قانوف البيئة اضافة إلى تراكمات تبعات الموقؼ السياسي 
سي وتخاذؿ مدني في المطالبة بالكؼ عف السمبي مف موضوع حماية البيئة، وتأخر تشريعي ومؤس

االنتياكات البيئية وأدى ىذا الوضع إلى انعكاسات وخيمة عمى البيئة األمر الذي أيقظ حس 
السمطات العامة ودفعيا وبحماس كبير إلى اعتماد سمسمة مف القوانيف والتي عرفت تشديدا غير 

 مسبوؽ ونظاما عقابيا متنوعا.

بمثابة ثورة في المجاؿ  43/14ة في إطار التنمية المستدامة رقـ ويعتبر قانوف حماية البيئ
 43/43التشريعي عمى المستوى العربي والدولي، خصوصا أنو جاء تعديال لمقانوف السابؽ رقـ 

 المتعمؽ بحماية البيئة. 41/41/1554المؤرخ في 

منع والذي ومف بيف أساليب تفعيؿ ىذه القوانيف حسب رأي أفراد )عينة الدراسة( نجد ال
والذي يعني في المجاؿ البيئي منع  %04يصطمح عميو قانونا بالحظر حيث عبرت عميو بنسبة 

األشخاص مف القاـ بسموؾ معيف مف شأنو أف يمحؽ ضررا بالبيئة وىو نوعاف حظر مطمؽ وحظر 
المادة نسبي ، وبالرجوع إلى التشريع البيئي الجزائري نجد الكثير منيا، ومثاؿ ذلؾ ما ورد في نص 

المتعمؽ بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة( حيث أنيا  43/14مف القانوف السابؽ )رقـ  11
منعت كؿ صب أو طرح لممياه المستعممة أو رمي لمنفايات أيا كانت طبيعتيا في المياه 

 .(1)المخصصة إلعادة تزويد طبقات المياه الجوفية وفي اآلبار والحفر وسراديب جذب المياه

كذلؾ وبالرجوع إلى القوانيف األخرى التي ليا صمة بقانوف حماية البيئة فإننا سوؼ نجد في 
موادىا الكثير مف قرارات الحظر ومف أمثمة ذلؾ القانوف المتعمؽ بتسيير النفايات ومراقبتيا 

زالتيا...إلخ.   وا 

وثة والذي عبرت كذلؾ مف بيف أساليب تفعيؿ القوانيف البيئية نجد وقؼ نشاط المنشأة المم
مف أفراد عينة الدراسة إذ تمجأ اإلدارة إلى وقؼ نشاط المنشأة المموثة عندما  %10عنو نسبة 

يتسبب نشاطيا في الحاؽ أي ضرر أو خطر عمى البيئة أو الصحة العمومية بعد قياميا بإنذار 
حدد تقـو االدارة بوقؼ ذ لـ يتمثؿ في األجؿ الما  المستغؿ باتخاذ جميع التدابير الوقائية الالزمة، و 

مف  11نشاط ىذه المؤسسة المصنفة إلى غاية تنفيذىا لمشروط الحمائية، وىذا ما نجده في المادة 
أنو إذا لـ يمتثؿ مستغؿ المنشأة المصنفة في األجؿ المحدد  1ىذا القانوف ، حيث جاء في الفقرة 

جؿ إزالة كؿ األخطار أو األضرار اإلنذار اإلداري المتضمف اتخاذ جميع التدابير الضرورية مف أ
المثبتة الناجمة عف ىذه المنشأة، فإف اإلدارة تقـو بوقؼ سير المنشأة إلى غاية تنفيذ الشروط 

                                                           
(

1
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المفروضة مع اتخاذ التدابير المؤقتة والضرورية بما في ذلؾ التي تضمف دفع مستحقات 
 .(1)المستخدميف ميما كاف نوعيا

مراسيـ التنفيذية والمواد القانونية التي تنص عمى مثؿ ىذه ىذا باإلضافة إلى العديد مف ال
 االجراءات القانونية.

مف أفراد عينة الدراسة فيي ترى أف تفعي القوانيف والتشريعات البيئية الحالية  %14أما نسبة 
 43/14يتـ مف خالؿ سعييا إلى تحقيؽ التنمية المستدامة ، وىذا ما داء بو أيضا القانوف رقـ 

سعى إلى ترقية تنمية وطنية مستدامة بتحسيف شروط المعيشة والعمؿ عمى ضماف إطار الذي ي
معيشي سميـ كما يسعى أيضا إلى تجسيد المبادئ األساسية وقواعد تسيير البيئة والوقاية مف كؿ 
صالح األوساط  أشكاؿ التموث واألضرار الممحقة بالبيئة وذلؾ بضماف الحفاظ عمى مكوناتيا وا 

 المتضررة.

ومف خالؿ ما سبؽ نستنتج أف الخمؿ الوارد ليس في المنظومة التشريعية والقانونية، حيث 
سبؽ وأشرنا إلى عينة مف المواد مف نصوص قانونية ومراسيـ تنفيذية تيدؼ إلى حماية البيئة، 
لكف الخمؿ ال يكمف في وجود القوانيف أو محتواىا بؿ الخمؿ يكمف في تطبيؽ القوانيف وىذا ما 

 و نتائج الجدوؿ الموالي.توضح

 : يبين مدى تطبيق قانون حماية البيئة بالمنطقة09جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة
 44.44 44 يطبؽ بشكؿ قاطع
 25.25 13 يطبؽ إلى حد ما
 34.34 14 ال يطبؽ مطمقا

 55.55 33 المجموع

ريعات البيئية، إال أف البيئة استمرت في رغـ وجود ىذا الكـ المعتبر مف القوانيف والتش         
 التدىور بالمنطقة وىذا ما دفعنا إلى السؤاؿ عف مدى تطبيؽ قانوف حماية البيئة بوالية بسكرة.

                                                           
(
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مف أفراد عينة الدراسة  %25.25ومف خالؿ إجابات أفراد عينة الدراسة اتضح أف نسبة        
ة األفراد الذيف يروف أف قانوف البيئة ]يطبؽ بشكؿ ترى أف قانوف البيئة يطبؽ إلى حد ما، بينما نسب

 . %44قاطع[ منعدمة 

ومف ىنا نستنتج باف سف القوانيف ال يعني تطبيقيا، وخاصة عندما تتعارض اىتمامات األفراد مع 
أىداؼ القانوف، حيث يسعى األفراد في الغالب إلى النمو االقتصادي والذي يعتبرنو ييدؼ إلى 

كاف المنطقة، والتي يجب عدـ المساس بيا، مف خالؿ رغبات فئة قميمة مف المصمحة العامة لس
األشخاص الذيف يسعوف إلى حماية البيئة؛ ويدفعنا ىذا إلى القوؿ بأف سف القوانيف والتشريعات 

 البيئية غير كافي لحماية البيئة، إذا لـ يتبع ذلؾ بمحاولة التطبيؽ الفعمي ليا.

دما نتكمـ عنـ تطبيؽ قانوف حماية البيئة، يجب األخذ بعيف كما يجب االشارة أيضا أنو عن
االعتبار حقيقة واقعنا االجتماعي والقيمي، وأنماط تعامالتنا في ظمو متذكريف أيضا التشريعات 
ليست سوى واحدة مف عدة سبؿ لتحقيؽ أىداؼ المجتمع، وأنيا عديمة الجدوى إف لـ يكف تطبيقيا 

ف لـ يكف المجتمع قادرا عمى وااللتزاـ بيا في حدود طاقة ا لمطالبيف بااللتزاـ بيا مف ناحية، وا 
 االلزاـ بيا مف الناحية األخرى.

 : يبين معوقات تطبيق قانون حماية البيئة بالمنطقة05جدول رقم 

 الترتيب                      
 االحتمال

 مجموعال المرتبة الرابعة المرتبة الثالثة المرتبة الثانية المرتبة األولى
 % ت % ت % ت % ت % ت

نقص الكوادر المتدربة عمى 
 تطبيق قانون البيئة

12 36.36 11 33.33 05 15.15 05 15.15 33 100 

 100 33 03.03 01 27.27 09 27.27 09 42.42 14 قصور بعض مواد القانون

ألن البيئة من آخر أولويات 
 السمطات المحمية بالمنطقة

04 12.12 07 21.21 08 24.24 14 42.42 33 100 

 100 33 39.39 13 33.33 11 18.18 06 09.09 03 التراضي مع لمخالفين

 100 33 99.99 33 99.99 33 99.99 33 99.99 33 المجموع

إف قانوف البيئة يتعامؿ مع مشاكؿ فنية قد تكوف عناية في الدقة، بؿ قد تكوف غاية في 
لذي يثبت في اليواء مركبات سامة قد يصعب عمى التعقيد ومف المستحيؿ اثباتيا فالمصنع ا

القائميف بمسح المموثات تقدير الضرر الناتج مف ىذا التموث، نظرا لخروج المموثات وانتشارىا في 
اليواء المتحرؾ، كما أف المسؤوليف في ىذه الحالة يصعب عمييـ تقدير الضرر، بؿ قد يحتاج ىذا 

لتالي يتعذر تقدير الضرر، لذلؾ وجب عمى واضع المموث إلى وقت طويؿ ليظير أثرىا، وبا
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القانوف البيئي أف يضع في اعتباره أنو سوؼ يتعرض لمشاكؿ فنية غالبا ما يصعب تقديرىا كميا، 
ويجب عمى مطبؽ القانوف أف يكوف عمى دراية فنية كافية أو يستعيف بخبراء عمى دراية عالية مف 

 الخبرة لمفصؿ في ىذه المشاكؿ البيئية.

غـ تضميف المسائؿ البيئية في الدستور الجزائري إال أف الفجوة ال تزاؿ واسعة بيف الجانب ور 
النظري والجانب التطبيقي مما يحوؿ دوف تطبيؽ القوانيف واألنظمة البيئية القائمة رغـ أىميتيا في 

واإلنساف  ىذه المرحمة مف التطور السريع في الخطط التنموية لمحد مف أثارىا السمبية عمى البيئة
 عمى المدى الطويؿ.

وأسباب عدـ تطبيؽ قانوف حماية البيئة عديدة ومتنوعة بوالية بسكرة، تأتي في مقدمتيا 
بوالية بسكرة( قصور بعض المستدامة ]حسب رأي أفراد عينة الدراسة [ )الفاعميف المحمييف لمتنمية 

يئة لـ توجو مباشرة إلى البيئة مواد القانوف ألف معظـ النصوص التشريعية المتعمقة بحماية الب
بشكؿ متخصص بؿ تناوؿ بعضيا جوانب مف البيئة وفؽ تصور ضيؽ ألنواع وطبيعة المؤثرات 
عمى البيئة، وحدود تأثيرىا ، أي أف الصورة الكاممة لحالة البيئة غائبة في أذىاف المشرعيف، مما 

تطورات العصر، إذ يغيب في جعؿ تمؾ النصوص غير كافية وغير مالئمة لمحاجة التي تتطمبيا 
ىذه النصوص المعيار العممي المرجعي في تحديد المخمفات المتعمقة بالبيئة، ألف غياب المعيار 

 العممي يعرض تطبيؽ النص القانوني لالجتياد ويخرج بو عف مقاصده.

باإلضافة إلى وجود بعض الجوانب اليامة المتعمقة بالبيئة التي لـ تتناوليا النصوص 
وؿ بيا حاليا، مما يعني وجود فراغ تشريعي في توفير المعالجة القانونية والسند القانوني المعم

دارتيا ، وبالتالي يجب إعادة النظر في التشريعات المتعمقة بالبيئة  الممـز لتأميف حماية البيئة ، وا 
وانب الحياتية والدعوة إلى إجراء المزيد مف التعديالت، بالشكؿ الذي يالئـ التطور السريع في الج

المختمفة التي أدت إلى إحداث تأثيرات واسعة ومتنوعة عمى األنشطة البيئية، مما يقضي إيجاد 
معالجة قانونية مالئمة، تتماشى مع المستويات المطموبة مف الصحة والسالمة البيئية ، وخاصة 

 البيئة.فيما يتعمؽ باستخداـ بعض المواد الكيماوية والصناعية التي تؤثر سمبا عمى 

كذلؾ مف بيف معوقات تطبيؽ قانوف البيئة بوالية بسكرة والتي أوردتيا أفراد عينة الدراسة في 
الترتيب الثاني نجد نقص الكوادر المتدربة عمى تطبيؽ قانوف حماية البيئة، إذ في غالب األحياف 

جد أف ىؤالء تخوؿ ىذه المسائؿ المتعمقة بالبيئة إلى أشخاص ليسوا مف ذوي االختصاص، حيث ن
 ال يممكوف المعمومات الكافية حوؿ مفيـو البيئة والعناصر المكونة ليا.
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قانوف  حيث أدت ىذه العراقيؿ في تطبيؽ قانوف البيئة إلى بروز ثغرات في مجاؿ تطبيؽ
البيئة، إذ استغمت مف قبؿ بعض األشخاص )أصحاب  المشاريع التنموية( وخاصة الكبيرة منيا، 

حاب المشاريع إلى استخداـ الوساطة وأحيانا الرشوة مف أجؿ الحصوؿ عمى حيث يمجأ بعض أص
تصريح االنشاء مشروع معيف، أو استغالؿ منشأة معينة أو مف أجؿ االستمرار في نشاط مشروع 
ما، وذلؾ رغـ تأثيراتيا الواضحة عمى البيئة والصحة العامة، وقد أوردت عينة الدراسة ىذا االقتراح 

خالفيف في الترتيب الثالث مف بيف العوامؿ المعيقة لتطبيؽ قانوف حماية البيئة التراضي مع الم
 بالمنطقة.

ورغـ العراقيؿ التي تواجو تطبيؽ قانوف حماية البيئة بالمنطقة ، إال أف ىذا ال يعني غياب 
متنمية اىتماـ السمطات المعنية بذلؾ، وىذا ما يترجمو وضع أفراد عينة الدراسة )الفاعميف المحمييف ل

 المستدامة( القتراح ]ألف البيئة مف آخر أوليات السمطات بالمنطقة في الترتيب األخير.

 النتائج الجزئية الخاصة بالتساؤل الرابع: -4

 "ما مدى االلتزام بتطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بحماية البيئة بالمنطقة"

المحور إلى مجموعة مف النتائج خمصنا مف خالؿ الدراسة الميدانية المتعمقة بيذا     
 نوجزىا كما يمي:

"سعت الدولة الجزائرية ومنذ االستقالؿ لتكريس مبدأ الحفاظ عمى البيئة ، وذلؾ مف خالؿ 
سف ترسانة مف القوانيف والتشريعات التي جاءت في مجمميا لتعزيز الحماية المقررة لمبيئة، حيث 

ماية عمى الصعيد المركزي والمحمي، ووالية تمؾ الح ؿعممت عمى وضع أليات مف شأنيا تفعي
 بسكرة واحدة مف الواليات الوطنية التي تظير بيا ىذه الييئات المعنية بتطبيؽ قانوف حماية البيئة.

لمتنمية المستدامة بوالية بسكرة باف الوعي البيئي يعتبر سالح  وف المحميوفكما يرى الفاعم
والتشريعات في الحفاظ عمى البيئة، لذلؾ تسعى الجيات  أقوى وأكثر فعالية واستمرار مف القوانيف

المعنية بحماية البيئة بالمنطقة إلى محاولة نشر الوعي البيئي مف خالؿ مؤسسات المجتمع المدني 
 المعنية بذلؾ.

وذلؾ ألف الوعي البيئي ييدؼ الوصوؿ بالمواطف إلى درجات مف االدراؾ الواعي بكيفية 
ونيا ويحافظ عمى صحة األفراد وسالمتيـ وبالتالي اإلحساس بروح التعامؿ مع البيئة بما يص

لمتنمية المستدامة بوالية بسكرة  وف المحميوفالمسؤولية الخاصة والعامة نحو البيئة " كما يرى الفاعم
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أف القوانيف الحالية تساعد عمى تفعيؿ المحافظة عمى البيئة ويعتبروف قانوف حماية البيئة في إطار 
بمثابة ثورة في مجاؿ التشريع البيئي، خصوصا أنو جاء تعديال  43/14مستدامة رقـ التنمية ال

ؽ بحماية البيئة، ويعتبر الفاعموف المتعم 1543فيفري  41المؤرخ في  43/43لمقانوف رقـ 
الحظر ووقؼ النشاط مف بيف أساليب تفعيؿ قانوف حماية البيئة بالمنطقة كما كشفت  المحميوف؛

لميدانية أنو بالرغـ مف وجود ىذا الكـ المعتبر مف القوانيف والتشريعات البيئية إال أف نتائج الدراسة ا
البيئة بالمنطقة استمرت في التدىور، وىذا ما يعني أف سف القوانيف ال يعتبر تطبيقا بشكؿ فعمي 

 -وعمى الجميع –في الواقع 

بالمنطقة إلى عدة عوامؿ ويرجع الفاعميف المحمييف أسباب عدـ تطبيؽ قانوف حماية البيئة 
أىمكيا قصور بعض مواد القانوف ألف معظـ النصوص التشريعية المتعمقة بحماية البيئة لـ توجو 
مباشرة إلى البيئة بشكؿ متخصص بؿ تناولت بعضيا جوانب مف البيئة وفؽ تصور ضيؽ ألنواع 

 وطبيعة المؤثرات عمى البيئة ، وحدود تأثيراتيا.

لحالة البيئة غائبة في أذىاف المشرعيف، مما جعؿ تمؾ النصوص  أي أف الصورة الكاممة
 غير كافية وغير مالئمة لمحاجة التي تتطمبيا تطورات العصر.

كذلؾ مف بيف عوائؽ تطبيؽ قانوف حماية البيئة بوالية بسكرة حسب رأي الفاعميف المحمييف 
ؽ قانوف حماية البيئة ، وكذا نجد نقص الكوادر المتدربة عمى تطبي -لتنمية المستدامة بالمنطقة

التراضي مع المخالفيف لقانوف البيئة مف خالؿ استخداـ أساليب غير مشروعة كالرشوة والواسطة 
 والمحسوبية...الخ.

 

 

 

 

 

 

 

 



دس                                                   عرض وتحليل نتائج الذراسةالفصل السا  

287 

  .مدراسةالعامة لنتائج ال مناقشةعرض و  -ثانيا 

جويمية  02في  الصادر 74/69منذ تعييف والية "بسكرة"، والية طبقا لممرسـو رقـ      
" وغيرىا، ELTAX_ENICAB، وانطالؽ الوحدات االقتصادية ذات الطابع الوطني "1974

ىذه الوالية مف عديد المشاريع التنموية الموجية إلييا مف طرؼ الدولة في  باإلضافة إلى استفادة
ا وقد أدى كؿ ىذ رؽ بيف الشماؿ والجنوب الجزائري إطار تنمية الجنوب الجزائري وتقميص الفوا

 مف المشاريع التنموية بالمنطقة. إلى انتشار العديد

ومف خالؿ نتائج دراستنا التي تسعى الى البحث عف مدى وجود الفكر البيئي ضمف   
دراسة ميدانية آلراء عينة مف الفاعميف  بإجراءاستراتيجية التنمية المحمية بوالية بسكرة، وذلؾ 

 يمي: ما  أتضح"  " بسكرةالمحمييف لمتنمية المستدامة بوالية 

تنتشر عمى مستوى تراب والية بسكرة العديد مف المشاريع التنموية، صنفتيا عينة  -
الدراسة إلى صنفيف : مشاريع قديمة أقيمت قبؿ صدور قانوف حماية البيئة في اطار 

، أقيمت بناًء عؿ عوامؿ إقتصادية واستراتيجية، ولـ يكف 03/10التنمية المستدامة رقـ 
البيئية في انشائيا أي دخؿ، ومشاريع حديثة أقيمت بعد صدور قانوف حماية  لالعتبارات

وىي األخرى اليزاؿ البعد البيئي فييا غير  03/10البيئة في إطار التنمية المستدامة رقـ 
 واضح المعالـ.

)عينة دراسة( أنو يتـ دراسة ىذه  المحمييفكما تبيف مف خالؿ آراء الفاعميف  -
مف قبؿ عدة جيات رسمية، تتصدرىا مكاتب الدراسات  اتنفيذىؿ المشايع التنموية قب

المعمارية، ومدرية لمبيئة بالوالية، ولجاف تعينيـ كؿ مف البمدية والوالية، لكف كثرة ىذه 
الجيات تنتج عنو توزيع في الصالحيات والمياـ بيف مختمؼ ىذه الجيات األمر الذي أدى 

أثر سمبا عمى صحة ودقة المعمومات والبيانات  ماإلى صعوبة التنسيؽ فيما بينيما، وىذا 
 التي تصؿ إلى أصحاب القرار بالمنطقة.

)عينة الدراسة( بعدـ مالئمة موقع الوحدات  وفالمحمي وفأيضا صرح الفاعم -
الصناعية المنتشرة عمى مستوى تراب الوالية، وأرجعت ذلؾ إلى االعتماد في توطينيا عمى 

إضافة الى كوف دراسات المردود البيئي ليذه المشاريع  أساس الجدوى االقتصادية فقط،
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أشخاص غير مؤىميف ومتخصصيف في  بإجرائياتمتاز بالعمومية، ألنو في الغالب يقـو 
 مجاؿ البيئة.

وقد توافقت نتائج دراستنا الحالية مع نتائج دراسة إحساف محمد حفظي بعنواف  -
دراسة مشروعات التنمية وعالقتيا بالبيئة في  –استراتيجية التنمية والبيئة في العالـ الثالث 

المجتمع المصري، مف خالؿ نتائجيا التي تقضي بأىمية األثار اإلقتصادية لممشروعات 
التنموية في الحكـ عمى نجاحيا أو فشميا في تحقيؽ أىدافيا التنموية التي حددىا مخططوا 

 استراتيجية التنمية.
ع نتائج الدراسة أحمد عبد الفتاح خميؿ وقد توافقت أيضا نتائج دراستنا ىذه م -

األطرش بعنواف " االثار االجتماعية والعمرانية لتوطيف المدف الجديدة بمصر"، والتي 
خمصت الى مجموعة مف النتائج أىميا: ضرورة مراعاة العالقة بيف البيئة والتنمية حفاظا 

دخاؿ البعد البيئي والجدوى البيئية عن د إعداد الدراسات اإلقتصادية عمى البيئة الطبيعية، وا 
الخاصة بكؿ مشروع تنموي، حيث تعود التكمفة البيئية بعائدىا عمى المصنع واإلنساف 

 والبيئية.
لمتنمية المستدامة )عينة الدراسة( التكامؿ فيما بيف تقييـ  وفالمحمي وفيعتبر الفاعم -

مرا ضروريا، يحب أف اآلثار البيئية ودراسة الجدوى ووضع تصاميـ لممشروعات التنموية أ
 يمتـز بو أصحاب المشاريع التنموية قبؿ تنفيذىا.

وقد توافقت ىذه النتيجة مع دراسة عبد العزيز الجاج أحمد بعنواف " االعتبارات  -
تحميؿ لموضع الحالي واقتراح  –وطيف الصناعي في الوطف العربي تالبيئية في ال

توصمت إلى ضرورة التخطيط السميـ استراتيجية عربية موحدة لتوطيف الصناعات"، حيث 
عند إنشاء المصانع، وذلؾ بتحديد المواصفات والمعايير العممية المتعارؼ عمييا عالميا، 

 لقياس درجات التموث في اليواء والماء والتربة.
أف عدـ مراعاة البعد البيئي في  أيضاالفاعميف المحمييف  كما تبيف مف خالؿ آراء -

بوالية "بسكرة" نتجت عنو عديد المشكالت البيئية بالمنطقة، إنشاء المشاريع التنموي 
تتصدرىا مشكمة تموث اليواء يمييا الضوضاء واالزدحاـ وسط الشوارع الكبرى لموالية 
إضافة الى تموث المياه والتربة، وقد انعكست ىذه المشكالت البيئية عمى صحة المواطنيف 
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شمنيوز ميف األمراض ، تتصدرىا البالمنطقة حيث أدت الى ظيور وانتشار العديد م
 وأمراض العيوف وكذلؾ األمراض الوبائية.

البيئية السابقة الذكر عمى البيئة الطبيعية  لممشكالتولـ تتوقؼ اآلثار السمبية  -
فحسب، بؿ تعدتيا الى البيئة االجتماعية، حيث أدت الى توتر العالقات االجتماعية وكثرة 

 المشاحنات بيف المواطنيف.
أدت أيضا الى غياب الممسة الجمالية بسبب انعداـ التفوؽ الفني عند المواطف كما  -

بالمنطقة، ويظير ذلؾ جميا في سوء التخطيط العمراني لمبنايات مف حيث الفراغات 
الى نقص بؿ انعداـ المساحات  إضافةوالشكؿ الذي فقد تماما ىوية وخصوصية المنطقة، 

يح لمقمامة المبعثرة بشوارع وأرصفة المدنية ... بالمنطقة، كذلؾ المنظر القب الخضراء
 وغيرىا مف المناطؽ القبيحة التي تنذر بغياب الحس الجمالي لدى سكاف المنطقة.

بعنواف "  "ميدي عبودة السوداني"وقد أكدت ىذه النتائج ما توصمت إليو دراسة  -
يئة في المجتمع آلثار الحرب عمى الب اآلثار اإلجتماعية لمتموث البيئي دراسة ميدانية

العراقي". حوؿ تأثير التموث عمى البيئة الطبيعية واإلجتماعية واالقتصادية والصحية 
 لممجتمع العراقي.

كما اتضح مف الدراسية الميدانية أف الفاعميف المحمييف لمتنمية المستدامة بوالية  -
جة المشكالت بسكرة )عينة دراسة(، يعتبروف اعتماد الوعي البيئي كأحد أىـ الطرؽ لمعال

تجدي  البيئية بالمنطقة، بات أمر ضروريا والبد منو، ألف كؿ الطرؽ واألساليب األخرى ال
 نفعا في غياب الوعي بأىميتو البيئية والحفاظ عمييا،بمختمؼ عناصرىا الحية وغير الحية.

وقد توافقت ىذه النتيجة مع دراسة محمد السيد أحمد لطفي بعنواف " أثر الوعي  -
ي توجيو سموؾ األفراد نحو البيئة الحضرية، وانعكاس ذلؾ عمى التموث البيئي"، البيئي ف

حيث توصمت إلى ضرورة محاربة السموؾ السمبي وذلؾ عف طريؽ تدعيـ التفاعؿ القائـ 
بيف اإلنساف والبيئة مف خالؿ تغيير األفكار السائدة واالتجاىات حوؿ البيئة، وذلؾ عف 

 طريؽ تنمية الوعي البيئي.
ضا اتضح مف خالؿ نتائج الدراسة الميدانية أف دور المجالس المحمية بوالية أي -

"بسكرة " في مجاؿ حماية البيئة يكاد يقتصر عمى تنظيؼ الطرؽ واألرصفة، وبعض 
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ذلؾ إلى الصعوبات المالية، ويطرح ذلؾ  داألمور الضرورية المتعمقة بالصحة العامة، ومر 
والية، والتي تقؿ حصيمتيا الجبائية نتيجة قمة النشاطات األمر في بعض البمديات النائية بال

االقتصادية بيا، مما يجعميا تكتفي بالتخصيص المالي الذي تمنحو ليا الدولة، وبالتالي  
نفرض عمييا ىذه الوضعية المالية إقامة مفاضمة بيف أوجو صرؼ عائداتيا المالية، مما 

 ة.يدفعيا إلى تغميب االتفاؽ في غير مجاؿ البيئ
لمتنمية المستدامة بوالية بسكرة أنو رغـ الجيود المعتبرة  وفالمحمي وفويقر الفاعم -

التي تبذليا المؤسسات الحكومية في مجاؿ  حماية البيئة، إال أف ىذه الجيود تبقى غير 
كافية والبد مف مشاركة المؤسسات غير الحكومية واألفراد يحكـ كونيـ مف يشكؿ الرأي 

يـ القدرة والفعالية في حماية البيئة أكثر مف الجيات الحكومية، ومرد العاـ، فقد تكوف ل
ذلؾ أف المؤسسات الحكومية قد تغفؿ المجوء إلى القضاء في بعض المشاكؿ المتعمقة 
بالبيئة مثؿ التموث الناتج عف مصانع االسمنت والمحاجر واليا جور المنتشرة بشكؿ 

 ر ىنا يتعمؽ بالتنمية االقتصادية لموالية.عشوائي عمى مستوى تراب الوالية، ألف األم
بعنواف:  "سميماف بف عمي محمد المجيني"وقد اتفقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة 

المشكالت البيئية وتشريعاتيا في المجتمع العماني، حيث توصمت إلى ضرورة مشاركة 
 اني.األفراد ومؤسسات المجتمع المدني في الحفاظ عمى البيئة بالمجتمع العمر 

كما تبيف مف خالؿ آراء الفاعميف المحمييف )عينة الدراسة( أف المساىمات الجمعيات 
البيئية بوالية بسكرة في مجاؿ حماية البيئة غير فعاؿ، ألنيا ليست عمى قعر كاف مف 

 التنظيـ والكفاءات، حيث تظير نشاطاتيا في المناسبات الخاصة بالبيئة فقط.
حماية البيئة بالمنطقة، يقترح الفاعميف المحمييف، االعتماد  ولزيادة المشاركة في المجاؿ

عمى دور المرآة، باعتبارىا ربة البيت ومديرة لشؤوف األسرة وتربية األطفاؿ، بعيدًا عف 
 أدوارىا المينية األخرى كعاممة، وطبيبة وموظفة.

ذلؾ بسبب وكذلؾ ضرورة تشجيع كؿ الميف والتخصصات عمى المشاركة في الحماية البيئية، 
 وجود تكامؿ بيف جميع التخصصات العممية والمينية في مجاؿ حماية البيئية.
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 توصيات و مقترحات: ثالثا

بعنواف التنمية المحمية و  الموسومةبناء ما توصمت اليو نتائج الدراسة التي بيف ايدينا و   
فاف الباحثة تتقدـ "؛ بسكرة  "يةتنمية المستدامة بواللم الفاعميف المحمييف  آلراءاشكالية البيئة دراسة 

  وىي: قصد استفادة األطراؼ المعنية منيا االقتراحاتبجممة مف التوصيات و 

  ضرورة ادماج البعد البيئي ضمف تخطيط استراتيجية التنمية المحمية في كافة المجاالت
سواء كانت مجاالت اقتصادية او اجتماعية او ثقافية او غيرىا مف المجاالت و 

 يلتحاشسيؽ فيما بيف جيود كافة االجيزة و الجيات االدارية في حماية البيئة التن
 .التناقض في التخطيط البيئي مف جانب كؿ منيما 

 ميف االعتبارات الصحية في التقييـ البيئي لممشروعات التنموية ضالحرص عمى ت
 .المختمفة في جميع مراحميا 

  مة الرقابة و الرصد الفعاؿ أنظ اتباعو  الصناعيالتحكـ في التموث  معداتاستخداـ
استعادة المواد لمحد مف المخمفات و اتباع التكنولوجيات  مةظأنذلؾ ك ،لمصادر التموث

 و التخطيط السميـ لممناطؽ الصناعية المستحدثة  خاصة منخفضة المخمفات،النظيفة و 

 مخمفات و الف بتحقيؽ اإلدارة البيئية السميمة لممخمفات الصمبة مف خالؿ التداوؿ األم
و تصنيفيا و تدويرىا و استعادة استخداـ المخمفات الصناعية و  تياايانمكإتقميؿ 

 .التخمص منيا 

  إعداد المواصفات و االشتراطات الواجب اعتبارىا في المشروعات الصناعية و التنموية
 .بصفة عامة و التي مف نشأتيا آف تكفؿ حدا ادني مف المموثات

 نموية مف وجية نظر البيئة دراسة المشاريع الت 
  التفتيش الدوري لممنشآت الصناعية بالمنطقة لمتحقيؽ مف التزاماتيا

 باالشتراطات البيئية والصحية.
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  ،وجوب القياـ بدراسات المردود البيئي لكؿ المنشآت الصناعية والحرفية
ت، كؿ سواء كانت في طور اإلنشاء أو القائمة بالفعؿ، مع تكرار القياـ بيذه الدراسا

 حقبة زمنية معينة لمتحقيؽ مف مراعاة المعايير السممية في حماية البيئة.
 ويثا لمبيئة بالمنطقة، مضرورة إعادة النظر في المشاريع التنموية األكثر ت

وضررىا  ،بحيث يتـ المفاضمة بيف العائد عمى التنمية مف ىذه الصناعات والحرؼ
 عمى الوسط البيئي.

 لري لممحاصيؿ الزراعية المناسب والتي تقمؿ مف اختيارا طرؽ وأساليب ا
 أخطار التموث الصحي لممزارعيف والمستيمكيف.

  ترشيد استخداـ المبيدات، ورصد وحصر كميات المبيدات المحظور
 استخداميا والتخمص اآلمف منيا.

  ،استكماؿ التشريعات البيئية الوطنية لضماف صحة اإلنساف والبيئة
البيئية في صورة متكاممة تكفؿ التنسيؽ بيف أحكاميا، ومعالجة مختمؼ القضايا 

وبيف األجيزة القائمة عمى التطبيؽ بما يحوؿ دوف تضارب االختصاصات بينيما، 
عمى أف تتضمف الموائح التنفيذية الجداوؿ المعيارية ذات الصمة بالسالمة، والصحة 

وتغميط عقوبة  ، وتشديدويتـ تعديميا وفقا لتغيير الظروؼالبيئية وبيئة العمؿ 
 اإلضرار بصحة اإلنساف.

  االىتماـ بالتربية البيئية ودمج األبعاد البيئية والصحية في المواد التعميمية
اطنيف بالمنطقة لمحد مف التدىور و في مراحؿ التعميـ المختمفة وتوعية وتثقيؼ الم

 وحماية البيئة مف التموث.
 ة والتثقيؼ الصحي تفعيؿ دور المنظمات غير الحكومية في نشر التوعي

 والبيئي وتشجيع المواطنيف بالمشاركة الفعالة في حماية البيئة ووقاية أنفسيـ.
 وضع برامج لمتوعية والتثقيؼ البيئي 
 .وضع خطة تدريبة شاممة تخص طرؽ ووسائؿ حماية البيئة 
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  سف قوانيف وتشريعات صارمة والسير عمى تنفيذىا، تتعمؽ بمجاالت الموارد
ية كالمياه عمى الخصوص واألشجار وكذا التراث التاريخي واألثار الطبيعية الحيو 

 الحضارية.
  تثميف مكانة اإلعالـ وفسح المجاؿ أماـ قنوات االعالمية الحرة عمى

إختالؼ أنواعيا لتضطمع بدورىا كسمطة رابعة تعنى بأمور الرقابة والتحسيس 
 والتوعية.
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 الخاتمة

ىو ذلؾ  فاإلنساف ؛مع الكوف و الزماف اإلنسافال ثمرة تفاعؿ إىي ية نيضة ما أف إ
 تي لـ تتحمميا ال األمانةاصة جعمتو يتحمؿ عظمة المخموؽ الذي اضفى عميو اهلل سمات خ

ي بثمف وجود ع األرض، وبفضؿ ىذه اليبات تحوؿ وجود اإلنساف عمى وجو رىخالمخموقات األ
 .ةذو غاي مسئوؿوجود  إلىعشوائي 

و اعتبر  فالمتزامالوجود  فيبالغاية  اإلحساس إلىمع االسؼ فاف االنساف افتقد لكف 
 استغالؿ الحياة استغالال إلىو ىذا ما جعمو دوما يسعى   ،مرور الزمف عقوبة قاسية سمطت عميو

كبر كمية في وجبة واحدة خوفا مف أف يمتيـ أناني الجائع الذي يريد عف ليفة األ إالجشعا ال ينـ 
 .و لف يميمو فرصة أخرى لتناوؿ ما تبقى منيا  ،لزمف الذي يالحقوسيؼ ا

و ليس العكس لذا  ،اإلنسافجؿ أبما فييا و ما عمييا خمقت مف  األرضف أو الحقيقة 
والموازنة بيف مصالح األجياؿ  باإلنصاؼكاف لزما عميو أف ينتبو إلى كيفية التعامؿ معيا وذالؾ 

 توازف ومبدأ االستمرار.المتعاقبة معيا مف خالؿ حمقة ال

باالستفادة مف  ، فيو الذي يقـو تأثيرافي النظاـ البيئي يشكؿ عنصرا أكثر  فاإلنساف
ويستنزفيا، بؿ وصؿ األمر إؿ تمويثيا، وذلؾ مف مواردىا، وفي بعض األحياف يضغط عمييا 

وكؿ ىذا  الربح، تعظيـوالتنافس بيدؼ  اإلنتاجلتعظيـ  ياقتصاد نمو خالؿ ما يسعى إليو مف
 عمى حساب البيئة.

ولعؿ مفيـو الربط بيف البيئة والتنمية الذي أرستو "قمة األرض" في الوعي العاـ عمى 
ما طرح في  فكالىما طرح أو "؛التنمية المستدامة"شعار  وال مستوى العالمي ليس جديدا ال ىو

ا مع مرور الوقت، وظؿ يتردد وسط دوائر اتسعت شيئا فشيئ ،1974أعقاب مؤتمر استكيولـ عاـ 
ويبدو أنو كاف عمينا أف ننتظر زىاء عقديف مف الزماف حتى يقر ىذاف الشعاراف في الوعي العالمي 

أليات تنفيذية  اآلفولكنيما مع ذالؾ وبعد كؿ ىذه السنوات مازاؿ بعد شعاريف ال نممؾ حتى 
طة تنموية ألف وبالذات عمى مستوى أنش ؛مجربة وناجحة لتحقيؽ أي منيما عمى أرض الواقع

نساني وبحكـ التعريؼ تعني تداخال في التوازف عات النشاط اإلالتنمية في أي واحد مف قطا
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تدخال كثيرا ما يستحيؿ معو العودة  ؛المحيط الحيويبالطبيعي ألحواؿ البيئة في منظومة إيكولوجية 
ف يتحقؽ نوعا مف ولعؿ أقصى ما يطمح إليو ىو أ ،كانت عميو ىذه المنظومة قبؿ التدخؿ إلى ما

مف دوف خمؿ مستمر ال يمكف وقفو  واستمرارهالتوازف الجديد يضمف تواصؿ الوضع التنموي الجديد 
شرطا أساسيا لجدوى  االستدامةوالتي تعتبر  "؛ بالتنمية المستدامة"ىذا ما أصطمح عمى تسميتو 

رائي دقيؽ متفؽ عميو مف دوف تعريؼ إج جيد التنمية عمى المدى البعيد، ومع أف المصطمح مازاؿ
، فإف الحقيقة التاريخية استدامتيابيف بدائؿ التنمية المطروحة، وبما يضمف  لالختيارمرشدا يصمح 

االجتماعية أو  االعتباراتىي أف الرعاية البيئية تقع في قمب التنمية المستدامة، وأياما كانت 
مية، فإف االعتبارات البيئية البد مف التن الستدامةاالقتصادية أو السياسية أو التقنية الضرورية 

 مراعاتيا في مخططات التنمية المستدامة.

أف تفعؿ وتحقؽ ىذه التنمية  بو الدؤ والجزائر كغيرىا مف البمداف تحاوؿ في سعييا 
المستدامة التي تمس كامؿ المناحي الحياتية، بشقيا االقتصادي وقسميا االجتماعي، ومناحييا 

عيش، في مسيرة طويمة وجسيمة قصد القضاء عمى الفقر والفوارؽ البيئية، وكؿ مجاالت ال
آخذة في الحسباف مشاكؿ ،االجتماعية، وتحقيؽ العدالة بكؿ معانييا مف تشغيؿ ودخؿ وصحة... 

البيئة التي مافتئت تيدد التراث الطبيعي مف أجؿ تحقيؽ االستغالؿ األمثؿ والرشيد لكؿ الموارد 
 أعطاه اهلل كؿ الخيرات وزينو بكؿ الثروات.والمتاحات الطبيعية في بمد 

ومف خالؿ نتائج دراستنا التي تسعى إلى البحث عف مدى وجود الفكر البيئي ضمف 
إستراتيجية التنمية المحمية بوالية "بسكرة"، وذلؾ بإجراء دراسة ميدانية آلراء عينة مف الفاعميف 

 .بوالية "بسكرة"المحمييف لمتنمية المستدامة 

السياسات التنموية بالمنطقة لضرورة إدراج البعد البيئي  مخططوأف تجاىؿ تا ل تبيف  
 االعتبارات االقتصادية والمادية بسبب تركيزىـ عمى ؛عند تخطيطيـ لممشاريع التنموية المختمفة

المتوقعة عمى  بتأثيراتو  اىتماـالتي يدرىا النشاط دوف أدنى  االقتصاديةبمعنى حساب المنفعة 
النساف الذي ىو اليدؼ والوسيمة مف أي تنمية، مما أدى إلى ظيور العديد مف المشكالت البيئة وا

 االجتماعية بالمنطقة. لبيئةالبيئية وتفاقميا والتي انعكست سمبا عمى ا
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ويمكف القوؿ في األخير أنو بالرغـ مف غياب البعد البيئي في المشاريع التنموية بوالية 
الفاعميف المحمييف لمتنمية المستدامة، لكف  -تفكير–حيز االىتماـ بسكرة، إال أنو بدأ يدخؿ ضمف 

بخطى متأنية، وذلؾ باقتراحيـ تصور مستقبمي لمجموعة مف الخطوط المتتالية في تسمسؿ 
إستراتيجية تناسب كؿ أنواع  األخيرمنطقي، بحيث تكمؿ كؿ خطوة الخطوة السابقة ليا لتشكؿ في 

منطقة، مع ضرورة مراعاة خصوصية سكاف المنطقة، و اإلمكانيات المنشأة والمشاريع التنموية بال
شاء المشاريع التنموية، وكذا إمكانيات نالمادية والفنية التي تتوفر عمييا الجيات المعنية بمتابعة إ

 المؤسسة الرسمية وغير الرسمية المعنية بحماية البيئة.
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 1995الجامعية، اإلسكندرية، 
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دراسة نظرية وميدانية  التنمية والتخطيط األسري في المجتمع الجزائري،بمخيري كماؿ:  .65
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 .-2002معيد العمـو البيئية، جامعة عيف شمس، مصر، 

مة لنيؿ شيادة دكتراه عمـو غير طروحة مقدالحماية الجنائية لمبيئة، ألموسخ محمد:  .71

 -2008منشورة، جامعة محمد خيضر، بسكرة، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، قسـ الحقوؽ، 

2009  

 تنمية الوعي البيئي )دراسة ميدانية العوامل االجتماعية المؤثرة فيمحمد أحمد وىب اهلل:  .72

 -غير منشورة -االجتماعـ ( رسالة دكتوراه في عممحافظة قنا مطبقة عمى عينة من مواطني
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 .2002اإلقميمي لمدوؿ العربية، 

، المكتب اإلقميمي لمدوؿ 2003اإلنمائي: تقرير التنمية البشرية لعاـ  برنامج األمـ المتحدة .88

 2003العربية، 

المكتب اإلقميمي  ،2004تقرير التنمية البشرية لعام برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي:  .89

 2004لمدوؿ العربية، 

 .2003تقرير التنمية البشرية لمعام برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي:  .90

 2005فيفري 23، الموافؽ ليـو 4326اليومية، العدد جريدة الخبر .91

التحوالت البيئية والحضرية في المستدامة في المجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا:  .92

  2000، األمـ المتحدة، نيويورؾ، منطقة اإلسكوا

دار  ،3ط. ،2002 العربية: تقرير التنمية اإلنسانية العربية لمعامالمكتب اإٌلقميمي لمدوؿ  .93

 2002الشروؽ لمنشر والتوزيع، األردف، 

 .2003: تقرير عن حالة ومستقبل البيئة لعام وزارة تييئة اإلقميـ والبيئة .94

 .2000تقرير عن حالة ومستقبل البيئة لمعام وزارة تييئة اإلقميـ والبيئة:  .95



   قائمة والمراجع

309 

 2003، تقرير عن حالة ومستقبل البيئة، الجزائروزارة تييئة اإلقميـ والبيئة:  .96

  2003رة تييئة اإلقميـ والبيئة، تقرير عف حالة ومستقبؿ البيئة، الجزائر، وزا .97

 1984، مؤسسة الفنوف المطبعية والمكتبية  بسكرة العدد السابع مجمة الزيبانوالية بسكرة:  .98

 :المراسيم والقوانين -ه

يحدد صالحيات البمدية والوالية ، 26/12/1981مؤرخ في  373-81مرسـو رقـ  .99

  ألراضيا في قطاع الغابات واستصالح واختصاصاتيا

يتعمؽ بالوالية )ج ر عدد  1990أفريؿ،  07، المؤرخ في 90/09مف قانوف  55المادة  .100

 (.1990أفريؿ  11لػ  15

الذي يحدد  28/05/1991لمؤرخ في ا 91/175المرسوم التنفيذي مف  18المادة  .101

 القواعد العامة لمتييئة والتعمير والبناء.

يتضمن إحداث مفتشية لمبيئة ، 1996يناير  27مؤرخ في  60 -96ـ مرسـو تنفيذي رق .102
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 ممخص الدراسة:

لقد استحوذ موضوع التنمية المستدامة عمى اىتماـ العالـ كمو، فعقدت مف أجميا القمـ   
شكالية البيئة ) دراسة  والمنتديات العالمية، فتصبح أىمية موضوعنا ىذا المعنوف بالتنمية المحمية وا 

والمحمي  واإلقميميمف خالؿ االىتماـ العالمي  (ميدانية آلراء الفاعميف المحمييف لمتنمية المستدامة
 ،المتزايد بالقضايا المرتبطة ارتباطا وثيقا بالبشر والبيئة والتي برزت بوضوح في المؤتمرات العالمية

دي  ريو"ومرورا بقمة األرض في  1972مف مؤتمر ستوكيولـ حوؿ التنمية البشرية عاـ  ابتداء
 147كما قاـ رؤساء وحكومات ما يزيد عف ، 1992ية عاـ بالبرازيؿ حوؿ البيئة والتنم "جانيرو

دعميـ لمبادئ  ، وأكدوا مجددابالتوقيع عمى إعالف األلفية 2000دولة وحكومات في سبتمبر 
حوؿ  2002عاـ  التي عقدت في إفريقيا صيؼ "جوىانسبرغ"، ووصوال إلى قمة التنمية المستدامة

" بكواال المبور"  "بماليزيا " حوؿ المعرفة   اإلسالمي، فالممتقى العاشر لممؤتمر تدامةالتنمية المس
 .2003والحكمة عاـ 

فمـ تعد التنمية المستدامة ترفا فكريا، بؿ ىي مطمب أساسي لتحقيؽ العدالة واإلنصاؼ     
 في توزيع مكاسب التنمية وثروات البيئة ومواردىا بيف األجياؿ المتعاقبة.

وتتجمى أىمية ىذه الدراسة في محاولة تعميؽ الفيـ والتحميؿ لمدى وجود الفكر البيئي    
الفاعميف المحمييف لمتنمية التنمية المحمية بوالية بسكرة، مف خالؿ دراسة آراء  إستراتيجيةضمف 

وذلؾ بتركيز البحث عمى مدى وجود البعد البيئي ضمف سياسة وخطط  "بوالية بسكرة"؛ المستدامة
مشاريع التنموية بالمنطقة، وكذا محاولة الوقوؼ عف اآلثار المترتبة عف إغفاؿ البعد البيئي ال

؛ باإلضافة إلى البحث عف دور المؤسسات الحكومية عمى البيئة والمجتمع اإلستراتيجيةضمف ىذه 
مدى االلتزاـ بتطبيؽ  لنعرج في األخير إلى البحث عفالحكومية في مجاؿ حماية البيئة،  غير

 قوانيف وتشريعات البيئة بوالية بسكرة.

 لمتنمية الميداني الواقع تصؼ ألنيا الوصفية، البحوث ضمف تندرج الدراسة ىذه فإف وعميو    
 الظاىرة عف يفيةكوال الكمية البيانات مف قدر أكبر جمع خالؿ مف بسكرة، بوالية المستدامة
المنيج  في والمتمثمة المنيجية اإلجراءات مف مجموعة اعتماد مف البد ذلؾ ولتحقيؽ ؛المدروسة

نات منيا: المالحظة بدوف عمى مجموعة مف أداوت جمع البيا مستعينيفالوصفي التحميمي، 



 

 

مف الفاعميف المحمييف )قصدية ( المقابمة، استمارة االستبياف التي طبقت عمى عينة مشاركة، 
 :تتمخص فيما يميمجموعة مف النتائج لى الدراسة إ بوالية "بسكرة"؛ حيث انتيتلمتنمية المستدامة 

 عند البيئي البعد إدراج لضرورة بسكرة بوالية التنموية السياسات مخططو تجاىؿ فأ         
 حسابب وذلؾ ؛ماديةال االعتبارات عمى تركيزىـ بسبب المختمفة التنموية لممشاريع تخطيطيـ
 _ اإلنساف عمى المتوقعة ةػػالبيئ اتوير ػػبتأث اـػػاىتم أدنى دوف النشاط يدرىا التي االقتصادية المنفعة
 بالمنطقة، البيئية المشكالت مف العديد ظيور إلى أدى _تنمية أي مف والوسيمة اليدؼ ىو الذي

وقد ترتب عف ، والتربة المياه تموث ثـ واالزدحاـ الضوضاء يمييا اليواء تموث مشكمة ومف أبرزىا
 تتصدرىا  مختمفة أمراض مف أفرزتو بما بالمنطقة المواطف لدى ةيصح آثار المشكالت ىذه
 .الوبائية واألمراض العيوف أمراض وكذا ،"بحبة بسكرة"" أو ما يسمى شمنيوراإل"

 تعدى األمر إلى بؿعند ىذا الحد،  الذكر السابقة البيئية لممشكالت السمبية اآلثار تتوقؼ ولـ     
 توترتأتي في مقدمتيا   رالمظاى مف مجموعة في ذلؾ تجمىي و ؛البيئة االجتماعيةتأثيرىا عمى 

 ليا وفيتعرض التي والضوضاء المضايقات كثرة بسبب بيف سكاف المنطقة، االجتماعية العالقات
التي كانت  الجمالية الصورة اختفاء إضافة إلىالعامة،  األماكف في خاصة يوميا مستمر بشكؿ

 .لدى المواطف  الفني التذوؽغياب  نتيجةسابقا  تعرؼ بيا البيئة بوالية "بسكرة"

الوعي البيئي سالح أقوى وأكثر  "بسكرة"لمتنمية المستدامة بوالية  يعتبر الفاعموف المحميوفو      
فعالية واستمرار مف القوانيف والتشريعات في الحفاظ عمى البيئة، لذلؾ تسعى الجيات المعنية 

 سات المجتمع المدني المعنية بذلؾ.نشره مف خالؿ مؤسبحماية البيئة بالمنطقة إلى محاولة 

 مستقبمي تصور بسكرة بوالية المستدامة لمتنمية وفالمحمي وفالفاعم يقترح وفي األخير      
 ،السابقة الخطوة خطوة كؿ تكمؿ بحيث منطقي تسمسؿ في ،المتتالية الخطوات مف لمجموعة
 المستقبمية التنموية والمشاريع المنشآت أنواع كؿ تناسب إستراتيجية األخير في لتشكؿ

 والفنية المادية اإلمكانيات وكذا ،البسكري المجتمع خصوصيات ةمراعا ضرورة مع ،بالمنطقة
 إمكانياتوكذا  التنموية، المشاريع ىذه إنشاء بمتابعة المعنية الجيات عمييا تتوفر التي

 .البيئة بحماية المعنية الرسمية وغير الرسمية المؤسسات

 

 

Abstract:  



 

 

The topic of sustainable development has acquired the attention of the whole world, 

and for which summits and international forums were held. The importance of our theme 

entitled “the local development and the problem of the environment (a field study of the 

sustainable development local actors’ views) appears through the increasing world-wide, 

regional and domestic interest for the issues closely related to human beings and the 

environment, which have clearly emerged in the world-wide conferences, starting with the 

Stockholm conference on human development in 1972 and passing through the Earth Summit 

in "Rio de Janeiro" in Brazil on Environment and Development in 1992, as the heads of the 

governments of more than 147 states and governments signed in September 2000 the 

Millennium Declaration, and reaffirmed their support with the principles of sustainable 

development, through to "Johannesburg" Summit held in Africa the summer of 2002 on the 

sustainable development, then the tenth congress of the Islamic Conference in "Kuala 

Lumpur" "Malaysia" on the knowledge and wisdom in 2003. 

Sustainable development is no longer an intellectual luxury, but it is a prerequisite for 

achieving justice and equity in the distribution of development gains and environmental 

wealth and resources between successive generations.  

The importance of this study appears in the attempt to deepen the understanding and 

analyzing the existence extent of the environmental thinking within the local development 

strategy in the province of Biskra, through the study of the sustainable development local 

actors’ views in the province of "Biskra"; by focusing the research on the existence extent of 

the environmental dimension within the policy and development projects’ plans in the region, 

as well as the attempt to highlight the effects of the omission of the environmental dimension 

within this strategy on the environment and society; in addition to the research on the role of 

governmental and  non-governmental institutions in the field of environmental protection, to 

come in the latter to seek the engagement extent to apply environmental laws and regulations 

in the province of Biskra.  

Therefore, this study falls within the descriptive empirical researches, because it 

describes the field reality of sustainable development in the province of  Biskra, through 

collecting as much of the quantitative and qualitative data on the studied phenomenon; to 

achieve this aim, a set of methodological procedures must be adopted as the descriptive 

analytical method, with the assistance of a group data collection tools including: observation 

without participation, interview, questionnaire applied to a sample (intentional) of sustainable 

development local actors in the province of "Biskra". The study concluded to a set of results 

which are:  



 

 

The ignorance of the development policies planners in the province of Biskra for the 

need to the inclusion of the environmental dimension when planning various development 

projects because of their focus on physical considerations by calculating the economic benefit 

generated by activity without the slightest attention to its environmental impacts expected on 

the human being _ which is the aim and the means of any development_ led to the emergence 

of many environmental problems in the region, notably the problem of the air pollution 

followed by noise, congestion, water and soil pollution, which have caused many health 

effects among citizens in the region, including various diseases such as "leishmaniosis",  as 

well as eye and epidemic diseases.  

The negative effects of the above-mentioned environmental problems did not stop in 

this stage, but they have exceeded to impact on the social environment which is reflected in a 

range of manifestations starting with the social relations strain between the region’s people, 

because of frequent harassment and noise they are continuously exposed to, especially in 

public places, as well as the disappearance of the aesthetic image that was previously known 

in the environment of the province of "Biskra" as a result of the absence of artistic taste 

among citizens.  

The sustainable development local actors in the province of "Biskra" consider the 

environmental awareness stronger, more effective and continued weapon than laws and 

legislations in the preservation of the environment; so the concerned authorities seek by 

protecting the environment in the region to spread it through the concerned civil society 

institutions.  

At the end, sustainable development local actors of the province of Biskra propose a 

future conception for a set of successive steps, in a logical sequence so as each step 

completes the previous one, to form at the end a strategy that fits all types of installations and 

future development projects  in the region, with the need to take into account the specificities 

of the community of Biskra, as well as the material and technical possibilities that are 

available for the authorities concerned with following the establishment of such development 

projects, as well as the possibilities of official and non-official institutions concerned with the 

protection of the environment. 

Résumé :  

Le thème de développement durable a acquis l'attention du monde entier ; et pour 

lequel des sommets et forums internationaux ont été tenus d’où vient l'importance de notre 

thème intitulé « Développement  local et problématique de l'environnement (étude de terrain 



 

 

sur les points de vue des acteurs locaux de développement durable) par le biais de l'intérêt 

croissant mondial, régional et local aux questions étroitement liées aux êtres humains et 

l'environnement, qui ont clairement émergé dans les conférences mondiales, à commencer 

par la conférence de Stockholm sur le développement humain en 1972 et passant par le 

Sommet de la Terre en "Rio de Janeiro" au Brésil sur l'environnement et le développement en 

1992 ; ainsi les chefs des gouvernements de plus de 147 États et gouvernements ont signé en 

Septembre 2000 la Déclaration du Millénaire, et ont réaffirmé leur soutien aux principes du 

développement durable, jusqu’au sommet de "Johannesburg" qui s’est tenu en Afrique l'été 

2002 sur le développement durable, puis le dixième congrès de la Conférence Islamique à 

"Kuala Lumpur" "la Malaisie" sur la connaissance et la sagesse en 2003.  

Le développement durable n’est plus un luxe intellectuel, mais est une condition 

préalable à la réalisation de la justice et l'équité dans la répartition des gains de 

développement et de la richesse et des ressources de l'environnement entre les générations 

successives.  

L'importance de cette étude  réside dans le but d'approfondir la compréhension et 

l'analyse de l'étendue de l’existence de la pensée environnementale dans la stratégie du 

développement local à la wilaya de Biskra, à travers l'étude des points de vue des acteurs 

locaux de  développement durable à la wilaya de "Biskra", en concentrant la recherche sur 

l’étendue  de l’existence de la dimension environnementale dans la politique et les plans de 

projets de développement dans la région, ainsi que la tentative de préciser les impacts issus 

de  l'omission de la dimension environnementale dans cette stratégie sur l'environnement et la 

société, en plus de la recherche sur le rôle des institutions gouvernementales et non-

gouvernementales dans le domaine de la protection de l'environnement, pour que nous 

arrivions au dernier lieu à mesurer l’étendue d’engagement à appliquer les lois et règlements 

environnementaux à la wilaya de Biskra.  

Par conséquent, cette étude s’inscrit dans les recherches descripto-empiriques, parce 

qu'elle  décrit la réalité de terrain du développement durable à la wilaya de Biskra, à travers la 

collecte d’autant de données quantitatives et qualitatives sur le phénomène étudiée; pour 

atteindre cet objectif on doit adopter un ensemble de procédures méthodologiques consistant 

à la méthode descripto-analytique avec l’assistance d’un groupe d’outils de la collecte de 

données, y compris: l'observation sans participation, entretien, questionnaire appliqué à un 

échantillon (intentionnel) des acteurs locaux de développement durable à la wilaya de 

"Biskra"; L'étude a conclu à un ensemble de résultats à savoir :  

L’ignorance par les planificateurs des politiques de développement à la wilaya de 

Biskra de la nécessité d’inclure la dimension environnementale dans la planification de divers 



 

 

projets de développement en raison de leur concentration sur les considérations physiques, en 

calculant le bénéfice économique généré par l'activité, sans la moindre attention à ses effets 

environnementaux  attendus sur l’homme _ qui est le but et le moyen de tout développement_ 

a conduit à l'émergence de nombreux problèmes environnementaux dans la région, 

notamment le problème de la pollution d’air suivi par le bruit, la congestion,  et la pollution 

d’eau et des sols, ce qui a produit des effets de santé chez les citoyens de la région, y compris 

de diverses maladies comme "la leishmaniose" ainsi que les maladies oculaires et les 

maladies épidémiques.  

Les effets négatifs des problèmes environnementaux ci-dessus mentionnés ne se sont 

pas arrêtés à ce stade, mais ils ont dépassé à l'impact sur l'environnement social ; ce qui est 

reflété dans un ensemble de manifestations commençant pat la tension des relations sociales 

entre les habitants de la région, en raison des harcèlements fréquents et du bruit qu'ils sont 

exposés toute la journée continue, en particulier dans les lieux publics, ainsi que la disparition 

de l'image esthétique précédemment caractérisant l'environnement de la wilaya de "Biskra" 

en raison de l'absence de goût artistique parmi les citoyens.  

Les acteurs locaux de développement durable à la wilaya de "Biskra" considèrent  la 

conscience environnementale une arme plus forte, plus efficace et plus continue que les lois 

et la législation dans la préservation de l'environnement, de sorte que les autorités concernées 

de  la protection de l'environnement dans la région visent à la diffuser à travers les 

institutions concernées de la société civile.  

Enfin, les acteurs locaux de développement durable à la wilaya de Biskra proposent 

une conception d’avenir pour un ensemble d'étapes successives, dans un ordre logique afin 

que  chaque étape complète celle précédente, pour former au dernier lieu une stratégie 

adaptée à tous les types d'installations et des projets de développement  à l'avenir dans la 

région, avec la nécessité de prendre en compte les spécificités de la communauté de Biskra, 

ainsi que les  moyens matérielles et techniques que les autorités concernées disposent pour le 

suivi de la mise en place de ces projets de développement, ainsi que les possibilités 

d'institutions officielles  et non-officielles concernées par la protection de l'environnement.  
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  المالحــق

 

 :01ممحؽ رقـ 

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 جامعة محمد خيضر بسكرة

 كمية اآلداب والعموم اإلنسانية واإلجتماعية
 قسم عمم اإلجتماع
 تخصص: بيئة

 استمارة استبياف لدراسة موضوع:
 

شكالية البيئة  التنمية المحمية وا 

 ين لتنمية المستدامة بوالية بسكرةدراسة آلراء الفاعمين المحمي

         

في إطار إعداد ىذه الدراسة؛ الستكماؿ متطمبات الحصوؿ عمى درجة الدكتوراه في عمـ االجتماع  
البيئة، نرجو منكـ التعاوف مع الباحثة واإلجابة عمى أسئمة االستبياف، وذلؾ بوضع الرقـ المناسب 

المعمومات التي ستدلوف بيا تبقى في كنؼ السرية ولف  في الخانة المناسبة، ونحيطكـ عمما بأف
                 تستغؿ إال لغرض البحث العممي.                        

 ولكـ منا جزيؿ الشكر 

 

 إعداد الطالبة: نصيرة سالـ               إشراؼ االستاذ الدكتور: نور الديف زماـ

 

 2013-2012السنة الجامعية: 



  المالحــق

 

 ول: بيانات تتعمق بمدى وجود البعد البيئي في المشاريع التنموية بالمنطقة.لمحور األ ا

 ما ىي  المشاريع التنموية األكثر انتشارا بوالية بسكرة؟ ) أذكرىا بالترتيب( -1س  

 □                 مشاريع صناعية -

 □                  مشاريع فالحية -

 □                  مشاريع سكنية -

 □                  اريةمشاريع تج -
  □                 مشاريع تخزينية -

  أخرى تذكر:.................................................................................. -

 ماذا قدمت ىذه المشاريع لمدينتكـ؟ )  رتبيا حسب األىمية ( -1س
 □                             توفير فرص العمؿ -
 □                   تحسيف الحالة االقتصادية -
 □                      زيادة االىتماـ بالنظافة -
 □                    ارتفاع مستوى المعيشة  -
 □        تقديـ بعض الخدمات الضرورية -

أخرى 
 ..............تذكر:..........................................................................

 ما ىي األسس التي تقـو عمييا دراسة المشاريع التنموية بالمنطقة قبؿ تنفيذىا؟)رتبيا حسب األىمية( -3س

 □                 الفوائد المادية المرجوة مف المشروع -
 □                     مناسبة الموقع إلقامة  المشروع -
 □       أنواع المموثات التي قد تنشأ مف المشروع -
 □                                         صحة المواطف -

 أخرى تذكر........................................................................................ -

 ما ىي الجيات المعنية بدراسة المشاريع التنموية قبؿ تنفيذىا ؟ )رتبيا حسب األىمية(  -0س
 □                                                   ئةمديرية البي -
 □                                            مكاتب الدراسات -
 □                             مختصيف في البيئة تعينيـ  -
 □                                      مختصيف في البيئة  -
 □                                   مدرية السكف والتعمير -
 □                                  مدرية الطاقة والمناجـ -
 □                                                   كؿ ىذه  -

 في رأيؾ ىؿ موقع الوحدات الصناعية المتواجدة عمى مستوى المنطقة مناسب لذلؾ -1س
 □           ال                                         □  نعـ                   



  المالحــق

 

 في حالة اإلجابة بال لماذا؟  -3س       

                  □                                 قربيا مف المناطؽ السكنية -
 □                   إقامتيا عمى أراضي صالحة لمزراعة -
 □                 ارتفاع تكاليؼ النقؿ بالنسبة لممنتجات -

 ما ىي االعتبارات التي يجب مراعاتيا عند التخطيط إلنشاء ىذه الوحدات الصناعية؟      )رتبيا حسب األىمية( -3س

 □                 أف تكوف جممة المموثات الصادرة عنيا في الحدود المسموح بو دوليا -
 □                                                                       بعدىا عف المناطؽ السكنية -
 □                                                                               بعدىا عف األراضي  -
 □                                                    انخفاض تكاليؼ النقؿ بالنسبة لممنتجات -
 □                                                           قرب المصنع مف خدمات التشغيؿ -
 □                                                         وجود مساحات شاسعة غير مشغمة -
 أخرى تذكر...................................................................................... -

 صفات والشروط التي يجب أف يمتـز بيا أصحاب المشاريع التنموية بالمنطقة؟  )رتبيا حسب األىمية(ما ىي الموا  -4س

 

 □                           اقتراح الحموؿ المناسبة لمحد مف اآلثار السمبية لممشروع عمى البيئة -
 □                 مقارنة األضرار المحتممة لممشروع عمى المدى البعيد بالفوائد المرجوة منو -
 □                                بياف الحموؿ البديمة لممشروع المقترح في حالة اإلضرار بالبيئة -
 أخرى تذكر:..................................................................................... -

 التنمية مشاريع في البيئي البعد اؿإغف عف المترتبة باآلثار تتعمؽ بياناتالمحور الثاني: 
 بالمنطقة المحمية

 ؟بالمنطقة البيئية المشكالت بعض إلى المحمية التنمية مشاريع أدت ىؿ-5س

  □     ال                                                    □     نعـ               

 ا بالترتيب(في حالة وجود مشكالت بيئية فيما تتمثؿ؟ )أذكرى  -14س 

 □                           تموث -
 □                   تموث المياه -
                               □                 تموث التربة  -
 □       واالزدحاـ االكتظاظ -
 ......أخرى تذكر.................................................................................. -

 



  المالحــق

 

 المنطقة؟ )أذكرىا بالترتيب( عمى البيئية المشاكؿ تخمفيا التي اآلثار ما ىي  -11س

 □                    األرض إنتاجية انخفاض -
 □                           الشوارع نظافة عدـ -
 □                                              كثرة -
 □                 المياه عمى الحصوؿ عدـ -
 أخرى تذكر:....................................................................................... -

 ؟ )أذكرىا بالترتيب(االجتماعية البيئة عمى المشكالت ىذه انعكاسات ما ىي  -11س

 □                         المقبوؿ المعيشي اإلطار إلى افتقادىا -
 □                 المشاحنات وكثرة األفراد بيف اتالعالق توتر -
 □                                     الجمالية الممسة إلى افتقادىا -
 أخرى تذكر:................................................................................... -

 ؟ )أذكرىا بالترتيب(ةبسكر  بوالية انتشارا األكثر األمراض ما ىي  -13س

 □                 (بسكرة حبة) منيوزشاال -
 □                             وبائية راضمأ -
 □ صدرية                   أمراض -
 □                        العيوف أمراض -
 □                     سرطانية أمراض -
 .............................................أخرى تذكر:.................................... -

 في نظرؾ؟ )رتبيا حسب االنتشار( ياباسبما ىي  أ -10س

 □                         النظافة عدـ -
 □                 البيئي الوعي انعداـ -
 □                   الحشرات انتشار -
 □                   العدوى انتقاؿ -
 □                 صانعالم غبار -
 أخرى تذكر........................................................................................ -

 
 
 



  المالحــق

 

 :بالمنطقة البيئة حماية في الحكومية وغير الحكومية المؤسسات دور -الثالث المحور

 ب(؟ )أذكرىا بالترتيبالمنطقة البيئية المشكالت معالجةتتـ  كيؼ -11س

 □                 المموثة المصانع فمتره طريؽ عف -
 □                                مساحات  إنشاء -
 □                    البيئة بأىمية المواطف وعيةت -
 □                     لتموثا أسباب كؿ مكافحة -
 ....................................................................................أخرى تذكر -

 ؟ بالمنطقة البيئة لحماية المحمية المجالس قبؿ مف المستخدمة اآلليات ما ىي-12س

 )أذكرىا بالترتيب(

 □                           العامة الصحة عمى المحافظة -
 □                           واألرصفة الطرؽ تنظيؼ -
 □                              التموث مف المنطقة حماية -
 □                                  الغذائية المواد سالمة -
 □       بيا االلتزاـ يجب التي تدابيروال القواعد تحديد -

 أخرى تذكر:.....................................................................................-

 ت الحكومية تقـو بدورىا في مجاؿ حماية البيئة بصفة؟ىؿ ترى أف المؤسسا -13س

                      □      سيئة                   □  متوسطة            □                جيدة      

 )أذكرىا بالترتيب( مستقبال؟ بالمنطقة البيئة شؤوف دارةإل ما ىي إستراتيجيتكـ  -14س

                  □                                    بالمنطقة ئةالبي أحواؿ تحسيف إلى السعي -
 □                            بالمنطقة البيئية المشكالت لمواجية الخطط إعداد -
 □    التنموية المشاريع في تتوفر أف يجب التي والشروط المواصفات إعداد -
                               □                                   التنموية لممشاريع الدوري والتفتيش الرقابة -
 □         بالمنطقة البيئة حماية قانوف تطبيؽ متابعة -
 أخرى تذكر:...................................................................................... -

 ؟فقط الحكومية المؤسسات عاتؽ ىعم تقع البيئة عمى الحفاظ ىؿ ترى أف مسؤولية -15س

                  □      ال                                               □  نعـ                            

 



  المالحــق

 

 في حالة اإلجابة بال، يسأؿ مف يشاركيا في ذلؾ؟) أذكرىا بالترتيب( -14س

 □                     المنطقة سكاف -
 □                         الجمعيات -
 □                 السياسية األحزاب -

 أخرى تذكر:.....................................................................-

 ؟) أذكرىا بالترتيب(بالمنطقة البيئة بحماية يمكف لألفراد أف يساىموا كيؼ -11س

 □          يئةالب بمخاطر التوعية طريؽ عف العاـ الرأي إيقاظ -
 □                        الطبيعية لمموارد األمثؿ االستغالؿ -
 □                            بالبيئة خاصة تظاىرات تنظيـ -
 □         .بالمنطقة البيئية المشكالت حؿ عمى لمعمؿ اإلدارية األجيزة مخاطبة -

 ................................................................أخرى تذكر:..........................................

 ؟ ) أذكرىا بالترتيب( البيئة بحماية المحمية الجمعيات تساىـ  كيؼ  -11س

 □                 بالبيئة ألحقت التي باألضرار المعنية الجيات تنبيو -
 □                                        .البيئة بأمور المواطنيف نوعية -
 □     البيئة حماية حوؿ المحمييف المنتخبيف مع والمشاورة لمشاركةا -
                  □                           .لمبيئة والعالمية الوطنية باألعياد االحتفاؿ -
 □                                                    اآلليات ىذه كؿ -
 ......................................................أخرى تذكر:......... -

 ؟) أذكرىا بالترتيب(بالمنطقة البيئة بحماية المشاركة فعالية لزيادة ما ىي اقتراحاتكـ -13س

 □                             البيئة بحماية تيتـ جمعيات إقامة عمى -
 □                                البيئة حماية في لممشاركة التخطيط -
 □                 البيئة حماية عمى والتخصصات الميف كؿ تشجيع -
 □                 البيئة حماية في المرأة بدور االىتماـ -
 أخرى تذكر:......................................................................... -

 

 

 



  المالحــق

 

 لقوانين والتشريعات الخاصة بحماية البيئة بالمنطقةالمحور الرابع: مدى االلتزام بتطبيق ا
 أيف تظير اىتمامات الدولة بالبيئة في والية بسكرة؟) أذكرىا بالترتيب( -10س

                  □                 مف خالؿ إصدار قوانيف وتشريعات خاصة بالبيئة -
 □                                              مف خالؿ النوعية  -
 □                    العمؿ عمى تغيير السموكيات الضارة بالمجتمع -
 □                                                المموثينمعاقبة  -
 أخرى تذكر:.................................................................. -

 ساعد عمى تفعيؿ المحافظة عمى البيئة؟ىؿ ترى أف القوانيف والتشريعات الحالية ت -11س

 □      ال                                          □   نعـ                  

 ) أذكرىا بالترتيب(في حالة اإلجابة بنعـ ، كيؼ يتـ ذلؾ؟ -12س

 □                    وقؼ النشاط وغمؽ المنشأة المموثة -
 □                     المنع مف متابعة النشاط )الحظر -
 □                   تنظيـ عمميات التنمية في المجتمع -
 □                            تحقيؽ التنمية المستدامة -
 أخرى تذكر:........................................................... -

 ما مدى تطبيؽ قانوف حماية البيئة بالمنطقة؟ -13س

 □                   عيطبؽ بشكؿ قاط -
 □                      يطبؽ إلى حد  -
 □                     ال يطبؽ مطمقا -

 ) أذكرىا بالترتيب(ما ىي معوقات تطبيؽ قانوف حماية البيئة بالمنطقة؟ -14س

 □                 نقص الكوادر المتدربة عمى تطبيؽ قانوف البيئة -
 □                                     قصور بعض مواد القانوف -
 □      ألف البيئة مف آخر أولويات السمطات المحمية بالمنطقة -
 □                                      التراضي مع لمخالفيف -
 أخرى تذكر:................................................................................ -

 تؾ لتحقيؽ تنمية محمية بمراعاة األبعاد البيئية؟ما ىي مقترحا -29س

..................................................................................................................... 

 



  المالحــق

 

 :41الممحؽ رقـ 

 دليل المقابمة مع ممثل البيئة بمدينة بسكرة

ة أصحاب المشاريع التنموية لمبعد البيئي ؟ إلى أي حد تتـ مراعا ،في رأيؾ  -0س
....................................................................................................
.................................................................................................... 

الت البيئية الناتجة عف نشاط المشاريع التنموية بمدينة بسكرة؟ ماىي المشك -0س
....................................................................................................

.................................................................................................... 

 جرآت المتبعة مف قبمكـ لتجنب ىذه المشكالت؟ما ىي اإل -9س
....................................................................................................

................................................................................................ .... 

 ؟ ىؿ تقوموف بتفتيش دوري ليذه المشاريع التنموية -5س

  نعـ                                        ال      

؟ ىي المالحظات التي تـ تسجيميا في حالة اإلجابة بنعـ ما -4س
....................................................................................................

.................................................................................................... 

ماىو دور مدرية البيئة في مجاؿ حماية البيئة ؟ )يكتب بالتفصيؿ(   -2س
....................................................................................................

.................................................................................................... 

 ؟ ما ىي الجيات التي تنسقوف معيا مف أجؿ الحفاظ عمى البيئة  -4س

....................................................................................................
.................................................................................................... 



  المالحــق

 

ىي الخطط واالستراتيجيات التي تضعونيا مف أجؿ الحفاظ عمى التوازف بيف البيئة والتنمية وما  ما -3س
  مدى تنفيذىا؟

....................................................................................................
....................................................................................................

؟  كيؼ تقيـ طبيعة العالقة بيف البيئة والتنمية بمدينة بسكرة -01س.....
....................................................................................................

.................................................................................................... 
كيؼ تساىموف في تشكيؿ الوعي البيئي بالمدينة؟   -00س

....................................................................................................
................................................................................................ 

 ماىي العقبات التي تحوؿ دوف تحقيؽ مدرية البيئة ألىدافيا؟   -11س

: مستوى الفردعمى  - أ
............................................................................................ 

عمى مستوى المنظمات البيئية غير الحكومية:  - ب
............................................................................................ 

 وسائل االعالم:عمى مستوى أجيزة  - ج
............................................................................................ 

مى مستوى تطبيق قانون حماية البيئة: ع - د
.................................................................................

................................................................................. 

. 

 شكرا جزيال عمى تعاونكم معنا                                          

 

 



  المالحــق

 

 :43الممحؽ رقـ 

 دليل المقابمة لمتطبيق عمى ممثل مدرية السكن والتعمير:

 ......................اسـ المكتب إف وافقتـ عمى ذلؾ:  .............................  -

 ما ىي االعتبارات التي تقـو عمييا دراستكـ لممشاريع السكنية بمدينة بسكرة؟  -0س

..............................................................................................
.................................................................................. 

 إلى أي حد تتـ مراعاتكـ لمبعد البيئي عند القياـ بدراسة ىذه المشاريع السكنية ؟ -0س

..............................................................................................
................................................................. ............................ 

 في رأيؾ إلى أي حد تـ مراعاة البعد البيئي في المشاريع السكنية المنجزة سابقا ؟ -9س 

..............................................................................................
........................................................................................... 

 ؟ بتفتيش دوري لممشاريع السكنية التي ىي قيد االنجاز بالمدينة ىؿ تقوموف -5س

  ال                          نعـ       

 في حالة اإلجابة بنعـ ما ىي أىـ المالحظات التي تـ تسجيميا؟  -4س

..............................................................................................
............................................................................................ 

 ما ىي المواصفات والشروط التي تضعونيا لكي يمتـز بيا أصحاب المشاريع السكنية؟ -3س

..............................................................................................
..............................................................................................                                                          
 شكرا جزيال على تعاونكم  معنا



  المالحــق

 

 :40الممحؽ رقـ 

لمتطبيق عمى بعض مكاتب الدراسات: المقابمةدليل   

اسـ المكتب إف وافقتـ عمى ذلمؾ: .................................................... -  

؟إلى أي حد يمتـز أصحاب المشاريع التنموية بالمواصفات المعمارية عند البناء  -0س  

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................ 

التي تقاـ بالمدينة؟ التنموية لتي تقـو عمييا دراستكـ لممشاريعما ىي االعتبارات ا -0س  

........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................  

........................................................................................ 

إلى أي حد تتـ مراعاتكـ لمبعد البيئي عند القياـ بدراسة ىذه المشاريع التنموية؟ -9س  

........................................................................................
........................................................................................ 

........................................................................................
رأيؾ إلى أي حد تتحقؽ السالمة البيئية بالمشاريع التنموية السابقة بمدينة في ٍ -5س

؟.................................................................................بسكرة
........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................ 



  المالحــق

 

ىؿ تقوموف  بتفتيش دوري ليذه المشاريع التنموية ؟ -4س  

 ال                  نعـ                                

؟  ىي أىـ المالحظات التي تسجمونيا في حالة اإلجابة بنعـ ما   -3س
........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................ 

ىي المواصفات والشروط التي تضعونيا لكي يمتـز بيا أصحاب المشاريع التنموية  ما -2س
؟  بمدينة بسكرة

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

.......................................................................................  

 

 

 شكرا جزيال عمى تعاونكم معنا                                                         

 

 

 



  المالحــق

 

 : 41الممحؽ رقـ 

 دليل دراسة الحالة لمتطبيق عمى بعض المنظمات البيئية  غير الحكومية  ) الجمعيات (:
 : التعريف بالجمعية -أوال   

 معية وعنوانيا الرئيسي:..............................................................اسـ الج -1

 الفئات المستيدفة مف قبؿ الجمعية: .......................................................... -1
 ...........تاريخ تأسيس الجمعية:........................................................... -3

 الجيات التي تموؿ إف وجدت:............................................................... -0
  دور الجمعيات في تشكيل الوعي البيئي لدى المواطن بمدينة بسكرة : –ثانيا 
 ......ماىي أىـ أنشطة الجمعية ؟...........................................................  -1

............................................................................................

............................................................................................ 
 ............................ماىي أىـ األىداؼ التنموية والبيئية لجمعيتكـ؟.................... -1

............................................................................................

............................................................................................ 
 ............................................ماىي أسباب نقص الوعي البيئي لدى المواطف ؟. -3

............................................................................................ 

............................................................................................ 
ميا مف طرؼ جمعيتكـ لتنمية الوعي البيئي لدى  المواطف ما ىي البرامج  المطبقة فع -0

............................................................................................

............................................................................................ 

 مية الوعي البيئي  لدى المواطف بمدينة بسكرة ما ىي مقترحاتكـ لتن -1

............................................................................................ 

............................................................................................ 
 تنمية الوعي البيئي لدى المواطف بالمنطقة................... ماىي المعوقات التي تحد مف  -2

............................................................................................. 

 شكرا جزيال عمى تعاونكم معنا                                                         



 

 

 

 
 
 
 

 المحتوياتيرس ف
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 البيئية المشكالت بعض إلى المحلية التنمية مشاريع أدت إذا ما يبين: 08: رقم جدول
 244 .....................................................................  .بالمنطقة

 .بالمنطقة لمحليةا التنمية مشاريع تسببها التي البيئية المشكالت يبين: 09 رقم جدول
 ................................................................................... 245 

 247 ............... . البيئة على البيئية المشاكل تخلفها التي اآلثار يبين: 10 رقم جدول

 249 .............. .االجتماعية البيئة على المشكالت هذه انعكاسات يبين: 11 رقم جدول

 250 .......................... .بسكرة بوالية انتشارا األكثر األمراض يبين: 12 رقم جدول

 251 ................... . بسكرة بوالية نتشاراا األكثر األمراض سبب يبين: 13 رقم جدول

 255 ..................... .بالمنطقة البيئية المشكالت معالجة كيفية يبين: 14 رقم جدول



 فهرس الجداول

 

 بالمنطقة البيئة لحماية المحلية المجالس قبل من المستخدمة اآلليات يبين: 15 رقم جدول
 ................................................................................... 257 

 262 .......... بالمنطقة البيئة شؤون إدارة كيفيةل استراتيجي تصور يبين: 16 رقم جدول

 المؤسسات عاتق على تقع البيئة على الحفاظ مسؤولية كانت إذا ما يبين: 17: رقم جدول
 265 .................................. .ذلك على تساعدها التي والجهات ؛فقط الحكومية

 266 ................. .بالمنطقة البيئة بحماية األفراد مساهمة كيفية يبين: 18 رقم جدول

 269 ..... .بالمنطقة البيئة بحماية المحلية الجمعيات مساهمة كيفية يبين: 19 رقم جدول

 البيئة بحماية المشاركة فعالية لزيادة المحليين الفاعلين اقتراحات يبين: 20 رقم جدول
 273 ......................................................................... .بالمنطقة

 278 ............... : يبين مظاهر اهتمامات الدولة بالبيئة في مدينة بسكرة21جدول رقم 

: يبين ما إذا كانت التشريعات والقوانين الحالية تساعد على تفعيل المحافظة 22جدول رقم 
 280 ............................................ بيئة واألساليب التي يتم بها ذلك؟على ال

 282 ..................... : يبين مدى تطبيق قانون حماية البيئة بالمنطقة23جدول رقم 

 283 .................. : يبين معوقات تطبيق قانون حماية البيئة بالمنطقة24جدول رقم 


