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وعــرفـــان رشــكـــ  

 العمل هذا انجاز في لي توفيقه على وجل عز هلل الشكر

 توفيقي وكذا انجازه في عظيم فضل من لهما كان لما وامتنانا عرفانا العزيزين لوالدينول
 يحفظها أن القدير العلي اهلل من راجية ودعمهما، بتشجيعهما الدراسة مراحل من سبق فيما

 لما وعمتي توفيق عمي وخاصة باسمه كل األخواتو  وةاإلخ عائلتي كل والى يرعاهما،
 .رضوانو  غريبو  خليفة عائلة أفراد وكل جليلة، مساعدة من لي قدموه

 واخص المساعدة،و  العون يد لي مد من لكل الشكرو  التقدير عبارات بأسمى أتقدم كما
 البحث مراحل طيلة العمل تتبع الذي الدين نور زمام المشرف الدكتور األستاذ بالذكر
 .البحث هذا إتمام حتى بها يبخل لم التي القيمة التوجيهاتو  النصائح جل على له شاكرة

 االجتماعية العلوم قسم من سواء األساتذة زمالئي كل إلى الجزيل بالشكر أتوجه كما
 أختي وخاصة دعمهم على الجافة شبهو  الجافة للمناطق العلمي البحث مركزو  واإلنسانية

 .فريدة بودماغ صديقتيو 

 المائية المواردو  البيئة وزارة الرسمية الهيئات على سواء المسؤولين كل اشكر كما
 البيئية الجمعيات ؤساءر و  التعميرو  التهيئة مديرية المحلية، الجماعات البيئة، ومديريات
 في الفعالةو  القيمة مساهماتهم علىو  انشغاالتنا على واإلجابة االستقبال كرم على

تمام كمالإ في مساعدتي  .العمل هذا وا 

 يتغمد أن لوج عز اهلل من راجيين أذهاننا، في خالدة ذكراهم ومازالت فارقونا الذي كل إلى
".مريم" غاليتي جنانهم فسيح ويسكنهم الواسعة رحمته بكامل الطاهرة روحهم  
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 :دمةــــــمق
 المجتمعهههههات عديهههههد فهههههي البيئهههههة بإشهههههكاالت متزايهههههدا ووعيههههها اهتمامههههها األخيهههههرة دو العقههههه شههههههدت

 التنميهههههة فهههههي أهدافهههههه يهههههقلتحق اإلنسهههههان فيهههههه يسهههههعى الهههههذي جيو لهههههو التكن التقههههههدم إلهههههى مهههههرده لو الهههههدو 
 والتهههههي الهههههه مسهههههئولةلالا األفعهههههال ،بسهههههببالبيئي ازنو التههههه علهههههى جهههههدهو أ الهههههذي بهههههالخطر المبهههههاالة نو د

 والحضههههههري االجتمههههههاعي المحههههههيط يهههههههدد أصههههههبح بههههههل فحسههههههب الطبيعيههههههة البيئههههههة علههههههى قتصههههههرت لههههههم
 . ترشيد وال بالعقالنية الطبيعة خيرات واستنزاف الصناعي التنافس بسبب

 مههههههن العديههههههد رو ظههههههه إلههههههى أدى البيئههههههة،مما ضههههههد كانههههههت للتقههههههدم اإلنسههههههان صههههههفقات معظههههههمف
 أننههههههها اعتبهههههههار البشهههههههري،على الجهههههههنس لحيهههههههاة األساسهههههههي التهديهههههههد تمثهههههههل التهههههههي البيئيهههههههة المشهههههههكالت

 ال محهههههههدقا نو سهههههههيك بلهههههههدا وأ لهههههههةو د يههههههههدد خطهههههههر أيو  احههههههههدةو  أرضو  احهههههههدو  كهههههههبو ك علهههههههى نعهههههههي 
 واحهههههد ومصهههههير واحهههههدة وحيهههههاة واحهههههدة رضأ" اإلنسهههههانيين تعبيههههههر حههههههد علههههههى لو الههههههد ببههههههاقي محالهههههة

 والهههههذي ياتو المسهههههت جميهههههع علهههههى كبيهههههرا اهتمامهههههاو  بهههههارزة مكانهههههة البيئهههههة حمايهههههة عو ضهههههو م كتسهههههيي إذ،
 ،االجتمههههاع علههههمو  قتصههههادواال ونقههههانوال جيههههاو لو يكاال منههههها مو العلهههه مههههن كثيههههر بههههين التقههههاء نقطههههة يعههههد
 ههههههذا يرجهههههعو ، البيئهههههة اجتمهههههاع علهههههم خهههههالل مهههههن المجهههههال ههههههذا فهههههي يسههههههم بهههههدأ الهههههذي األخيهههههر ههههههذا

 القههههرن مههههن السههههبعينيات مطلههههع فههههي حو ضههههو ب تظهههههر بههههدأت التههههي البيئيههههة المشههههكالت إلههههى االهتمههههام
  .العشرين

 البيئيهههههههة مشههههههكالت لحههههههل محاولهههههههه أي أن علههههههى يؤكههههههد اتجاههههههها التوجهههههههه ذلهههههه  أفههههههرز ولقههههههد
 والمتغيههههههرات وبيئتههههههه اإلنسههههههان بههههههين العالقههههههة بطبيعههههههة دقيقههههههة معرفههههههة مههههههن أساسهههههها تنبههههههع أن يجههههههب

 كههههي اإلنسههههان بفهههههم نبههههدأ أن يتعههههين ثههههم ومههههن وتحههههددها العالقههههة تلهههه  تشههههكل التههههي والبنائيههههة لثقافيههههةا
 فهههههي ألدواره داعمههههها عنصهههههرا ليصهههههبح اإلنسهههههان ووقايهههههة حمايهههههة فهههههي التهههههدخل ويكمهههههن المكهههههان نفههههههم
 . واإلبداع والبناء اإلنتاج

 أثيراتههههههالت األول المتعهههههرض أنهههههه ،كمههههها المكهههههان أزمهههههة تشهههههكيل فهههههي المباشهههههر المتغيهههههر فههههههو
 إلهههى يهههؤدي أشهههياء بهههه يحهههيط مههها مهههع الئقهههة غيهههر بطريقهههة اإلنسهههان تعامهههل أن فهههي شههه ،وال المهههدمرة
 تعههههههالى قههههههال حيههههههثاألرض، سههههههطح علههههههى للمههههههوازين قلههههههب إلههههههى يههههههؤدي واضههههههطراب خلههههههل حههههههدوث

 لعلههههههم عملهههههوا الهههههذي بعهههههض ليهههههذيقهم النهههههاس أيهههههدي كسهههههبت بمههههها والبحهههههر البهههههر فهههههي الفسهههههاد ظههههههر:"
 (.41 آلية،ا الروم سورة) "يرجعون
 



 ب
 

 كهههههل أن ،حيهههههث وسهههههلوكياتهم النهههههاس أيهههههدي األول مرجعهههههة المتعهههههددة بصهههههوره البيئهههههة ففسهههههاد
 والمخلفهههههههات القههههههاذورات البقههههههاء أن فيههههههه جههههههدال ال ،وممهههههها إنسههههههان وراءه البيئههههههي النظههههههام فههههههي خلههههههل

 الفسههههاد ضههههروب مههههن ضههههرب لههههها المعههههدة األمههههاكن غيههههر وفههههي البحههههر أو البههههر فههههي سههههواء المتنوعههههة
زالههههههههة األخضههههههههر كسههههههههائها مههههههههن ألرضا تعريههههههههة أن كمهههههههها  مههههههههن نههههههههوع أي إجههههههههراء وعههههههههدم الغابههههههههات وا 

 الضههههارة المخالفههههات تلهههه  وتههههر  غازيههههة أم كانههههت سههههائلة المختلفههههة الصههههناعية للمخالفههههات المعالجههههة
 يعهههههد الههههههواء فهههههي السهههههامة الغهههههازات انبعهههههاث أو البحهههههار أو األنههههههار فهههههي الميهههههاه إلهههههى طريقهههههها لتجهههههد
 . الفساد بضرو  من وضربا أيضا سلوكيا انحرافا

ذا  معههههههرض الحههههههديث المجتمههههههع أن إال تههههههاريخهم طههههههوال لألخطههههههار تعرضههههههوا البشههههههر كههههههان وا 
 التنظهههههيم مهههههن غيهههههرت التهههههي ذاتهههههها التحهههههديث عمليهههههة نتيجهههههة ههههههو الخطر،والهههههذي مهههههن خهههههاص لهههههنمط

ذا  لهههههها والتهههههي والفيضهههههانات كهههههالزالزل طبيعيهههههة ألسهههههباب نتيجهههههة أخطهههههار هنههههها  كانهههههت االجتمهههههاعي،وا 
 النشهههههههاط نتهههههههاج ههههههههي أخهههههههرى ناحيهههههههة مهههههههن الحديثهههههههة األخطهههههههار أن ،إالالنهههههههاس علهههههههى سهههههههلبية آثهههههههار

 .األساس في اإلنساني
 مههههههن اإلنسههههههاني المجتمههههههع خاضههههههها التههههههي الرحلههههههة بتتبههههههع المشههههههكلة أصههههههول تعقههههههب ويمكههههههن

 بمهههههها الصههههههناعي المجتمههههههع نشههههههوء علههههههى ترتههههههب األخطار،وقههههههد مجتمههههههع إلههههههى الصههههههناعي المجتمههههههع
 األولهههههههى البهههههههدايات فهههههههي والمهههههههزارع عالمصهههههههان فهههههههي لههههههه الت واسهههههههع اسهههههههتخدام مهههههههن ذلههههههه  يتضهههههههمنه
 تكههههن لههههم األخطههههار مههههن شههههتى أنههههواع لظهههههور وأدت الحيههههاة ميههههادين كههههل الواقههههع فههههي غههههزت لههههه،والتي
 .قبل من معروفة

 ذاتههههههه هههههههو بيئتههههههه خيههههههرات مههههههن يسههههههتفيد الههههههذي اإلنسههههههان أن نجههههههد أن فعههههههال الغريههههههب ومههههههن
 لههههههها، المعاديهههههة تههههههواتجاها السهههههلبية لسهههههلوكياته نتيجهههههة مشهههههكالتها ظههههههور فهههههي السهههههبب كهههههان الهههههذي
 مجههههرد تعههههد لههههم البيئههههة علههههى فالمحافظههههة األول المقههههام فههههي وتوعويههههة وتربويههههة أخالقيههههة مشههههكلة فهههههي
 بتكيههههف العنايههههة إلههههى مفهومههههها تعههههدى مجتمعههههه،بل مههههع التكيههههف أو التعامههههل كيفيههههة اإلنسههههان تعلههههيم

 تبلهههههور قهههههد ةالبيئههههه بموضهههههوع المتزايهههههد االهتمهههههام أن بالهههههذكر والجهههههدير الطبيعيهههههة بيئتهههههه مهههههع اإلنسهههههان
 مههههن العديههههد فأصههههدرت عليههههها، والمحافظههههة البيئههههة حمايههههة تسههههتهدف جهههههود فههههي الههههدول بعههههض لههههدى

 .ذل  تستهدف التي البيئية التشريعات
 تتحقهههههق أن يمكهههههن ال عليههههها والمحافظهههههة البيئهههههة حمايههههة مسهههههالة أن تبهههههين مهههها سهههههرعان لكههههن 
نمهههها االرتجاليهههههة والجهههههود التشهههههريعية بههههالنواحي  علهههههى تقهههههوم جههههادة علميهههههة ودجههههه إلهههههى تحتهههههاج فقط،وا 
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 التههههي والقههههيم االتجاهههههات معالجههههة أجههههل ،مههههن السههههليم البيئههههي والتخطههههيط الميدانيههههة العلميههههة البحههههوث
 الههههدول هههههذه اتجهههههت هنهههها ،ومههههن بيئههههتهم إزاء وسههههلوكياتهم مههههواقفهم فههههي والجماعههههات األفههههراد يتبناههههها
 ذلهههههه  فههههههي تعينينالبيئية،مسهههههه المشههههههكالت لهههههههذه الحلههههههول إيجههههههاد فههههههي البحههههههث نحههههههو بههههههال  باهتمههههههام

 شهههههرائح بهههههين البيئهههههي الحهههههس نشهههههر ههههههدفها عمليهههههة فهههههي واالجتماعيهههههة الرسهههههمية وهيئهههههات بمؤسسهههههات
 . المجتمع

 عههههن ناتجههههة عوامههههل عههههدة جههههراء البيئههههي التههههدهور مههههن حالههههة األخههههرى هههههي تعههههي  فههههالجزائر
 بههههههرام  فههههههي كهههههذال  البههههههارزةالمواطنين،و  طههههههرف مهههههن للبيئههههههة المفسههههههدة كالسهههههلوكات البيئههههههي الالوعهههههي
 الجههههو فههههي المنتشههههرة والسههههموم الغههههازات مههههن كبيههههرة كميههههات إنتههههاج خههههالل مههههن بههههها المضههههر نيعالتصهههه

 صههههههههههههحة علههههههههههههى الخطيههههههههههههرة األوبئههههههههههههة فتنتشههههههههههههر العموميههههههههههههة الصههههههههههههحة مسههههههههههههتوى علههههههههههههى والمههههههههههههؤثرة
 االسههههههتدامة وتحقيههههههق عليههههههها للحفههههههاظ والههههههدعوة بالبيئههههههة لالهتمههههههام اتجهههههههت لههههههذل  المواطنين،ونتيجههههههة

 متطلبهههههههههههههات إغفهههههههههههههال دون الحاضهههههههههههههر الحتياجهههههههههههههات تلبيهههههههههههههة والتصهههههههههههههنيع التنميهههههههههههههة بهههههههههههههرام  فهههههههههههههي
 مهمهههههههة لهههههههها اوكلهههههههت التهههههههي المؤسسهههههههات مهههههههن عهههههههددا المجتمعهههههههات انشهههههههات منهههههههها ورغبةالمسهههههههتقبل،

  .البيئة حماية
 والمههههههههوارد البيئههههههههة كههههههههوزارة الرسههههههههمية والهيئههههههههات المؤسسههههههههات بإشههههههههرا  إال اليتههههههههأتى يذالههههههههو 
 تحقيهههههق علهههههى والحريصهههههة البيئهههههة حمايهههههة ميهههههدان فهههههي عاملهههههة حكوميهههههة مؤسسهههههة باعتبارهههههها المائيهههههة
 المحافظهههههة فهههههي هامهههههة أدوار لهههههها أصهههههبح ،والتهههههي التنمويهههههة المشهههههاريع جميهههههع فهههههي االسهههههتدامة مبهههههدأ
 تتبناهههههها وطنيهههههة إسهههههتراتيجية ضهههههمن وههههههذا والتشهههههريعية القانونيهههههة اآلليهههههات خهههههالل مهههههن البيئهههههة علهههههى
 جملههههههة  وكههههههذل البيئههههههة لحمايههههههة المؤسسههههههاتي التسههههههيير الخسههههههائر،وتنظيم لتههههههدار  الجزائريههههههة الدولههههههة

 وتعهههههههديل لهههههههديهم البيئهههههههي الهههههههوعي لتنميهههههههة المجتمهههههههع شهههههههريحة إلهههههههى الموجههههههههة التوعويهههههههة النشهههههههاطات
 . والبيئة بالمحيط المضرة وممارساتهم سلوكاتهم

 االجتمهههههههاع علههههههم فهههههههي الدارسههههههات سلسهههههههلة إلههههههى اإليكولوجيهههههههة بههههههالظروف االهتمهههههههام ويرجههههههع
 العالقههههههههات عههههههههن لكشههههههههفا أي الثانيههههههههة العالميههههههههة الحههههههههرب بعههههههههد أكثههههههههر تبلههههههههورت والتههههههههي الصههههههههناعي
 ألهههههههوان مختلهههههههف فيهههههههها،وبين يعيشهههههههون التهههههههي البيئهههههههة وبهههههههين الجماعهههههههات أو األفهههههههراد بهههههههين المتبادلهههههههة
 .المحلية البيئة ظروفو  اإلنسان يمارسها التي النشاط

 المشههههكالت عالميههههة وبسههههببأدق، بشههههكل البيئههههة االجتمههههاع علههههم اهتمههههام محههههل هههههي وحاليهههها
 بلههههد مههههن تختلههههف التههههي الثقافيههههةو  االجتماعيههههة القههههيم هفيهههه تلعههههب جديههههد أخالقههههي منهههها  ينشههههأ البيئيههههة
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 و البيئهههههههة وزارة)الحكوميهههههههة المؤسسهههههههات تتوالهههههههها هنههههههها الكبهههههههرى واألهميهههههههة محوريًّههههههها دوًرا آخهههههههر إلهههههههى
 البنائيههههههههة المدرسههههههههة مقاربهههههههة تبنههههههههي علهههههههى البحههههههههث سهههههههيرورة فههههههههي اعتمهههههههدنا حيث،(المائيههههههههة المهههههههوارد
 إلههههههى يهههههههدف موضههههههوعها أن أسههههههاس علههههههى للدراسههههههة كموجههههههه بالخصههههههوصالدور  نظريههههههةو  الوظيفيههههههة
 المائيهههههة والمهههههوارد البيئههههة وزارة فهههههي المتمثلههههة الحكوميهههههة المؤسسهههههة تؤديههههه الهههههذي الههههدور عهههههن الكشههههف

 تهههههههوفر ةيهههههههإلزام وفهههههههي البيئيهههههههة المشهههههههكالت كوجهههههههود الحاليهههههههة متطلبهههههههات حسهههههههب،البيئة حمايهههههههة فهههههههي
 هههههو الههههدور والتنميههههة،ومفهوم البيئههههة حمايههههة مفهههههومي بههههين والتوفيههههق خضههههراء ومسههههاحات فضههههاءات
 .الوظيفية البنائية في محوري

( البيئههههههههة وزارة) بالهيئههههههههة تههههههههرتبط التههههههههي السههههههههلوكيات منظومههههههههة إلههههههههى الههههههههدور يشههههههههير حيههههههههث
 بالمؤسسهههههة، معينهههههة وظيفهههههة أو منصهههههب يشهههههغل الهههههذي( األفهههههراد أو المصهههههالح رؤسهههههاء) بالشهههههخصأو 

 نشهههههطةباأل تهههههرتبط ومهنيهههههة إنسهههههانية وعالقهههههات سهههههلوكيات مهههههن األخالقيهههههة المنظومهههههة ههههههذه وتتكهههههون
 يههههههههرتبط المفهههههههههوم هههههههههذا حسههههههههب الههههههههدور أن أي أدائههههههههها، وكيفيههههههههة بههههههههاألدوار المتعلقههههههههة والمسههههههههؤوليات

 تبعههههههههها يتحهههههههههدد والهههههههههذي والمؤسسهههههههههات الهيئهههههههههات بهههههههههاختالف يختلهههههههههف الهههههههههذي االجتمهههههههههاعي بهههههههههالمركز
 مكانههههههههة يشهههههههغل ألن(مسههههههههؤول) مههههههها فههههههههردا تؤههههههههل التههههههههي والتخصصهههههههات المعههههههههايير مهههههههن لمجموعهههههههة
 . آخر شخص دون اجتماعية
 هههههههو أكبههههههر نسههههههق مههههههع يتفاعههههههل فرعههههههي كنسههههههق المؤسسههههههة تنههههههاولت قاربههههههةالم ههههههههذ أن مههههههاك
 سههههههلو  بههههههأثر التنظههههههيم نطههههههاق فههههههي اإلنسههههههاني السههههههلو  وتفسههههههير لفهههههههم جههههههادة كمحاولههههههة المجتمههههههع،
 تهههههههم التههههههي القضههههههايا حههههههول وتفههههههرقهم توحههههههدهم حيههههههث مههههههن المحليههههههة البيئههههههة فههههههي التنظههههههيم أعضههههههاء
 علههههههى المحلههههههي للمجتمههههههع والثقههههههافي تمههههههاعياالج البنههههههاء تههههههأثير حيههههههث مههههههن وكههههههذا وتهمهههههههم التنظههههههيم
 . التنظيم داخل األفراد سلوكيات

 اهتمامههههههه جههههههل التنظيمههههههات تحليههههههل فههههههي أعههههههار قههههههد االيكولههههههوجي المنظههههههور أن نالحههههههظ إذا
 بعهههههض كانهههههت ولكهههههن الهههههوظيفي والبنهههههائي السهههههلوكي المنظهههههور عهههههن ميزتهههههه التهههههي المتغيهههههرات لهههههبعض
 أثههههر متغيههههر بههههدورها عالجههههت قههههد البنههههائي أو السههههلوكي بالتحليههههل اسههههتعانت التههههي التصههههورية األطههههر
 دراسهههههةال هههههذه فههههي العكههههس وهنههههها ،االيكولههههوجي المنظههههور بدارسههههته انفهههههرد الههههذي التنظههههيم فههههي البيئههههة
 سهههواء المجتمهههع علهههى البيئهههة تهههأثير علهههى اسهههتادا البيئهههة علهههى التنظهههيم متغيهههر اثهههر علهههى تركهههز التهههي

 حهههههد فهههههي البيئهههههة أو البشهههههر ببهسههههه كهههههان التهههههأثير فهههههي األصهههههل عهههههن النظهههههر بغهههههض سهههههلبيا أو ايجابيههههها
 .ذاتها



 ه
 

 دارسهههههههة موضهههههههوع فهههههههي تصهههههههب الهههههههدور نظريهههههههة ضهههههههمن تقهههههههع التهههههههي المسهههههههتويات كافهههههههة إن
 مهههههدى دارسهههههة أي والفسهههههيولوجية، البيولوجيهههههة قهههههدارتهم وبهههههين مجتمهههههع أعضهههههاء سهههههلو  بهههههين العالقهههههة
 الطبيعيهههههة البيئهههههة المشهههههكالت أن أسهههههاس علهههههى المحيطهههههة البيئهههههة وبهههههين مجتمهههههع والتهههههوافقبين التكيهههههف

 المجتمعهههههههات فهههههههي السهههههههائدة االيكولوجيهههههههة بهههههههالظروف وتتهههههههأثر تهههههههؤثر الصهههههههناعية البيئهههههههة ومشهههههههكالت
 سههههههلوكيات الحههههههاالت بعههههههض فههههههي سههههههببها والتههههههي ،البيئههههههي بالنظههههههام اخههههههتالالت وقههههههوع عنههههههد خاصههههههة
 .األولى بالدرجة اإلنسان

 التههههي علههههى البيئههههة النشههههاطات ومختلههههف التنظيميههههة لقههههدراتا أثههههر توضههههيح إلههههى سههههنعمد لههههذا
 يمكهههههن التهههههي واإلسهههههتراتيجية للتنظهههههيم الخاصهههههة األههههههداف علههههى ذلههههه  وأثهههههر التنظهههههيم أفهههههراد ههههههاب يقههههوم
يجاد البيئة مع التكيف أجل من يتبعها أن  . المجتمعية الحياة ومتطلبات تتوافق حلول وا 

 وتحليههههههل فحهههههص هههههههي التنظيميهههههة الهياكههههههل لبنهههههاء طريقههههههة أفضهههههل أن قاربههههههةالم هههههههذ رىتهههههو 
 أدوارهو  هيكههههههل كههههههل) بيئاتههههههه تعكههههههس تنظيميههههههة هياكههههههل تفضههههههيل يههههههتم حيههههههث بههههههها، المحيطههههههة البيئههههههة

 تفعلهه مها مثهال أي ميكانيكيها إمها المحيطهة بالبيئهة التنظيميهة الهياكهل ربهط ويجهب( ةيهبيئال
 البيئههههة زارةو  تعتبههههر لهههههذا،والمحيط البيئههههة تفاعههههل خههههالل مههههن عضههههويا أو البيروقراطيههههة المنظمههههات
 الحاليههههة البيئههههة رةو صهههه ضههههيحو ت خاللههههها مههههن يمكههههن التههههي المؤسسههههات هههههذه إحههههدى المائيههههة والمههههوارد

 الجانههههههههب خههههههههالل مههههههههنو  ني،و القههههههههانو  اإلداري بالشههههههههكل إمهههههههها عليههههههههها المحافظههههههههة بكيفيههههههههة التعريههههههههفو 
 الحهههههههامي  و السهههههههل تشهههههههجيعو  اطنينو للمههههههه البيئهههههههي عيو الههههههه ىو مسهههههههت رفهههههههع إلهههههههى الههههههههادف التحسيسهههههههي

 . صحيةو  نظيفة بيئة في الحق لي مبدأ تحقيق أجل من للبيئة
 مفههههههوم إلهههههى اإلشهههههارة بنههههها تجهههههدر للدارسهههههة والمنهجيهههههة النظريهههههة المتطلبهههههات حسهههههبو  أنهههههه إال

 حيهههههههث الدارسهههههههة، لموضهههههههوع النظريهههههههة الموّجههههههههات كهههههههأهم الهههههههوظيفي البنهههههههائي المنظهههههههور مهههههههن الهههههههدور
 هههههههذا ويتخهههههذ بهههههالمجتمع، البيئيهههههة المؤسسههههههة يهههههربط الهههههذي التفاعهههههل مههههههن نوعههههها الهههههدور مفههههههوم يبهههههرز
 النشهههههاطات مهههههن مجموعهههههة باعتبهههههاره (وسوسهههههيوثقافي ئهههههيبي قهههههانوني، إداري،) مظهههههاهر عهههههدة الهههههدور

 والمهههههوارد البيئهههههة وزارة فهههههي البيئهههههي العمهههههل علهههههى القهههههائمون بهههههها يضهههههطلع التهههههي الفعليهههههة والوظهههههائف
  .حكومية كمؤسسة المائية

 فههههههي البيئههههههة حمايههههههة اقههههههعو  علههههههى ءو الضهههههه تسههههههليط لو يحهههههها البحههههههث اهههههههذ فههههههإن سههههههبق ممهههههها
 خههههههالل مههههههن هههههههذا يتجلههههههىو  البيئههههههي، الحقههههههل فههههههي العاملههههههة المؤسسههههههات إحههههههدى خههههههالل مههههههن الجزائههههههر
 مهههههن عليهههههها المحافظهههههةو  البيئهههههة حمايهههههة فهههههي المائيهههههة والمهههههوارد البيئهههههة زارةو لههههه الفعلهههههي رو الهههههد معرفهههههة



 و
 

 لجملههههههههة كههههههههذل  التطههههههههرقو  البيئههههههههة، لحمايههههههههة المؤسسههههههههاتية اآلليههههههههاتو  النشههههههههاطات عههههههههةو مجم خههههههههالل
 اعتمهههههههدت نطلهههههههقالم ههههههههذا مهههههههنو  ر،و الهههههههد ههههههههذا أداء فهههههههي اجهههههههههاو ت التهههههههي قهههههههاتو المعو  باتو الصهههههههع
 لو فصهههه خمسههههة فههههي اهو محتهههه ضههههبطت عامههههة منهجيههههة علههههى عو ضههههو الم لهههههذا معالجتههههها فههههي الدراسههههة
 :األتي والنح على بينها فيما مترابطة

 :األول الفصل-
 البحههههههههث إشههههههههكالية طههههههههرح خههههههههالل مههههههههن الدراسههههههههة عو ضههههههههو م علههههههههى لو األ الفصههههههههل اشههههههههتمل

 األسههههئلةو  الرئيسههههي التسههههاؤل بتحديههههد بههههدأناها النقههههاط مههههن جملههههة خههههالل مههههن الدراسههههة يههههةو زا تحديههههدو 
 أهميههههههةو  أهههههههداف إلههههههى اإلشههههههارةو  ع،و ضههههههو الم اختيههههههار إلههههههى دفعتنهههههها التههههههي األسههههههباب بيههههههانو  الفرعيههههههة
 العههههههام الفهههههههم مفههههههاتيح تعتبههههههر التههههههي الدراسههههههة مفههههههاهيم أبههههههرز تحديههههههد ثههههههم تسههههههاؤالتها طههههههرحو  الدراسههههههة

 .دراستنا عو ضو لم السابقة الدراسات على عرجنا كما ع،و ضو للم
 :يالثان الفصل-

 لالتجاهههههههات التطههههههرق خههههههالل مههههههن البيئههههههة حمايههههههة لسوسههههههيولوجيا الثههههههاني الفصههههههل ويعههههههرض
 االجتمهههههههاع لعلههههههم كموضههههههوع البيئههههههة مبحههههههث فمهههههههن لموضههههههوعه تؤسههههههس كخطههههههوات للبيئههههههة النظريههههههة
 مههههرورا عنصههههر مههههن أكثههههر يجمههههع معرفههههي فعههههل بوصههههفها السوسههههيولوجية للمقاربههههة قههههراءة يقههههدم الههههذي
 .للبيئة االجتماعية الدراسات لبواكير بعرض

 ليليهههههها المفسهههههرة النظريهههههاتو  بالبيئهههههة اإلنسهههههان لعالقههههة التاريخيهههههة البدايهههههة فهههههي سهههههتناول حيههههث
 وتحديههههد بالبيئههههة االهتمههههام تههههاري  معرفههههة إلههههى التطههههرق خههههالل مههههن البيئيههههة األزمههههة مالمههههح توضههههيح
 اجتمهههههاع علهههههم لقيهههههام مههههههدت التهههههي النظريهههههات ثهههههم مهههههن والبيئهههههة اإلنسهههههان بهههههين العالقهههههة أزمهههههة معهههههالم
 البيئههههة بموضههههوع العههههالمي لالهتمههههام التطههههرق ثههههم مههههن ،بيئههههي اجتمههههاع علههههم نحههههو دعههههوة فههههي ةالبيئهههه
 .والوطنية العالمية البيئة بحماية المهتمة والهيئات البيئية المؤتمرات أهم عرض خالل من
 :الثالث الفصل-

 ةالبيئ حماية لتاري  التطرق خالل من في الجزائر البيئة حماية ماهية على فيه التركيز تم
 توضيح تم ،كما البيئة حماية وأهداف أساليبو  لمبادئ التطرق ثم ومن والحيث القديم العصر في

 وأخيرا وتربوية واقتصادية قانونية آليات بين وتنوعت اختلفت والتي البيئة بها تحمى التي اآلليات
 حماية مجال يف جزائرية وطنية تجارب عن تعبر كلها البيئة لحماية أساسية كآلية البيئي التخطيط



 ز
 

 واالقتصادي والقانوني لإلطار التطرق خالل ،منلذل  المخالفة السلوكيات وردع التلوث من البيئة
 .لحمايتها الوطنية الجهود ألهم إشارة في البيئة لحماية و والتربوي

 :الرابع الفصل-
 مجاالتهههههههههها تحديههههههههد خههههههههالل مهههههههههن للدراسههههههههة المنهجيههههههههة اإلجهههههههههراءات الرابههههههههع الفصههههههههل يبههههههههين

 جمهههههع اتو أد كهههههذال  المتبهههههع، المهههههنه و  (البشهههههري المجهههههال – الزمهههههاني لمجهههههالا- المكهههههاني المجهههههال)
 -الرسهههههههههههمية التقهههههههههههارير – ثهههههههههههائقو الو  السهههههههههههجالت) الدراسهههههههههههة مراحهههههههههههل فهههههههههههي المسهههههههههههتعملة البيانهههههههههههات
 (.المالحظات -المقابالت

 :الخامس الفصل-
 علهههههههى الدراسهههههههة نتهههههههائ و  البيانهههههههات مناقشهههههههةو  تحليهههههههلو  عهههههههرض الخهههههههامس الفصهههههههل فهههههههي تهههههههم

 العامههههة النتههههائ  إلههههى األخيههههر فههههي التطههههرق ثههههم مههههنو  ،السههههابقة والدراسههههات الدراسههههة تسههههاؤالت ءو ضهههه
 .دراسةال خاتمة أخرا ليسو  أخيراو  البحث هذا في إليها صلو المت
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 : اإلشكالية-1

 مههههههع التعامههههههل علههههههى اإلنسههههههان لقههههههدرة والحتميههههههة التاريخيههههههة الثمههههههرة هههههههو البشههههههري التقههههههدم يعتبههههههر
 اإلنسهههههان نسهههههي حتهههههى بينهمههههها العالقهههههة تبهههههديل إلهههههى أدى الوقهههههت ذات فهههههي أنهههههه ،إال بيعهههههةالط معطيهههههات

 العالقههههههة حههههههدود بتحطيمههههههه توازنههههههها إخههههههالل علههههههى يعمههههههل ،فهههههههو البيئيههههههة لألنظمههههههة مكمههههههل جههههههزء أنههههههه
خضهههههاعها عليهههههها السهههههيطرة إلهههههى يسهههههعى أصهههههبح ،حيهههههث الطبيعهههههة وبهههههين بينهههههه الحواريهههههة  بشهههههتى لهههههه وا 
 .لمواردها ترشيد دون الطرق

 أوبتبديهههههد منهههههها يتجهههههدد ال مههههها باسهههههتنزاف الطبيعيهههههة،إما المهههههوارد ههههههذه اسهههههتخدام سهههههوء أدى فقهههههد
 بأهميهههههههة الهههههههواعي التفكيهههههههر لكهههههههن والخطهههههههورة الحهههههههده متفاوتهههههههة بيئيهههههههة مشهههههههكالت ظههههههههور إلهههههههى المتجهههههههدد
 إلههههههى بيئتههههههه فههههههي لإلنسههههههان السههههههلبي التههههههأثير وصههههههل حههههههين إال يظهههههههر لههههههم صههههههونها وضههههههرورة حمايتههههههها
 عقههههد إلهههى دعهههى مهههها ههههذا، التهههوازن بنظهههام سههههتخل أزمهههات بوجهههود وتنهههذر همسههههتقبل تههههدد خطيهههرة مرحلهههة
-البرازيههههههههل–ريوديجههههههههانيرو ومههههههههؤتمر1972السههههههههويد– سههههههههتوكهولم كمههههههههؤتمر ومههههههههؤتمرات نههههههههدوات عههههههههدة
 تكمههههههن البشههههههرية سههههههالمة أن المجتمعههههههات أدركههههههت أن ،وبعههههههد القضههههههية بهههههههده التعريههههههف وبغيههههههة 1992
 .عليها المحافظة اجل من الشاغل وشغلهم الجميع اهتمام مصدر البيئة بجعل

 السهههههههاحة علهههههههى المتداولهههههههة القضهههههههايا أههههههههم مهههههههن البيئهههههههة حمايهههههههة قضهههههههية أصهههههههبحت هنههههههها ومهههههههن
 لألهميهههههههة ونظهههههههرا الهههههههزمن مهههههههرور مهههههههع وتعقهههههههدها البيئيهههههههة المشهههههههكالت لتفهههههههاقم نظهههههههرا والوطنيهههههههة الدوليهههههههة
 القضهههههههههايا لكههههههههل شههههههههامل أسهههههههههاس علههههههههى تطرحههههههههها التهههههههههي المشههههههههاكل وكثههههههههرة تكتسهههههههههبها التههههههههي البالغههههههههة
 الدوليهههههههة والمؤسسهههههههات الحكومهههههههات مسهههههههتوى علهههههههى والمسهههههههاعي الجههههههههود تكاتفهههههههت لهههههههذل  يجهههههههةالبيئية،نت

 القههههوانين مههههن جملههههة سههههن خههههالل مههههن بيئيههههة سياسههههة بإرسههههاء وذلهههه -البيئههههة حمايههههة –وهههههو تحقيههههق بغيههههة
 .ومحلية دولية استراتيجيات ضمن الفعالة والتشريعات

 محهههههط فههههههي بالتهههههاليو  البشهههههري النشهههههاط مههههههد تشهههههكل فههههههي ندرسهههههها التهههههي البيئهههههة كانهههههت وآيههههها
 علههههم قبههههل مههههن اهتمههههام محههههل هههههذا وجعلههههها بدراسههههتها عنيههههت التههههي التخصصههههات مههههن الكثيههههر اهتمههههام

 التهههههي التفهههههاعالت مهههههن مجموعهههههة تتخللهههههه الهههههذي البشهههههري النشهههههاط ههههههذا بدراسهههههة يههههههتم الهههههذي االجتمهههههاع
 حمايهههههة تحقيهههههق بغيهههههة للبيئهههههة ومهههههنظم ممهههههنه  إطهههههار فهههههي للفهههههرد اإلنسهههههانية العالقهههههات صهههههيرورة تهههههنظم
نقاذههههها صههههونها فههههي أمههههال حثيثههههة جهههههود فههههي حههههدتها مههههن التخفيههههف أو عنههههها المخههههاطر ودرء البيئههههة  وا 
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 محليهههها الحههههالي البيئههههي الواقههههع فيههههه يتخههههبط الههههذي االسههههتخدام وأنانيههههة مواردههههها مههههن التسههههيير سههههوء مههههن
 .عالمي أو كان

 والتهههههأثير المنشهههههأ مختلفهههههة بيئيهههههة مشهههههكالت مهههههن تعهههههاني الهههههدول مهههههن وكغيرهههههها الجزائهههههر تشههههههد
 علههههههى ثرؤ مههههههال التحضههههههر وتيههههههرة لتسههههههارع نظههههههرا الكبههههههرى المههههههدن فههههههي وخاصههههههة المنههههههاطق جميههههههع تمههههههس

 اإلقلهههههيم وتهيئهههههة البيئهههههة وزارة أعدتهههههه الهههههذي التقريهههههر حسهههههبف للمهههههواطنين، والمعيشهههههي الصهههههحي اإلطهههههار
 .حادة ايكولوجية أزمة سابقا والسياحة

 والتنههههههههوع يالنبههههههههات الغطههههههههاء ضههههههههياع فههههههههي والتصههههههههحر لههههههههألرض المسههههههههتمر التههههههههدهور يههههههههؤثر إذ
 للنظهههههام ايكولهههههوجي تهههههوازن لضهههههمان واضهههههحة سياسهههههة إرسهههههاء إلهههههى بالضهههههرورة دعهههههي ممههههها البيولهههههوجي،

 البيئيههههههة والتشههههههريعات القههههههوانين سههههههن إلههههههى إضههههههافة المنحههههههى نفههههههس علههههههى الجزائر،يوازيههههههها فههههههي البيئههههههي
 يهههههةالبيئ والتربيهههههة البيئيهههههة والثقافهههههة البيئهههههي كهههههالوعي البيئيهههههة المفهههههاهيم مهههههن جملهههههة تعزيهههههز علهههههى العمهههههل
 . المواطنين أوساط في وتبنيها

 المؤسسههههههات دور بتفعيههههههل إال خصوصهههههها والمحلههههههي الههههههوطني المسههههههتوى علههههههى هههههههذا يتههههههأتى وال
 مسهههههتوى علهههههى المؤسسهههههات ههههههذه أبهههههرز البيئهههههة وزارة تعتبهههههر إذ البيئهههههة، مجهههههال فهههههي العاملهههههة الحكوميهههههة
 سهههههههؤوليةالم تنميههههههة علههههههى تعمههههههل البيئهههههههة، حمايههههههة علههههههى ومسههههههؤولة وصهههههههية كهيئههههههة والههههههدولي الههههههوطني
 إلهههههى الموجههههههة نشهههههاطاتها خهههههالل مهههههن الجميهههههع قضهههههية البيئهههههة حمايهههههة واعتبهههههار للمهههههواطنين الجماعيهههههة

 .المجتمع شرائح جميع

 حهههههل فهههههي المائيهههههة والمهههههوارد البيئهههههة وزارة جههههههود فعاليهههههة مهههههدى الدراسهههههة إشهههههكالية تناولهههههت حيهههههث
 إسههههههام مهههههدى حهههههول تمحهههههورت أسهههههئلة اإلشهههههكالية ههههههذه عهههههن تفرعهههههت وقهههههد بالبيئهههههة، المرتبطهههههة المشهههههاكل
 ألداء البيئهههههههة لهههههههوزارة المجهههههههال إتاحهههههههة فهههههههي الصهههههههادرة البيئيهههههههة والمخططهههههههات واالسهههههههتراتيجيات البهههههههرام 

 .البيئة لحماية وطنية سياسة بلورة اجل رها،منادو أ

 محهههههههورا األخيهههههههرة السهههههههنوات خهههههههالل البيئهههههههة حمايهههههههة موضهههههههوع يعهههههههد ذكهههههههره سهههههههبق لمههههههها وتبعههههههها
 حمايهههههة دراسهههههة وراء أيضههههها اعتبهههههارات عهههههدة وتقهههههف ائروبهههههالجز  العالميهههههة البيئيهههههة السياسهههههة إلسهههههتراتيجية

 مههههن بيئتنهههها لههههه وصههههلت ومهههها والههههدولي الههههوطني المسههههتوى علههههى كبيههههرة أهميههههة يكتسههههي كموضههههوع البيئههههة
 والعاملههههههههة حكوميههههههههةال اتمؤسسههههههههال أهههههههههم والبيئههههههههة المائيههههههههة المههههههههوارد وزارة واعتبههههههههار الخطههههههههر، درجههههههههات
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 الهههههدور ههههههذا معرفهههههة سهههههنحاول لهههههذل  يئهههههةالب حمايهههههة بموضهههههوع بهههههذل  تعنهههههى بهههههالجزائر البيئهههههي بالحقهههههل
 : التالي الرئيسي التساؤل على اإلجابة خالل من انطالقها

 ؟ البيئهة حماية في حكومية كهمؤسسة والبيئة المائية الموارد وزارة دور ههو مها  

 :كمايههلي للدراسة الفرعهية التساؤالت جاءت-

 البيئيهههههة المشهههههكالت لمواجههههههة والبيئهههههة المائيهههههة المهههههوارد وزارة تعتمهههههدها التهههههي اآلليهههههات ههههههي مههههها 
 المحلية؟

 الهههههههوعي لنشهههههههر والبيئهههههههة المائيهههههههة المهههههههوارد وزارة طهههههههرف مهههههههن المنتهجهههههههة النشهههههههاطات ههههههههي مههههههها
 ؟ الجزائري المجتمع شرائح مختلف بين البيئي

 لحمايهههههة مهامهههههها أداء وفهههههي والبيئهههههة المائيهههههة المهههههوارد وزارة تعرقهههههل التهههههي الصهههههعوبات ههههههي مههههها
 البيئة؟

 :الدراسة اراختي أسباب-2

 مهههههههن جملهههههههة هنههههههها  تكهههههههون مههههههها ،بقهههههههدر الصهههههههدفة محهههههههض مهههههههن ينطلهههههههق ال اجتمهههههههاعي بحهههههههث ككهههههههل 
 يريههههههد التههههههي القضههههههايا أهههههههم معالجههههههة نحههههههو الباحههههههث تههههههدفع علميههههههة أم كانههههههت ذاتيههههههة والههههههدوافع األسههههههباب

 النقهههههاط فهههههي الموضهههههوع لههههههذا اختيهههههاري أسهههههباب حقائقهههههها،وتكمن عهههههن والتقصهههههي الكشهههههف دراسهههههتها،بغية
 :التالية

مكانيهههههة الموضهههههوع ثهههههةحدا -  نتهههههائ  إلهههههى للوصهههههول أطمهههههح جعلنهههههي مههههها فيه،وههههههذا والبحهههههث دراسهههههته وا 
 .مستقبلية لدراسات كمنطلقات تكون

 .البيئي الواقع كشف خالل من البيئة حماية في البيئة لوزارة الفعلي الدور إبراز محاولة -

 .التقصير هذا ار تد أجل من الجزائر في البيئة قطاع يعرفها التي القصور جوانب معرفة -

 فهههههي فهههههرد كهههههل مهمهههههة ههههههي البيئيهههههة والثقافهههههة الهههههوعي ونشهههههر البيئهههههة حمايهههههة بهههههأن الشخصهههههي اإليمهههههان -
 .المجتمع



 للدراســــة المنهجي اإلطار                          : األول الفـــصل

 

12 
 

 :الدراسة أهميـــة-3

 مهههن العديهههد طهههرف مهههن واسهههعا اهتمامههها القهههى البيئهههة حمايهههة موضهههوع كهههون مهههن الدراسهههة أهميهههة تنبهههع 
 ويهههههالت تعهههههاني أصهههههبحت اآلن البيئهههههة كهههههون والمحلهههههي الهههههدولي المسهههههتوى علهههههى والمنظمهههههات الهيئهههههات

 بينهههههها العالقهههههة اخهههههتالل نتيجهههههة مقلهههههق بشهههههكل للمجتمعهههههات العامهههههة الصهههههحة مههههههددة البيئيهههههة المشهههههكالت
 :أهمها جوانب عدة خالل من الدراسة هذه أهمية تظهر واإلنسان،حيث

 عمليهههههة حلهههههول عهههههن البحهههههث إلهههههى وسهههههعيها مسهههههاهمتها ومهههههدى البيئهههههة حمايهههههة فهههههي مهامهههههها معرفهههههة -
 مختلفههههة بيئيههههة مشههههاكل تعههههي  والتههههي الجزائههههر فههههي المنههههاطق لعديههههد المتزايههههدة البيئههههة لمشههههاكل يههههةميدان

 قضهههههايا معالجهههههة فهههههي وبمسهههههؤولياتها بهههههدورها المحليهههههة الهيئهههههات وعهههههي مهههههدى والمصهههههدر،وتحديد المنشهههههأ
 .البيئة

 فهههههي البيئهههههة حمايهههههة مجهههههال فهههههي الصهههههادرة والمخططهههههات االسهههههتراتيجيات أههههههم علهههههى الضهههههوء تسهههههليط -
برازالجزائ  .الجزائر في المتبعة البيئية السياسة عليها ترتكز التي المعالم ر،وا 

 إلهههى بهههالنظر الجزائهههر فهههي البيئهههة حمايهههة مجهههال فهههي الدراسهههة بههههذه العلمهههي البحهههث وتهههدعيم إثهههراء -
 .متفاقمة بيئية مشكالت تشهد التي (الجزائر) بالذات المنطقة هذه في القضايا

 المههههوارد وزارة تمارسههههه الههههذي الههههدور إبههههراز خههههالل مههههن الجزائههههر فههههي البيئههههة حمايههههة واقههههع عههههن الكشههههف-
 التهههههههي والمشههههههكالت والمحافظههههههة البيئههههههة حمايهههههههة مجههههههال فههههههي وفاعلههههههة وصهههههههية كهيئههههههة والبيئههههههة المائيههههههة
 .تعترضها

 والمؤسسهههههات الطاقهههههات كهههههل وتجنيهههههد المجتمهههههع أوسهههههاط فهههههي البيئهههههي الهههههوعي مبهههههادئ ترسهههههي  محاولهههههة -
 .تعترضها التي البيئية المشكالت حده من والتخفيف األخطار كل من البيئة حماية أجل من

 جميهههههع وتههههههم بأسهههههرها البشهههههرية تههههههم قضهههههية البيئهههههة صهههههارت فقهههههد االجتماعيهههههة االعتبهههههارات عهههههن أمههههها-
ن كمههههههها، البيئهههههههة حمايهههههههة علهههههههى تتوقهههههههف أفهههههههراده سهههههههالمة الجزائهههههههري،ألن المجتمهههههههع شهههههههرائح  اسهههههههتمرار وا 
 .متوازنة سليمة بيئة بوجود يتعلق الحياة
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 :الدراسة أهداف-4

 الخاصهههههة أهدافهههههه علمهههههي بحهههههث بهههههه،ولكل للقيهههههام ضهههههرورية خطهههههوة يعتبهههههر البحهههههث أههههههداف تحديهههههد إن
 يكههههههون فقههههههد الصههههههحيح العلمههههههي األسههههههلوب بإتبههههههاع معينههههههة ظههههههاهرة بدراسههههههة الباحههههههث فيههههههه يقههههههوم والههههههذي

 الههههههههتحكم ومحاولههههههههة االجتماعيههههههههة الظههههههههواهر تفسههههههههير أو بوصههههههههفها الظههههههههاهرة علههههههههى التعههههههههرف هههههههههدفال
  :التالية النقاط معالجة إلى الدراسة ههذ تهدف حيثفيها،

 فههههههي دورههههههها بيههههههان مههههههع الالمركزيههههههة، والهيئههههههات المائيههههههة والمههههههوارد البيئههههههة وزارة مهههههههام علههههههى التعههههههرف-
 القهههههههوانين ظهههههههل فهههههههي المحهههههههيط وتحسهههههههين فهههههههي العامهههههههة الصهههههههحة علهههههههى والمحافظهههههههة التلهههههههوث محاربهههههههة

  .السارية والتنظيمات

 التهههههي البهههههرام  ومتابعهههههة البيئهههههة حمايهههههة مسهههههألة فهههههي الجزائهههههر توجههههههات وتحليهههههل رصهههههد إلهههههى تههههههدف-
 . للمجتمع الموجهة وخاصة الشأن هذا في صدرت

 البيئهههههة حمايهههههة مجهههههال فهههههي وصهههههالحيات الجزائهههههر فهههههي البيئهههههي التنظهههههيم آليهههههات توضهههههيح إلهههههى تسهههههعى-
 .الخطر من واإلنسان

 متقههههو  الههههذي الههههدور عههههن الكشههههف خههههالل مههههن الجزائههههر فههههي البيئههههة حمايههههة واقههههع عههههن الكشههههفو  معرفههههة-
 حلههههههول إيجههههههاد ألجههههههل بالدنهههههها فههههههي البيئيههههههة المشههههههاكل أهههههههم وحصههههههر والبيئههههههة المائيههههههة المههههههوارد وزارة بههههههه

 .لها عملية

 عليههههههها والمحافظههههههة البيئههههههة حمايههههههة ميههههههدان فههههههي المنتهجههههههة واإلسههههههتراتيجيات اآلليههههههات فحههههههوى معرفههههههة -
برازو   .عالمجتم شرائح مختلف إلى والموجهة البيئي الوعي نشر إلى الهادفة النشاطات ا 

 مهامهههههها أداء فهههههي المائيهههههة والمهههههوارد البيئهههههة وزارة تواجهههههه التهههههي والمعوقهههههات الصهههههعوبات أههههههم حصهههههر -
 .البيئة لحماية الهادفة النشاطات تثبط والتي وأدوارها

 وتوجيههههههههه القههههههههائم، الخلههههههههل تصههههههههحيح شههههههههأنها مههههههههن إجرائيههههههههة وتوصههههههههيات اقتراحههههههههات إلههههههههى الوصههههههههول-
 تنميههههة إطههههار فههههي بيئيههههة سياسههههة تبنههههي اجههههل مههههن القطههههاع بهههههذا أكبههههر اهتمههههام نحههههو المحليههههة السههههلطات
 .مستدامة
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 :الدراسة مفاهيم تحديد -5

 اإلنسههههههههانية العلههههههههوم فههههههههي وخاصههههههههة علمههههههههي بحههههههههث ألي ضههههههههرورية خطههههههههوة المفههههههههاهيم تحديههههههههد يعتبههههههههر
 البحثيهههههههههة اإلشهههههههههكالية وداللهههههههههة مضهههههههههمون لتحديهههههههههد أساسهههههههههية أداة لمفهههههههههاهيمي فاإلطهههههههههار واالجتماعيهههههههههة
 المفهههههههاهيم تحديهههههههد مهههههههن البهههههههد كهههههههان هنههههههها علميهههههههة،ومن ائقوحقههههههه معلومهههههههات إلهههههههى ترجمتهههههههها ،ومحاولهههههههة
 :من كال تشمل ،والتي بالموضوع الكبير االرتباط ذات للدراسة المحورية

 :الرئيسية المفاهيم: أوال

 :البيئة مفهوم 1-

 حسهههههههههب وتباينهههههههههت معانيهههههههههها تعهههههههههددت البيئهههههههههة،بل مفههههههههههوم تحديهههههههههد فهههههههههي العلمهههههههههاء يتفهههههههههق لهههههههههم
 اللغههههههة فهههههي البيئهههههة لكلمهههههة اللغهههههوي األصهههههل ويعهههههود، رؤيتهههههه حسهههههب يعرفهههههها مهههههنهم فكهههههل تخصصهههههاتهم

 اللفههههظ هههههذا أطلههههق إليه،وقههههد رجههههع بمعنههههى الشههههيء إلههههى بههههاء فيقههههال "باء"الماضههههي الفعههههل إلههههى العربيههههة
 كههههل بعههههد إليههههه يرجههههع الههههذي معههههاده هههههو اإلنسههههان فمنههههزل اإلنسههههان بههههه ينههههزل الههههذي المنههههزل معنههههى علههههى
 مهههههن أوسهههههع ههههههو اللغهههههوي اإلطهههههار فهههههي بالبيئهههههة المقصهههههود والمنهههههزل1شهههههؤونه، قضهههههاء سهههههبيل فهههههي عشهههههية
 المكهههههان مهههههن حولهههههه مههههها يشهههههمل ههههههو إذ السههههكن، بمعنهههههى المنهههههزل علهههههى يطلهههههق الهههههذي المحهههههدود المعنههههى
 2.جبل سفح أو واد من نزولهم موضع هي القوم فبيئة أيضا،

 أي" تبههههههوأ" ومنههههههه"بوأ" الفعههههههل إلههههههى العربيههههههة اللغههههههة فههههههي بيئههههههة لكلمههههههة اللغههههههوي األصههههههل يعههههههود 
 معنيههههههين بيئههههههة لكلمههههههة "منظــــــور بــــــن"ذكههههههر المنزل،وقههههههد بمعنههههههى بيئههههههة منههههههه واالسههههههم وأقههههههام حههههههل،ونزل

 : بعضهما من قريبين

 مالئمهههههههههها جعلهههههههههه أي"  تبهههههههههوأه"  قبهههههههههل فيهههههههههه، للمبيهههههههههت المكان،وتهيئتهههههههههه إصهههههههههالح بمعنهههههههههى:  األول -
 .له محال اتخذه لمبيته،ثم

 .به وأقام,فيهه نزل أي" المكان تبوأ"  تقول كأن, واإلقامة,النزول بمعنى:  والثاني-

                                                           
 .116الحديث،مصر،ص الجامعي المكتبوالمجتمع، البيئة:رشوان أحمد الحميد عبد حسين1
 .18ص ،1999اإلسالمية،الدوحة، والشؤون األوقاف وزارة ،إسالمي منظور من البيئة قضايا:النجار عمر المجيد عبد2
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 المدينههههة اتخههههذوا أي ،"3 واإليمــــان الــــدار تبــــوءوا والــــذين:"وتعههههالى سههههبحانه يقههههول الكههههريم القههههرآن وفههههي
 ان:"تعهههههالى قولهههههه وكهههههذل .نسهههههكنه التهههههي المنهههههازل مهههههن نطاقههههها أوسهههههع ،والمدينهههههة منهههههزال أي بيئهههههة المنهههههورة
 لتحديهههههدا ههههههذا خهههههالل مهههههنو ،5لقهههههومكم بيوتههههها بمصهههههر وهيئههههها اتخهههههذا أي ،4" بيوتههههها بمصهههههر لقومكمههههها تبهههههوأ

 اإلنسهههههان يتخهههههذه الهههههذي المنهههههزل أو المهههههوطن أو المكهههههان: "تعنهههههي أنهههههها يتضهههههح البيئهههههة لمفههههههوم اللغهههههوي
 ".ومبيته لنزوله مستقرا

 الفعههههههل مههههههن مشههههههتقة وهههههههي–"environnement" الفرنسههههههية اللغههههههة فههههههي البيئههههههة كلمههههههة وتعههههههرف
"environner"ائنههههههاتوالك وأرض ومههههههاء هههههههواء مههههههن للمكههههههان الطبيعيههههههة الظههههههروف مجموعههههههة" وتعنههههههي 

 البيئهههههة لفهههههظ ،ويهههههدل"مهههههواد مهههههن تحتويهههههه ومههههها الحيهههههة الكائنهههههات تشهههههمل التهههههي باإلنسهههههان المحيطهههههة الحيهههههة
 تعنههههههههههي والتههههههههههي"environment"وهمهههههههههها متههههههههههداخلين مصههههههههههطلحين علههههههههههى اإلنجليزيههههههههههة المعههههههههههاجم فههههههههههي

 .اإلنسان فيها بما الكائنات حياة في تأثير لها التي الخارجية المؤثرات أو الظروف مجموعة

 بأنههههههها البيئهههههة يعههههههرف   الهههههذي األخيههههههر ،ههههههذا البيئههههههة علهههههم يعنههههههي الهههههذي "écology"ومصهههههطلح 
 يتههههأثر وبشههههرية طبيعيههههة ظههههواهر مههههن يضههههم بمهههها اإلنسههههان فيههههه يعههههي  الههههذي المكههههاني أوالمجههههال الوسههههط
 المنههههزل أو المكههههان هههههو للبيئههههة اللغههههوي المعنههههى أن سههههبق مهههها خههههالل مههههن لنهههها يتبههههين،6فيههههها ويههههؤثر بههههها

 عهههههن ظروف،هههههذا مهههههن فيههههه مههههها بكههههل فيهههههه، والعههههي  إلقامتهههههه مقههههرا يهههههوانالح أو اإلنسههههان يتخهههههذه الههههذي
 .البيئة لمفهوم اللغوية الناحية

 يعرفهههههها المثهههههال سهههههبيل فعلهههههى تعريفهههههات، عهههههدة البيئهههههة عرفهههههت فقهههههد ،االصهههههطالحية الناحيهههههة مهههههن أمههههها 
ــــر ريكــــاردوس"  الحههههي الكههههائن علههههى تههههؤثر التههههي المحيطههههة الطبيعيههههة العوامههههل مجموعههههة: " بأنههههها "الهب
 إيكولوجيههههههههة وتؤلههههههههف مكههههههههان فههههههههي الحيههههههههة الكائنههههههههات مههههههههن مجموعههههههههة حيههههههههاة نظههههههههام تحههههههههدد لتههههههههيا أو

 العناصههههههر مختلههههههف أوهههههههي ،"باإلنسههههههان يحههههههيط مهههههها كههههههل هههههههي:" البيئههههههة فههههههإن أخههههههرى، وبعبارة"مترابطههههههة
 7."اإلنسان فيها بما الحية الكائنات على مباشرا تأثيرا تؤثر التي الطبيعية

                                                           
 09-الحشر،اآلية سورة:الكريم لقرآن3
 .87 اآلية يونس، سورة:  الكريم القرآن -4
 .2-11 ص ص ،1999 والتوزيع،مصر، للنشر لفجرا دار ،إسالمي منظور من البيئة قضايا البيئة، وحماية التلوث:  حجاب منير محمد،5

 .117،ص1،2006األردن،ط والتوزيع،عمان للنشر أسامة ،داراالجتماع علم معجم:أبومصلح عدنان6
 .15 ،ص1998 ،-لبنان -وت والتوزيع،بير والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة ، ولي الد والنظام البيئة أخطار طراف محمود عامر7
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 علههههههى تههههههدل أصههههههبحت بحيههههههث للبيئههههههة يفههههههاتعر  1972 عههههههام اسههههههتكهولم مههههههؤتمر أعطههههههى ولقههههههد
 إلشهههههباع مههههها مكهههههان وفهههههي مههههها وقهههههت فهههههي المتاحهههههة واالجتماعيهههههة الماديهههههة المهههههوارد مهههههن الرصهههههيد ذلههههه "

 باإلنسهههههان يحهههههيط مههههها كهههههل ههههههي البيئهههههة أن علهههههى التعريهههههف ههههههذا يركهههههز8،"وتطلعاتهههههه اإلنسهههههان حاجهههههات
 .األساسية حاجاته إشباع له تضمن اجتماعية، وعالقات مادية أشياء من

 أن ذلههههه  ومعنهههههى"الحي الكهههههائن عهههههن خهههههارج ههههههو مههههها كهههههل" أنهههههها علهههههى أيضههههها البيئهههههة رفوتعههههه
 ومصههههانع منهههها ، ،أرض ،تربههههة وهههههواء مههههاء، مههههن الحههههي الكههههائن عههههن خههههارج هههههو مهههها كههههل هههههي البيئههههة
  9.ذل  إلى وما ومعايير وقيم وأحداث وأناس ومبان

 المجتمههههههع أو الفههههههرد لهههههها يسههههههتجيب التههههههي الخارجيهههههة العوامههههههل كههههههل:"أنها علهههههى أيضهههههها وتعهههههرف
 ونبهههههههات سهههههههطح مهههههههن والمناخيهههههههة، الجغرافيهههههههة العوامهههههههل اجتماعية،وكهههههههذل  أو عقليهههههههة اسهههههههتجابة بأسهههههههره

 الفهههههرد حيهههههاة فهههههي تهههههؤثر والتهههههي المجتمهههههع تسهههههود التهههههي الثقافيهههههة والعوامهههههل ورطوبهههههة وحهههههرارة ومجهههههودات
 10. "معين بطابع وتطبعها وتشكلها والمجتمع

 عهههههز الخههههالق صهههههنع مههههن هههههي لتهههههيا الطبيعيههههة الظههههروف كهههههل" أنههههها علههههى أيضههههها تعههههرف كمهههها
 البيئهههههههههة أيضههههههههها الطبيعية،وتشهههههههههمل بالبيئهههههههههة بهههههههههها يقصهههههههههد مههههههههها والتربهههههههههة،وهي والميهههههههههاه كهههههههههالهواء وجهههههههههل

 هههههي البيئههههة أن التعههههريفين هههههذين خههههالل مههههن ،نالحههههظ11"المجتمههههع ثقافههههة عليههههها يطلههههق التههههي الصههههناعية
 البيئههههههة عرففيههههههه،وت تهههههؤثر والتههههههي وثقافيههههههة طبيعيهههههة عوامههههههل مهههههن المجتمههههههع أو بههههههالفرد يحهههههيط مهههههها كهههههل
 ".فيه ويؤثر الجماعة أو الفرد سلو  يثير ما كل" بأنها أيضا

 الفتهههههههاح عبهههههههد السهههههههيد بحسهههههههب – أيضههههههها سهههههههابقا البيئهههههههة عرفهههههههت الهههههههداللي السهههههههياق نفهههههههس فهههههههي
 أقامههههههها التههههههي أو المشههههههيدة حية،والعناصههههههر وغيههههههر حيههههههة الطبيعيههههههة، العناصههههههر كههههههل" بأنههههههها -عفيفههههههي
 وحهههههدة والمشهههههيدة الطبيعيهههههة البيئهههههة الطبيعيهههههة،وتكون ةالبيئهههه مهههههع المسهههههتمر تفاعلهههههه خهههههالل مهههههن اإلنسههههان
 شهههههبكة بينهمههههها المتبادلهههههة والتفهههههاعالت وبيئتهههههه اإلنسهههههان بهههههين القائمهههههة العالقهههههات تمثهههههل كمههههها متكاملهههههة،

                                                           
 .93،ص2007األردن، عمان، ،1ط المسيرة، ،دار  iso 1400وتطبيقات ومتطلبات ونظم البيئة إدارة:النقار حكمت اهلل بدالعزاوي،ع نجم8
 .16،ص1997، المعارف،اإلسكندرية ،منشاةالبيئي النفس علم في:عيسوي محمد الرحمن عبد9

 .25،ص2000، فة،القاهرةالمعر  ،داراالجتماعية والخدمات االجتماعية الخدمة قاموس:السكري شفيق حمدأ10
 .2005ص،14. القاهرة، العربي، الفكر ،دارالتلوث من البيئة لحماية اإلجتماعية الخدمة منهاج:سرحان محمود أحمد نظيمة11
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 مههههن مضههههى فيمهههها إليههههها ينظههههر كههههان البيئههههة بههههأن التعريفههههات هههههذه خههههالل مههههن ،ويتضههههح12"التعقيههههد بالغههههة
 رغهههههههم والثقافيههههههة االجتماعيهههههههة الجوانههههههب أهملههههههت ،حيهههههههث-الطبيعيههههههة– والبيولوجيهههههههة الفيزيائيههههههة جوانبههههههها
 .والبيئة اإلنسان بين العالقة تفسير في أهميتها

 اعتبهههههههار علهههههههى العالقهههههههات تنظهههههههيم فهههههههي أساسهههههههي دور والثقافيهههههههة االجتماعيهههههههة للعوامهههههههل أن إال
 وترشههههيد الطبيعيههههة المههههوارد لفهههههم فكريههههة ،ووسههههائل توجيهههههات مههههن اإلنسههههان إليههههه يحتههههاج مهههها تحههههدد أنههههها
" عفيفههههي الفتهههاح عبههههد السهههيد" أمثههههال البهههاحثين مههههن عهههدد بههههه قهههال الههههذي الطهههرح نفههههس ،وههههو دامهااسهههتخ

 ذلههههه  ههههههي" البيئهههههة بهههههأن بهههههدوره يؤكهههههد ،"عفيفـــــي الفتـــــاح عبـــــد فــــــالسيد"،"أبوريـــــة أحمـــــد ســـــوزان"و
 أو أوطبيعيههههههة بشههههههرية حيههههههة كائنههههههات مههههههن بههههههه يحههههههيط مهههههها مههههههع اإلنسههههههان فيههههههه يتفاعههههههل الههههههذي اإلطههههههار
 : وهي  متعددة بيئات في اإلنسان يعي  ذاأوثقافية،له بيولوجية

 الثقافهههههة ظهههههل فهههههي اآلخهههههرين مهههههع االجتماعيهههههة عالقاتهههههه تضهههههم لتهههههي:  والثقافيهههههة االجتماعيهههههة البيئهههههة-أ
 .السائدة

 األساسهههههههية احتياجاتهههههههه لهههههههه بيولوجيههههههها كائنههههههها بوصهههههههفه اإلنسهههههههان تضهههههههم التهههههههي:  البيولوجيهههههههة البيئهههههههة-ب
 . ال ....والمأوى سكنالم إلى والحاجة والشراب الطعام إلى كالحاجة

 .13"والمنا  الطبيعية،والتضاريس العوامل وتشمل: الطبيعية البيئة -ج

 المجتمههههع قههههيم مههههن قيمههههة البيئههههة أن علههههى "حــــافظ مصــــطف  ســــحر" تؤكههههد آخههههر سههههياق وفههههي
 ،وذلههههه  للمجتمهههههع القيمهههههي النسهههههق ضهههههمن المجتمع،فتهههههدخل قهههههيم مهههههن كقيمهههههة البيئهههههة تتأكهههههد أن يجهههههب إذ

 حمايهههههة تصهههههبح حتهههههى البيئهههههة اتجهههههاه المؤديهههههة سهههههلوكهم وتغييهههههر المجتمهههههع دىلههههه البيئهههههي الهههههوعي بتنميهههههة
 التشهههههريعية الدولهههههة سهههههلطات نظهههههر وفهههههي المجتمع،بهههههل أفهههههراد نظهههههر فهههههي المألوفهههههة الصهههههورة ههههههي البيئهههههة

 التههههي المجتمههههع قههههيم مههههن كقيمههههة بالبيئههههة الرسههههمية بأجهزتههههها الدولههههة تقتنههههع بحيههههث والقضههههائية والتنفيذيههههة
 آخهههههر بتعبيهههههر ،أي14االجتمهههههاعي المسهههههتوى علهههههى بهههههه يحتهههههذى مهههههثال كهههههونت أن حمايتها،وبهههههذل  يتعهههههين

                                                           
 .223 ص مصر،-القاهرة1996 العربي، الفكر دار ،المعاصر االجتماع علم في بحوث:  عفيفي الفتاح عبد السيد،12
 .224 ص: السابق المرجع عفيفي الفتاح عبد السيد-13
 المركز عن بالقاهرة الصادرة ،القومية االجتماعية المجلة ،."المقارنة التشريعات ضوء في للبيئة القانوني المفهوم": سحر مصطفى حافظ -14

 .134 ص, 1999 ماي, 2 العدد ،27 المجلد, والجنائية االجتماعية للبحوث القومي
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 الهههههوعي بهههههذل  ينتشهههههر المجتمهههههع، قهههههيم مهههههن كقيمهههههة البيئهههههة تثمهههههين المجتمهههههع أفهههههراد لهههههدى نخلهههههق عنهههههدما
 .التلوث من وحمايتها عليها الحفاظ بضرورة البيئي

 يالتهههههه واالجتماعيههههههة الطبيعيههههههة العناصههههههر مههههههن مجموعههههههة:" بأنههههههها االجتمههههههاع علمههههههاء ويعرفههههههها
 معينههههههة،كما وجهههههههة االجتمهههههاعي نشههههههاطه وتوجههههههه اآلخهههههرين مههههههع اإلنسههههههان،وتفاعله سهههههلو  علههههههى تهههههؤثر
 والزراعههههههههة والصهههههههيد كههههههههالرعي يمارسهههههههه الههههههههذي االقتصهههههههادي نشههههههههاط طبيعهههههههة الغالههههههههب فهههههههي لههههههههه تحهههههههدد

 بههههههه يقههههههوم الههههههذي النشههههههاط تحههههههدد التههههههي هههههههي البيئههههههة أن نجههههههد التعريههههههف هههههههذا ،وفههههههي15"ال ...والتجههههههارة
 .ويمارسه اإلنسان

 ،فعلمههههاء للبيئههههة الههههنفس وعلمههههاء االجتمههههاع علمههههاء تعريههههف فههههي االخههههتالف بعههههض نجههههد وهنهههها
 سهههههههواء العضههههههوي الكههههههائن عهههههههن الخارجيههههههة الحههههههوادث أو الظههههههروف دراسهههههههة علههههههى يؤكههههههدون االجتمههههههاع

 للبيئهههههههة تعهههههههريفهم فهههههههي يهههههههدخلون الهههههههنفس علمهههههههاء نجهههههههد ثقافيهههههههة،بينما أو اجتماعيهههههههة أو فيزيقيهههههههة كانهههههههت
 جسههههم عههههن خارجههههة شههههروط مجموعههههة" أنههههها علههههى البيئههههة يعرفههههون فهههههم للمثيههههرات، الداخليههههة المصههههادر
 األخيههههههر هههههههذا أن إال للوسههههههط عامههههههة بصههههههورة  مههههههرادف ،فالتعبير"فيههههههه تههههههؤثر أن شههههههأنها ومههههههن معههههههين

 علهههههى المحهههههيط يهههههدل التفاعليهههههة، الهههههنفس علهههههوم ففهههههي الداخليهههههة، الشهههههروط إلهههههى بالنسهههههبة أيضههههها يسهههههتعمل
  .التعريفين بين االختالف برزي وهنا،16معه ويتفاعل الجسم فيه يعي  الذي الوسط

 ومتههههههأثرا مههههههؤثرا اإلنسههههههان معههههههه يتفاعههههههل الههههههذي الوسههههههط مكونههههههات كههههههل" بأنههههههها أيضهههههها وتعههههههرف
 عالقهههة وههههي وبيئتهههه اإلنسهههان بهههين متبادلهههة عالقهههة وجهههود لنههها يتبهههين التعهههريفين ههههذين خهههالل مهههن،17بهههه

 يحيههههها الهههههذي سهههههطالو " أنهههههها علهههههى البيئهههههة يعهههههرف مهههههن وهنههههها  وتهههههأثر تهههههأثير عالقهههههة أي بينهمههههها تفاعليهههههة
 فيهههههه ،ويمههههارس ودواء ومههههأوى وكسههههاء غههههذاء مههههن حياتههههه مقومههههات علههههى منههههه ويحصههههل اإلنسههههان فيههههه

  18.البشر بني من أقرانه مع عالقاته

                                                           
  .32 ص ،2008 مصر، المعرفة، دار. والمجتمع بيئةوال اإلنسان: أبورية أحمد سوزان - 15
 والطباعة،بيروت للنشر عويدات األول،منشورات شاهين،المجلد تفؤادالنفس، علم موسوعة:بارو دورون،فرنسواز روالن16
 415،ص1997،1،ط

 الهدى،عين ،دارالحماية واستراتيجيات الطبيعية األوساط عل  التأثيرات-الجزائر في بيئةال:وآخرون كردون عزوز17
  .47،ص2001مليلة،الجزائر،

  .22،ص2000 اإلسكندرية، الوفاء، ،دار-للمعلم البيئية الدراسات عن قراءات-المعاصر البيئة وقضايا التربية:الخميسى سالمة سيد18



 للدراســــة المنهجي اإلطار                          : األول الفـــصل

 

19 
 

 كتعريههههههف للبيئههههههة التههههههالي التعريههههههف نتبنههههههى أن نسههههههتطيع فإننهههههها السههههههابقة التعريفههههههات ضههههههوء فههههههي
 وظهههههروف مشهههههيدة أو طبيعيهههههة مكونهههههات مهههههن باإلنسهههههان يحهههههيط مههههها كهههههل ههههههي فالبيئهههههة للدراسهههههة، إجرائهههههي

 مباشهههههههر غيهههههههر أو مباشهههههههر بشهههههههكل اإلنسهههههههان مهههههههع تتفاعهههههههل والتهههههههي واالقتصهههههههادية وثقافيهههههههة اجتماعيهههههههة
 يمارسههههههه الههههههذي النشههههههاط نوعيههههههة لههههههه تحههههههدد كمهههههها أقرانههههههه، مههههههع وعالقاتههههههه سههههههلوكه توجيههههههه فههههههي وتسههههههاهم
 .فيها اإلنسان

 :الدور مفهوم -2

 هههههذا االجتمههههاع علههههم ومنههههها واالجتماعيههههة سههههانيةاإلن العلههههوم فههههي المركزيههههة المفههههاهيم مههههن الههههدور يعتبههههر
 تـــــالكوت،"ميلـــــز رايـــــت"،"ويســـــي كيـــــرث هـــــانز"و"فيبـــــر مـــــاكس" أمثهههههال علمهههههاؤه قهههههام الهههههذي األخيهههههر

 أن النظريهههههة ههههههذه العشهههههرين،وتعتقد القهههههرن مطلهههههع فهههههي وههههههذا الهههههدور لنظريهههههة أطهههههر بوضهههههع "بارســـــونز
 التهههههههي االجتماعيهههههههة األدوار وأ بالهههههههدور كبيهههههههرة بدرجهههههههة االجتماعية،مرتبطهههههههة وعالقاتهههههههه الفهههههههرد سهههههههلو 
 تقههههههع أدوار عهههههدة يشههههههغل واحهههههدا،بل اجتماعيههههها دورا يشههههههغل ال الفهههههرد بهههههأن المجتمع،علمهههههها فهههههي يشهههههغلها

 19.للمؤسسة األساسية البنائية الوحدة الدور ،ويعتبر مختلفة مؤسسات في

 باتجاههههههههات تحههههههر  ،أي دورا يهههههههدور، دار، الفعههههههل، مهههههههن مشههههههتق اللغويهههههههة الناحيههههههة مهههههههن وهههههههو
 قهههههاموس"يههههورده لهههههذيا التعريههههف فهههههي التفاعههههل أهميهههههة علههههى التأكيهههههد ونجههههد، 20مكانهههههه فههههي ووهههههه متعههههددة
 ت بههههههين التههههههي السههههههلو  مههههههن نمههههههاذج أو سههههههلوكات باعتبههههههاره'' الههههههدور لمفهههههههوم الفرنسههههههي االجتمههههههاع علههههههم

 .21االجتماعي والبناء األفراد بين التفاعل من وسلسلة متطابقة تأكيدات

 موقههههههف عههههههن نههههههات  وسههههههلو  الههههههدور أنّ  هههههههي فههههههانالتعري هههههههذان عليههههههها اتفههههههق التههههههي والنتيجههههههة
 طموحهههههات تحهههههدده سهههههلوكيا نمطههههها جماعهههههة كهههههل فهههههي الهههههدور االجتماعي،ويمثهههههل البنهههههاء يصهههههيب تفاعهههههل

 القائهد مهن ينتظهر العمهل فريهق ففهي ،هكهذا عديهدة بعالقهات بيهنهم فيمها يرتبطهون الهذين األعضهاء

                                                           
 .85،ص1999البعث،قسنطينة، ،مطبعةاإلجتماعية العلوم في المنهجية أسس:غربي دليو،علي فضيل19

 .132 ص  ،1996 ، الجزائر ،2ط  األمة، أذار،دار– مادة -مبسط أبجدي عربي قاموس- المفتاح:  ون وآخر حمودة بن بوعالم20
21 André Akoun et Pierre Ansart , Dictionnaire de sociologie, édition Robert/Seuil,Paris,1999,p460. 
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 إلههههههى بههههههالنظر ،وذلهههههه  إلهههههه ...المعلومههههههات األعضههههههاء،تقديم القرارات،كاسههههههتدعاء مههههههن جملههههههة يتخههههههذ أن
 22.التنظيم يحتلها التي االجتماعية المكانة

 حيههههههث مههههههن وتنوعهههههها كبيههههههرا ثههههههراء شهههههههد بأنههههههه القههههههول فههههههيمكن االصههههههطالحية الناحيههههههة مههههههن أمهههههها
ــــف" إلههههى السوسههههيولوجية الناحيههههة مههههن ينسههههب المعههههاني،وهو ــــون رال  اإلطههههار هههههذا فههههي يههههذهب إذ ،"لينت

 بهههههها القهههههائمين باألشهههههخاص األدوار،ويفتهههههرض مهههههن مجموعهههههة يتضهههههمن تنظهههههيم كهههههل" بهههههأن القهههههول إلهههههى
 فهههههههي فهههههههرد كهههههههل بتنفيهههههههذها يضهههههههطلع التهههههههي الواجبههههههات مهههههههن جملهههههههة الهههههههدور لها،ويحهههههههدد التهههههههام الخضههههههوع
 .23التنظيم

 بمعان واألنثروبولوجيا االجتماعي النفس وعلم االجتماع علم في يستخدم الدور ومصطلح
 الصفات من بمجموعة يتميز معين اجتماعي وضع االجتماعي،وعلى للبناء كمظهر مختلفة،فيطلق

 الموقف،ومن في يكونون الذين أولئ  قبل من ما حدّ  إلى معياري لتقييم تخضع واألنشطة الشخصية
 في معين شخص يؤديها التي المكتسبة األفعال من متكرر نمط إلى هنا يشير فهو اآلخرين قبل

 لبناءا األولى الدرجةب مرتبط الدور مفهوم أنّ  إلى التعريف هذا ويشير24تفاعل، موقف
 .معينة اجتماعية مواقف في وتفاعالتهم األفراد االجتماعي،وبموقع

 االجتماعي،والمركز المركز العب أو شاغل من المتوقع السلو  بأنه الدور ويعرف
 التي العملية الوظائف"بأنه أيضا ويعرف،25االجتماعي الدور طبيعة تحدد التي العالقة هو االجتماعي

 يحتل الذي الفرد أو اإلنسان بذل  المتصلة والقيم المرتقب السلو  من نوع فهو مركز،ال يتطلبها
 26".الجماعة تل  في المركز

 عالقة هنا  وأن متوقعة سلوكيات مجموعة هو الدور بأن لنا يتبين التعريفين هذين خالل من
 اآلخرين ويمكن مركزه ديحد الفريق في الرياضي يشغله الذي الدور فمثال والمركز، الدور بين وطيدة

                                                           
 ص ،  2006ئر،الجزا عنابة، مختار باجي جامعة رتو منشا عي،االجتما النفس علم في األساسية العملياتو المفاهيم خريسة،وب بكروب22

50 

 ع  ا والمطب انودي   الجزائ  ر، ح  داد، س  ليم ترجم  ة. االجتممما  لعلممم النقمم   المعجممم:  نو آخ  رو ،و ري  كوي او ف  ران و نو دوب   ن،وريم   -23

 .288ص  ،1986 الجامعية،
 . 390ص ،  1979اإلسكندرية، للكتاب، لعامةا المصرية الهيئة مطابع االجتماع، علم سوقام غيث، عاطف محمد24

 ريو منت ية،جامعةو التربو  النفسية التطبيقات ،مخبراإلجتماعي النفس علم في أساسية مفاهيم:الهاشمي كياو نصرالدين،ل جابر25
 114،ص2006قسنطينة،

 .37،ص2005للنشر،عمان،األردن، ائلو  ،دارالحديث اإلجتماع علم مباديء:الحسن محمد إحسان26
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 الثقافية النماذج جملة" بأنه أيضا ذل ،ويعرف على بناءا معه التفاعل ثم ومن سلوكه توقع من
 من الشخص يتوقعها معينة سلو  وأنواع اتجاهات على تشمل كما معين، اجتماعي بوضع المرتبطة
 27". ذاته الجهاز إلى المنتمين

 أي داخل الفرد يحتله الذي االجتماعي المركز أو ةبالمكان يرتبط الدور فإن آخر وبتعبير
 هذا إطار في والمهام الوظائف من بمجموعة القيام منه يفترض القائد،والذي دور مثل تنظيم،

 محمد "و"العال عبد الحليم عبد" أمثال الباحثين من مجموعة به قال الذي الطرح نفس الدور،وهو
 يقوم الذي للشخص االجتماعي المركز أهمية على بدوره يؤكد"العال عبد الحليم فعبد ،"غيث عاطف

 أن ينبغي الذي بالجزء الجماعة عضو تفهيم أو توجيه هو: الدور بأن القول إلى يذهب بالدور،حيث
 : التاليتين النقطتين يتضمن الدور وهذا التنظيم في يلعبه

 .المتوقع الدور ،ويسمى التوقعات من نسق من الدور يتكون-

 مههههع يتفاعههههل عنههههدما المركههههز شههههاغل الشههههخص يسههههلكها واضههههحة سههههلوكية أنمههههاط مههههن ورالههههد يتكههههون-
 .28"الممارس بالدور آخر،ويسمى مركز شاغل

 ارتباطههههههه خهههههالل مههههههن الهههههدور، فكههههههرة فهههههي البنائيههههههة الجوانهههههب يتضههههههمن المفههههههوم هههههههذا فهههههإن لهههههذا
 مههههههههع عالقههههههههات وجههههههههود تفههههههههرض التنظيم،والتههههههههي داخههههههههل الفههههههههرد يشههههههههغلها التههههههههي االجتماعيههههههههة بالمكانههههههههة

 هههههههذا تجعههههههل والتههههههي المجتمههههههع بثقافههههههة المحههههههددة والمعههههههايير القههههههيم مههههههن مجموعههههههة إطههههههار فههههههي آلخههههههرينا
 (.المؤسسة أو التنظيم) الجماعة داخل به المنوط الدور يفهم( الفرد) األخير

 االجتماعيهههههة والمكانهههههة الفهههههرد بهههههه يقهههههوم الهههههذي الهههههدور بهههههين العالقهههههة إلهههههى التعريهههههف ههههههذا يحيلنههههها
 والهههههدور والواجبهههههات الحقهههههوق مجموعهههههة عهههههن تعبههههر والدور،فالمكانهههههة نهههههةالمكا بهههههين"ليتـــــون رالـــــف"ففههههّرق
  Conflits des" الفههههرد يقابلههههها قههههد التههههي الصههههعوبة عههههن يعبههههر ،فهههههو للمكانههههة الههههدينامي المظهههههر هههههو

roles " يوجههههد التههههي المختلفههههة المراكههههز فههههي منههههه المتوقههههع بالههههدور القيههههام فههههي األدوار صههههراع أّمههههام 
 . 29فيها

                                                           
 .123،ص2004زيع،الحجار،عنابة،و التو  للنشر مو العل ،داريو الترب اإلجتماع علم: و شر  الدين حصال27

 .122 ص,  1989مصر االجتماعية، الخدمة كلية ان،و حل جامعة ،. المجتمع تنظيم في نظرياتو نماذج:  العال عبد الحليم عبد -28
 .361- 360ص ، 1933 لبنان، مكتبة االجتماعية، موالعل معجم ي،وبد زكي أحمد29
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  :30وهي األدوار نزاعات حاالت من أنواع ثثال توجد "كوهن" وحسب

 التهههههي الجماعهههههة وأههههههداف وقهههههيم الفهههههرد طموحهههههات بهههههين التعهههههارض حالهههههة عهههههن ويعّبهههههر :الفهههههردي النهههههزاع-
 .إليه تنتمي

 تعليمههههات عنههههه تصههههدر الههههذي العضههههو بههههين وتضههههارب تعههههارض حالههههة عههههن ويعّبههههر :الههههداخلي النههههزاع-
 بههههههين صههههههراع أي التعليمههههههات تلهههههه  مههههههن جههههههزء تلبيههههههة علههههههى مجبههههههر أنههههههه يههههههرى آخههههههر متناقضة،وعضههههههو

 .والمرؤوس الرئيس

 دون بههههههها التقيههههههد المتلقههههههي علههههههى التههههههي القههههههرارات مصههههههادر تعههههههدد حالههههههة يفهههههه ويحههههههدث:األدوار نههههههزاع-
 هههههذه ولكههههون دور مههههن أكثههههر ممارسههههة فههههرص ذاتههههه الفههههرد تمههههنح أخههههرى عوامههههل هنهههها  أن كمهههها أخههههرى،
   .والعائلية والثقافية ةواالجتماعي المهنية الحياة بمتطلبات عادة متعلقة العوامل

 نظهههههههرا المهنيهههههههة والممارسهههههههات الثقافيهههههههة السهههههههاحة علهههههههى لهههههههدورا نظريهههههههة مفهههههههاهيم تزايهههههههدت وقهههههههد
 أو وغامضههههة معقههههدة األدوار مههههن كثيههههر فيههههه أصههههبحت الههههذي المعاصههههر وقتنهههها فههههي الشههههديدة ألهميتههههها
 تمههههههاعاالج علمههههههاء مههههههن العديههههههد قههههههّدم أخرى،وقههههههد أدوار مههههههع مضههههههاربة أو متكاملههههههة غيههههههر أو متداخلههههههة
 لنتـــــون ورالـــــف Talcott Parsonsبارســـــونز تـــــالكوت''أمثـــــال الهههههدور لنظريهههههة التصهههههورية األطهههههر

R.Linton  هابرميهههههههدو ''Habermidالهههههههدور،قوة متطلبهههههههات تصهههههههوراتهم خهههههههالل مهههههههن ناقشهههههههوا وغيهههههههرهم 
 النحههههههههههو علههههههههههى والكامنههههههههههة الضههههههههههمنية األدوار األدوار، الدور،صههههههههههراع الههههههههههدور،غموض الدور،وضههههههههههوح

 :31التالي

 ينتمههههون الههههذين األفههههراد كههههل لههههدى يوجههههد السههههلو  مههههن نمههههوذج وهههههو الجماعههههة مسههههتوى علههههى الههههدور-1
ــــــــفر) المقاربههههههههة هههههههههذه ويمثههههههههل مشههههههههتركة وقههههههههيم معتقههههههههدات ولهههههههههم النظههههههههام نفههههههههس إلههههههههى -لنتــــــــون ال

R.Linton). 

 محهّددة حهاالت فهي خاصهة تفاعهل عمليهات أثنهاء المتبادلهة السهلوكات مهن نمهوذج ههو الهدور-2
 .(Talcott Parsons -بارسونز تتالكو ) اآلخرين توقعات وتلبي

                                                           
 .51ص سابق، ،مرجعاالجتماعي النفس علم في األساسية العملياتو المفاهيم خريسة،وب بكروب30

31 François Gresle et autres , Dictionnaire des sciences humaines :Anthropologie/sociologie,édition 

Nathan,Paris, 1994,p330. 
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 العميقهههههههة البنيهههههههة علهههههههى يهههههههدل كمههههههها شهههههههخص اآلخر،عهههههههادة نحهههههههو اتجهههههههاه يرسهههههههم أن يمكهههههههن الهههههههدور-3
 .(هابرميد جورج) تجسده التي للشخصية

 والوظههههههائف النشههههههاطات مههههههن مجموعههههههة باعتبههههههاره "الههههههدور" مصههههههطلح مههههههع إجرائيهههههها سههههههنتعامل فإننهههههها لههههههذ
 المائيههههههههة والمههههههههوارد البيئههههههههة وزارة فههههههههي البيئههههههههي لالعمهههههههه علههههههههى القههههههههائمون بههههههههها يضههههههههطلع التههههههههي الفعليههههههههة
 .  البيئهة حماية هو األول دورها حكومية كمؤسسة

 :الـبيئة حمايـة مفهوم -3

 عليهههههها والمحافظهههههة وحمايتهههههها صهههههونها أي البيئهههههة نحهههههو لسهههههلوكه الفهههههرد تحسهههههين بهههههها ونقصهههههد
 ههههههي تهههههيال بالصهههههورة فيهههههها موجهههههود ههههههو مههههها علهههههى بالمحافظهههههة وذلههههه  إفسهههههادها عهههههدم علهههههى والحهههههرص

 .استنزاف وال إسراف دون باالستثمار ،وهذا فيها يسري أن من الفساد ومنع عليها

 مههههن ،وهنهههها  جديههههدة تكنولوجيهههها طريههههق عههههن تكههههون البيئههههة حمايههههة أن يههههرى مههههن يوجههههد حيههههث
 البيئههههههة حمايههههههة يههههههرى مههههههن ،هنهههههها  الصههههههارمة والقههههههوانين التشههههههريعية بالتنظيمههههههات البيئههههههة حمايههههههة يههههههرى

 فههههههي يأخههههههذ البيئههههههة مههههههع للتعامههههههل أسههههههلوب البيئههههههة حمايههههههة تعتبههههههر بيئيههههههة،كماال اإلدارة أنظمههههههة بتعههههههديل
 .32لإلنسان مريح مأوى تبقى حتى موارده ومحدودية اتزانها الحسبان

 حالتهههههها علهههههى لبقائهههههها لهههههها المكونهههههة للعناصهههههر الالزمهههههة الصهههههيانة" كهههههذل  البيئهههههة حمايهههههة تعنهههههي
 االتههههزان لقههههانون وفقهههها البيئههههي زنالتههههوا تحقيههههق اجههههل مههههن تشههههوهها، تغيههههرات أي إحههههداث دون الطبيعيههههة
 :على تشمل البيئة حماية فان وبالتالي ،33البيئي

 .البيئة عوامل لبعض الضارة التأثيرات من البشرية المجتمعات وقاية-

 .الضار اإلنساني النشاط من وعالميا محليا البيئة وقاية -

 هههههو البيئههههة ايههههةلحم الدراسههههة هههههذه فههههي نقصههههده الههههذي اإلجرائههههي المفهههههوم فههههإن ورد مهههها وحسههههب
 خههههالل مههههن وهههههذا المائيههههة والمههههوارد البيئههههة وزارة طههههرف مههههن عليههههها والمحافظههههة البيئيههههة المههههوارد صههههون

                                                           
 .156ص.1990ي ،و ،الك22 العدد ، المعارف سلسلةمشكالتها،و يئةالب:الصابريني سعيد محمد الحمد رشيد32
 المستدامة، التنميةو  البيئة اقتصاد: لو ح طنيو ال الملتقى ،مستدامة تنمية ألجل حمايتها وآليات البيئة خليل، القادر عبد ،فاسةو ب سليمان 33

 .9ص ،2006 انو  ج 7 – 6 أيام المدية الجامعي المركز التسيير، مو عل معهد
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 البيئيههههة السياسههههة تتمثههههل التههههي واإلجههههراءات التههههدابير مههههن مجموعههههة واخههههذ البيئيههههة القههههوانين جملههههة سههههن
 مهههههههن صهههههههحتهو  المهههههههواطن حمايهههههههة وبهههههههذل  االجتمهههههههاعي الوسهههههههط فهههههههي وتبنيهههههههها البيئيهههههههة القهههههههيم وترسهههههههي 
 .الحالية البيئية والمشكالت التغيرات

 (:التنظيم) المؤسسة مفهوم-4

 وأشهههههههههههكالها نشهههههههههههاطاتها أحجامهههههههههههها،وفروع فهههههههههههي المؤسسهههههههههههات وتنهههههههههههوع واخهههههههههههتالف تعهههههههههههّدد إنّ 
 المنتوجهههههههات مهههههههن أنهههههههواع المعاصهههههههر،وظهور المجتمهههههههع شههههههههده الهههههههذي التطهههههههور مهههههههع القانونية،وخاصهههههههة

 يمكههههن كبيههههر،وال بشههههكل تصههههعب المؤسسههههة ريههههفتع عمليههههة جعههههل حصههههرها يمكههههن ال التههههي والخههههدمات
 المنظههههههرين اتفههههههاق مههههههن يمنههههههع لههههههم ذلهههههه  أنّ  ومحههههههّددا،إال شههههههامال تعريفهههههها المؤسسههههههة لمفهههههههوم يعطههههههي أن

 .تنظيم عن عبارة هي المؤسسة أنّ  هي أهمها ولعل معينة ثوابت على والدارسين

 تعنههههههي يوالتهههههه االنتظههههههام ومنههههههها نظههههههم الفعههههههل مههههههن العربيههههههة اللغههههههة فههههههي التنظههههههيم كلمههههههة نشههههههتق
 فوضهههههههههههههههههويتها مهههههههههههههههههن إخراجههههههههههههههههههإ  و وتنسهههههههههههههههههيقها ترتيبهههههههههههههههههها يعنهههههههههههههههههى األشهههههههههههههههههياء االتسهههههههههههههههههاق،فتنظيم

 34.عقالنية أكثر وجعلها عليها العقالني الطابع إضفاءٕ  وارتباكها،و

 األعمههههال،أي إنجههههاز فههههي والتراتههههب التعههههاون النظههههام مههههن نههههوع إلههههى يشههههير التنظههههيم فههههإنّ  ''ومنههههه
 المشهههههاركين تحفيهههههز علهههههى ،وقدرتهههههه فعاليتهههههه نظيم،وكهههههذل الت بقهههههاء شهههههروط أحهههههد والتراتبيهههههة التعهههههاون أنّ 
 35.فيه

 تعهههههههّدد حسهههههههب علهههههههى وههههههههذا( المؤسسهههههههة)التنظيم نحهههههههو المفكهههههههرين نظهههههههرة اختلفهههههههت ولقهههههههد ههههههههذا
 السهههههههلوكية العلهههههههوم لعبتهههههههه الهههههههذي الهههههههدور وكهههههههذا التنظيميهههههههة النظريهههههههة واالتجاههههههههات الفكريهههههههة المهههههههدارس
ــــــالكوت" واإلداريههههههة،  وفقهههههها تقههههههام تماعيههههههةاج وحههههههدة'':هههههههي(تنظيمال)  المؤسسههههههة أنّ  يعتقههههههد"بارســــــونز فت
 اجتمههههاعي نسههههق بمثابههههة التنظههههيم يبههههدو تصههههوره وفههههي محههههددة أهههههدافا تحقههههق لكههههي معههههين بنههههائي لنمههههوذج
 نسههههق ذاتههههه الوقههههت فههههي أّنههههه واإلدارات،كمهههها واألقسههههام كالجماعههههات مختلفههههة فرعيههههة أنسههههاق مههههن يتههههألف
  .المجتمع وهو أكبر اجتماعي نسق إطار في يدخل فرعي

                                                           
1998 1،ط قطر،-حةوالد  زيعوالتو النشرو للطباعة الشرق دار المعاصرة،و التقليد بين ميو الحك اإلداري التنظيم الكبيسي، عامر34

 .25،ص

 ،  1986ئر،االجز الجامعية، .عاتو المطب انو دي حداد، سليم ترجمة ،االجتماع لعلم النقدي المعجم ،و ريكوب فونوبدو نوريم35

 .199ص
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 بهههههأنّ  أوضهههههح والمجتمع،فقلهههههد التنظهههههيم بهههههين المطابقهههههة حهههههدّ  إلهههههى يهههههذهب ال''بارسهههههونز ''أنّ  علهههههى
 إلهههههههههى تسهههههههههعى وواضهههههههههحة محهههههههههددة أههههههههههداف لهههههههههديها اجتماعيهههههههههة وحهههههههههدات بأّنهههههههههها تتميهههههههههز التنظيمهههههههههات

 وحهههههدة''ههههههو التنظهههههيم بهههههأنّ  القهههههول إلهههههى يهههههذهب إذ ،''بارســـــونز''مهههههع''إتزيـــــوني''تعريهههههف تحقيقها،ويتشهههههابه
 .معين هدف تحقيق أجل من إنشاؤها يتم اجتماعية

 تنفيههههذه الواجههههب العمههههل وتجميههههع تقسههههيم تشههههمل عمليههههة"'هههههو التنظههههيم بههههأنّ  فيههههرى'' نيومــــان''أّمهههها
 يشههههمل كمهههها، الوظههههائف هههههذه يشههههغلون الههههذين األفههههراد بههههين المقههههررة العالقههههات ثههههمّ  مفههههردة، وظههههائف فههههي

 تصههههههنيف لأجهههههه مههههههن العالقههههههات القرارات،وتحليههههههل وتحليههههههل النشههههههاط تحليههههههل عمليههههههات كههههههذل  التنظههههههيم
 ههذه تجميهع وظهائف،ثمّ  إلهى األنشهطة ههذه تقسهيم ثهمّ  إدارتهها يمكهن أنشهطة إلهى وتقسهيمه العمهل

 الوحههههههههههدات هههههههههههذه إلدارة الالزمههههههههههين األشههههههههههخاص اختيههههههههههار تنظيمي،وأخيههههههههههرا هيكههههههههههل فههههههههههي الوظههههههههههائف
 .واالستمرارية الدينامية وهي التنظيم في مهمة خاصية تبين مراحل ،وهي36والوظائف

 يفتهههههرض التهههههي الوظهههههائف مههههن بشهههههبكة شههههه  دون تتميههههز المنظمهههههة أنّ  إلهههههى فسهههههن السهههههياق فهههههي ونشههههير
 إليههههههه يصههههههبو هههههههدفا أيضهههههها يفتههههههرض كمهههههها العمههههههل تقسههههههيم مههههههن نههههههوع محههههههددة،أي مهمههههههات منههههههها كههههههل

 بههههههذا المنظمهههههة فتكهههههون والمقسهههههمة، المحهههههددة المهمهههههات مهههههن بمجموعهههههة للقيهههههام المتضهههههامنون أعضهههههاؤها
 تشهكل التهي الوظهائف وشهبكة بهوعي اسهقةمتن شخصهية مجههودات أو نشهاطات مجموعهة المعنهى
 37.آخرون محلهم ليحلّ  ويذهبون يشغلونها الذين أولئ  يتركها حين وتستمر المنظمة

 لهههههههههذه المكونههههههههة العناصههههههههر تجمههههههههع ألنههههههههها كمنظمههههههههة المؤسسههههههههة اعتبههههههههار يمكههههههههن هنهههههههها مههههههههن
 فههههههي والمسهههههاهمة االنضهههههمام األفهههههراد فيهههههها يقبهههههل التهههههي اللحظهههههة مهههههن المنظمهههههة تتكهههههون األخيرة،بحيهههههث

 أن بيرنههههههههو فيليههههههههب''أوضههههههههح ولقههههههههد هههههههههذا مشههههههههتركة، أهههههههههداف شههههههههأنها مههههههههن التههههههههي العناصههههههههر تحقيههههههههق
''PhilippeBernoux وهي المنظمة تكون: 

 .التنظيم أعضاء تحقيقها على ويتعاون يشتر  أهداف مجموعة أو هدف-

                                                           
 . 09ص ،  1993مصر، غريب، مكتبة ،التنظيم اجتماع علم إلى مدخل لطفي، يمهإبرا طلعت36
 عاتوالمطب ،  33ص ،  1985وان دي ، 1ج يل،و إمان الندوي ترجمة ،العمل جياو لو سيو س في رسالة نافيل، بيارو فريدمان رجوج37

 .ئراالجز الجامعية،
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 الهذين إّمها األفهراد مهن نهوعين بهين ونميهز أفهراد مجموعهة مهن تتكهون أن يجهب المنظمهة األفهراد،-
 .(Les Participants)التنظيم في والمساهمين (Les Créateurs) التنظيم أنشئوا

 أفهههههههراد مهههههههن فهههههههرد لكهههههههل واضهههههههحة والمسهههههههؤوليات الوظهههههههائف تكهههههههون أن يجهههههههب حيهههههههث المههههههههام تقسهههههههيم-
 .التنظيم

 .والمهام الوظائف مختلف بين والترابط التكامل-

 38 .ومتناسق ثابت عالقات نظام إطار في واالستقرار الثبات-

 واجتمههههههههاعي قههههههههانوني إطههههههههار ماليهههههههها،في مسههههههههتقل إداري تنظههههههههيم كههههههههل هي:إجرائيهههههههها لمؤسسههههههههةفا
 العالقههههههات أسههههههاس علههههههى مبنيههههههة متكاملههههههة وحههههههدة تشههههههكل أنههههههها بمعنههههههى كنظههههههام اعتبارههههههها معههههههين،يمكن
 خطهههههههههط وبرمجهههههههههة البيئهههههههههة حمايهههههههههة ،هدفهههههههههه39منهههههههههها المتكونهههههههههة األجهههههههههزاء مختلهههههههههف بهههههههههين والتبهههههههههادالت

 شهههههههروط ضهههههههمن مالئمة،وههههههههذا نتيجهههههههة تحقيهههههههق بغهههههههرض أخهههههههرى وزارات مهههههههع بالتنسهههههههيق واسهههههههتراتيجيات
 توجههههههههد الههههههههذي والزمههههههههاني المكههههههههاني الحيههههههههز بههههههههاختالف تختلههههههههف وصههههههههحية اقتصههههههههادية تنمويههههههههة بيئيههههههههة

 البيئههههههههي النشههههههههاط والمنطقههههههههة،ونوع المنشههههههههأ حسههههههههب المختلفههههههههة البيئههههههههة المشههههههههكالت لحجههههههههم فيههههههههه،وتبعا
 أنّ  ننسهههههى أن يئهههههة،دونالب وزارة وههههههي البيئيهههههة المؤسسهههههة طهههههرف مهههههن المنتهجهههههة آليهههههات وفهههههق المبهههههرم 
 ببعضههههههها المرتبطههههههة والمصههههههالح واألقسههههههام الوحههههههدات مههههههن مجموعههههههة تضههههههم البحههههههث مجههههههال المؤسسههههههة
 .البعض

 

 

 

 

                                                           
38 Marie Georges Filleau et Clotide Marque-Repoull , Les théorie de l’organisation et de l’entreprise, 

édition Ellipses, Paris,1999,p10,11 

 .87ص ،  2005الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان ،الصناعية المؤسسات في التنظيمي التغيير ودارسة االجتماع سعدون،علم يوسف39
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 :الفرعية المفاهيم-ثانيا

 :  البيئي الوعي مفهوم - 1

 تعهههههههددت فقهههههههد ،ولهههههههذل  عليهههههههها والحفهههههههاظ البيئهههههههة حمايهههههههة فهههههههي كبيهههههههرة أهميهههههههة البيئهههههههي للهههههههوعي
ـــــام إليهههههه ذههههههب مههههها التعريفهههههات ههههههذه بهههههين ،ومهههههن تناولتهههههه التهههههي التعريفهههههات  William إيلتلســـــون ويلي
iltelson اقتصههههههر،40" البيئههههههة مواجهههههههة فههههههي لههههههدوره الفههههههرد إدرا "  بأنههههههه البيئههههههي الههههههوعي يعههههههرف حيههههههث 

 ركههههههز ذاتههههههه السههههههياق ،وفههههههي البيئههههههة مواجهههههههة كيفيههههههة يحههههههدد ولههههههم اإلدرا  عمليههههههة علههههههى التعريههههههف هههههههذا
 مسههههاعدة" بأنههههه البيئههههي الههههوعي وحههههدد والتربههههوي مههههيالتعلي الههههدور عههههن للههههوعي تبليســــي مههههؤتمر تعريههههف
يجهههههههاد الصهههههههلة ذات ومشهههههههكالتها بالبيئهههههههة الهههههههوعي وفههههههههم اكتسهههههههاب علهههههههى األفهههههههراد  خاصهههههههة حساسهههههههية وا 
 . البيئة منها تعاني التي المشاكل عن نات  الوعي أن إلى يشير التعريف ،هذا41" تجاهها

 الههههههذي التعريههههههف وضههههههوحوال بالشههههههمولية اتسههههههمت والتههههههي أيضهههههها الهامههههههة التعريفههههههات بههههههين ومههههههن
 البيئهههههي الههههههوعي عرفهههههت حيهههههث ، العربهههههي والعهههههالم مصهههههر فهههههي البيئيهههههة وقضهههههايا اإلعهههههالم نهههههدوة قدمتهههههه
 علهههههههى واألفهههههههراد االجتماعيهههههههة الفئهههههههات مسهههههههاعدة أو البيئهههههههة مواجههههههههة فهههههههي لهههههههدوره الفهههههههرد إدرا : " بأنههههههههه

 مشههههههههكالتوال بالعالقههههههههات المعرفههههههههة علههههههههى قههههههههائم إدرا  وهههههههههو وبمشههههههههكالتها بالبيئههههههههة الههههههههوعي اكتسههههههههاب
 المههههههواطن يصههههههبح أن هههههههو ذلهههههه  مههههههن أوالهههههههدف حلههههههه ووسههههههائل وأثارههههههها أسههههههبابها حيههههههث مههههههن البيئيههههههة
 األخر،ومههههدى علههههى مههههن كههههل تههههأثير ومههههدى البيئههههة مكونههههات بههههين األساسههههية بالعالقههههات ملمهههها العههههادي
  42".بها يوجد بما وتأثره عليها اإلنسان تأثير

 العقلههههههههههي المسههههههههههتوى علهههههههههى ونيكهههههههههه ،أي اإلدرا  أوال بأنهههههههههه الههههههههههوعي يحهههههههههدد التعريههههههههههف ههههههههههذا 
 ذهنيهههههة عالقهههههة إيجهههههاد أي بالبيئههههة العقلهههههي التصهههههور ربهههههط وهنهههها ومشهههههكالتها بالبيئهههههة ويتعلهههههق التصههههوري

 الهههههوعي اكتسهههههاب علهههههى اآلخهههههرين األفهههههراد مسهههههاعدة ذلههههه  بعهههههد ،ثهههههم الفهههههرد وعقهههههل البيئهههههة مشهههههكالت بههههين
 العالقههههههة مههههههن البيئههههههي الههههههوعي يتبلههههههور وبههههههه ممههههههارس سههههههلو  إلههههههى التصههههههور تحههههههول يعنههههههي بالبيئة،هههههههذا

                                                           
 .    91ص ، 2003 مصر، اإلسكندرية، ، للكتاب اإلسكندرية ،مركز والتطبيق يةالنظر  بين البيئي اإلعالم:  صالح علي السيد الدين جمال40
 اإلسكندرية،مصر ط، ب والنشر، الطباعة لدنيا الوفاء دار، اجتماعي منظور - والبيئة اإلنسان:  اللطيف عبد أحمد رشاد41
 .100،ص2007،

 .91،ص سابق مرجع:صالح على السيد الدين جمال42
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 معرفههههة علههههى قائمههههة بأنههههها المعرفههههة هههههذه التعريههههف والسههههلو ،ويحدد المعرفههههة بههههين االيجابيههههة التفاعليههههة
 .  حلها ووسائل وأثارها أسبابها حيث من البيئية والمشكالت العالقات

 عمليهههههة"بأنه البيئهههههي للهههههوعي تعريفهههههه فهههههي فيهههههذهب اللطيـــــف عبـــــد أحمـــــد رشـــــاد الهههههدكتور أمههههها
 والعصههههبي الحسههههي جهههههازه ذلهههه  فههههي مسههههتخدما البيئههههة مشههههكالت لمواجهههههة سههههاناإلن بههههها يقههههوم منظمههههة

 المجتمهههههع تجهههههاه بالمسهههههؤولية شهههههعوره إطهههههار البيئهههههة،في أحهههههوال لتحسهههههين متكامهههههل بشهههههكل واالجتمهههههاعي
 ،بينمهههها بيئيههههة مشههههكالت بوجههههود الههههوعي ربههههط أنههههه التعريههههف هههههذا فههههي والمالحههههظ،43"ومؤسسههههاته وأفههههراده

 تلهههه  علهههى للمحافظههههة ضهههروريا البيئههههي الهههوعي يعتبههههر ههههذا ومههههع األحهههوال أحسههههن فهههي البيئههههة تكهههون قهههد
 .  السليمة األوضاع

 إدراكيهههههههة عقليهههههههة عمليهههههههة البيئهههههههي الهههههههوعي أن اسهههههههتنتاج يمكهههههههن التعريفهههههههات مهههههههن سهههههههبق ممههههههها 
 الهههههوعي اخهههههتالف ،وأن الحقيقهههههي وضهههههعها فهههههي األشهههههياء معرفهههههة خاللهههههها مهههههن يمكهههههن تنظيميهههههة معرفيهههههة
 العمههههههههر،ومستوى أهمهههههههها عوامهههههههل عهههههههدة علهههههههى يتوقهههههههف البيئهههههههة لمتغيهههههههرات بالنسهههههههبة األشهههههههخاص بهههههههين

 وحتهههههى سههههلوكي ومسهههههتوى تصههههوري مسهههههتوى مسههههتويان لههههه فهههههالوعي ،وعليههههه السهههههابقة والخبههههرات الههههذكاء
 فههههههي العقلههههههي التصههههههور مسههههههتوى والمجتمههههههع الفههههههرد سههههههلو  يتههههههرجم أن مههههههن البههههههد الههههههوعي عمليههههههة تههههههتم

 . الوعي موضوع تجاه االيجابي وضعه

 أن وهههههههو الدراسههههههة هههههههذا فههههههي سههههههنعتمده الههههههذي جرائههههههياإل التعريههههههف إلههههههى نخلههههههص سههههههبق وممهههههها
 سههههههلوكه تحسههههههين أجههههههل مههههههن الفههههههرد توجههههههه التههههههي والخبههههههرات المعههههههارف مجموعههههههة هههههههو البيئههههههي الههههههوعي
  .البيئة مع وتعامله

 : البيئية الثقافة-2

 خهههههههالل مهههههههن بهههههههرزت التهههههههي الحديثهههههههة المصهههههههطلحات مهههههههن البيئيهههههههة الثقافهههههههة مصهههههههطلح يعتبهههههههر
 التحسهههههههيس أو البيئهههههههي الهههههههوعي نشهههههههر علهههههههى تعمهههههههل والتهههههههي الثقافهههههههة، البيئة،التربيهههههههة بقضهههههههايا االهتمهههههههام
 والهههههههههذهنيات السهههههههههلوكيات لتغييهههههههههر التلوث،وكهههههههههذا مخهههههههههاطر إلدرا  أساسهههههههههي كمهههههههههدخل البيئهههههههههة قضهههههههههايا
 .القضية بهذه أكثر لالهتمام
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 البيئههههي الههههوعي قضههههية بههههأن" عفيفــــي الفتــــاح عبــــد الســــيد" الباحههههث يعتبههههر اإلطههههار هههههذا وفهههي
 الهههههوعي ههههههذا بوصهههههف األنثربولوجيههههها، علمهههههاء عنهههههد الواسهههههع بمفهومهههههها ةبالثقافههههه االرتبهههههاط أشهههههد تهههههرتبط
 البيئههههي الههههوعي فههههإن ،وبالتههههالي44اإلنسههههان لسههههلو  عههههام كموجههههه تعمههههل التههههي السههههائدة الثقافههههة مههههن جههههزء
درا  اإلحسهههههههاس ههههههههو  التهههههههي اإلخطهههههههار مهههههههن وصهههههههيانتها البيئهههههههة مهههههههع التعامهههههههل كيفيهههههههة بالمسهههههههؤولية،وا 

 .تتهددها

 إلهههههى يشهههههير: بأنهههههه البيئهههههي الهههههوعي" عفيفهههههي الفتهههههاح عبهههههد السهههههيد" يعهههههرف السهههههياق نفهههههس وفهههههي
 وحمايتهههههههها البيئهههههههة علهههههههى المحافظهههههههة ألهميهههههههة والمجتمعهههههههي الفهههههههردي المسهههههههتويين علهههههههى اإلدرا  درجهههههههة

 لإلنسهههههان سهههههريعة فرديهههههة غايهههههات تحقيهههههق أجهههههل مهههههن لتطويعهههههها عليهههههها الجهههههور دون معهههههها، والتعامهههههل
 يعنههههي البيئههههي الههههوعي فههههإن ل،وبالتههههاليالطوي المههههدى علههههى أضههههرارا بالبيئههههة تلحههههق القصههههير المههههدى فههههي

 دور تهههههههدعيم خهههههههالل مهههههههن بعقالنيهههههههة معهههههههها البيئهههههههة،والتعامل علهههههههى الحفهههههههاظ بأهميهههههههة األفهههههههراد تحسهههههههيس
 المسهههههتوى رفهههههع علهههههى تعمهههههل التهههههي البيئيهههههة والجمعيهههههات التربويهههههة المؤسسهههههات البيئية،وكهههههذا المؤسسهههههات
 أشههههههههكال مههههههههن وحمايتههههههههها البيئههههههههة تحسههههههههين فههههههههي بفعاليههههههههة للمشههههههههاركة لههههههههديهم الههههههههوعي وتنميههههههههة الثقههههههههافي
 .والتلوث االستنزاف

 التعلهههههيم مهههههن نهههههوع: بأنهههههها البيئيهههههة الثقافهههههة تعهههههرف البيئهههههي، الهههههوعي مفههههههوم تحديهههههد خهههههالل ومهههههن
 رأي وخلههههههق البيئيههههههة التوعيههههههة أو البيئههههههي الههههههوعي خلههههههق يسههههههتهدف -المدرسههههههي غيههههههر- النظههههههامي غيههههههر
 ،وتكهههههوين البيئيههههة لمعههههارضوا النههههدوات إقامههههة إلههههى الههههدعوة خههههالل مههههن البيئههههة،وذل  بقضههههايا واع عههههام

عههههههداد( الخضههههههر أحههههههزاب) البيئههههههة حمايههههههة ألنصههههههار السياسههههههية األحههههههزاب  فههههههي اإلعالميههههههة البههههههرام  ،وا 
نشهههههاء البيئهههههي الهههههوعي لنشهههههر التلفزيون،والصهههههحف اإلذاعهههههة  الحكوميهههههة وغيهههههر الحكوميهههههة المؤسسهههههات وا 
 45.الطبيعة وصون البيئة لحماية

 التفاعهههههل أساسهههههيات فههههههم " أنهههههها علهههههى البيئيهههههة الثقافهههههة "روكاســـــتل" عهههههرف آخهههههر سهههههياق وفهههههي
 والعطههههاء األخههههذ التفاعههههل هههههذا يتضههههمن بحيههههث الحيههههة، وغيههههر الحيههههة بمكوناتههههها والبيئههههة اإلنسههههان بههههين
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 إيجابيهههههها التفاعههههههل اإلنسههههههان مههههههن تتطلههههههب البيئيههههههة الثقافههههههة أن ،أي46"والحيههههههوان والنبههههههات اإلنسههههههان بههههههين
 المشهههههكالت حهههههل اتجهههههاه مسهههههؤوليةوال الحهههههس امهههههتال  خهههههالل مهههههن الطبيعيهههههة البيئهههههة مهههههع التعامهههههل فهههههي

 .وصيانتها البيئة على المحافظة بأهمية البيئية،والوعي

 البيئيههههة التربيههههة تقتصههههر بينمهههها المختلفههههة، العمههههر مراحههههل عبههههر تمتههههد البيئيههههة الثقافههههة فههههإن لهههههذا  
 البيئيههههههة الثقافههههههة أن آخههههههر بمعنههههههى ،47"الرسههههههمية الدراسههههههة سههههههنوات فههههههي العلمههههههي اإلعههههههداد مراحههههههل علههههههى

 علههههى الحفههههاظ قضههههية مههههن تجعههههل أي مسههههتمرة، تربويههههة عمليههههة كونههههها فههههي البيئيههههة لتربيههههةا عههههن تختلههههف
 غيههههر التعلههههيم خههههالل مههههن العمههههر مراحههههل بكههههل تههههرتبط بههههل أوسههههنة، بيههههوم تههههرتبط ال مهمههههة مسههههألة البيئههههة

 فهههههي البيئيهههههة األخهههههالق نشهههههر البيئي،وكهههههذا والتثقيهههههف والتوعيهههههة التحسهههههيس إلهههههى يههههههدف الهههههذي الرسهههههمي
 .المجتمع

 تهههههدف رسههههمية غيههههر تربويههههة عمليههههة بأنههههها أ البيئيههههة الثقافههههة إجرائيهههها نعههههرف أن نيمكهههه وهكههههذا
 دور تفعيهههههههل خهههههههالل مهههههههن ذلههههههه  ويظههههههههر البيئيهههههههة القضهههههههايا تجهههههههاه بالمسهههههههؤولية األفهههههههراد تحسهههههههيس إلهههههههى

 مهههههن يتجهههههزأ ال كجهههههزء وحمايتهههههها البيئهههههة علهههههى الحفهههههاظ قهههههيم غهههههرس علهههههى تعمهههههل التهههههي البيئيهههههة الهيئهههههات
 .المجتمع ثقافة

 :لمستدامةا التنمية-3

 الخههههاط  لالسههههتغالل كههههان حيههههث العشههههرين، القههههرن مههههن الثمانينههههات منههههذ المفهههههوم هههههذا ظهههههر
 ،ممههههها الطبيعيهههههة المهههههوارد مهههههن العديهههههد اسهههههتنزاف علهههههى كبيهههههر أثهههههر الصهههههناعية الثهههههورة بدايهههههة مهههههن للبيئهههههة
 العديههههد حههههدوث فههههي تسههههبب التلههههوث مههههن مرتفعههههة درجههههات وجههههود مههههع منههههها الكثيههههر نضههههوب إلههههى أدى
 إيجههههاد محاولههههة فههههي التفكيههههر كههههان ،لههههذل  العههههالم مههههن متفرقههههة منههههاطق فههههي والمجاعههههات الكههههوارث مههههن

 أو المسهههههههههتدامة التنميهههههههههة مفههههههههههوم جهههههههههاء وهنههههههههها منهههههههههه البهههههههههد شهههههههههيئا التقليديهههههههههة للتنميهههههههههة بديلهههههههههة أنمهههههههههاط
 تلبيهههههههههة علهههههههههى المسهههههههههتقبل أجيهههههههههال قهههههههههدرة تعهههههههههريض دون الحاضهههههههههر حاجهههههههههات تلبهههههههههي المسهههههههههتديمة،التي
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 أو باسههههههتنزافها تسههههههمح أن دون الطبيعيههههههة المههههههوارد سههههههتخدمت التههههههي التنميههههههة وهههههههي،48للخطههههههر حاجههههههاتهم
 . 49"جزئيا أو كليا تدميرها

 فههههههي تأخههههههذ تنميههههههة البيئههههههة، مههههههع متوازنههههههة تنميههههههة لتحقيههههههق بههههههديال نموذجهههههها المفهههههههوم هههههههذا يقههههههدم
 الطموحهههههات كهههههبح دون البيئيهههههة الخسهههههائر تقليهههههل فهههههي يسهههههاهم البيئي،الهههههذي التخطهههههيط ضهههههرورة اعتبارهههههها
 المسههههههتديمة التنميهههههة تعريهههههف يمكهههههن هنههههها واالجتماعيههههههة،من االقتصهههههادية أوضهههههاعهم لتحسهههههين البشهههههرية
 المسهههههههتقبلية األجيهههههههال بقهههههههدرة المسهههههههاس دون الحاضهههههههر فهههههههي األفهههههههراد حاجهههههههات مقابلهههههههة ضهههههههرورة" بأنهههههههها
 ".حاجاتها مقابلة على

 -التنميههههة إنجههههاز ضههههرورة:" بأنههههها األرض قمههههة فههههي تقههههرر الههههذي الثالههههث المبههههدأ"  عرفههههها كمهههها
 ألجيهههههههال والبيئيهههههههة التنمويهههههههة الحاجهههههههات متسهههههههاو نحهههههههو علهههههههى يتحقهههههههق بحيهههههههث -التنميهههههههة فهههههههي الحهههههههق
 50.التنمية عملية من يتجزأ ال جزء البيئة حماية تصبح بحيث والمستقبل، الحاضر

 لهههههيس ولكهههههن اإلنسهههههان حيهههههاة نوعيهههههة تحسهههههين إلهههههى تسهههههعى المسهههههتديمة التنميهههههة أن نجهههههد وهكهههههذا
 المهههههههوارد اسهههههههتخدام عمليهههههههة اكونهههههههه عهههههههن تخهههههههرج ال العهههههههام معناهههههههها فهههههههي البيئهههههههة،وهي حسهههههههاب علهههههههى

جراءاتههههههها اإلدارة أهههههههداف تكههههههون بحيههههههث عقالنيههههههة بطريقههههههة الطبيعيههههههة  الناحيههههههة مههههههن للتطبيههههههق قابلههههههة وا 
 . اجتماعيا ومرغوبة االقتصادية الناحية من وعملية االيكولوجية

 تشهههههههمل التهههههههي الرئيسهههههههية الثالثهههههههة العناصهههههههر التقهههههههاء يجهههههههب المسهههههههتدامة التنميهههههههة تتحقهههههههق لكهههههههي
 جوانهههههههب بجميهههههههع تههههههههتم ،بحيهههههههث51االجتمهههههههاع وعلمهههههههاء واالقتصهههههههاديين كولهههههههوجييناالي نظهههههههر وجههههههههات
 معالجههههههة ومعالجتههههههها المسههههههتوى بههههههنفس والثقافيههههههة والروحيههههههة والبيئيههههههة واالجتماعيههههههة االقتصههههههادية الحيههههههاة
 والممارسهههههههات النشههههههاطات كههههههل فهههههههي المسههههههتدامة التنميههههههة تطبيهههههههق يجههههههب بأنههههههه نجهههههههد ولهههههههذا،52تكامليههههههة
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 التههههههي األخطههههههار مههههههن البيئيههههههة المقومههههههات جميههههههع علههههههى للمحافظههههههة المجتمههههههع فههههههي التنمويههههههة والبههههههرام 
 53.تواجهها

 :السابقة الدراسات-6

 تسههههههاعد ،حيهههههث البحههههههث مراحههههههل مهههههن أساسهههههية خطهههههوة السهههههابقة الدراسهههههات إلهههههى الرجهههههوع يعهههههد
 تعمههههههل كمهههههها حولههههههه نظريهههههههة خلفيهههههههات لموضههههههوعه،وبناء العههههههام النظههههههري اإلطههههههار تحديههههههد فههههههي الباحههههههث
 التهههههي المعاصهههههرة القضههههههايا مهههههن البيئهههههة قضهههههايا تعهههههد البحهههههث،إذ اتخطهههههو  بهههههاقي خهههههالل توجيههههههه علهههههى
 المحليههههههة المسههههههتويات علهههههههى النقههههههها  مهههههههن كبيهههههههرا حظهههههها ،ونالههههههت بالغهههههها اهتمامهههههها الههههههدول عديههههههد أولتههههههها

 وتسههههههليط البيئيههههههة المنظومههههههة لحمايهههههههة ناجعهههههههة حلهههههههول إلهههههههى الوصههههههول بغيههههههة الدوليههههههة وكههههههذا واإلقليميههههههة
 .عليهها أوالقضاء حدتها من التخفيف وكيفية البيئية المشاكل أهم على الضوء

 فهههههههي االجتمهههههههاع علهههههههم فهههههههي الحديثهههههههة التخصصهههههههات مهههههههن البيئهههههههة االجتمهههههههاع علهههههههم يعهههههههد لهههههههذا
 والتحليهههههههل بالبحهههههههث المسهههههههتهدفة فالمشهههههههكالت العههههههام شهههههههكلها فهههههههي استكشهههههههافية الدراسهههههههة الجزائر،وكههههههون
 مههههههههن بعههههههههدد االسههههههههتعانة تههههههههم األسههههههههاس القليلة،لهههههههههذا الموضههههههههوعات بههههههههين مههههههههن هههههههههي السيوسههههههههيولوجي

 . مختلفة تخصصات في الدراسات

 : األولــ  الدراســة-

 وناسهههههي الطالهههههب إعهههههداد مهههههن العهههههام القهههههانون فهههههي دكتهههههوراه رسهههههالة فهههههي األولهههههى الدراسهههههة تتمثههههل
 بلقايهههههههد أبهههههههوبكر بجامعهههههههة"  الجزائهههههههر فهههههههي البهههههههههيئة لحمايههههههههة القانونههههههههية اآلليهههههههات" عنهههههههوان يحي،تحهههههههت
 مههههههن جملههههههة عههههههن اإلجابههههههة إلههههههى فيههههههها تطههههههرق نظريههههههة بدارسههههههة الباحههههههث قههههههام"  2007 سههههههنة بتلمسههههههان
 :في أهمها ،تتمثل التساؤالت

 ؟ الجزائر في البيئة لحماية القانونية اآلليات وكفاية فعالية مدى ما -

 تطبيههههق خههههالل مههههن البيئههههة فههههي واإلصههههالحية التداخليههههة القواعههههد تطبيههههق إلههههى حاجههههة فههههي نحههههن وهههههل-
 والمدنية؟ الجنائية المسؤولية قواعد
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 وتقيهههههيم لدراسهههههة والنقهههههدي التحليلههههي المهههههنه  الباحهههههث اسهههههتخدم التسههههاؤالت ههههههذه علهههههى بههههةولإلجا
 .الجزائر في البيئة لحماية القانوني التنظيم يتضمنها التي القانونية اآلليات مختلف فعالية

 شههههههمولي شههههههبه قههههههانوني تحليههههههل تحقيههههههق إلههههههى الباحههههههث وصههههههول الدراسههههههة أهههههههداف جملههههههة ومههههههن
 والنقههههههائص الثغههههههرات ،ولتوضههههههيح البيئههههههة لحمايههههههة القانونيههههههة ليههههههاتاآل فههههههي المههههههؤثرة العوامههههههل لمختلههههههف

 عههههن الكشههههف إلههههى الدراسههههة تهههههدف كمهههها،الجزائر فههههي البيئههههة لحمايههههة القههههانوني النظههههام فههههي تكمههههن التههههي
 . البيئة حماية مجال في األخرى الوزارات وبقية البيئة وزارة تدخل ومجاالت صالحيات

 التههههههدخل أجههههههل ،ومههههههن البيئههههههة لحمايههههههة متاحههههههةال القانونيههههههة اآلليههههههات مختلههههههف توظيههههههف ومههههههدى
 إلهههههى باإلضهههههافة متكاملهههههة، وقائيهههههة بأسهههههاليب التلهههههوث مراحهههههل مختلهههههف علهههههى وفعالهههههة متكاملهههههة بطريقهههههة
 البيئههههة تعرفههههه الههههذي التههههدهور لمواجهههههة اآلليههههات هههههذه ضههههعف وراء تقههههف التههههي األسههههباب دراسههههة ذلهههه 
 .الجزائر في

 الحمايهههههة أنههههواع فهههههي تفصههههيله ولهههههةمحا نجههههد دراسههههته فهههههي الباحههههث لهههههه تطههههرق مههههها جملههههة ومههههن
 بينهههههههههها ومهههههههههن الثالهههههههههث العهههههههههالم ودول الغربيهههههههههة بالهههههههههدول مسهههههههههتعمل منظهههههههههور وفهههههههههق للبيئهههههههههة القانونيهههههههههة

 عههههههرض تههههههم والتنميههههههة،حيث البيئههههههة حمايههههههة بههههههين التههههههوازن تحقيههههههق علههههههى المنظههههههور هههههههذا الجزائر،يقههههههوم
 لمعنههههى بحثههههه ايههههةبد فههههي الباحههههث تطههههرق الجزائر،كمهههها فههههي البيئههههة لحمايههههة القانونيههههة اآلليههههات مختلههههف
 خلههههههص الدراسههههههة خههههههالل تحتههههههها،ومن تنضههههههوي التههههههي والعناصههههههر البيئههههههة مفهههههههوم ومضههههههمون الحمايههههههة
 : التالية النتائ  معرفة إلى من الباحث

 بمظهههههاهر المتعلقهههههة البيئيهههههة للقواعهههههد والعلمهههههي التقنهههههي الطهههههابع تفعيهههههل علهههههى ركهههههزت اإلصهههههالحات أن -
 .التلوث

 اإليكولوجيههههههة األضههههههرار فههههههي المتسههههههببين تحميههههههل يفهههههه األوفههههههر بالقسههههههط المههههههدني القضههههههاء يحضههههههى -
 . مسؤولياتهم تبعات

 الحهههههههههههههههديث الطهههههههههههههههابع ذات الخالصهههههههههههههههة اإليكولوجيهههههههههههههههة األضهههههههههههههههرار إصهههههههههههههههالح عمليهههههههههههههههة تواجهههههههههههههههه -
 للعناصههههههر واضهههههح قهههههانوني لمركهههههز الكالسهههههيكي القههههههانوني التكييهههههف بإنكهههههار أوالهمههههها صهههههعوبتين،تتعلق

 فههههههي الثانيهههههة الصههههههعوبة ،وتتمثهههههل ألحههههههد لوكهههههةمم الغيههههههر اإليكولوجيهههههة والعالقههههههات الطبيعيهههههة واألمهههههال 
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 األضهههههرار عهههههن المدنيهههههة المسهههههؤولية إلثهههههارة الههههدعوى بتحريههههه  المتعلقهههههة التقليديهههههة القواعهههههد مالئمهههههة عههههدم
 .اإليكولوجية

 إلهههههى بالبيئهههههة الماسهههههة اإلجراميهههههة السهههههلوكيات ردع فهههههي األهميهههههة بهههههال  دورا الجنهههههائي القضهههههاء يهههههؤدي -
 . المدني الردع جانب

 التههههههدهور أن إال البيئههههههة بحمايههههههة المتعلقههههههة الوقائيههههههة القانونيههههههة اآلليههههههة القواعههههههد وجههههههود مههههههن بههههههالرغم -
 .الجزائر في البيئة حالة حول الوطنية التقارير إليه تشير كما مستمرا، يزال ال البيئي

 للجانهههههههب افتقادههههههها مههههههن الههههههرغم وعلههههههى أنههههههه الدراسههههههة هههههههذه فههههههي الباحههههههث علههههههى قولههههههه نسههههههتطيع ومهههههها
 فعاليهههههههة لمهههههههدى تقيهههههههيم إصهههههههدار تهههههههم أنهههههههه إال بالبيئهههههههة الماسهههههههة للجهههههههرائم لكمهههههههيا التحليهههههههل أو الميهههههههداني
 مهههههههن الكثيهههههههر فهههههههي أفادتنههههههها الدراسهههههههة أن إال ذلههههههه  مهههههههن ،وبهههههههالرغم البيئهههههههة لحمايهههههههة القانونيهههههههة اآلليهههههههات
 فهههههي للبيئهههههة القانونيهههههة الحمايهههههة علهههههى فيهههههه تعرضهههههنا والهههههذي منهههههها القهههههانوني الجانهههههب وخاصهههههة الجوانهههههب
 .الجزائر

 :  ــيةالثانـ الدراسـة-

 بكليههههههة بعنابههههههة مختههههههار بههههههاجي بجامعههههههة" سههههههمير قريههههههد" الطالههههههب الدراسههههههة هههههههذه بإنجههههههاز قههههههام
/ 2005 سههههنة التنميههههة اجتمههههاع علههههم ،تخصههههص االجتمههههاع علههههم قسههههم واالجتماعيههههة اإلنسههههانية العلههههوم
 البيئيههههههة الثقافههههههة نشهههههر فههههههي التلههههههوث ومكافحهههههة البيئههههههة لحمايههههههة الوطنيهههههة الجمعيههههههة دور بعنهههههوان 2006

 فههههي طرحههههت وقههههد حالههههة كدراسههههة التلههههوث لمكافحههههة الوطنيههههة للجمعيههههة ميدانيههههة الدراسههههة ههههههذ واعتبههههرت
 :وهما رئيسيين تساؤلين الدراسة هذه

 البيئية؟ الثقافة نشر في التلوث لمكافحة الوطنية للجمعية الفعلي الدور هو ما-

 الجمعية؟ هذه عمل تعيق التي والمشكالت المعوقات هي ما-

 تقريبههههها كلههههها والمتمثلهههههة الموضههههوع ههههههذا لدراسههههة األهههههداف مهههههن مجموعههههة الباحهههههث حههههدد حيههههث
 حهههههول وبهههههاألخص المختلفهههههة ومؤسسهههههاته المهههههدني المجتمهههههع حهههههول وشهههههاملة عامهههههة لمحهههههة إعطهههههاء فهههههي



 للدراســــة المنهجي اإلطار                          : األول الفـــصل

 

35 
 

 البيئيهههههة الثقافهههههة نشهههههر فهههههي الجمعيهههههة ههههههذه بهههههه تضهههههطلع الهههههذي البيئهههههي الهههههدور وكهههههذا البيئيهههههة الجمعيهههههات
 . الجمعية هذه عمل تعترض التي للمعوقات إضافة

 لتحليهههههل أساسهههههي بشهههههكل الحالهههههة دراسهههههة مهههههنه  علهههههى الدراسهههههة ههههههذه فهههههي الباحهههههث اعتمهههههد وقهههههد
 البحثيهههههة بهههههاألدوات االسهههههتعانة تمهههههت علميهههههة نتهههههائ  إلهههههى الوصهههههول أجهههههل ومهههههن الظهههههاهرة ههههههذه وتفسهههههير
 : في تمثلت والتي للدراسة المناسبة

 .الجمعية أعضاء شملت والتي والمقننة الحرة بنوعيها المقابلة -

 وسهههههير بتنظهههههيم المتعلقهههههة والمراسهههههيم والقهههههوانين الرسهههههمية الجرائهههههد فهههههي والمتمثلهههههة والسهههههجالت الوثهههههائق -
  .الجمعيات

 البيئههههة وحمايههههة التلههههوث لمكافحههههة الوطنيههههة الجمعيههههة أن علههههى أكههههدت نتههههائ  إلههههى خلههههص وقههههد
 منههههههها ومشههههههكالت عوائههههههق عههههههدة عملههههههها يعتههههههرض أنههههههه إال البيئيههههههة الثقافههههههة نشههههههر فههههههي كبيههههههر دور لههههههها

 لمزاولهههههة الوصهههههية الجههههههات طهههههرف مهههههن أحيانههههها المعطهههههاة االقتراحهههههات علهههههى الموافقهههههة دمعههههه فهههههي إداريهههههة
 لتمويهههههههههههههههههل الماليههههههههههههههههة المقر،واإلعتمهههههههههههههههههادات وجههههههههههههههههود كعهههههههههههههههههدم والماديههههههههههههههههة التوعويهههههههههههههههههة النشههههههههههههههههاطات

 . االتصال ونقص كالوقت مادية الغير والمشكالت النشاطات،القاعات

 :الثالـــثة الدراســة-

 – 2004 القضهههههائية لسهههههنة للقضهههههاء العليههههها المدرسهههههة إجهههههازة لنيهههههل تخهههههرج مهههههذكرة فهههههي وتتمثهههههل
 البيئهههههة لحمايهههههة القانونيهههههة الجوانهههههب الباحهههههث فيهههههها ،أبرزسهههههفيان قهههههري بهههههن الطالهههههب إعهههههداد مهههههن 2005
" الجزائهههههري التشههههريع ظهههههل فههههي البيئههههة لحمايهههههة القههههانوني النظهههههام" عنههههوان تحههههت الجزائهههههري التشههههريع فههههي

 األول الفصههههل فههههي التمهيههههدي،تناول لفصههههلا إلههههى باإلضههههافة فصههههول ثههههالث إلههههى الدراسههههة قسههههم حيههههث
 علهههههى المترتبهههههة الجهههههزاءات الثهههههاني الفصهههههل فهههههي ،وتنهههههاول البيئهههههة بحمايهههههة الكفيلهههههة اإلداريهههههة اإلجهههههراءات
 بحمايههههههة الكفيلههههههة الهيئههههههات إلههههههى فيههههههه تطههههههرق فقههههههد الثالههههههث الفصههههههل أما،القانونيههههههة اإلجههههههراءات مخالفههههههة
 .وترقيتها البيئة

 التشههههههريع فههههههي البيئههههههة لحمايههههههة القانونيههههههة جوانهههههبال أهههههههم عههههههن الكشههههههف الدراسههههههة أهههههههداف ومهههههن
 بهههههدورها والتهههههي القطاعهههههات مختلهههههف فهههههي الموجهههههودة القانونيهههههة النصهههههوص إبهههههراز خهههههالل مهههههن الجزائهههههري
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 لقهههههانون التشهههههريعي التطهههههور عهههههن الكشهههههف الجزائر،ومحاولهههههة فهههههي البيئهههههة لحمايهههههة الفعالهههههة األداة تشهههههكل
 النتههههههائ  جملهههههة الغربهههههي،ومن العهههههالم فهههههي البيئهههههي بالتشهههههريع مقارنتهههههه مهههههع الجزائهههههر فهههههي البيئهههههة حمايهههههة
 :هي هذه دراسته في الباحث عليها توصل التي

 جهههههههاز وجههههههود يتطلههههههب الواقههههههع أرض علههههههى وتنفيههههههذه البيئههههههة لحمايههههههة القههههههانوني النظههههههام تجسههههههيد أن -
 السهههههليم التطبيهههههق علهههههى ويسههههههر الشهههههرعية كنهههههف فهههههي يعمهههههل القمهههههة إلهههههى القاعهههههدة مهههههن فعهههههال تنفيهههههذي
 المشههههاركة مههههن الحقيقههههة األهههههداف تعتبههههر تههههدهورها ومنههههع وترقيتههههها البيئههههة ىعلهههه الحفههههاظ أن،و  للقههههانون

 مههههههههن العديههههههههد وصههههههههيانة الممارسههههههههات مههههههههن جملههههههههة لتحقيههههههههق تهههههههههدف تبقههههههههى الفعالههههههههة،التي الجماهيريههههههههة
 .المبادئ

 تحتهههههههوي التهههههههي التشهههههههريعية والنصهههههههوص التنظيميهههههههة الهياكهههههههل تتهههههههوفر لهههههههم مههههههها ذلههههههه  يهههههههتم وال 
 اإلطههههالع مههههن تمكينههههه ،وكههههذا وثقافيهههها فكريهههها وبنائههههه البيئيههههة القضههههايا لخدمههههة جهههههوده وتههههنظم المههههواطن

 أمههههام عائقهههها تقههههف التههههي العقبههههات وتجههههاوز التقاضههههي فههههي حقههههه كفالههههة علههههى عههههالوة المعلومههههات علههههى
 .تفاعله دون وتحول قدراته تنمية

 عنهههههههد وخاصهههههههة دراسهههههههتنا مهههههههع الجوانهههههههب مهههههههن العديهههههههد فهههههههي القانونيهههههههة الدراسهههههههة ههههههههذه تشهههههههتر  
 البيئهههههة لحمايهههههة القانونيهههههة األبعهههههاد إلهههههى الباحهههههث تطهههههرق حيهههههث منهههههها، انونيالقههههه الجانهههههب إلهههههى التطهههههرق

 البيئة،وعليههههههه علههههههى المههههههؤثر الوحيههههههد العامههههههل يكههههههون ويكههههههاد بههههههل العوامههههههل أهههههههم باعتبههههههاره التلههههههوث مههههههن
 .البيئية المشكالت من الوقاية حول مرتكزة الحماية هذه فإن البيئة حماية على نتكلم فحينهما

 :الرابعة الدراسة-

 مكافحتههههههها وطههههههرق تأورغههههههاء بمنطقههههههة البينيههههههة المشههههههكالت: بعنههههههوان الرابعههههههة الدراسههههههة جههههههاءت
 علهههههى الدراسهههههة لههههههذه الجغرافهههههي المجهههههال كهههههان ،حيهههههث2008، التهههههأورغي بركهههههة مفتهههههاح باسهههههمة للباحثهههههة
 . الليبية العربية بالجمهورية تأورغاء منطقة

 الجغرافيهههههههها تخصههههههههص, الميدانيههههههههة الحقليههههههههة الدراسههههههههات مههههههههن الدراسههههههههة هههههههههذه تعتبههههههههر الدراسههههههههة طبيعههههههههة
 .2008 سنة إنجازها تاري  كان ،والتي الطبيعية

 " مكافحتها وطرق تأورغاء بمنطقة البيئية المشكالت" بعنوان الدراسة هذه: البحث إشكالية



 للدراســــة المنهجي اإلطار                          : األول الفـــصل

 

37 
 

 اعتمهههههههدت ،حيث"واإلنسهههههههان البيئيهههههههة المشهههههههكالت بهههههههين المتبادلهههههههة العالقهههههههة فهههههههي إشهههههههكاليتها وتلخصهههههههت
 أدوات تنوعهههههههت  البيانهههههههات جمهههههههع بهههههههأدوات واسهههههههتعانت ،كمههههههها األنثروبولهههههههوجي المهههههههنه  علهههههههى الباحثهههههههة

 . وخرائط واستمارة مالحظة من البيانات جمع

 حصهههههل التهههههي القالئهههههل الدراسهههههات مهههههن الدراسهههههة ههههههذه تعهههههد: منهههههها واالسهههههتفادة الدراسهههههة تقيهههههيم 
 واحههههههدة منطقههههههة فههههههي مجملههههههة البيئيههههههة المشههههههكالت مههههههن عههههههدد بدراسههههههة اهتمههههههت والتههههههي الباحههههههث عليههههههها
 بشهههههكل المالحظهههههة بيانهههههات وضهههههفت حيهههههث الميدانيهههههة الدراسهههههة فهههههي خاصهههههة الحاليهههههة ادراسهههههته وأفهههههادت
 منطقههههة فههههي ومشههههكالتها البيئههههة عههههن شههههاملة صههههورة يعطههههي بشههههكل العامههههة النتههههائ  لخصههههت كمهههها جيههههد

 مهههههن جهههههدا قريبهههههة كانهههههت حيهههههث بامتيهههههاز إنسهههههانية الدراسهههههة كانهههههت كمههههها,بليبيا تاورغهههههاء منطقهههههة الدراسهههههة
 . االجتماع علم في الدراسة نمط

 الدراسههههههة ظههههههاهرة عههههههن البيانههههههات مههههههن بقههههههدر السههههههابقة الدراسههههههات أمههههههدتنا لقههههههد عامههههههة وبصههههههفة
 الدراسهههههة لمشهههههكلة عامهههههة صهههههورة رسهههههم فهههههي سهههههاعدتنا كمههههها فهههههراغ، مهههههن نبهههههدأ ال جعلنههههها معرفهههههي ورصهههههيد
 ومحاولههههة الدراسههههة خطههههة إعههههداد حيههههث مههههن سههههواء إلجراءاتههههها ومقتههههرح للدراسههههة عههههام تصههههور وتحديههههد
 اختيههههههار وكيفيههههههة تههههههههساؤالها صههههههياغة أو ومنهجههههههها مفاهيمههههههها تحههههههههديد يههههههثح أومههههههن االشههههههكالية بلههههههورة
 .البيانات جمع أدوات وكذا الدراسة عينة
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 الفصل الثاني:

ئةسوسيولوجيا حماية البي  
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 :تمهيد
 لمجموعهههههة االهتمهههههام مهههههن كبيهههههرا حيهههههزا أخهههههذت التهههههي العالميهههههة القضهههههايا إحهههههدى البيئهههههة تعتبهههههر

 تشهههههههكل وبحثيهههههههة،كما علميهههههههة عاههههههههدوم سياسهههههههية دوائهههههههر أو كانهههههههت إعالميهههههههة سهههههههواء المؤسسهههههههات مهههههههن
 العلههههوم هههههذه ابههههرز مههههن السوسههههيولوجيا تعتبههههر العلميههههة،إذ التخصصههههات مههههن لكثيههههر خصههههبا موضههههوعا

 .االخيره لهذه اهتماما أعطت التي
 اليههههههوم أخطههههههار والنتائ ،أمهههههها األسههههههباب معروفههههههة الماضههههههي فههههههي الخطههههههر أوجههههههه كانههههههت حيههههههث

 عواقبهههههههههه فهههههههههي نهههههههههتحكم أو بابهوأسههههههههه مصهههههههههادره نعهههههههههدد أن علينههههههههها يتعهههههههههذر الهههههههههذي النهههههههههوع مهههههههههن فههههههههههي
دارات الحكومهههههههات خهههههههالل مهههههههن إدارتهههههههها أو عليهههههههها السهههههههيطرة يمكهههههههن ال الالحقهههههههة،والتي  وال الحهههههههدود وا 

 النهههههات  المنههههاخي التغيههههر المخههههاطر هههههذه أمثلههههة ومههههن عنههههها الناتجههههة األضههههرار عههههن التعههههويض يمكههههن
 . الالعقالني التصنيع في إنسانية أنشطة عن

 صهههههههههههارت فقهههههههههههد البيئيهههههههههههة الدراسهههههههههههات علهههههههههههى يقهههههههههههياالمبر  الطهههههههههههابع هيمنهههههههههههة بهههههههههههالرغم 
 والتههههههي للمجتمهههههع الثقافيهههههة والخصههههههائص الطبيعيهههههة العالقهههههة لفهههههههم تجتههههههد السوسهههههيولوجية االهتمامهههههات

 وسياسهههههي واجتمهههههاعي اقتصهههههادي مجهههههال فهههههي وقهههههانوني دولهههههي مؤسسهههههاتي اهتمهههههام بهههههروز فهههههي سهههههاهمت
 التههههههدخل هههههههدفها ةالبيئهههههه وحمايههههههة للبشههههههر البيئيههههههة الحاجههههههة حسههههههب وأسسههههههها مبادئههههههها تكييههههههف مهمتههههههه
 سهههههنحاول مههههها وههههههذا والبيئهههههة االسهههههتدامة تجسهههههيد علهههههى والعمهههههل البيئيهههههة التوعيهههههة ونشهههههر البيئهههههة لحمايهههههة
 .الفصل هذا خالل عرضه
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 (تأثر و تأثير) واإلنسان البيئة عالقة -: أوال
 :بالبيئة اإلنسان عالقة مراحل -1-1

 التههههههههأثير مهههههههدى علههههههههى الدالهههههههة اهدوالشههههههههو  األمثلهههههههة مههههههههن بالعديهههههههد اإلنسههههههههاني التهههههههاري  ويزخهههههههر
 النمههههههههو لتحقيههههههههق الطويلههههههههة مسههههههههيرته خههههههههالل الطبيعيههههههههة البيئههههههههة فههههههههي اإلنسههههههههان تركههههههههه الههههههههذي أوالتههههههههأثر

 إنسهههههههان إلهههههههى وصهههههههوال النباتههههههات وجمهههههههع القهههههههنص علهههههههى عهههههها  الهههههههذي األول باإلنسهههههههان والتنمية،بههههههدءا
 .الحالي العصر

 :الصيد مرحلة 1-1-1
 بدائيههههههههة بطريقههههههههة االقتصههههههههادي النشههههههههاط اإلنسههههههههان فيههههههههها مههههههههارس مرحلههههههههة أول هههههههههذه تعتبههههههههر 
 كههههههذل  وقههههههام الغذائيههههههة حاجاتههههههه لسههههههد والحشههههههرات النباتههههههات وجههههههذور الثمههههههار، بقطههههههف فقههههههام وبسههههههيطة،
 سهههههلوكا كهههههان المرحلهههههة ههههههذه فهههههي سهههههلوكه فهههههإن ،وبالتهههههالي ال ...البريهههههة والحيوانهههههات األسهههههما ، بصهههههيد
 بطريقهههههههة سهههههههتغاللهاا علهههههههى عمهههههههل الطبيعيهههههههة،حيث البيئهههههههة54مهههههههع اإليجهههههههابي بالتفاعهههههههل تميهههههههز فطريههههههها،
 .احتياجاته تقتضيها ما وفق عقالنية

 الهههههذي والحيههههز النهههههاس بههههين بهههههالتوازن يتسههههم السههههنين آالف مهههههدى علههههى اإلنسهههههان تههههاري  وكههههان
 اسههههتهالكهم ومعههههدالت بطيئههههة خطيههههة بمعههههدالت تزايههههد فههههي كههههان البشههههر عههههدد ألن ذلهههه  فيههههه يعيشههههون
 العمليهههههات تسهههههتوعبه ممههههها كانهههههت منشهههههاطه مخلفهههههات مهههههن ومخرجهههههاتهم هينهههههة كانهههههت الطبيعيهههههة للمهههههوارد
 فهههههي اإلنسهههههان فحاجهههههات ،بالتهههههالي الهههههذات تنظيهههههف علهههههى البيئهههههة قهههههدرة حهههههدود فهههههي أي الطبيعيهههههة البيئيهههههة
 الطبيعية،وهههههههذا بيئتههههههه مههههههع وانسههههههجام تههههههوازن حالههههههة فههههههي عهههههها  لههههههذل  محههههههدودة كانههههههت المرحلههههههة هههههههذه
 احتياجاتههههه يشههههبع ناإلنسهههها كههههان البدايههههة فههههي" بقولههههه الفكههههرة هههههذه حجههههاب منيههههر محمههههد الباحههههث ويؤكههههد

 لهههههم المرحلهههههة ههههههذه وفهههههي احتياجاتهههههه عهههههن مواردهههههها تزيهههههد طبيعيهههههة بيئهههههة فهههههي نشهههههأ فقهههههد أقهههههل، بمجههههههود
 55".المحيطة البيئة في بوضوح اإلنسان يؤثر ولم البيئة، توازن يختل
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 : الرعي مرحلة  1-1-2
 مهههههن تمكهههههن بعهههههدما أنهههههه الصهههههيد،ذل  مرحلهههههة عقهههههب المرحلهههههة ههههههذه إلهههههى اإلنسهههههان انتقهههههل لقهههههد

 يربهههههههي أن مهههههههن والقهههههههنص،تمكن الصهههههههيد، أغهههههههراض فهههههههي تسهههههههاعده كانهههههههت التهههههههي الحيوانهههههههات سههههههتئناسا
 وراء تتنقههههههل الجماعهههههة فكانهههههت بالتنقههههههل المرحلهههههة ههههههذه منهههههها،وتتميز ويقتههههههات بهههههها ويعتنهههههي الحيوانهههههات

 نتيجهههههههة الحيهههههههوان بمنتجهههههههات النهههههههاس ينتفهههههههع الطبيعية،وبهههههههذل  المراعهههههههي علهههههههى تعهههههههي  المراعي،حيهههههههث
 .56الحيوان اسواستئن المنتظم الرعي

 نتيجهههههة الطبيعيهههههة البيئهههههة تهههههوازن فهههههي االخهههههتالل عوامهههههل تظههههههر بهههههدأت المرحلهههههة ههههههذه وخهههههالل
 مهههههن ذلههههه  األرض،ويتضهههههح إنتاجيهههههة علهههههى سهههههلبا أثهههههر ممههههها الغابهههههات، وقطهههههع الرعهههههي فهههههي اإلفههههراط
 القديمههههههةوعبر الحضههههههارات زمههههههن منههههههذ األوروبيههههههة الههههههدول منههههههه عانههههههت الههههههذي األرض تههههههدهور خههههههالل

 وسويسههههههرا أيرلنههههههدا بينههههههها ومههههههن- األخيههههههرة هههههههذه عانههههههت النهضههههههة،حيث وعصههههههر الوسههههههطى العصههههههور
 الناتجههههههة واألضههههههرار الجههههههائر الرعههههههيو  التصههههههحر عههههههن جمالنهههههها الخههههههراب مههههههن -أخههههههرى ودول وأسههههههبانيا

 األقويههههههاء األراضههههههي مههههههال  تههههههدمير عههههههن فضههههههال هههههههذا لخصههههههوبتها التربههههههة وفقههههههدان الفيضههههههانات عههههههن
 ممههههها لألغنهههههام، الكثيهههههف السهههههنوي لرعهههههيا خهههههالل مهههههن والجنهههههوبي األوسهههههط السههههههل مهههههن واسهههههعة أجهههههزاء
 57.وخصوبتها التربة وتغيير األرض تعرية إلى أدى

 البيئهههههههة لمهههههههوارد اإلنسهههههههان اسهههههههتغالل نطهههههههاق مهههههههن وسهههههههعت المرحلهههههههة ههههههههذه أن القهههههههول ويمكهههههههن
 .فيها يعي  التي الطبيعية البيئة توازن على أثر والذي الرعي في اإلفراط نتيجة الطبيعية

 : الزراعة مرحلة  1-1-3
 الرعههههههي ومرحلههههههة الحيوانههههههات وصههههههيد الثمههههههار، جمههههههع مرحلههههههة بعههههههد المرحلههههههة هههههههذه جههههههاءت دلقهههههه

 مههههههههدارج فههههههههي يتههههههههدرج وأخههههههههذ فيههههههههها، حياتههههههههه واسههههههههتقرت بههههههههاألرض اإلنسههههههههان حيههههههههاة ارتبطههههههههت بحيههههههههث
 علههههههههى السههههههههدود بعههههههههض وشههههههههيد القنههههههههاطر أقههههههههام حيههههههههث فشههههههههيئا، شههههههههيئا اختراعاتههههههههه الحضههههههههارة،وتعددت

 سهههههيطرة ازدادت وقهههههد للهههههري جديهههههدة ونظهههههم أسهههههاليب إبهههههداع علهههههى زيهههههادة مياههههههها، فهههههي للهههههتحكم األنههههههار
 المحاصهههههههههيل،وربى وأنهههههههههت  الزراعيهههههههههة اآلالت اسهههههههههتخدم حينمههههههههها الطبيعهههههههههة عناصهههههههههر علهههههههههى اإلنسهههههههههان
 أههههههم اإلنسهههههان صهههههار كسهههههائه،وبهذا فهههههي وأوبارهههههها غذائهههههه فهههههي وألبانهههههها لحومهههههها ليسهههههتهل  الحيوانهههههات
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 اإلنسههههههان أنشههههههطة لههههههفخ األخههههههرى البيئههههههة عنههههههاص بقيههههههة تقريبهههههها واختفههههههت االسههههههتهال  مههههههن عنصههههههر
 58.العديدة

 نتيجههههة الطبيعيههههة بالبيئههههة أضههههرارا يلحههههق الزراعههههي اإلنسههههان نشههههاط بههههدأ المرحلههههة هههههذه وخههههالل
 ههههههذا وفهههههي األرض إنتاجيهههههة علهههههى سهههههلبا أثهههههر الغابات،ممههههها وقطهههههع التربهههههة وتآكهههههل الرعهههههي فهههههي اإلفهههههراط
 ظههههههور لهههههدى هبههههه اإلخهههههالل وقهههههع الطبيعهههههة تهههههوازن" أن إلهههههى عيسهههههى اهلل نعمهههههة الباحثهههههة تشهههههير الصهههههدد
 البههههههدائي اإلنسههههههان مشههههههكلة يههههههزل ولههههههم الغههههههذاء وكههههههان الزراعههههههة نمههههههو أمههههههام كعههههههائق البدائيههههههة الطبيعههههههة

 إنتههههههههاج مههههههههن واإلفههههههههادة بههههههههالقنص مشههههههههكلته البههههههههدائي حههههههههل وقههههههههد الحيههههههههوان مشههههههههكلة والمعاصههههههههر،وكذل 
 كانههههههت التههههههي غاباتههههههها مههههههن وجردههههههها األرض فههههههزرع الغههههههذائي مسههههههتواه يرفههههههع أن أراد لكنههههههه الطبيعههههههة،

 59."شاسعة ساحاتم تغطي
 نشههههاطهم بههههأن النههههاس بعههههض علههههم لمهههها أنههههه إلههههى الصههههدد هههههذا فههههي اإلشههههارة ينبغههههي أنههههه غيههههر

 مهههههثال القهههههدماء لحمايتها،فالصهههههينيون الطهههههرق بعهههههض فتعلمهههههوا البيئهههههة علهههههى سهههههلبية أثهههههار لهههههه الزراعهههههي
 واليونههههههههانيون الممارسههههههههة سههههههههوء نتيجههههههههة المزروعههههههههة األراضههههههههي تههههههههردي عههههههههدم لكفالههههههههة مفتشههههههههين عينههههههههوا

دارة بالتربة العناية عن كتبوا القدماء والرومان  .األرض وا 
 اآلن نصههههههفه عمههههها معهههههروف تعبيهههههر أول اعتبهههههاره يمكهههههن مههههها القهههههوانين فهههههي أفالطهههههون فكتهههههب 

 اإلنسههههان بحههههث ونتيجههههة السههههنين آالف خههههالل بأنههههه القههههول يبقههههى أنههههه علههههى الملههههوث، تغههههريم مبههههدأ بأنههههه
 ديهههههههل وأوضهههههههح بأكملههههههها، حضهههههههارات اختفهههههههاء حههههههدث للزراعهههههههة جديهههههههدة وأراضههههههي نفهههههههوذ منهههههههاطق عههههههن

 بهههههالقرب إفريقيههههها شهههههمال حضهههههارة تهههههدهور والحضهههههارة،عن الفوقيهههههة التربهههههة: القهههههوى كتابهمههههها فهههههي وكهههههارتر
 الزراعهههههة إلهههههى رومههههها عمهههههدت الروماني،حيهههههث الغهههههزو نتيجهههههة -الحاليهههههة تهههههونس-القديمهههههة قرطهههههاج مهههههن

 وحتههههههى التههههههاري  مههههههر علههههههى النههههههاس إفقههههههار إلههههههى أدى ممهههههها المحصههههههول، انخفههههههاض لتعههههههويض الكثيفههههههة
 والرعهههههي الزراعهههههة نتيجهههههة جديهههههدة زراعيهههههة أراضهههههي عهههههدة اسهههههتنزاف إلهههههى ذلههههه  ّ أدى كمههههها الهههههراهن وقتنههههها

 .األبد إلى األرض تدمير إلى النهاية في وأدى اإلنتاجية تدهور في ساهم الكثيف،مما
 :الصناعة مرحلة 1-1-4

 -العشههههههههرين القههههههههرن بدايههههههههة منههههههههذ الصناعية،وخاصههههههههة الثههههههههورة انطههههههههالق مههههههههع -تفاقمههههههههت لقههههههههد 
 ههههههي األولهههههى الظهههههاهرة -:البيئيهههههة المنظومهههههة ههههههذه فهههههي االخهههههتالل بهههههدء إلهههههى أدتههههها بارزتهههههان انظاهرتههههه
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 اإلنسههههان،إذ فقههههر تعههههاظم إلههههى أدى ممهههها ومذهلههههة سههههريعة تصههههاعدية بصههههورة العههههالم سههههكان عههههدد تزايههههد
 أن فههههههي الثانيهههههة الظهههههاهرة الهههههديموغرافي،أما النمهههههو اإلطهههههار ههههههذا فهههههي االقتصهههههادية التنميهههههة تواكهههههب لهههههم

 فههههههي يسههههههتهل  إنسههههههان المصههههههنعة،هو البلههههههدان فههههههي القرن،والسههههههيما هههههههذا مههههههن الثههههههاني فالنصهههههه إنسههههههان
 أكثههههههر اسههههههتنزاف العقالنههههههي وغيههههههر المفههههههرط االسههههههتهال  هههههههذا نتههههههائ  حاجتههههههه،ومن مههههههن أكثههههههر الواقههههههع
 عالمهههههات عليهههههها أحيانا،فبهههههدت الفعليهههههة طاقاتهههههها تجهههههاوز عطهههههاء منهههههها طلهههههب التهههههي الطبيعيهههههة للمهههههوارد
 60.واالختالل التدهور

زاء  حهههههههدة مهههههههن للتخفيهههههههف وقائيهههههههة إجهههههههراءات تبنهههههههي إلهههههههى دول عهههههههدة لجهههههههأت الوضهههههههع ههههههههذا وا 
 فهههههي النفايهههههات مهههههن للهههههتخلص التشهههههريعات مهههههن الكثيهههههرة الشهههههأن ههههههذا فهههههي فأصهههههدرت والتلهههههوث، التهههههدهور
 فعلهههههههي نجهههههههاح دون ذلههههههه  تلويثههههههها،ولكن األكثهههههههر المؤسسهههههههات تضهههههههبط أن حاولهههههههت مثال،كمههههههها الشهههههههوارع

 القههههههرن فههههههي البيئيههههههون الدارسههههههون أعههههههرب ،ولهههههههذا(1917 وقههههههانون1810 لعههههههام اإلمبراطههههههوري القههههههرار)
 للنهضههههههههة الطبيعي،نتيجههههههههة للمنظههههههههر البشههههههههري التحويههههههههل آثههههههههار بشههههههههأن قلقهههههههههم عههههههههن عشههههههههر التاسههههههههع

 الهههوعي بهههأن القهههول يمكهههن أنهههه علهههى البيئهههة وتهههدهور التلهههوث حهههدوث فهههي سهههببا كانهههت التهههي الصهههناعية
 .الستينات بداية في إال يحدث لم التصنيع بمخاطر

 الربيهههههههع 1962 عهههههههام نشهههههههر كتهههههههاب بالبيئهههههههة االهتمهههههههام تطهههههههور فهههههههي البهههههههارزة العالمهههههههات ومهههههههن
 بالكيماويهههههههات البيئهههههههة لتلهههههههوث البالغهههههههة اآلثهههههههار أبهههههههرز ،والهههههههذيكارســـــــون راشـــــــيل لمؤلفتهههههههه الصهههههههامت

 بقاءها،ونتيجههههههة تهههههههدد لمخههههههاطر تتعههههههرض جميعهههههها الحيههههههة والكائنههههههات اإلنسههههههان أن الصناعية،وأوضههههههح
 السهههههبعينات بدايهههههة شهههههكلت بالتنميهههههة،حيث وربطهههههها بيئهههههةال علهههههى بالمحافظهههههة يههههههتم اإلنسهههههان بهههههدأ لهههههذل 
 الدراسههههههات مههههههن العديههههههد فههههههي ذلهههههه  البيئية،وتجسههههههد بالقضههههههايا االهتمههههههام مسههههههتوى علههههههى تحههههههول نقطههههههة

 1967 سهههههنة بيئي،ففهههههي منظهههههور مهههههن التنميهههههة قضهههههايا عالجهههههت التهههههي والمهههههؤتمرات العلميهههههة والبحهههههوث
 .كبير أمر البيئي التلوث مخاطر بأن أكثر الدولي للمجتمع تأكد

 األول الههههههدولي المههههههؤتمر عقههههههد -المتحههههههدة لألمههههههم العامههههههة الجمعيههههههة - قههههههررت الغههههههرض ولهههههههذا
 األزمهههههههة أن التهههههههذكير ينبغهههههههي أنهههههههه ،علهههههههى1972 سهههههههتوكهولم مدينهههههههة فهههههههي المخهههههههاطر لههههههههذه للتصهههههههدي
 الجههههههههههود فهههههههههي تبهههههههههاطؤا أحهههههههههدثت 1985 -1975 مهههههههههن الممتهههههههههدة الفتهههههههههرة شههههههههههدتها التهههههههههي البتروليهههههههههة
 الصههههههناعيون يواجههههههه كههههههان الههههههذي االهتمههههههام مههههههن خففههههههت الطاقههههههة زمههههههةفأ البيئههههههة، بمشههههههاكل واالهتمههههههام

                                                           
 العدد والعلوم، والثقافة للتربية العربية المنظمة عن ونس بت الصادرة للثقافة، العربية لمجلة،االبيئية والتوعية اإلعالم اقعو:  مصطفى زكريا60
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 المضههههههههههادة لإلجههههههههههراءات االقتصههههههههههادية اآلثهههههههههار عههههههههههن يتسههههههههههاءلون عنهههههههههدها ،وبههههههههههدأو البيئههههههههههة لمشهههههههههاكل
 محاربهههههة بموضهههههوع العهههههام الهههههرأي اهتمهههههام وفهههههق وزنههههها أكثهههههر االقتصهههههادية المخهههههاطر للتلوث،وأصهههههبحت

 61.لعظمىا الكوارث لوال جاذبيته يستعيد يكن لم الذي التلوث

 التصههههنيع بآثههههار االهتمههههام بتههههدني بههههدايتها فههههي تميههههزت المرحلههههة هههههذه أن القههههول يمكههههن وعليههههه
 االجتماعيهههههة الجوانهههههب إهمهههههال الطبيعية،وكهههههذا المهههههوارد واسهههههتنزاف التلهههههوث فهههههي والمتمثلهههههة البيئهههههة علهههههى

 بيههههههههرةالك) الطبيعيههههههههة ببيئتههههههههه وعالقتههههههههه باإلنسههههههههان المرتبطههههههههة( السههههههههلوكيات،القيم العههههههههادات،) والثقافيههههههههة
 طريهههههههق فهههههههي السهههههههائرة والبلهههههههدان األوروبيهههههههة المصهههههههنعة البلهههههههدان بهههههههين الههههههههوة اتسهههههههاع ،وكذا(والصهههههههغيرة
 والعمههههل الجوانههههب هههههذه علههههى الحههههالي الوقههههت فههههي التركيههههز إلههههى اإلنسههههاني الفكههههر دفههههع مهههها النمو،وهههههذا

 .البيئية االعتبارات ضمن إدراجها على
 

 :بالبيئة اإلنسان لعالقة المفسرة النظريات 1-2
 إلشههههههباع بههههههأخرى أو بطريقههههههة بيئتههههههه مههههههوارد اسههههههتغالل إلههههههى  القههههههدم منههههههد اإلنسههههههان دأب دلقهههههه 
 فهههههههي االسهههههههتغالل ههههههههذا ويتهههههههرجم التكنولوجيهههههههة، الوسهههههههائل طريهههههههق عهههههههن والثانويهههههههة األساسهههههههية حاجاتهههههههه
ن المتبادلهههههة العالقهههههة صهههههورة  مهههههن العديهههههد انشهههههغل فقهههههد لهههههذا بكثيهههههر، أكثهههههر لإلنسهههههان االسهههههتفادة كانهههههت وا 

 وتعههههههههددت ،"البيئيههههههههة -اإلنسههههههههانية العالقههههههههة" قضههههههههية عليههههههههها أطلقههههههههوا والتههههههههي القضههههههههية بهههههههههذه العلمههههههههاء
 : في حصرها يمكن أنه إال المتغايرة العالقات أنواع تحدد التي النظريات

 (:Determinism) البيئية الحتمية نظرية 1-2-1
 تسههههيطر التههههي فهههههي للبيئههههة فيههههه مهههها بكههههل يخضههههع اإلنسههههان أن النظريههههة هههههذه أصههههحاب ويقههههر

 وحيههههاة نبههههاتي وغطههههاء معههههين منهههها  مههههن فيههههها بمهههها فالبيئههههة ويشههههيع، يتههههردد كمهههها لعكههههسا ولههههيس عليههههه
 عظهههههههام علههههههى البيئههههههة تههههههأثير لهههههههذل  وكمثههههههل الجوانههههههب مختلههههههف مهههههههن اإلنسههههههان علههههههى تههههههؤثر حيوانيههههههة
 تقويهههههههة علهههههههى باإليجهههههههاب تأثيرهههههههها يكهههههههون جبليهههههههة بيئهههههههة فهههههههي يعهههههههي  اإلنسهههههههان كهههههههان فهههههههإذا اإلنسهههههههان،
 التههههههأثير هههههههذا أدى وقههههههد اليههههههدين، عضههههههالت تقههههههوي هههههههيف بحريههههههة كانههههههت إذا أمهههههها األرجههههههل، عضههههههالت
 اسهههههترعى ،والهههههذي واألوربيهههههين اآلسهههههيويين بهههههين وخاصهههههة الشهههههعوب بهههههين الواضهههههح والتنهههههاقض المتبهههههاين

 .التناقض هذا لتفسير الحتمية نظرية ظهور إلى القدم منذ الفالسفة انتباه
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 : روادها 1-
 (:م 1400) خلدون ابن-

 طبههههائع فههههي المنهههها  أثههههر علههههى ببيئتههههه اإلنسههههان قههههةعال تفسههههير فههههي خلههههدون ابههههن ارتكههههز وقههههد
 وصههههفهم والههههذين السههههودان بشههههعوب لههههذل  مههههثالً  وضههههرب البشههههر، ألههههوان علههههى الهههههواء وتههههأثير الشههههعوب
 وأكثههههر وسههههروراً  فرحههههاً  أسههههرع تجعلهههههم التههههي الحههههرارة ذلهههه  فههههي والسههههبب الطههههرب وكثههههرة والطههههي  بالخفههههة
 يههههرى حيههههث اإلنسههههان حيههههاة فههههي وتأثيرههههها فيههههةالجغرا األقههههاليم عههههن خلههههدون ابههههن تحههههدث ،كمهههها انبسههههاطاً 

 سههههههكانها طبههههههائع صههههههفة وهههههههو باالعتههههههدال والخههههههامس والرابههههههع الثالههههههث يتميههههههز أقههههههاليم، سههههههبعة هنهههههها  أن
 والسهههههادس والثهههههاني األول فهههههي تقهههههع التهههههي فتلههههه  المعتدلهههههة غيهههههر األقهههههاليم ،أمههههها الههههه ... وألهههههوانهم أيضهههههاً 
 .مستأنسين غير متوحشون وسكانها والسابع

 (:م.ق 223-284)أرسطو-
 وسهههههكان أوروبههههها فهههههي البهههههاردة المنهههههاطق سهههههكان بهههههين الفهههههرق السياسهههههة عهههههن كتابهههههه فهههههي تنهههههاول 
 غيهههههر لكهههههنهم حهههههريتهم أسهههههاس كانهههههت التهههههي بالشهههههجاعة يتميهههههزون لهههههه بالنسهههههبة أوروبههههها فسهههههكان آسهههههيا،

 بزمههههههههام اإلمسهههههههها  أو السههههههههيطرة إمكانيههههههههة يفتقههههههههدون وبالتههههههههالي والتنظههههههههيم والفهههههههههم اإلدارة فههههههههي مههههههههاهرين
 جعلههههههم ممههههها الجهههههرأة إلهههههى يفتقهههههرون لكهههههنهم الفنيهههههة والمههههههارة الفكهههههر فلهههههديهم آسهههههيا سهههههكان ا،أمههههه األمهههههور

 بههههين وسههههط منطقههههة فههههي يعيشههههون كههههانوا الوقههههت ذلهههه  فههههي اإلغريههههق أن حههههين ،فههههي بغيههههرهم محكههههومين
 .المجموعتين مميزات بين يجمعون جعلهم مما واألوروبيين اآلسيويين

 (:م.ق 420) هيبوقراط-
 والريهههههاح لألمطههههار المعرضهههههين الجبههههال سههههكان أن ،"واألقهههههاليم والمههههاء الجههههو" كتابهههههه شههههار وقههههد
 الجافههههههههة المكشههههههههوفة األقههههههههاليم سههههههههكان أمهههههههها الحميهههههههدة والطبههههههههاع القامههههههههة وطههههههههول بالشههههههههجاعة يتصهههههههفون
 62.التحكم وحب القامة بنحافة فيتصفون

 :اإلنسان حياة في والتربة المنا  أثر عن" القانون روح" كتاب في تحدث :مونتسكييو-
 :منا ال -أ 
 .جسدية قوة -النفس نقاء -شجاعة: البارد المنا  
 .ضعف -مكر -جبن: الحار المنا  

                                                           
 تاري  http://www.feedo.net/Environment/Ecology/ManInteractionsWithEnvironment.htm :الموقع عن نقال 62

 .2/02/2012 الزيارة
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 :الحكومات ونوع السياسي الحد إلى التربة تأثير يصل: التربة -ب 
 .وديكتاتورية ملكي نظام=  الخصبة التربة -
 .وديمقراطية جمهوري نظام=  الفقيرة التربة -
 .الستقراروا االستقاللية=  الجزر سكان -

 :داروين شارلز- 
 وتطههههههوره اإلنسههههههان نشههههههأة فيههههههها ترجههههههع والتههههههي لههههههداروين واالرتقههههههاء النشههههههوء نظريههههههة وبظهههههههور 

 أكثههههههر األمههههههام إلههههههى البيئيههههههة الحتميههههههة نظريههههههة لتقههههههدم قويهههههها دفعهههههها أعطههههههي ممهههههها الطبيعيههههههة، البيئههههههة إلههههههى
 :ومنهم الحتمية نظرية تؤيد التي العلماء من العديد بعدها ظهر وأكثر،حيث

 (:Buckle) كلب-
( تربههههههة – غههههههذاء - منهههههها : )مههههههن بالبيئههههههة تتصههههههل عوامههههههل ثالثههههههة علههههههى برهانههههههه فههههههي واسههههههتند

 األزل، قههههههههديم منههههههههذ وجههههههههدت التههههههههي المختلفههههههههة اإلنسههههههههانية الحضههههههههارات علههههههههى مههههههههؤثرة عوامههههههههل وهههههههههى
 تهههههأثرت األوروبيهههههة الحضهههههارة أن حهههههين فهههههي التربهههههة، بخصهههههوبة تهههههأثرت وآسهههههيا أفريقيههههها فهههههي فالحضهههههارة

 الغهههههههذاء تهههههههوافر ومهههههههع منشهههههههطة، فههههههههي المعتدلهههههههة بينمههههههها العمهههههههل تعهههههههوق الشهههههههديدة فهههههههالحرارة ،بالمن       ا 
 المصههههههرية الحضههههههارة أمهههههها صههههههحيح، والعكههههههس األجههههههور وتقههههههل العمههههههل يتههههههوافر ثمنههههههه وزيههههههادة ورخصههههههه
 والتربههههههههة المالئمههههههههة الحههههههههرارة لتههههههههوافر المزدهههههههههرة الحضههههههههارات أكثههههههههر مههههههههن فهههههههههي والصههههههههينية والهنديههههههههة
 .الخصبة

 (:Victor cousin) كزن فيكتور-
 العالقههههههة فههههههي نظههههههره وجهههههههة عههههههن تعبههههههر التههههههي التاليههههههة العبههههههارات فههههههي اسههههههتنتاجاته وتههههههتلخص

 موقعههههههها عههههههن وافيههههههة معلومههههههات مهههههها لدولههههههة خريطههههههة اعطنههههههي" يههههههأتي كمهههههها وهههههههو: اإلنسههههههانية– البيئيههههههة
 لههههه  أحهههههدد أن ذلههههه  ضهههههوء فهههههي وبإمكهههههاني ومواردهههههها األخهههههرى الطبيعيهههههة ومظاهرهههههها ائههههههاوم ومناخهههههها

 ههههههذه علهههههى تنشهههههأ أن يمكهههههن دولهههههة وأي األرض، ههههههذه فهههههي يعهههههي  أن يمكهههههن اإلنسهههههان مهههههن نهههههوع أي
 ".التاري  في الدولة هذه تمثله أن يمكن دور وأي األرض،

 : نقدها -2-
 علهههههى تهههههؤثر التهههههي الهامهههههة العوامهههههل إحهههههدى تعهههههد البيئهههههة أن صهههههحيح المنطقيهههههة عهههههدم: األول الهههههرأي -

 نقههههر أن المنطقههههي مههههن ولههههيس منههههها العديههههد فهنهههها  المنفههههرد أو الوحيههههد العامههههل ليسههههت لكنههههها اإلنسههههان

http://www.feedo.net/Environment/ClimateChanges/TempratureAndQualityOfLife.htm
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 عوامههههههل أكانههههههت سههههههواء حياتههههههه فههههههي اإلنسههههههان لههههههها يخضههههههع التههههههي العوامههههههل مههههههن عامههههههل أي بحتميههههههة
 .ألشمل و األعم بمفهومها بيئية أوحتى تاريخية اجتماعية،

 مهههههن الحهههههد فهههههي أساسهههههياً  دوراً  التكنولهههههوجي التطهههههور يلعهههههب..( التكنولهههههوجي التطهههههور): الثهههههاني الهههههرأي -
 وبفضهههههل اليابهههههان مثهههههل العزلهههههة عليهههههها موقعهههههها يفهههههرض التهههههي البلهههههدان بعهههههض فمهههههثالً  البيئيهههههة العوائهههههق
 المواصهههههالت وسهههههائل بتقهههههدم معزولهههههة غيهههههر أصهههههبحت إليهههههه وصهههههلت الهههههذي الهائهههههل التكنولهههههوجي التقهههههدم

 .واالتصال
 اإلنسههههههان علههههههى البيئههههههة سههههههيطرة مههههههن يحههههههد الههههههذي والحضههههههارة التههههههاري  دور أهميههههههة: الثالههههههث يالههههههرأ -

 دور لهمهههههها وحضههههههاراتها تاريخههههههها ولكههههههن البيئيههههههة ظروفههههههها فههههههي تتشههههههابه الههههههدول بعههههههض توجههههههد حيههههههث
 .البيئية ظروفها في لها المشابهة الدول عن تماماً  يختلف أساسي

 :االختيارية النظرية  1-2-2
 فعالهههههههة إرادة تتملكهههههههه ألنهههههههه اإلنسهههههههان بإيجابيهههههههة تقهههههههر حيهههههههث تميهههههههةالح النظريهههههههة عكهههههههس وههههههههى

 أيضهههههًا، بيئتهههههه علهههههى كبيهههههرة قهههههوة لهههههه بهههههل ، فحسهههههب حياتهههههه فهههههي قهههههرارات مهههههن يتخهههههذه فيمههههها لهههههيس مهههههؤثرة
 كههههههل وتسهههههخير البيئهههههة علهههههى التههههههأثير فهههههي وااليجابيهههههة الفاعلهههههة القههههههدرة ولهههههه مخيهههههر اإلنسهههههان أن فتهههههرى
 63.ورشيدة عقالنية بطريقة يكون أن بيج االستغالل هدا أن إال لمنفعته مواردها

 :روادها -1
 (:V.Dela blache) بال  ال دى فيدال-

 دور لإلنسهههههان أن ههههههذه نظريتهههههه خهههههالل مهههههن ويهههههرى اإلمكانيهههههة المدرسهههههة مؤسسهههههي مهههههن وههههههو
 إنسهههههههانية بأنهههههههها البيئهههههههة ويصهههههههف واحتياجاتهههههههه لمتطلباتهههههههه وفقهههههههاً  وتهيئتهههههههها بيئتهههههههه تعهههههههديل فهههههههي كبيهههههههر

(Cultusel )طبيعيهههههههة وليسههههههت (Physical)، خهههههههالل مهههههههن تههههههاريخي أسهههههههاس علهههههههى دراسههههههتها ينبغهههههههي 
 حيهههههث عناصهههههرها، فهههههي التنهههههوع التهههههاري ،ويرى عبهههههر البيئهههههة مهههههع عالقاتهههههه فهههههي اإلنسهههههان جههههههود تحليهههههل
 .واليدوية اآللية مهاراته مع منها يتالءم ما يختار

مكانياته اإلنسان قدرات هو هنا الحاسم فالعامل   لسدودوا الجسور إقامة في تجسدت التي وا 
 الجسور إقامة في القديمة المصرية الحضارة ذل  على مثال وخير وغيرها، الجبلية األنفاق وشق

                                                           
 .السابق االلكتروني الموقع 63
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 السودان بالد في األخرى اإلنسانية الحضارات من وغيرها العالي السد وبناء الري ومشروعات
 .والحبشة

سحق(L.Febver) فيفر لوسيان-  (:I.Boman) بومان وا 
 ومههههههزارع الشههههههعير حقههههههول مثههههههل اإلنسههههههان فعههههههل مههههههن هههههههي يئههههههةالب مظههههههاهر أن العالمههههههان يههههههرى

 وشههههههق والسههههههدود القنههههههاطر وأقههههههام الحقههههههول نظههههههم الههههههذي وهههههههو وغيرههههههها السههههههكر وقصههههههب والقطههههههن االرز
 . يزرعها التي األرض رقعة لزيادة جديدة زراعية وأدوات أساليب واخترع والمصارف الترع

نما الزراعة على األمر يقتصر وال  المادة بتوفير كبير حد إلى رتبطت التي للصناعة يمتد وا 
 في هي التي واألسواق والمال المواصالت وسبل المهارات توفير تتطلب بدورها والتي بيئتها في الخام
 والتكنولوجيا المهارة أن حيث البيئية المقومات من أكثر البشرية المقومات على تعتمد األمر واقع

 النظرية هذه أصحاب إليها استند التي األدلة من كان المدن مواقع اختيار البشرى،و بالتواجد تتصل
 والحربية الدينية فالمدن الطبيعي تواجدها لمجرد وليس البيئة في اإلنسان وتحكم االختيار فكرة لتأييد
 . كالحماية أمنية أوعوامل كالتدين ثقافية عوامل أجل من سواء

 وثقافيهههههة اجتماعيهههههة عوامهههههل إلهههههى يرجهههههع العهههههالم فهههههي مدينهههههة ألي السهههههكاني التوزيهههههع أن كمههههها 
 وجههههود عههههدم مههههثال فنجههههد الحيههههوان إلههههى التههههأثير هههههذا ويصههههل الطبيعيههههة، العوامههههل جانههههب إلههههى وبشههههرية
 يحهههههرم الهنهههههد فهههههي فهههههالبقر أخهههههرى، بلهههههدان فهههههي بكثهههههرة وتواجهههههدها البلهههههدان بعهههههض فهههههي الحيوانهههههات بعهههههض
 . لديهم لتقديسه ذبحه

 :نقدها -2
 فهههههي للههههتحكم والديكتاتوريهههههة السههههيادة إلهههههى هبهههه يصهههههل الههههذي اإلنسهههههان دور أهميههههة فهههههي المغههههاالة

 شهههههبه السهههههيادة ههههههذه بفعهههههل عديهههههدة مشهههههاكل نشهههههوء إلهههههى يهههههؤدي ممههههها العليههههها الكلمهههههة صهههههاحب وه بيئتهههههه
 عامهههههههة تسهههههههمية تحههههههت تنهههههههدرج والتههههههي والتصهههههههحر األوزون وطبقههههههة التلهههههههوث مشههههههكالت مثهههههههل المطلقههههههة

 ".البيئي االتزان عدم مشكالت"
 (:ismProbabil) االحتمالية النظرية  1-2-3

 االختياريههههههههههة وأنصههههههههههار الحتميههههههههههة أنصههههههههههار بههههههههههين الوسههههههههههاطة بههههههههههدور النظريههههههههههة هههههههههههذه وتقههههههههههوم
 علههههى تقههههوم جديههههدة ثالثههههة نظريههههة ظهههههور إلههههى أدى ممهههها بينهمهههها الصههههراع مههههن نههههوع لوجههههود( اإلمكانيههههة)

 تهههههؤمن ال النظريهههههة وههههههذه التوافقيهههههة، النظريهههههة" اسهههههم عليهههههها يطلهههههق لهههههذا ،المختلفهههههة اآلراء ينبههههه التوفيهههههق
نمهههههها المطلقههههههة إلمكانيههههههة أو المطلقههههههة بالحتميههههههة  منهمهههههها كههههههل وتههههههأثير والبيئههههههة اإلنسههههههان بههههههدور تههههههؤمن وا 

http://www.feedo.net/Environment/Ecology/EnvironmentAndMan-Possibilism.htm
http://www.feedo.net/Environment/Ecology/EnvironmentAndMan-Possibilism.htm
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 تهههههأثير وسهههههلبية  الطبيعهههههة تهههههأثير تعهههههاظم البيئهههههات بعهههههض علهههههى فتغلهههههب متغيهههههر بشهههههكل اآلخهههههر علهههههى
 .أخرى بيئات في العكس ويكون عليها اإلنسان

 ناحيههههههة مههههههن البيئههههههة نوعيههههههة تصههههههنيف علههههههى تفسههههههيرها فههههههي النظريههههههة هههههههذه أصههههههحاب واعتمههههههد
 بههههههين العالقههههههة جههههههوهر ليشههههههكال سههههههوياً  االثنههههههان يتفاعههههههل حيههههههث أخههههههرى ناحيههههههة مههههههن اإلنسههههههان ونوعيههههههة
 مههههابين معههههها للتكيههههف اإلنسههههان قبههههل مههههن كبيههههر مجهههههود إلههههى تحتههههاج الصههههعبة واإلنسههههان،فالبيئة والبيئههههة
 هههههههاتين طرفههههههي بههههههين مجهود،ويقههههههع ألقههههههل فتسههههههتجيب السهههههههلة البيئههههههة فههههههي المتمثههههههل اآلخههههههر الطههههههرف
 يتعههههههاظم اليمهههههين ناحيهههههة اتجهنهههههها الصهههههعوبة،فكلما درجهههههة حيههههههث مهههههن متفاوتهههههة أخههههههرى بيئهههههات البيئتهههههين

 . الدور هذا يقل شماالً  اتجهنا وكلما البيئة دور
شههههباع طموحاتههههه لتحقيههههق كبيههههر بشههههكل البيئههههة مههههع يتفاعههههل الههههذي هههههو اإليجههههابي فاإلنسههههان   وا 
 بالمقارنهههههة محهههههدود ودوره والمههههههارات القهههههدرات محهههههدود إنسهههههان فههههههو السهههههلبي اإلنسهههههان أمههههها احتياجاتهههههه
 والقهههههدرات المههههههارات فهههههي مختلفهههههة بشهههههرية مجموعهههههات الطهههههرفين ههههههذين بهههههين ويقهههههع االيجهههههابي باإلنسههههان

 عديههههدة أشههههكال توضههههح هههههاألن واقعيههههة أكثههههر النظريههههة هههههذه فههههإن ثههههم ومههههن البيئههههة، علههههى التههههأثير وفههههي
 ههههههذه وتتمثهههههل غيهههههره، دون العالقهههههة ههههههذه أطههههراف إحهههههدى تميهههههز أن دون وبيئتهههههه اإلنسهههههان بهههههين للعالقههههة
 :التالي بالشكل يتضح الذي التنوع في العالقة

 .بيئية حتمية=  سلبي إنسان+  صعبة بيئة -
 .إمكانية=  سلبي إنسان+  سهلة بيئة - 
 .قيةتواف=  إيجابي إنسان+  صعبة بيئة- 
 .توافقية=  سلبي إنسان+  سهلة بيئة -
 :مختلفة استجابات أربع في والبيئة اإلنسان عالقة حدد وقد: توينبى أرنولد-
 مههههن االسههههتفادة علههههى قههههادر غيههههر يجعلههههه ممهههها وحضههههارياً  علميههههاً  اإلنسههههان تخلههههف: سههههلبية اسههههتجابة -

 .عليها فعال بشكل يؤثر أن أو بيئته
 بعههههههض تههههههوافر مههههههع االسههههههتجابة هههههههذه فههههههي عليههههههه المسههههههيطرة هههههههي ئههههههةالبي تكههههههون: التههههههأقلم اسههههههتجابة -

 .الطبيعية ظروفها مع نسبياً  التأقلم من تمكنه التي لإلنسان المهارات
 واحتياجاتههههههه، رغباتههههههه مههههههع يتناسههههههب بمهههههها البيئههههههة تطويههههههع فههههههي اإلنسههههههان نجههههههاح: إيجابيههههههة اسههههههتجابة -

ن اتمعوقههههههه أيهههههههة علهههههههى يتغلهههههههب أن ههههههههذه اإليجابيهههههههة مهاراتهههههههه خهههههههالل مهههههههن ويسهههههههتطيع  بيئهههههههة كانهههههههت وا 
 .صعبة
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 علههههى فيههههها األمههههر يقههههف فههههال اإلطههههالق، علههههى االسههههتجابات أنههههواع أرقههههى وهههههي: إبداعيههههة اسههههتجابة -
نمهههها إيجابيههههاً  اإلنسههههان كههههون  الصههههعوبة علههههى بالتغلههههب لههههيس بيئتههههه مههههن يسههههتفيد كيههههف يعههههرف مبههههدعاً  وا 
نما وحلها  .عديدة أخرى مجاالت في تفيده أشياء بابتكار وا 

 يسهههههتفيد حيهههههث ببيئتهههههه القهههههديم المصهههههري اإلنسهههههان عالقهههههة نأخهههههذ اإلمكانيهههههة للنظريهههههة وكتمثيهههههل
 والرخهههاء الخيهههر عهههم الفيضهههان جهههاء فهههإذا الطاغيهههة السهههطوة لهههه البدايهههة فهههي كهههان فقهههد النيهههل، نههههر مهههن

قامة الترع بشق يتدخل المصري بدأ ثم صحيح والعكس  .القناطر وا 
 :التفاعلية النظرية  1-2-4

 ال الحههههههي فالكههههههائن ومكوناتههههههها البيئههههههة بههههههين متبههههههادل تههههههأثير هنهههههها  أن المدرسههههههة هههههههذه وتههههههرى
 تتههههأثر األخههههرى هههههي البيئههههة إن بههههل فحسههههب والطاقههههة كههههالحرارة ظههههواهر مههههن بههههه يحههههيط مهههها بكههههل يتههههأثر

 أن بمعنهههههى البيئهههههة إلهههههى تيارهههههها يسهههههري التهههههي الخارجيهههههة المرتهههههدة التغذيهههههة طريهههههق عهههههن الحهههههي بالكهههههائن
 . المحيطة البيئة في تؤثر بدورها هي وأ تسكنه التي الحية الكائنات في تؤثر البيئة

 عالقههههههة وجههههههود علههههههى أكههههههدت فقههههههد أقههههههرب والموضههههههوعية الواقعيههههههة إلههههههي المدرسههههههة هههههههذه وتعههههههد
 طريهههههق عهههههن تهههههتم اإلنسهههههان احتياجهههههات إشهههههباع أن إلهههههى يشهههههير فهههههالواقع والبيئهههههة اإلنسهههههان بهههههين تفاعليهههههة
 الحتياجههههات هإشههههباع درجههههة مههههن تزيههههد ثههههروة مصههههادر إلههههى البيئيههههة المنظومههههة عناصههههر بعههههض تحويههههل
 المحهههههههيط ههههههههذا فهههههههي المتهههههههوفرة العناصهههههههر لمعالجهههههههة الجديهههههههد اكتشهههههههاف جاههههههههدا يحهههههههاول اإلنسهههههههان ههههههههو

 بههههههين العالقهههههة فههههههم علهههههى تسهههههاعد معطيهههههات التفاعليهههههة النظريهههههة وتقهههههدم السهههههتخدامها جديهههههدة بتقنيهههههات
 . والمرض والصحة البيئة

 للصهههههحة هيهههههأةالم العوامهههههل فهههههي بهههههآخر أو بشهههههكل يهههههؤثر الهههههثالث المنظومهههههات بهههههين فالتفاعهههههل 
 المنههههها  مثهههههل الفيزيقيهههههة التغيهههههرات مهههههن مجموعهههههات تقهههههدم الطبيعيهههههة فالمنظومهههههة للمهههههرض، المسهههههببة أو

 64.ال ....الحرارة ودرجات والتضاريس
 ،التنشهههههههههئة ،الثقافههههههههة التعلهههههههههيم مثههههههههل المتغيهههههههههرات مههههههههن عهههههههههددا االحتماليههههههههة المجموعهههههههههة وتقههههههههدم
 تقنيههههههههات التكنولوجيههههههههة مجموعههههههههةال وتضههههههههم السههههههههلوكية ،العههههههههادات اليوميههههههههة الممارسههههههههات االجتماعيههههههههة

 الشهههههرب ميهههههاه اسهههههتخدام علهههههى القهههههدرة مثهههههل حاجياتهههههه مختلهههههف إشهههههباع علهههههى اإلنسهههههان تسهههههاعد حديثهههههة

                                                           
 ،اإلسكندرية،مصر، الحديث الجامعي ،المكتب ( البيئة  اجتماع  علم في دراسة)  والمجتمع البيئة: رشوان  أحمد  الحميد  عبد  حسين 64
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 أن يمكههههههن كمهههههها العامههههههة الصههههههحة يعههههههزز ممهههههها المسههههههاكن فههههههي الصههههههحية المواصههههههفات ،تههههههوفير النقيههههههة
 .رةالخطي األمراض من للعديد المسبب وهو البيئي التلوث أحداث إلى التقنيات هذه تؤدي

 :والبيئة اإلنسان بين البيئية األزمة  قيام مالمح 1-3
 البيئههههههههة عوامههههههههل مههههههههن نفسههههههههه حمايههههههههة األكبههههههههر وهمههههههههه األرض علههههههههى حياتههههههههه اإلنسههههههههان بههههههههدأ 
 األمههههههراض تسههههههبب أنههههههها لههههههه تبههههههين دقيقههههههة، وكائنههههههات مفترسههههههة حيوانههههههات مههههههن يعايشههههههه مهههههها وخاصههههههة

 المرحلههههههة هههههههذه فههههههي اناإلنسهههههه أن ،أي األمطههههههار وانحبههههههاس وعواصههههههف وصههههههواعق وثلههههههوج وفيضههههههانات
 بهههههذل  نميهههههز أن ونسهههههتطيع منهههههها نفسهههههه لحمايهههههة وسهههههائل عهههههن باحثههههها ضهههههعيفا البيئهههههة أمهههههام يقهههههف كهههههان

 :العالقة هذه خالل من مرحلتين
 : البيئة من اإلنسان حماية مرحلة 1-3-1

 ومسههههههكن وملههههههبس ومشههههههرب مأكههههههل مههههههن عيشههههههه وسههههههائل بيئتههههههه مههههههن اإلنسههههههان اسههههههتنبط وفيههههههها
 إياهههههها اهلل منحهههههه التهههههي الطبيعهههههة لمصهههههادر اإلنسهههههان اسهههههتغالل ،لكهههههن هترفيههههه ووسهههههائل انتقهههههال ووسهههههيلة

 المصههههههادر خاصههههههة ومسههههههرفة اسههههههتنزافيه بطههههههرق كههههههان بههههههل ورشههههههيدة سههههههليمة بطريقههههههة أحيانهههههها يكههههههن لههههههم
 جههههههههددةالمت المصههههههههادر ،أما(الحفريههههههههة الجوفيههههههههة الميههههههههاه البتههههههههرول، الفحههههههههم،) متجههههههههددة غيههههههههر الطبيعيههههههههة

 (.المياه التربة، النباتات،)
 فههههههي تقههههههذف التههههههي الكيماويههههههة بههههههالمواد التلههههههوث مشههههههكالت الصههههههناعية الثههههههورة عههههههن نجههههههم وقههههههد

 تههههههدرجت وهكههههههذا ومشههههههربه، اإلنسههههههان لمأكههههههل تلويههههههث مههههههن ذلهههههه  يحههههههدث ومهههههها واألرض والمههههههاء الهههههههواء
 وفههههههي البيئهههههة فهههههي اإلنسهههههان أحدثهههههه كبيهههههر ضهههههرر إلهههههى آلهههههت أن إلهههههى والبيئهههههة اإلنسهههههان بهههههين العالقهههههة
 .اإلنسان فعل البيئة غوائل من البيئة مايةح هو األكبر اإلنسان هم ،وأصبح مكوناتها

 العالقههههههة تنظههههههيم ضههههههرورة اإلنسههههههان علههههههى فرضههههههت ، عديههههههدة بيئيههههههة قضههههههايا هنهههههها  بههههههرزت إذ
 عقالنهههههي بشهههههكل لمواردهههههها واسهههههتغالله البيئهههههة علهههههى اإلنسهههههان محافظهههههة أساسهههههه وتنظهههههيم والبيئهههههة بينهههههه
ال  وتحهههههول الصهههههورة انعكسهههههت فقهههههد الكوكهههههب ههههههذا علهههههى اإلنسهههههان ههههههذا لحيهههههاة الحتميهههههة النهايهههههة فهههههإن وا 
 . اإلنسان خطر من البيئة حماية إلى اإلنسان هم
 : اإلنسان من البيئة حماية مرحلة  1-3-2

 الحهههههديث العصهههههر فهههههي منهههههه ضهههههررا وأضهههههعف مسهههههتوى أقهههههل قهههههديما البيئهههههة مهههههن الخهههههوف كهههههان
 كالفيضههههههانات طبيعيههههههة_ كلههههههها يكههههههن لههههههم إن_ معظمههههههها فههههههي كانههههههت قههههههديما البيئههههههة أخطههههههار أن ذلهههههه 

 وقتئهههههذ معهههههها التعامهههههل صهههههعوبة ورغهههههم المفترسهههههة، الحيوانهههههات بعهههههض مهههههن والخهههههوف القحهههههطو  والثلهههههوج
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 مهههههن الخهههههوف أمههههها بالمهلكهههههة، ليسهههههت اإلنسهههههان علهههههى وتأثيرهههههها مسهههههتحيال لهههههيس معهههههها التكيهههههف أن إال
 .حديثا البيئة

 الكههههرة بعههههده ومههههن البشههههري الجههههنس سههههالمة يهههههدد أنههههه إذ عاليهههها مسههههتواه أو مرعههههب بههههات فقههههد 
 طبقههههة ضههههعف هههههو بههههأنواع كههههالتلوث الجديههههدة البيئيههههة المشههههكالت أن ذلهههه  ضههههنه،تحت التههههي األرضههههية
 يشههههههههده الهههههههذي السهههههههكاني بهههههههالنمو قياسههههههها الغهههههههذاء وقلهههههههة الميهههههههاه ونهههههههدرة الحمضهههههههية واألمطهههههههار األوزون
 65.العالم

 :البيئة االجتماع لعلم النظرية االتجاهات:ثانيا
 البسهههههيطة سهههههطح علهههههى سهههههانياإلن الوجهههههود قهههههدم قديمهههههة والبيئهههههة اإلنسهههههان بهههههين العالقهههههة تعتبهههههر

 فههههههههيها البههههههههشري للنشهههههههاط نتاجهههههههها تهههههههزال كمههههههها ،كانهههههههت عظههههههههيمة لحضهههههههارات إنشههههههههاء مهههههههن تخلهههههههها ومههههههها
 مهههههههحور بيئتههههههه فههههههي اإلنسههههههاني النشههههههاط أصههههههل أصههههههبح ،إذ حاجاتههههههه حسههههههب بينهمهههههها الكههههههامن والتفاعههههههل
 خههههههالل مههههههن بإيضههههههاحه سنتفضههههههل كمهههههها البيئههههههة االجتمههههههاع بهههههههعلم عههههههرف البحههههههث فههههههي عههههههدة لمجههههههاالت

 .ببيئته اإلنسان تجمع التي العالقات لجملة المفسر العلم لهذا النظرية اهاتاالتج
 :البيئة االجتماع علم لنشوء النظرية المداخل-2-1

 والتاريخيهههههة التطوريهههههة النشهههههأة مهههههع البيئهههههة قضهههههية بدراسهههههة االجتمهههههاع علمهههههاء اهتمهههههام يهههههنعكس
" أفالطههههههون" أمثههههههال كههههههرينوالمف الفالسههههههفة أوائههههههل أعمههههههال فههههههي متجههههههذره فهههههههي ذاتههههههه، االجتمههههههاع لعلههههههم

 التههههههي األساسههههههية الركيههههههزة المقدمههههههة مههههههن األول البههههههاب يعههههههد إذ األخيههههههر ،وهههههههذا"خلدون ابن"و"أرسههههههطو"
 ،وههههههذا وأشهههههكالهم الشهههههعوب أخهههههالق علهههههى وأثهههههره الجغرافهههههي التفسهههههير فهههههي" خلهههههدون ابهههههن" عليهههههها يعتمهههههد

 حيههههههث نمهههههه الرقعههههههة ونههههههوع المنهههههها  وطبيعههههههة فيههههههها يعيشههههههون التههههههي األرض أسههههههاس علههههههى باالعتمههههههاد
 .والصحاري والوديان الجبال

 الداروينيههههههة لألفكههههههار تحلههههههيلهم فههههههي بالبيئههههههة االجتمههههههاع علمههههههاء اهتمههههههام مظههههههاهر أولههههههى وتبههههههدو
 والسهههههالالت األنهههههواع أفضهههههل واسهههههتمرارية الحيوانيهههههة الطبيعهههههة لفكهههههرة المختلفهههههة وتصهههههوراتها االجتماعيهههههة

 بالهههههذكر والجهههههدير فيهههههها، ي تعههههه التهههههي الخارجيهههههة االيكولوجيهههههة البيئهههههة مهههههع وتكيفهههههها سهههههيطرتها بفضهههههل
 أساسههههيين مصههههدريين مههههن جههههذورها اسههههتمدت مهههها بقههههدر الفههههراغ مههههن تظهههههر لههههم الداروينيههههة األفكههههار أن

  :وهما
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 نسهههههههههق واسهههههههههتخداماتها والبيولوجيهههههههههة الطبيعيهههههههههة العلهههههههههوم تحلهههههههههيالت مهههههههههن ينبعهههههههههث: األول المصهههههههههدر-
  .الحية األعضاء بين العالقات

 ومهههههدى والمهههههوارد، السهههههكان بهههههين العالقهههههة عهههههن" مهههههالتوس" بأفكهههههار" دارويهههههن" تهههههأثر: الثهههههاني المصهههههدر-
  .66الخارجية البيئة في توافرها

 الههههههههنظم طبيعههههههههة بههههههههين العالقههههههههة إلههههههههى القههههههههوانين روح كتابههههههههه فههههههههي "مونتســــــــكيو" أشههههههههار ولقهههههههد
 يتمثههههل الثقههههافي التنههههوع عوامههههل أهههههم أن يههههرى تطبقها،حيههههث التههههي الشههههعوب طبههههاع وبههههين والتشههههريعات

 فههههههم مهههههن يمكهههههن الجغرافيهههههة المهههههؤثرات فههههههم وأن المنههههها ، ظهههههروف وبخاصهههههة الجغرافيهههههة المهههههؤثرات فهههههي
 المناسهههههبة والتنظيمهههههات القهههههوانين تحديهههههد مهههههن يمكهههههن العالم،كمههههها لشهههههعوب والمتميهههههزة المختلفهههههة السهههههمات

 عههههن دراسههههته فههههي ربههههط فلقههههد" لــــبالي فريــــدري " عههههن أمهههها المتنوعههههة، البشههههرية األنمههههاط مههههن نمههههط لكههههل
 النشههههههاط بأشههههههكال دومهههههها تتههههههأثر التههههههي األسههههههرة ونمههههههط شههههههكلو  البيئههههههة بههههههين وميزانيتههههههها األسههههههرة أصههههههول

 والنههههههاس المكههههههان هههههههي أساسههههههية أبعههههههاد ثالثههههههة تحليههههههل إلههههههى ذلهههههه  فههههههي مسههههههتندا السههههههائد، االقتصههههههادي
 للحيهههههههاة المختلفهههههههة الجوانهههههههب علههههههى والجغرافيههههههها والطبيعهههههههة البيئهههههههة تههههههأثير علهههههههى ركهههههههز حيهههههههث والعمههههههل،
 .االجتماعي والتنظيم

ــــــــــرت" اماتإلسههههههههههه كههههههههههان الماضههههههههههي القههههههههههرن بدايههههههههههة ومههههههههههع  قههههههههههوي تههههههههههأثير" سبنســــــــــر هرب
 أهميههههههههة علههههههههى أساسههههههههية بصههههههههورة وتركيههههههههزه البيولوجيههههههههة، المماثلههههههههة عههههههههن نظريتههههههههه االهتمام،وخاصههههههههة

 تناولههههه يمكههههن ال الحههههي فالكههههائن البيئههههة، مههههع التكيههههف وعمليههههة التغيههههر إحههههداث فههههي البيئههههي زميالميكههههان
 .67فيه يعي  الذي االيكولوجي الوسط عن بعيدا

 علههههههى التطوريههههههة السسههههههيولوجية" سبنســــــر"،و"دارويــــــن" يالتتحلهههههه تركههههههزت حههههههال كههههههل وعلههههههى
 تمثلهههههت ولقهههههد والطبيعيهههههة، االجتماعيهههههة العلهههههوم علمهههههاء مهههههن العديهههههد بالفعهههههل منهههههها اسهههههتفاد هامهههههة أبعهههههاد
" فـــــوريس" جرنيـــــل" تحلهههههيالت مثهههههل العلهههههوم ههههههذه علمهههههاء مهههههن العديهههههد كتابهههههات فهههههي اإلسههههههامات تلههههه 

 ذلهههههه  بعههههههد ظهههههههرت فلقههههههد ، السههههههابقة الجتماعيههههههةا التطوريههههههة المدرسههههههة تههههههأثير ،أمهههههها وغيههههههرهم" لوتكهههههها"
 للقههههههههوى وتصههههههههنيفاته" لســــــــتروارد" كتابههههههههات مثههههههههل السسههههههههيولوجية التحلههههههههيالت فههههههههي واضههههههههحة بصههههههههورة

 االجتماعيههههههههههة والههههههههههديناميكا األسههههههههههتاتيكا حههههههههههول وأفكههههههههههاره للعقههههههههههل البيولههههههههههوجي واألصههههههههههل االجتماعيههههههههههة
 .والطاقة االجتماعي النمو بين ،والعالقة
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ــــــــــــ " وتصههههههههههههورات   وبيئتههههههههههههه العضههههههههههههوي للكههههههههههههائن الههههههههههههوظيفي األداء ليههههههههههههلتح حههههههههههههول "باتري
 إحههههههههههدى االجتماعيههههههههههة المرفولوجيهههههههههها عههههههههههن الوظيفيههههههههههة" كــــــــــايم دور" آراء تعتبههههههههههر األيكولوجيههههههههههة،وربما

 ،فضههههههال االجتماعيههههههة للههههههنظم البيئههههههي األسههههههاس علههههههى ركههههههزت التههههههي الهامههههههة السسههههههيولوجية الدراسههههههات
" نداروي" لتصههههههههورات سانعكهههههههها إال هههههههههي مهههههههها والعضههههههههوية، اآلليههههههههة للمجتمعههههههههات تحليالتههههههههه أن عههههههههن

 دراسهههههة مهههههن اإلطهههههالق علهههههى تخلهههههو ال االجتمهههههاع علمهههههاء تحلهههههيالت فهههههإن األمهههههر حقيقهههههة التطوريههههة،وفي
 المتعهههههددة وعالقاتهههههه االجتمهههههاعي التنظهههههيم حهههههول وتحليالتهم،تهههههدور تركيهههههزهم بهههههؤرة وأن ،خاصهههههة البيئهههههة
 68.عامة بصورة الخارجية بالبيئة

 :)1995-1970(بيئي اجتماع علم نحو -أ
 القههههرن مههههن األخيههههر الربههههع خههههالل بالبيئههههة االهتمههههام مههههن أكبههههر قههههدرا االجتمههههاع علمههههاء أظهههههر

 أنشهههههههأت السهههههههبعينات منتصهههههههف ،فبحلهههههههول مضهههههههى فيمههههههها األمهههههههر عليهههههههه كهههههههان بمههههههها مقارنهههههههة الماضهههههههي
 االجتمهههههاع علههههم ،جمعيههههة االجتمهههههاع لعلههههم األمريكيههههة الجمعيهههههة( أمريكهههها فههههي االجتمهههههاع علههههم جمعيههههات
 .البيئي االجتماع بعلم عالقة ذات أقساما)االجتماعية المشكالت دراسة ،جمعية الريفي

 العلميههههههة الههههههدوريات مههههههن عههههههدد فههههههي بيئيههههههة موضههههههوعات حههههههول خاصههههههة أعههههههداد ظهههههههرت كمهههههها 
 قضههههههههههههههايا ومجلههههههههههههههة sociloged inguirg )1983( االجتماعيههههههههههههههة البحوث:مثههههههههههههههل السوسههههههههههههههيولوجية
 الكيفههههههههههههههههههههههههي االجتمههههههههههههههههههههههههاع علههههههههههههههههههههههههم ومجلههههههههههههههههههههههههة, journal social issues )1992( المجتمهههههههههههههههههههههههع

1993Qualitative sociologie 1993( اجتماعيهههههههههههههههههههههههههههههههة مشهههههههههههههههههههههههههههههههكالت ودوريهههههههههههههههههههههههههههههههة( social 
problèmes1994( واألنثروبولوجيههههههههههههها االجتمهههههههههههههاع علههههههههههههم فهههههههههههههي الكنديهههههههههههههة والمجلههههههههههههة(Canadien 

Revu of sociologue and Anthropolgy .  
 حركههههههة" تههههههأثير تحههههههت البيئهههههة حههههههول المبكههههههرة األعمهههههال أغلههههههب عالجههههههت فقهههههد أوربهههههها فههههههي أمههههها 
 البيئيهههههههههههة والحركهههههههههههة البيئيهههههههههههة بالنزعهههههههههههة تتعلهههههههههههق موضهههههههههههوعات"  Green Mouvement" الخضهههههههههههر
 دار البيئههههي االجتمههههاع علههههم فههههي علمههههي تههههراث مبكههههرا تههههراكم حيههههث ذلهههه  مههههن اسههههتثناء هولنههههدا وكانههههت
 . البيئية المخاطر وتقويم بالزراعة المتعلقة القضايا حول

 عالقهههههة بهههههين امههههه يهههههوازن نظريههههها مضهههههى فيمههههها بالبيئهههههة االهتمهههههام كهههههان فقهههههد بريطانيههههها فهههههي أمههههها
 الطبقهههههههههههات حههههههههههول الكالسههههههههههيكية السوسههههههههههيولوجية المنظههههههههههورات مواجهههههههههههة فههههههههههي بالطبيعههههههههههة المجتمههههههههههع
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 فهههههههي انتعاشههههههها تشههههههههد مهههههههؤخرا البيئهههههههة عهههههههن اإلمبريقيهههههههة البحهههههههوث بهههههههدأت والتصهههههههنيع،وقد االجتماعيهههههههة
 العهههههالمي البيئهههههي التغيهههههر برنهههههام  ولهههههدها التهههههي الواقعيهههههة إلهههههى جزئيههههها ذلههههه  ويرجهههههع المتحهههههدة، المملكهههههة
 المههههههههؤتمرات مههههههههن عههههههههددا نظههههههههم الههههههههذي واالقتصههههههههادية االجتماعيههههههههة البحههههههههوث مجلههههههههس نشههههههههأهأ الههههههههذي

 .المناقشة وحلقات البحث وجماعات
 البيئهههههههة مجموعهههههههة اتحهههههههدت 1992 عهههههههام ففهههههههي دولهههههههي بتعهههههههاظم بالبيئهههههههة االهتمهههههههام بهههههههدأ كمههههههها 
 فههههههي والعشههههههرين الرابعههههههة البحثيههههههة اللجنههههههة لتشههههههكل االجتماعيههههههة االيكولوجيهههههها مجموعههههههة مههههههع والمجتمههههههع

 مهههها أنههههذل  أعضههههائها عههههدد بلهههه  والتههههي والمجتمههههع البيئههههة حههههول االجتمههههاع لعلههههم الدوليههههة الجمعيههههة إطههههار
 . البيئي االجتماع علم في المتخصصين من العديد منهم عضو( 200)مئتي عن يزيد

 نظمهههههت بألمانيههههها بيلفيهههههد بمدينهههههة االجتمهههههاع لعلهههههم الهههههدولي المهههههؤتمر وفهههههي1994 عهههههام وبحلهههههول
 بحثيههههههة ورقههههههة(114) عشههههههرة وأربعههههههة مئههههههة فيههههههها نوقشههههههت اصههههههةخ جلسههههههة( 17) عشههههههر سههههههبع اللجنههههههة
 المئهههههههوي المهههههههؤتمر انعقهههههههد 1993 عهههههههام والمجتمهههههههع،وفي بالبيئهههههههة مرتبطهههههههة موضهههههههوعات حهههههههول تهههههههدور

 البيئيههههههههة المخههههههههاطر" لموضههههههههوع جلسههههههههات عههههههههدة وكههههههههرس ببههههههههاريس االجتمههههههههاع لعلههههههههم الههههههههدولي للمعهههههههههد
 ".والكوارث

 : البيئي االجتماع علم في النظرية االتجاهات -ب
 علههههههههم ميههههههههدان فههههههههي العملههههههههين االجتمههههههههاع لعلمههههههههاء بالنسههههههههبة البيئههههههههة دراسههههههههة موضههههههههوع ثههههههههليم 
ــــــاتون مههههههن كههههههل أكههههههد وقههههههد أساسههههههية، مشههههههكلة البيئههههههي االجتمههههههاع ــــــالب ك  البحثههههههي مقالهمهههههها فههههههي ودن
 التههههههي"  الجديههههههدة البشههههههرية االيكولوجيهههههها" بأنههههههه للميههههههدان المميههههههز الجههههههوهر إلههههههى 1979 عههههههام المنشههههههور

 .والسلو  االجتماعي والتنظيم فيزيقيةال البيئة بين التفاعل على تركز
 فهههههي أدخههههال البيئههههي االجتمههههاع علههههم فههههي البحهههههث مجههههاالت تحديههههد أوان أن مهههها عنههههد أنههههها إال 
 ،وبعهههههههد)االجتماعيهههههههة اآلثههههههار وتقهههههههديم الكهههههههوارث– المعطههههههاة البيئهههههههة( الموضهههههههوعات مههههههن عهههههههددا نطاقههههههه
 علههههههم فههههههي للبحههههههث رئيسههههههية مجههههههاالت خمسههههههة BUITL (1987) بتــــــل أورد سههههههنوات ثمههههههاني مههههههرور
 : البيئة اجتماع

 . الجديدة البشرية االيكولوجيا -1
 . البيئية والسلوكيات والقيم االتجاهات-2
 . البيئية الحركات-3
 . المخاطر وتقويم التكنولوجية المخاطر-4
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 مركزيهههههههة مكانهههههههة تحهههههههتالن متميزتهههههههان مشهههههههكلتان البيئيهههههههة،وهنا  والسياسهههههههات السياسهههههههي االقتصهههههههاد-5
 : هما البيئي االجتماع علمل الراهنة األدبيات في
 . البيئي التدمير أسباب -1

 . البيئية والحركات الوعي نشوء -2
 هههههههههذين ظههههههههل فههههههههي البيئههههههههة حههههههههول النظريههههههههة االتجاهههههههههات ننههههههههاق  أن المنطقههههههههي مههههههههن ولعلههههههههه

 .التصنيفين
 :البيئي التدمير أسباب -2-1-1

 يهههههري همهههههاوكال بكوكبنههههها لحهههههق الهههههذي البيئهههههي التهههههدمير تفسهههههير فهههههي رئيسهههههيان اتجاههههههان يبهههههرز
 :وهما البيوفيزيقية والبيئة االجتماعي والتغير االجتماعي البناء بين متبادل ارتباط هنا  أن
 ". المتنافسة البيئية الوظائف" اإليكولوجي التفسير-أ
 .اإلنتاج وتوسيع" البيئي المجتمعي الجدل" السياسي االقتصادي التفسير-ب
 :اإليكولوجي التفسير-أ

" البشههههههرية االيكولوجيهههههها" ميههههههدان إلههههههى البيئههههههي للتههههههدهور االيكولههههههوجي التفسههههههير جههههههذور ترجههههههع 
 القهههههههرن مهههههههن السهههههههتينيات وحتهههههههى العشهههههههرينيات منهههههههذ الحضهههههههري االجتمهههههههاع علهههههههم علهههههههى ههههههههيمن الهههههههذي

ـــــــرت قهههههههام ،حيهههههههث الماضهههههههي ـــــــار  روب  حهههههههول بدراسهههههههات شهههههههيكاغو جامعهههههههة فهههههههي وزمهههههههالؤه .park ب
تباعههههههه ندارويهههههه بعمههههههل جيههههههدة معرفههههههة علههههههى بههههههار  وكههههههان الحضههههههرية االيكولوجيههههههة  أصههههههحاب مههههههن وا 

 المتبادلهههههة بالعالقهههههات يتعلهههههق فيمههههها تههههههم استبصهههههار علهههههى يعتمهههههد جعلهههههه الهههههذي الطبيعيهههههة،األمر النزعهههههة
 . والحيوانية النباتية األنواع بين

 منههههههه اسههههههتعار الههههههذي المصههههههدر هههههههي أساسههههههية بصههههههفة البيولوجيههههههة اإليكولوجيههههههة كانههههههت لقههههههد 
 أن الحهههههههظ ولقهههههههد البشهههههههرية، جتمعهههههههاتوالم السهههههههكان علهههههههى طبقهههههههها التهههههههي المبهههههههادئ مهههههههن عهههههههددا بـــــــار 

 .والحيوان النبات ايكولوجيا عن هامة جوانب عدة في تختلف ذل  مع البشرية االيكولوجيا
 ذلهههههه  مههههههن تحههههههرروا قههههههد ألنهههههههم ذلهههههه  الطبيعيههههههة البيئههههههة علههههههى مباشههههههرة يعتمههههههدون ال البشههههههر أن: أوال -
 . العمل تقسيم طريق عن
 يكونههههههوا أن عوضهههههها وعههههههالمهم بيئههههههتهم خلههههههق يههههههدوايع أن للبشههههههر سههههههمحت قههههههد التكنولوجيهههههها أن: ثانيهههههها-

 . به مكبلين
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 انههههه بههههل البيولوجيههههة بالعوامههههل محكههههوم نتههههاج مجههههرد مههههن أكثههههر البشههههرية المجتمعههههات بنههههاء إن:  ثالثهههها-
 العهههههههههههههادات فهههههههههههههي المتأصهههههههههههههلة المؤسسههههههههههههية البنهههههههههههههي األخهههههههههههههص وعلههههههههههههى ثقافيهههههههههههههة بعوامهههههههههههههل محكههههههههههههوم

 "بــــــــار " ويعطههههههههى وثقههههههههافي وجيبيولهههههههه مسههههههههتويين علههههههههى يههههههههنهض إذن اإلنسههههههههاني والتقاليههههههههد،فالمجتمع
 المحهههههههددات مهههههههن بهههههههدال )العمهههههههل وتقسهههههههيم االتصهههههههال( والثقافيهههههههة االجتماعيهههههههة العوامهههههههل لتهههههههأثير أولويهههههههة

 بقههههدرة احتفائههههه خههههالل مههههن الطبيعههههة قبههههل مههههن المفروضههههة الحههههدود أهميههههة مههههن يقلههههل فانههههه البيئيههههة،خيرا
 . عليها السيطرة على اإلنسان

 فههههههي فشههههههلها علههههههى لههههههيس البشههههههرية يكولوجيههههههالإل المبكههههههر النقههههههد مههههههن كبيههههههر قههههههدر نهههههههض لقههههههد
 فههههي فشههههلها أعتبههههر مهههها علههههى ،بههههل الطبيعيههههة والبيئههههة البشههههرية البيئههههة بههههين المتبههههادل األعههههداد استكشههههاف

 السههههههههكن مكههههههههان اختيههههههههار فههههههههي اإلنسههههههههانية القههههههههيم دور مناسههههههههبة بصههههههههورة االعتبههههههههار بعههههههههين تأخههههههههذ أن
ــــــا تحههههههدث السههههههياق هههههههذا والحرا ،وفههههههي عههههههادة اسههههههتقرار تههههههاري  )Johnassen )1949 ســــــن جون  وا 

 العرقيهههههة الجماعهههههات أن علهههههى كهههههدليل نيويهههههور  بمدينهههههة منطقهههههة فهههههي النهههههرويجيين المههههههاجرين اسهههههتقرار
 بالدههههههم مهههههن معههههههم يحملونهههههها قهههههيم إلهههههى السكنية،اسهههههتنادا البيئهههههة مهههههن معهههههين نمهههههط وعهههههي عهههههن تختهههههار
 مينههههاءوال البحههههر علههههى للثقافههههة المثههههالي النمههههوذج اشههههتمل الحالههههة هههههذه فههههي( ثقافيههههة حزمههههة مههههن كههههنمط
 .)والجبال

 أصهههههههبحت أن أبهههههههدا يحهههههههدث لهههههههم التحديهههههههد وجهههههههه علهههههههى الثقافيهههههههة االيكولوجيههههههها أن حهههههههين فهههههههي
 بقهههههدر اعتبهههههارهم فهههههي يأخهههههذوا أن محافظهههههة األكثهههههر البشهههههريين االيكيولهههههوجين أجبهههههرت أنهههههها ،إال مهيمنهههههة
ــــيس" نمههههوذج فههههي بوضههههوح هههههذا بههههدى الثقافية،وقههههد والمتغيههههرات االجتمههههاعي التنظههههيم أكبههههر ــــي أوت  ددل
ـــــ  لهههههها يرمهههههز والتهههههي( التكنولوجيههههها-البيئهههههة-التنظهههههيم -السهههههكان) المفهههههاهيمي"O.D.DUNKAN" "ندنك

 عنصهههههههر كهههههههل فيهههههههه يكهههههههون ايكولهههههههوجي كمركهههههههب قدمهههههههه والهههههههذي،poei (1961 ) التاليهههههههة بهههههههالحروف
 فهههههههي يهههههههؤثر العناصهههههههر ههههههههذه أحهههههههد فهههههههي التغييهههههههر فهههههههإن لهههههههذل  األخهههههههرى، العناصهههههههر بالثالثهههههههة مهههههههرتبط
 .األخرى العناصر
 إقتههههههرح السههههههياق هههههههذا ،وفههههههي البيئيههههههة للحههههههدود كافيهههههها اعتبههههههارا يعههههههط لههههههم وذجالنمهههههه هههههههذا أن إال 

 يمكهههههههن( p) السههههههكان زيههههههادة أن السهههههههببية العالقههههههات مههههههن سلسهههههههلة فههههههي Dunlap " 1993" "دنــــــالب"
 مفضههههههيا( o)التحضهههههر زيهههههادة عهههههن فضهههههال( T) التكنولههههههوجي التغيهههههر باتجهههههاه الضهههههغط إلهههههى تهههههؤدي أن

 بالوظههههههائف الخهههههاص لنموذجهمهههههها "دنــــــالب"و"كـــــاتون" وصههههههف ولعهههههل التلههههههوث مهههههن مزيههههههد إلهههههى بهههههذل 
 . البيئي للتدمير االيكولوجي األساس لتوضيح وسيلة أفضل يعد" للبيئة الثالثة المتنافسة
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 فالبيئهههههههة:  البشهههههههرية للكائنههههههات البيئهههههههة تؤديهههههههها عامههههههة وظهههههههائف ثالثهههههههة النمههههههوذج ههههههههذا ويحههههههدد
 للمهههههوارد مصهههههدرا تعهههههد للتمهههههوين كمصهههههدر ،فالبيئهههههة للنفايهههههات ومسهههههتورد مهههههأهول وحيهههههز للتمهههههوين مخهههههزن

 تعهههههههد والتهههههههي( الحجهههههههري ،الوقهههههههود الغابهههههههات ،المهههههههاء، الههههههههواء) المتجهههههههددة وغيهههههههر المتجهههههههددة الطبيعيهههههههة
 .فيها ندرة أو عجز عن الموارد لهذه المتضخم االستخدام ،ويسفر للحياة ضرورية
 األخههههههرى والضههههههروريات المواصههههههالت ونظههههههم اإلسههههههكان فههههههي فتسههههههتخدم معيشههههههي كحيههههههز أمهههههها 
 وتهههههدمير واالختناقهههههات التهههههزاحم إلهههههى الوظيفهههههة ههههههذه اسهههههتخدام فهههههي التضهههههخم ويهههههؤدي ،اليوميهههههة للحيهههههاة
 تعمههههههههل البيئهههههههة فههههههههإن للنفايهههههههات، كمسهههههههتورد لوظيفتههههههههها وبالنسهههههههبة األخهههههههرى لألنههههههههواع المالئمهههههههة البيئهههههههة

 تجهههههههاوز األخرى،وتقضهههههههي الثانويهههههههة والنهههههههوات  الصهههههههناعية والملوثهههههههات والصهههههههرف للقمامهههههههة كالبالوعهههههههة
 عههههههن ناجمههههههة صههههههحية مشههههههكالت إلههههههى الفضههههههالت هههههههذه امتصههههههاص علههههههى االيكولههههههوجي النظههههههام قههههههدرة
لى السمية  .االيكولوجي النظام تفويض وا 

 دور علههههههى شههههههواهد هنهههههها  توجههههههد ال أنههههههه حيههههههث مشههههههكالت مههههههن يعههههههاني النمههههههوذج هههههههذا أن إال
 هههههذه فههههي المتضههههمنة االجتماعيههههة األفعههههال عههههن يقولههههه مهههها لديههههه لههههيس فههههالنموذج النمههههوذج فههههي البشههههر

سهههههاءة المتضهههههخم االسهههههتخدام فهههههي متورطهههههة أنهههههها وكيهههههف الوظهههههائف،  البيئيهههههة،وقبل المهههههوارد اسهههههتخدام وا 
 . القوة عالقات أو القيم في إما بالتغير متعلقة صياغة النموذج في هنا  ليس شيء كل
 :السياسي االقتصادي التفسير-ب

 الصهههههناعية الرأسهههههمالية ههههههو البيئهههههة تهههههدمير عهههههن المسهههههؤول أن التفسهههههير ههههههذا أصهههههحاب يهههههري 
 بصههههههفة هههههههي البيئههههههة قضههههههايا أن ذلهههههه  علههههههى ،ويترتههههههب والههههههربح والقههههههوة الثههههههروة عههههههن حثهههههههاوب المتقدمههههههة
 .العاديين المواطنين مواجهة في والدولة الشركات فيها تقف اجتماعية طبقات قضايا أساسية

ذا  لمدرسههههههههههة البشههههههههههرية االيكولوجيهههههههههها إلههههههههههى بنفسههههههههههه يرجههههههههههع االيكولههههههههههوجي التفسههههههههههير كههههههههههان وا 
 كـــــــــــــارل" كتابههههههههههههات مههههههههههههن إلهامههههههههههههه يسههههههههههههتوحي سههههههههههههيالسيا االقتصههههههههههههادي االتجههههههههههههاه شههههههههههههيكاغو،فإن

ـــــدري "و"مـــــاركس ـــــز فري  الصهههههراع آن" انجلز"و"مهههههاركس" اعتقهههههد فقهههههد عشهههههر التاسهههههع القهههههرن فهههههي" انجل
 يفضهههههي ولكنهههههه فقهههههط وظهههههائفهم عهههههن النهههههاس عامهههههة يغهههههرب ال والعمهههههال الرأسهههههماليين بهههههين االجتمهههههاعي

 الثههههههههامن قههههههههرنينال فههههههههي الصههههههههناعية الثههههههههورة تقههههههههدم ذاتههههههههها،فمع الطبيعههههههههة عههههههههن اغتههههههههرابهم إلههههههههى أيضهههههههها
 المهههههههدن إلهههههههى دفعههههههها ودفعهههههههوا األرض مهههههههن الريفيهههههههون العمهههههههال أزيهههههههح( 19)عشهههههههر والتاسهههههههع(18)عشهههههههر

 . ذاتها األرض حيوية استنزفت الوقت نفس ،وفي والملوثة المزدحمة
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 أن علهههههههى بهههههههل الرأسهههههههماليين دور علهههههههى فقهههههههط لهههههههيس المعاصهههههههرة الماركسهههههههية النظريهههههههة وتؤكهههههههد
 والبيروقراطيهههههة المنتخبهههههين السياسهههههيين تهههههدعيم خهههههالل مهههههن ،وذلههههه  البيئهههههة تهههههدمير ترعهههههي أيضههههها الدولهههههة

 فهههههههي الشهههههههركات مسهههههههاهمة مقابهههههههل األعمهههههههال وأصهههههههحاب الرأسهههههههماليين المسهههههههتثمرين لمصهههههههالح اإلداريهههههههة
 . المستقبلية الوظائف وعروض االنتخابية الحمالت
 إطهههههار فهههههي والبيئهههههة والدولهههههة الرأسهههههماليين بهههههين للعالقهههههة ذيوعههههها التفسهههههيرات أكثهههههر يكهههههون ربمههههها 

 1980") شـــــــــنايبرج ألـــــــــن" عمهههههههههل فهههههههههي عليهههههههههه نعثهههههههههر أن يمكهههههههههن البيئي،والهههههههههذي االجتمهههههههههاع علهههههههههم
schnaberg )جههههههدليا تهههههوترا منههههههه استشهههههف الههههههذي"  النهههههدرة إلهههههى الفههههههائض مهههههن البيئههههههة: "بهههههه المعنهههههون 

 البيئهههههة حمايهههههة ومطالهههههب اإلنتهههههاج بهههههين للصهههههراع نتيجهههههة المتقدمهههههة الصهههههناعية المجتمعهههههات فهههههي ينشهههههأ
 والنمهههههو المهههههال رأس لتهههههراكم كمسهههههير المهههههزدوج دورهههههها بهههههين تهههههوازن أن الدولهههههة علهههههى يحهههههتم الهههههذي األمهههههر

 الدولههههههة فتجههههههد أخههههههرى، ناحيههههههة مههههههن عنههههههها ومههههههدافع للبيئههههههة كمههههههنظم ودورههههههها ناحيههههههة مههههههن االقتصههههههادي
 مههههن توفههههق لكههههي البيئيههههة األمههههور فههههي محههههدودة بدرجههههة التههههدخل إلههههى مضههههطرة ألخههههر وقههههت مههههن نفسههههها
 .الناس أعين في مشروعيتها تدعم حتى يةالطبيع للموارد المتعاظم االستغالل عملية حدة
 : البيئية والحركات الوعي نشأة 2-1-2

 تلهههه  هههههي البيئههههي االجتمههههاع علههههم أدبيههههات فههههي مركزيههههة مكانههههة تحتههههل التههههي الثانيههههة المشههههكلة 
 مههههن السههههبعينيات بدايههههة منههههذ الدراميههههة الصههههور بهههههذه البيئيههههة والحركههههات الههههوعي نمههههو بأسههههباب المتعلقههههة
 فهههههي تفسهههههيرية اتجاههههههات أربعهههههة ،وثمهههههة وأمريكههههها أوربههههها فهههههي سهههههنوات مهههههن ههههههاتال ومههههها الماضهههههي القهههههرن
 الجديههههدة الوسههههط الطبقههههة وأطروحههههة الماديههههة بعههههد مهههها وأطروحههههة االنعكههههاس فرضههههية: هههههي الصههههدد هههههذا

 . السياسي واالنغالق التنظيمية النزعة واتجاه
 :االنعكاس فرضية -أ

 الهههههههدول فهههههههي البيئهههههههي ورالتهههههههده بهههههههأن القائمهههههههة المالحظهههههههة مهههههههن االنعكهههههههاس فرضهههههههية تنطلهههههههق 
 نهايههههة عنههههد القمههههة بلهههه  وأن, الثانيههههة العالميههههة الحههههرب بعههههد التصههههاعد فههههي بههههدأ قههههد الغربيههههة الصههههناعية
 رد باعتبههههار 1970 عههههام بعههههد البيئههههة بشههههأن والقلههههق الههههوعي فههههي الههههدرامي التحههههول ويفسههههر السههههتينيات،

 .المتدهورة لألوضاع مباشر فعل
 تفصههههههههههيلية قههههههههههرائن( Dunlap and scarce 1990" )وســــــــــكارس" "دونــــــــــالب" ويسههههههههههوق

( 20) عشههههههرين مههههههدار علهههههى الههههههرأي اسههههههتطالعات البيانهههههات تحليلههههههها يشههههههير الموقف،حيهههههث هههههههذا عهههههن
 مهههههن كبيهههههرا عهههههددا متزايهههههدة بصهههههورة يعتبهههههرون أصهههههبحوا األمهههههريكيين، المهههههواطنين أغلبيهههههة أن إلهههههى سهههههنة
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 ،وأن امهههههةع بصهههههفة البيئهههههة ونوعيهههههة الشخصهههههية صهههههحتهم مهههههن لكهههههل تهديهههههد بمثابهههههة البيئيهههههة المشهههههكالت
 األغلبيهههههة ههههههذه فهههههإن ذلههههه  عهههههن فضهههههال الفتهههههرة ههههههذه خهههههالل ملحوظهههههة بصهههههورة تعهههههاظم قهههههد التهديهههههد ههههههذا
 . التدهور في األغلب في تستمر سوف وأنها تتدهور البيئة نوعية أن تدر 

 حركهههههههة بهههههههأن القهههههههول إلهههههههى صهههههههراحة أكثهههههههر بصهههههههورة( Jehlika 1992)  جيهليكـــــــا ويهههههههذهب
 االيكولوجية،وهكههههذا األوضههههاع خطههههورة مههههدي مههههع مباشههههرة بصههههورة إيجابيهههها تتبههههاين أوربهههها فههههي الخضههههر
 تلههههههوث يبلهههههه  حيههههههث وسويسههههههرا، فرنسهههههها وشههههههمال وهولنههههههدا ولكسههههههمبورغ وبلجيكهههههها ألمانيهههههها جنههههههوب ففههههههي

 العههههاكس وعلههههى التطههههور مههههن عاليههههة بدرجههههة البيئههههي الههههوعي ،ويتسههههم أشههههده والتربههههة والغابههههات األنهههههار
 وضهههههوحا، أقهههههل فيهههههها البيئهههههي التهههههدهور بهههههأن متتسهههه التهههههي األسهههههكندنافية والهههههدول انجلتهههههرا ففهههههي ذلههههه  مههههن
 .العام السياسي اإلطار في ومستوعبة اعتداال أكثر البيئية الحركات فإن

 أن حهههههههين ففهههههههي االنعكاسهههههههية الفرضهههههههية ههههههههذه تهههههههدعم ال األخهههههههرى البيانهههههههات فهههههههإن ذلههههههه  مهههههههعو 
 ،فههههههإن الماضههههههي القههههههرن سههههههنوات اغلههههههب مههههههدار علههههههى منتظمههههههة بصههههههفة تتههههههدهور كانههههههت البيئههههههة نوعيههههههة
 المتحههههههدة الواليهههههات فههههههي الحهههههال كههههههان ،كمههههها الفتهههههرة هههههههذه معظهههههم التطههههههورات ههههههذه تجههههههاهلوا دقههههه النهههههاس

 .األمريكية
 :المادية بعد ما أطروحة-ب

 أكثهههههههر تحههههههول مههههههن جههههههزءا باعتبارههههههها البيئيههههههة االهتمامههههههات إلههههههى ينتظههههههر ثههههههاني تفسههههههير ثمههههههة
 عمهههههالأ مهههههن االتجهههههاه ههههههذا ويتخهههههذ الغربهههههي، المجتمهههههع مهههههن بعينهههههها قطاعهههههات بهههههين القهههههيم فهههههي شهههههموال

 أن يههههههرى حيههههههث لههههههه، منطلقهههههها الماديههههههة بعههههههد مهههههها حههههههول وأطروحتههههههه( englhart 1990) إنجلهــــــارت
 العلميتهههههين والحهههههربين العظهههههيم الكسههههاد فتهههههرة خهههههالل السهههههابق الجيههههل خبرهههههها التهههههي االقتصهههههادية التههههوترات

 الثانيههههههة، العالميههههههة الحههههههرب بعههههههد المواليههههههد انفجههههههار لجيههههههل بالنسههههههبة محههههههدود معنههههههى سههههههوى لهمهههههها لههههههيس
 .الالمادية بحاجاتهم يهتموا أن ألعضائه سمح الذي المالي األمان تعتم والذي

 مهههههن والتقهههههدم االقتصهههههادي النمهههههو بتشهههههجيع اهتمامههههها أقهههههل المواليهههههد مهههههن الفهههههوج ههههههذا كهههههان لقهههههد 
 الشخصههههية القههههدرات لتنميههههة والسههههعي باألفكههههار االهتمههههام مثههههل الحداثههههة بعههههد مهههها قههههيم بتههههدعيم اهتمامههههه

 .الفيزيقية البيئة نوعية وتحسين تالقرارا اتخاذ في واالستقاللية
 مؤشهههههرات بمثابهههههة تعهههههد( العلهههههم وربمههههها للصهههههناعة والمعاديهههههة المضهههههادة) الفهههههرد قهههههيم أن ويالحهههههظ

 وجههههههههه وعلههههههههى أيضهههههههها، أخههههههههرى جماعههههههههات إطههههههههار فههههههههي بالبيئههههههههة الحههههههههاد باالهتمههههههههام للتنبههههههههؤ أساسههههههههية



 البيـئة حمايـة سوسيولوجيا              :                        الثــاني الفصـل

 

61 
 

 ةالبيئهههههه تههههههدمير بشههههههأن القلههههههق أصههههههابهم الههههههذين الطبيعههههههة علههههههى الحفههههههاظ نزعههههههة أصههههههحاب الخصههههههوص
 .الطبيعة وتهديد

 :الجديدة الوسطى الطبقة أطروحة-ج
 تضهههههع أنهههههها إال الماديهههههة بعهههههد مههههها أطروحهههههة مهههههع الجديهههههدة الوسهههههطى الطبقهههههة أطروحهههههة تتوافهههههق 

 البيئيهههههة النزعهههههة أخهههههالق يتنبئهههههون الهههههذين ألولئههههه  االجتمهههههاعي الوضهههههع علهههههى التأكيهههههد مهههههن أكبهههههر قهههههدرا
 مههههن القطههههاع لههههذل  متكافئههههة غيههههر بصههههورة ونينتمهههه البيئيههههة النزعههههة أصههههحاب ،فههههإن الرؤيههههة لهههههذه وطبقهههها

 وأسهههههاتذة والفنهههههانين ،الصهههههحافيين والثقهههههافيين االجتمهههههاعيين األخصهههههائيين عليهههههه يطبهههههق الهههههذي المجتمهههههع
 الخدمههههههة وظههههههائف فههههههي يعملههههههون الههههههذين أولئهههههه  أو خالقههههههة وظههههههائف فههههههي يعملههههههون الههههههذين الجامعههههههات

 .العامة
 يفههههههرز ألن مهههههيال كثههههههرأ المههههههن مهههههن القطههههههاع ههههههذا جعههههههل الهههههذي تمامههههها الواضههههههح مهههههن ولهههههيس

 فههههي التفسههههيرات احههههد ،ويكمههههن الوسههههطي الطبقههههات مههههن األخههههرى القطاعههههات مواجهههههة فههههي بيئيههههة نزعههههة
 يالحهههههظ ألن مؤهلهههههون فهههههإنهم الوظيفيهههههة مهههههواقعهم ،فهههههبحكم عمالئههههههم مهههههع وتفهههههاعلهم انخهههههراطهم طبيعهههههة
 .الصناعي التقدم أنصار قبل من الضعفاء على االحتيال عمليات مباشر بشكل

 اسههههتراتيجيا موقعهههها صههههحة عيههههادات فههههي يعملههههون الههههذين األطبههههاء يشههههغل المثههههال سههههبيل فعلههههي
 السهههههكنية المنهههههاطق تربهههههة فهههههي المرتفعهههههة الرصهههههاص لمسهههههتويات الوخيمهههههة العواقهههههب مراقبهههههة مهههههن يمكههههنهم
 يميلهههههون فهههههم لهههههذل  المدارس،ونتيجههههة تالميهههههذ علههههى المدينهههههة قلههههب فهههههي الملوثههههة بالمسهههههاحات المحيطههههة

 فيهههههه يصهههههحبون الهههههذي الحهههههد إلهههههى البيئيهههههة المشهههههكالت فهههههي صهههههيةشخ بصهههههفة منخهههههرطين يصهههههبحوا ألن
 .لمرضاهم المصالح أنصار

 :السياسي واالنفالت التنظيمية النزعة اتجاه-د
 تحديههههههد خههههههالل مهههههن البيئيههههههة، واألفعههههههال الهههههوعي نشههههههوء لتفسههههههير محهههههاوالت كانههههههت فقههههههد وأخيهههههرا

 الحركهههههههات بهههههههرتعت المنظهههههههور ههههههههذا ومهههههههن الغربيهههههههة، الهههههههدول لهههههههبعض السياسهههههههية الهههههههنظم فهههههههي التهههههههوترات
 العهههههاديين لألفهههههراد اليوميهههههة للحيهههههاة الدولهههههة اقتحهههههام ضهههههد دفهههههاعي فعهههههل رد بمثابهههههة لجديهههههدة االجتماعيهههههة

 الحيههههاة قلههههب إلههههى الجديههههدة المخههههاطر مههههن بعههههدد دفههههع قههههد والنوويههههة الكيميائيههههة التكنولوجيههههات نمههههو ،إن
 أخههههرى يههههانأح وفههههي المخههههاطر هههههذه مهنههههدس هههههي أحيانهههها الحكومههههات كانههههت وقههههد للمههههواطنين، اليوميههههة
 الحركههههات مثههههل المعاصههههرة االجتماعيههههة الحركههههات فههههإن ولههههذا المخههههاطر هههههذه لصههههانعي األمههههين التههههابع
 . التي المخاطر تل  لها كهدف تختار البيئية
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 بالنظههههههههام واإلخههههههههالل النوويههههههههة الطاقههههههههة مفههههههههاعالت" لحياتنهههههههها تهديههههههههد ألقصههههههههى ممثلههههههههة تبههههههههدو
 القطهههههههاع مهههههههع الدولهههههههة التحهههههههالف ىإلههههههه البيئيهههههههة الحركهههههههات ظههههههههور ويعهههههههود الكهههههههم وسهههههههباق االيكولهههههههوجي

 مههههههها ،وعادتههههههها المغلقهههههههة األبهههههههواب وراء واالقتصهههههههادية السياسهههههههية القهههههههرارات واتحهههههههاد الصهههههههناعي الخهههههههاص
 صهههههناع كهههههان ألمانيههههها ففهههههي للبيئهههههة، لتهههههدمير المفيهههههدة القهههههرار صهههههناعة عمليهههههة مهههههن الشهههههكل ههههههذا ينشهههههأ

 مفضههههههلين برلمانيههههههةال المؤسسههههههات تجنههههههب فههههههي السههههههبعينيات منههههههذ بههههههدءوا قههههههد البيروقراطيههههههون السياسههههههة
 .المغلقة األبواب وراء الصناعات ممثلي مع بالتنسيق األساسية القرارات صنع

 الرابطههههههة تأسههههههيس إلعههههههادة محاولههههههة باعتبارههههههها الخضههههههر حركههههههة نشههههههأة تفسههههههير يمكههههههن وهكههههههذا
 فههههههوق مبههههههادئ تأسههههههيس خههههههالل مههههههن المههههههواطنين،أوال وجماعههههههات الدولههههههة بههههههين الديمقراطيههههههة السياسههههههية
 فهههههههي بالبرلمانهههههههات االلتحهههههههاق إلهههههههى العهههههههودة خهههههههالل مهههههههن وثانيههههههها المهههههههواطنين جماعهههههههات بهههههههين برلمانيهههههههة
 ،علههههههى(Hager 1993) البرلمانيههههههة المشههههههروعية تأسههههههيس عههههههادة إلههههههى تهههههههدف بديلههههههة أحههههههزاب الصههههههور
 لههههيس منههههها أيهههها أن مميزاتههههها،إال لههههها اآلن حتههههي مناقشههههتها تمههههت التههههي االتجاهههههات كههههل أن مههههن الههههرغم
 البيئيهههههة المشهههههكالت وتعريهههههف تحديهههههد بهههههها يهههههتم التهههههي ريقهههههةالط مالئمهههههة بصهههههورة يفسهههههر أن علهههههى بقهههههادر

 .االجتماعيين الفاعلين جانب من حيالها والتعرف بوضوح وصياغتها
 األوزون اسهههههههتنزاف مثهههههههل الكونيهههههههة البيئيهههههههة المشهههههههكالت حلهههههههت لمهههههههاذا المثهههههههال سهههههههبيل فعلهههههههى 
 لطهههههابعا ذات المشهههههكالت محهههههل البيولهههههوجي التنهههههوع ،وفقهههههدان-الحهههههراري االحتبهههههاس -الكهههههوني والهههههدفء
 واإلعهههههالم للحكومهههههات كأولويهههههات الحضهههههري الصهههههحي والصهههههرف الجوفيهههههة الميهههههاه تلهههههوث مثهههههل المحلهههههي

 تسهههههتند الهههههذي األساسهههههية العلميهههههة المكتشهههههفات بعهههههض أصهههههبحت ،ولمهههههاذا األساسهههههية البيئيهههههة والحركهههههات
 نوعيههههة هههههي هههههذه غمههههوض؟ فههههي أخههههرى مكتشههههفات تبقههههي حههههين فههههي السههههاخنة البيئيههههة المشههههكالت عليههههه

 والبيئههههههة البيئيههههههة للحركههههههات االجتماعيههههههة التصههههههورية النزعههههههة اتجههههههاه المنظههههههور يعالجههههههها التههههههي األسههههههئلة
 .األخرى النظرية باالتجاهات مقارنة المميزات من بعدد االتجاه هذا ،ويتسم

 يقبهههههل ال البيئهههههة حهههههول الراهنهههههة السوسهههههيولوجية األدبيهههههات مهههههن الكثيهههههر مهههههع بالتعهههههارض: أوال-
 ناجمههههة بيئيههههة أزمههههة بوجههههود القائلههههة بالمقولههههة نقههههدي غيههههر والقبهههه االجتماعيههههة التصههههورية النزعههههة اتجههههاه
 ال ...للبيئهههههههة المههههههههددة الجديهههههههدة والتكنولوجيههههههها المتضهههههههخم واإلنتهههههههاج العشهههههههوائي السهههههههكاني النمهههههههو عهههههههن

 بواسهههههطتها تهههههدر  التهههههي والثقافيهههههة والسياسهههههية االجتماعيهههههة العمليهههههات علهههههى يركهههههز ذلههههه  عهههههن ،عوضههههها
 .حيالها عملية مواقف اتخاذ تتطلب ثم ومن مقبولة غير مخاطر باعتبارها الظروف
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 تحتلهههههههههها مجههههههههاالت فههههههههي تهههههههههتم البيئيههههههههة المشههههههههكالت صهههههههههياغة عمليههههههههات معظههههههههم إن: ثانيهههههههها-
 ومهههههههههوظفين وأطبهههههههههاء محهههههههههامين مهندسهههههههههين، علمهههههههههاء، بالمتخصصهههههههههين مأهولهههههههههة محليهههههههههة مجتمعهههههههههات
 الجمهههههاهير وبصهههههر سهههههمع تحهههههت حهههههدوثها مهههههن بهههههدال بالسياسهههههة وعهههههاملين شهههههركات ومهههههديري حكهههههوميين
 اعتبهههههههار حهههههههدود بهههههههأن االجتماعيهههههههة التصهههههههورية النزعهههههههة تقهههههههر ذلههههههه  مهههههههع ،وبالتعهههههههارض ةعامههههههه بصهههههههفة

 لهههههذه تعريههههف علههههى تنطههههوي ديناميههههة اجتماعيههههة لعمليههههة نهائيههههة منتجههههات البيئيههههة والحلههههول المشههههكالت
 .والخاصة العامة األطر من كل في ومشروعيتها حولها والتفاوض والحلول المشكالت
 إطههههههار فههههههي البيئيههههههة القضههههههايا دراسههههههة االجتماعيههههههة ريةالتصههههههو  النزعههههههة اتجههههههاه يضههههههع: ثالثهههههها -

 .69خالص سوسيولوجي إرشادي نموذج
 قضهههههههههههية حهههههههههههول االجتمهههههههههههاع علمهههههههههههاء لتحلهههههههههههيالت المهههههههههههوجزة اإلشهههههههههههارة تعكهههههههههههس وباختصهههههههههههار

 هههههههههذه تركيههههههههز مههههههههدى الحاضههههههههر الوقههههههههت حتههههههههى االجتماعيههههههههة الداروينيههههههههة األفكههههههههار مههههههههن البيئة،ابتههههههههداء
 ذلههههههه  ظهههههههرو  االجتمههههههاعي للتنظهههههههيم الرئيسههههههية نههههههاتو المك أحههههههد ،باعتبارهههههههها البيئههههههة علههههههى التحلههههههيالت

 الدراسههههههات ونمههههههو  جيةو لو سههههههيو الس التحلههههههيالت فههههههي جيو لههههههو األيك المههههههدخل تبنههههههي بعههههههد خاصههههههة رةو بصهههههه
 70 .البشرية جيةو لو األيك

 البيئههههههة لقضههههههايا تحلههههههيلهم فههههههي االجتمههههههاع علمههههههاء أن القههههههول يمكههههههن سههههههبق مهههههها خههههههالل ومههههههن
 ذلههههه  بعهههههد طرحهههههها التهههههي والنظريهههههات فكهههههاراأل تطهههههوير فهههههي فعالهههههة مسهههههاهمة أسههههههموا قهههههد ومشهههههكالتها

 إلهههههى باإلضهههههافة والجغرافيههههها، والسياسهههههة االقتصهههههاد علهههههم سهههههيما وال األخهههههرى االجتماعيهههههة العلهههههوم علمهههههاء
 بالنشهههههههأة مقارنهههههههة االجتمهههههههاع علهههههههم حداثهههههههة مهههههههن بهههههههالرغم األخرى،ههههههههذا والبيولوجيهههههههة الطبيعيهههههههة العلهههههههوم
 .العلوم تل  لبعض التاريخية

 واالجتماعيهههههة التكنولوجيهههههة للتغيهههههرات نتيجهههههة البيئهههههي االجتمهههههاع علهههههم إلهههههى الحاجهههههة نشهههههأت لقهههههد
 بههههين متوازنههههة عالقههههة إقههههرار إلههههى الماسههههة والحاجههههة اليههههوم، عههههالم فههههي الملحههههة البيئيههههة والمشههههكالت
 السوسههههههيولوجي، البحههههههث علههههههى جديههههههداً  يبههههههدو قههههههد الميههههههدان هههههههذا أن مههههههن وبههههههالرغم والبيئههههههة، اإلنسههههههان
 علهههههم أن إال تقريبهههههًا، الزمهههههان مهههههن عقهههههد منهههههذ إال ئهههههيالبي االجتمهههههاع علهههههم مصهههههطلح يسهههههتخدم لهههههم حيهههههث

" أشهههههار ،فقهههههد للسهههههلو  البيئيهههههة المحههههددات نشهههههأته ومنهههههذ معرفهههههي كنظههههام بنائهههههه فهههههي يتضهههههمن االجتمههههاع

                                                           
 العلوم كلية البيئة، اجتماع علم ،تخصص ماجستير أولى سنة تمحاضر  مطبوعة، الجزائر في البيئة حماية استراتيجيات ،الصالح فياللي.69

 .2007/2008 الجزائر بسكرة، ، خيضر محمد ،جامعة جتماعيةواال اإلنسانية
 .80 سابق،ص مرجع:الرحمن عبد محمد اهلل عبد70
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 التنظهههههههههيم بهههههههههين العالقهههههههههة أهميهههههههههة فهههههههههي بحهههههههههث قهههههههههد" خلهههههههههدون ابهههههههههن" أن إلهههههههههى"DUNCAN""دانكـــــــــان
 .أخرى جهة من المعيشة وظروف جهة، من وأشكاله االجتماعي
 البنهههههههاء تشهههههههكيل فهههههههي تهههههههؤثر ومنههههههها  ومهههههههوارد مسهههههههاحة مهههههههن تشهههههههمله ومههههههها الجغرافيهههههههة ئهههههههةفالبي 

 ارتبههههههاط مقدمتههههههه فههههههي بههههههين قههههههد" خلههههههدون ابههههههن" أن إلههههههى هنهههههها ونشههههههير للمجتمههههههع، الثقههههههافي االجتمههههههاعي
 والتههههههي وأحيههههههاء مههههههواد مههههههن العناصههههههر تلهههههه  بههههههين التسلسههههههلي كاالرتبههههههاط عالقاتههههههها وتكامههههههل العناصههههههر
 االجتمهههههاع علهههههم فهههههي المتخصصهههههون اههههههتم وقهههههد والتكامل،ههههههذا االعتماديهههههة علهههههى تقهههههوم شهههههبكة تشهههههكل
 األرض اسههههههههههتخدامات وفهههههههههههم بدراسههههههههههة"Catton"كــــــــــاتون"و"Dunlap""دانلــــــــــوب" أمثههههههههههال الريفههههههههههي

 .البيئي االجتماع بعلم عالقة لها أخرى وبموضوعات والنشاطات
 علمهههههاء اسهههههتفاد اجتماعيهههههة،كما نظهههههر وجههههههة مهههههن البيئيهههههة للمشهههههكالت اسهههههتجاب مهههههن أول فههههههم

 دور إميــــــــــل" كتابهههههههههات مههههههههههن" Schnaiberg" "شــــــــــنايبر " أمثههههههههههال المحهههههههههدثين البيئههههههههههي اعاالجتمههههههههه
ــــايم  البنههههاء تعقههههد درجههههة بههههين كتابههههه فههههي ربههههط حيههههث المجتمههههع، فههههي العمههههل تقسههههيم كتابههههه ،وخاصههههة"ك

 ضههههههمن السههههههكانية فالزيههههههادة االجتماعيههههههة، والعمليههههههات المههههههوارد ونههههههدرة السههههههكانية بالكثافههههههة االجتمههههههاعي
 اسهههههتنزاف إلهههههى يهههههؤدي قهههههد ممههههها والصهههههراع، التنهههههافس عمليهههههات إلهههههى تهههههؤدي نهههههادرة، أو محهههههدودة مهههههوارد
 .االجتماعية المشكالت وتعاظم للموارد

ـــــايم" بكتابهههههات أيضههههها تهههههأثروا الهههههذين العلمهههههاء بهههههين ومهههههن ـــــرت" دورك ـــــار  روب  ايرنســـــبت" و"ب
 جامعههههههههة فههههههههي البشههههههههرية، اإليكولوجيهههههههها علههههههههم بتطههههههههوير قههههههههاموا آخههههههههرون، اجتمههههههههاع وعلمههههههههاء "بــــــــرجس

 :هما أساسيتين نقطتين على أبحاثهم في البشرية اإليكولوجيا علماء ركز شيكاغو،وقد
 غيهههههههر المجتمعهههههههات فهههههههي والتنظهههههههيم اإلنسهههههههانية المجتمعهههههههات فهههههههي التنظهههههههيم بهههههههين الموجهههههههود التماثهههههههل-

 .اإلنسانية
 فهههههي التغيهههههر إلهههههى باإلضهههههافة للسهههههكان، اليوميهههههة والحركهههههة السهههههكن ومكهههههان للسهههههكان المكهههههاني التوزيهههههع-

 والتكنولوجيههههههههههة االقتصههههههههههادية الجوانههههههههههب هههههههههههذه وارتبههههههههههاط المحليههههههههههة، معههههههههههاتللمجت السههههههههههكاني التنظههههههههههيم
 الحيهههههههههاة بتنظههههههههيم البيئههههههههة عالقهههههههههة بأهميههههههههة البشههههههههرية االيكولوجيههههههههها علمههههههههاء اعتههههههههرف وتطورها،وبينمهههههههها
 والقيم،جعلهههههت الثقافهههههة بإهمهههههال المقترنهههههة الحقيقهههههة وههههههذه بالتفصهههههيل يدرسهههههوها لهههههم أنههههههم االجتماعيهههههة،إال

  .محدودة البيئي االجتماع علم مجال في شريةالب االيكولوجيا من االستفادة
 سههههواء جههههذوره وامتههههداد تطههههوره فههههي البيئههههي االجتمههههاع علههههم أن لنهههها سههههبق،يتبين مهههها خههههالل مههههن

ـــــن"مهههههن ـــــل"أو"خلـــــدون اب ـــــايم دور إمي  تهههههأثر قهههههد الريفهههههي االجتمهههههاع علهههههم أو شهههههيكاغو مدرسهههههة أو" ك
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 اشههههههتركت التههههههي المقولههههههة فههههههي وبالههههههذات جميعههههههها المههههههدارس وبهههههههذه العلمههههههاء بهههههههؤالء بههههههآخر أو بشههههههكل
 وأنههههه االجتمههههاعي، والتنظههههيم الطبيعيههههة البيئههههة بههههين عالقههههة هنهههها  أن وهههههي المههههؤثرات هههههذه جميههههع فيههههها
 .البشرية المجتمعات دراسة عند االعتبار بعين المقولة هذه أخذ يجب

 االجتمهههههههاع علهههههههم المنصهههههههرم القهههههههرن مهههههههن األخيهههههههر النصهههههههف فهههههههي لهههههههدينا يتشهههههههكل بهههههههدأ وهكهههههههذا
 علهههههههههم ميهههههههههادين مهههههههههن كميهههههههههدان يظههههههههههر البيئهههههههههي االجتمهههههههههاع علهههههههههم بهههههههههدأ فقهههههههههد لهههههههههذل  البيئي،ونتيجهههههههههة

 إليهههههه توصهههههل مههههها علهههههى معتمهههههداً  والبيئهههههة المجتمهههههع بهههههين القائمهههههة العالقهههههات دراسهههههة االجتمهههههاع،لغرض
 الجديهههههد الميهههههدان ههههههذا فهههههي العلمهههههاء اههههههتم ولقهههههد منهجيهههههة، وطهههههرق نظريهههههة أطهههههر مهههههن االجتمهههههاع علهههههم

 مفهههههههاهيم علههههههى بدايههههههة وركههههههزوا بالبيئهههههههة، المجتمههههههع تههههههربط التههههههي والوسهههههههائل العوامههههههل وتحديههههههد بدراسههههههة
 وبالتهههههالي النهههههاس، اتجاههههههات تشهههههكيل فهههههي أهميهههههة مهههههن لهههههها لمههههها والمعتقهههههدات القهههههيم وخاصهههههة كالثقافهههههة

 .البيئة مع تعاملهم طرق
 العوامهههههل حيهههههث مهههههن المجهههههال ههههههذا فهههههي العهههههاملين بهههههين التبهههههاين ظههههههر الوقهههههت مهههههرور ومهههههع 

 الههههههههوعي وعهههههههدم البيئهههههههة مفهههههههههوم لتعقهههههههد ونتيجهههههههة معالجتههههههههها وطهههههههرق بهههههههها يهتمههههههههون التهههههههي والعالقهههههههات
 غيهههههههر الدراسهههههههات مقابهههههههل الرمزيهههههههة الدراسهههههههات ظههههههههرت وعالقاتهههههههها والمتشهههههههعبة المتداخلهههههههة بمتغيراتهههههههها

  .71البيئة مجال في سوسيولوجية توجهات ظهرت فقد عليه، وبناء المجال، هذا في الرمزية
 :الوظيفي االتجاه 2-1-3

 الهههههذي البشهههههرية اإليكولوجيههههها بعلهههههم تهههههأثر قهههههد البيئهههههي االجتمهههههاع علهههههم فهههههإن سهههههابقا ذكرنههههها وكمههههها
 1920بهههههههين الفتهههههههرة خهههههههالل المتحهههههههدة الواليهههههههات فهههههههي خاصهههههههة االجتمهههههههاع علهههههههم علهههههههى بأفكهههههههاره ههههههههيمن

 تبههههههرز بههههههدأت والقههههههوة، الثقافههههههة القههههههيم، مثههههههل لمتغيههههههرات التوجههههههه هههههههذا إهمههههههال بسههههههبب ،ولكههههههن1940و
 تهههههههههههالكوت" ابهههههههههههاتكت رأسهههههههههههها وعلهههههههههههى الوظيفيهههههههههههة كالنظريهههههههههههة منافسهههههههههههة أخهههههههههههرى نظريهههههههههههة اتجاههههههههههههات
ــــــرت"و"بارســــــونز ــــــون روب  نهايههههههة حتههههههى البيئههههههي االجتمههههههاع علههههههم إلههههههى تأثيرهمهههههها امتههههههد حيههههههث ،"ميرت
 .تقريباً  الستينات
 البيئيههههههة المشههههههكالت إلههههههى ينظههههههرون الههههههوظيفي المههههههدخل أصههههههحاب أن هههههههو بالههههههذكر والجههههههدير 
 تههههؤدي تههههيال الوظيفيههههة المعوقههههات وأحههههد للتصههههنيع، كامنههههة وظيفههههة بمثابههههة أنههههها اعتبههههار علههههى الحاليههههة
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 التكنولهههههوجي التقهههههدم أن مهههههن الهههههرغم فعلهههههى للتصهههههنيع،  االجتماعيهههههة الوظيفهههههة فهههههي الخلهههههل ظههههههور إلهههههى
 لهههههه أن إال سهههههولة، بكههههل األساسههههية وظائفههههه أداء علههههى المجتمههههع تسههههاعد التههههي اإليجابيههههة جوانبههههه لههههه
 . السلبية جوانبه الوقت نفس في

 التهههههههي المفهههههههرط السهههههههتهال وا والتوزيهههههههع التصهههههههنيع عمليهههههههات بهههههههأن يهههههههرون االجتمهههههههاع فعلمهههههههاء
 مثهههههل المشهههههكالت بعهههههض ظههههههور إلهههههى المقابهههههل فهههههي تهههههؤدي المعيشهههههي، المسهههههتوى ارتفهههههاع إلهههههى تهههههؤدي
 مهههههن كثيهههههر نظهههههر وجههههههة مهههههن البيئيهههههة المشهههههكالت عهههههالج ويمكهههههن المهههههوارد واسهههههتنزاف التلهههههوث مشهههههكلة

 األجهههههههزة واسهههههتخدام الصههههههناعي لالقتصهههههاد الوظيفيهههههة المعوقههههههات حهههههدة مهههههن التخفيههههههف فهههههي الهههههوظيفيين
 الخههههههام، والمههههههوارد الطاقههههههة علههههههى والمحافظههههههة  وعالجههههههها التلههههههوث مشههههههكلة فههههههي الههههههتحكم يمكنههههههها تههههههيال

 المشههههكالت عههههالج يمكههههن ثههههم ومههههن البيئههههة تلههههوث إلههههى تههههؤدي ال التههههي النظيفههههة التكنولوجيهههها واسههههتخدام
 إحههههداث طريههههق عههههن ولههههيس اآلالت، صههههنع فههههي الحاليههههة طريقتنهههها وتحسههههين تنقيههههة طريههههق عههههن البيئيههههة
  .واالقتصادية االجتماعية النظم في أساسية تغييرات

 أن الههههههذكر،ويرون السههههههالفة النظههههههرة هههههههذه يعارضههههههون الههههههذين الههههههوظيفيين بعههههههض هنهههههها  أن إال
 تحقيههههههههق بهههههههههدف واضهههههههح وبشههههههههكل باسههههههههتمرار وينمهههههههو مسههههههههتقر غيههههههههر الحهههههههالي الصههههههههناعي االقتصهههههههاد
 .النمو لهذا الضرورية الموارد يستخدم فهو لهذا االقتصادية، الرفاهية

 المشهههههههكالت وعهههههههالج حهههههههل يمكنهههههههها ال الصهههههههغيرة اإلصهههههههالحات أن الوظيفيهههههههون ههههههههؤالء ويهههههههرى
 القهههههههيم مهههههههن الكثيهههههههر ألن نظهههههههرا األساسهههههههية، التغيهههههههرات إجهههههههراء فهههههههي يكمهههههههن الحهههههههل الحاليهههههههة،بل البيئيهههههههة

 كانههههههت فقههههههد الوظيفيهههههة، المعوقههههههات بهههههين مههههههن تعهههههد أصههههههبحت قهههههد االجتمههههههاعي النظهههههام فههههههي األساسهههههية
 الشخصهههههية الثهههههروة فهههههي المسهههههتمرة الزيهههههادة وأهميهههههة يعهههههةالطب فهههههي الهههههتحكم حهههههول واالتجاههههههات األفكهههههار
 .الحياة في واالستمرار للبقاء الضروري الجهد من المزيد إلى تؤدي

 وههههههههذا البشهههههههري، الوجهههههههود تههههههههدد أصهههههههبحت قهههههههد االتجاههههههههات األفكهههههههار ههههههههذه فمثهههههههل اآلن أمههههههها 
 عوقههههههاتالم بههههههين مههههههن االقتصهههههادي النسههههههق فههههههإن وبالتههههههالي المهههههدى، البعيههههههدة التههههههأثيرات تتجاهههههههل ألنهههههها

 مههههههن أكثههههههر هههههههو مهههههها إنتههههههاج أجههههههل مههههههن البيئههههههة وتلههههههوث المههههههوارد فقههههههدان إلههههههى يههههههؤدي ألنههههههه الوظيفيههههههة
 األزمههههههههة وعههههههههالج حههههههههل بههههههههأن يههههههههرون الوظيفيههههههههون هههههههههؤالء فههههههههإن البشههههههههر،وبالتالي لرفاهيههههههههة الضههههههههروري
عادة القيم نسق في األساسية التغيرات إجراء يتطلب البيئية والمشكالت  .72المجتمع تنظيم وا 
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 تمثلهههههت حيهههههث البيئهههههي، االجتمهههههاع علمهههههاء قبهههههل مهههههن بهههههالرفض قوبهههههل قهههههد جهههههاهاالت ههههههذا لكهههههن 
 الكميههههههة،وتناولهم المنههههههاه  إلههههههى الههههههوظيفيين االجتمههههههاع علمههههههاء بعههههههض لجههههههوء فههههههي االنتقههههههادات أبههههههرز

  المفسهههههرة الجزئيهههههة التعميمهههههات ههههههذه أن ههههههو بالهههههذكر والجهههههدير الكلهههههي، باإلطهههههار ربطهههههها دون جزئيهههههات
 ولكنهههههها أوالسهههههلو ، االتجاههههههات مهههههن معهههههين نهههههوع أو تجاههههههاتا وجهههههود وراء الكامنهههههة األسهههههباب توضهههههح

 .االجتماعي التغير ديناميكيات أو للمجتمع األساسية الطبيعة تحلل ال
 مختلفهههههة محهههههاوالت قيهههههام الكثيهههههرين قبهههههل مهههههن الهههههوظيفي لالتجهههههاه الهههههرفض ههههههذا عهههههن نهههههت  ولقهههههد
 يئهههههههههيالب بمضهههههههههمونه البيئهههههههههي النسهههههههههق لدراسهههههههههة تصهههههههههلح نظريهههههههههة نمهههههههههاذج إلهههههههههى للتوصهههههههههل ومتباينهههههههههة

 إميهههههههل" أمثهههههههال االجتمهههههههاع علهههههههم رواد أههههههههم بعهههههههض كتابهههههههات علهههههههى ذلههههههه  فهههههههي معتمهههههههدة واالجتمهههههههاعي
 المجتمعهههههههههات لتفسهههههههههير نظريهههههههههة قواعهههههههههد أرسهههههههههوا الهههههههههذين" مهههههههههاركس كهههههههههارل"،و"فيبر ومهههههههههاكس"،"دوركايم
 :القول لهذا تدعو أسباب ثالثة وهنال  هذا، يومنا إلى امتدت وفهمها، اإلنسانية

 مسهههههتوى علههههى عملههههوا الههههذين العلمهههههاء مههههن يعتبههههرون" مــــاركس"و"رفيبـــــ"و"كــــايم دور" مههههن كههههل أن-1
 عههههههام بشههههههكل الصههههههناعية للمجتمعههههههات البنائيههههههة األنمههههههاط مههههههنهم كواحههههههد فسههههههر الشههههههاملة،فقد النظريههههههات
 بههههههين القائمههههههة العالقههههههة تفسههههههير هههههههو البيئههههههي االجتمههههههاع لعلههههههم األساسههههههي الهههههههدف أن ،وبمهههههها وشههههههمولي

 هههههههذا ضههههههمن مناسههههههبة تعتبههههههر الكالسههههههيكية فسههههههيراتالت فههههههإن الطبيعيههههههة والبيئههههههة المعاصههههههرة المجتمعههههههات
 .الشمولي المنظور

 االجتماعيهههههة القهههههوة بيهههههان فهههههي واضهههههحة كانهههههت ههههههؤالء مهههههن عهههههالم كهههههل قهههههدمها التهههههي النظريهههههات أن-2
  .االجتماعي والتغير البناء على المؤثرة

 ثههههههةالثال الههههههرواد هههههههؤالء اشههههههترا  أن العلههههههم مههههههع المصههههههاحبة البيئيههههههة بههههههالظواهر اهتمههههههوا ثالثههههههتهم أن-3
 كههههههل يمثههههههل إذ والمههههههذهبي، والمنهجههههههي الفكههههههري وتبههههههاينهم اخههههههتالفهم ينفههههههي ال السههههههابقة، المعههههههايير فههههههي
 الجانههههب" كــــايم دور" فكههههر يمثههههل األيديولوجيههههة الناحيههههة فمههههن مختلفههههًا، أيههههديولوجياً  فكريههههاً  نمطههههاً  مههههنهم

 أمهههها كههههالي،الرادي الجانههههب" مــــاركس" يمثههههل بينمهههها ،الليبرالــــي االتجــــاه" فيبههههر مههههاكس" ويمثههههل المحههههافظ،
 كههههههاختالفهم ومضههههههامينها، للمفههههههاهيم اسههههههتخدامهم فههههههي بيههههههنهم التبههههههاين فيظهههههههر المعرفيههههههة الناحيههههههة مههههههن

 كتابهههههههههات فهههههههههي التبهههههههههاين ههههههههههذا انعكهههههههههس ولقهههههههههد والطبقهههههههههة، القهههههههههوة كالثقافهههههههههة، أساسهههههههههية مفهههههههههاهيم حهههههههههول
 النمههههههاذج لهههههههذه استعراضههههههنا سههههههيظهر كمهههههها بناءههههههها، حههههههاولوا التههههههي النظريههههههة النمههههههاذج المحههههههدثين،وفي

  .يةالنظر 
 



 البيـئة حمايـة سوسيولوجيا              :                        الثــاني الفصـل

 

68 
 

 : المحافظ االتجاه -2-1-4
 وتغيرههههههها القههههههيم اعتبههههههار مههههههن ،وينطلههههههق" كههههههايم دور إميههههههل" لفكههههههر امتههههههداد هههههههو التوجههههههه هههههههذا

 األولههههههى الفئهههههة:فئتهههههين إلهههههى االتجهههههاه ههههههذا أصهههههحاب وينقسهههههم البيئهههههي التهههههدهور فهههههي األساسهههههي العامهههههل
 بتغيههههههر طارتههههههب الغربيههههههة المجتمعههههههات فههههههي البيئههههههة المشههههههاكل ظهههههههور أن التوجههههههه هههههههذا أصههههههحاب ويههههههرى
 النسههههههق فههههههي التغيههههههر هههههههذا جلههههههب ،وقههههههد والعالميههههههة الفرديههههههة قههههههيم ظهههههههور إلههههههى أدى القيم،الههههههذي نسههههههق
  .والرخاء والمادية الديمقراطية: مثل مرافقة ومنافع االجتماعي البناء في اختالفات القيمي

 مقبولة،وقههههههههد وظيفيههههههههة إيجابيههههههههة قههههههههيم بمثابههههههههة تعتبههههههههر البنههههههههائي والتبههههههههاين والههههههههوفرة الرخههههههههاء إن
 المجتمعهههههههههات زود الهههههههههذي الوقهههههههههود بمثابهههههههههة فأصهههههههههبحت االقتصهههههههههادي بهههههههههالنمو القهههههههههيم ههههههههههذه تارتبطههههههههه

 وجعههههل النمههههو هههههذا نتههههائ  بحههههث أغفههههل الههههذي األمههههر المتصههههاعد للنمههههو والحههههوافز بالههههدوافع الصههههناعية
 مههههها خهههههالل مهههههن القهههههيم ههههههذه إلهههههى ينظهههههرون االتجهههههاه ههههههذا أصهههههحاب إن صهههههعبًا، أمهههههراً  عليهههههه السهههههيطرة
 داعههههين البيئيههههة، نتائجههههها عههههن الطههههرف فيههههه يغضههههون الههههذي الوقههههت فههههي اقتصههههادي، نمههههو مههههن تحققههههه
  .البيئية والمسائل وجودها بين المواءمة من نوع إلى

 الصههههههناعي المجتمههههههع بطبيعههههههة أصههههههحابها فيهههههههتم المحههههههافظ الههههههنمط ضههههههمن الثانيههههههة الفئههههههة أمهههههها
 تسههههههههتخدم االشههههههههتراكية أو الرأسههههههههمالية سههههههههواء الصهههههههناعية المجتمعههههههههات بههههههههأن يههههههههرون وبالتصهههههههنيع،حيث

 فههههي معقههههد تقسههههيم إلههههى يههههؤدي القههههيم تغيههههر أن وبمهههها خطيههههر، جههههد بيئههههي تلههههوث إلههههى تههههؤدي كنولوجيههههات
 السهههههبب تعتبهههههر أن البهههههد الثقافيهههههة العناصهههههر ههههههذه فهههههإن الصهههههناعية، المجتمعهههههات بهههههه تتصهههههف العمهههههل

 النمهههههو بهههههين االتجهههههاه ههههههذا أنصهههههار ربهههههط ،وقهههههد الصهههههناعة عهههههن النهههههات  البيئهههههي التهههههدهور فهههههي الرئيسهههههي
 علههههههى تههههههؤثر أن شهههههأنها مههههههن بيئيههههههة حلهههههوال يقههههههدمون ال فهههههههم وبالتهههههالي لمعيشههههههةا ومسههههههتوى القتصهههههادي

 .الغربية للمجتمعات الصناعية القاعدة
 مهههههن البيئيهههههة المشهههههكالت ظههههههور طبيعهههههة ويحلهههههل يبحهههههث االتجهههههاه ههههههذا أن مهههههن الهههههرغم وعلهههههى

 النظههههههام مصههههههلحة يخههههههدم القههههههيم تغييههههههر أن يههههههرون ال االتجههههههاه هههههههذا أنصههههههار أن اجتماعيههههههة،إال ناحيههههههة
 .الصناعية الرأسمالية المجتمعات لتحقيقه تسعى الذي االقتصادي والنمو ماليالرأس
 :الليبيرالي االتجاه 2-1-5

 لتوضهههههههيح والهيمنهههههههة القهههههههوة علهههههههى" فيبهههههههر مهههههههاكس" فكهههههههر مهههههههن المسهههههههتمد االتجهههههههاه ههههههههذا يركهههههههز
 :الليبرالي االتجاه في أساسيتان نظر وجهتا وهنال  البيئية المشاكل
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 تهههههههيمن القههههههانوني والنسههههههق الحكومههههههة أن يههههههرون االتجههههههاه هههههههذا حابأصهههههه أن هههههههو: األولههههههى الوجهههههههة-أ
 مجههههاالت واتسههههاع أرباحههههها زيههههادة هههههو الوحيههههد وهمههههها بالبيئههههة، اهتمههههام لههههديها لههههيس جماعههههات عليهمهههها
 والصههههههناعية التجاريههههههة والمؤسسههههههات الشههههههركات علههههههى الليبراليههههههون المنظههههههرون ويركههههههز ونفوذههههههها قوتههههههها

 المنههههههههاطق فههههههههي تتخههههههههذ التههههههههي للقههههههههرارات ضههههههههبط يههههههههاتبعمل القيههههههههام تسههههههههتطيع ألنههههههههها ذلهههههههه  الضههههههههخمة،
 وسهههههيلة أنهههههها علهههههى البيئهههههة إلهههههى الشهههههركات ههههههذه تنظهههههر ومصهههههالحها،حيث يتناسهههههب بمههههها أوالمقاطعهههههات

 تفههههاقم مههههن يزيههههد الههههرفض ،وهههههذا البيئههههي التشههههكيل إعههههادة تقههههاوم لههههذل  وهههههي وتوسههههعها أرباحههههها لزيههههادة
  .البيئية المشاكل

 أن البيئيهههههههة للمشهههههههكالت تحلهههههههيلهم فهههههههي االتجهههههههاه ذاهههههههه أصهههههههحاب فيهههههههرى: الثانيهههههههة النظهههههههر الوجههههههههة-ب
-اإلعههههههالم -الجمعههههههي اإلقنههههههاع وسههههههائل يسههههههتخدمون البيئههههههي واالسههههههتنزاف التههههههدهور مههههههن المسههههههتفيدين
عطهههههههههاء  بواسههههههههههطة النههههههههههاس بإقنهههههههههاع أيضهههههههههها يقومهههههههههون وأعمالهم،كمهههههههههها ألهههههههههههدافهم الشهههههههههرعية صههههههههههفة وا 

 مسههههههههتوى لرفههههههههع يلةوسهههههههه أفضههههههههل هههههههههو النمههههههههو الههههههههدائم االقتصههههههههاد وبههههههههأن االسههههههههتهال  اإلعالم،بزيههههههههادة
 فهههههي االقتصهههههادية للتنظيمههههات شهههههرعية صههههفة إلعطهههههاء الثقافيههههة الرمهههههوز اسههههتغالل فهههههإن المعيشههههة،وهكذا

 الحههههههل ويكمههههههن وتفاقمههههههها، البيئيههههههة المشههههههكالت تطههههههور فههههههي وحسههههههاس حههههههرج ميكههههههانيزم وههههههه المجتمههههههع
 ةإلزاحهههههه البيئيههههههة كالحركههههههات بالبيئههههههة المهتمههههههين جهههههههود تضههههههافر بوجههههههوب الليبههههههراليين رأي فههههههي الوحيههههههد
 .الشركات تمتلكها التي الكبيرة والهيمنة السياسية القوة
 :الراديكالي االتجاه -2-1-6

 اسهههههتنزاف ألسهههههباب تحلهههههيالً " مـــــاركس كـــــارل" فكهههههر مهههههن المسهههههتمد الراديكهههههالي االتجهههههاه يقهههههدم
 المتوارثهههههة الالعقالنيهههههة نتيجهههههة ظههههههرت ، البيئيهههههة المشهههههاكل أن االتجهههههاه ههههههذا أصهههههحاب يهههههرى البيئهههههة،إذ

 التهههههي القنهههههاة هههههو االقتصهههههادي التوسههههع أن عليهههههه المتعهههههارف مههههن وأن الرأسهههههمالية، نتههههاجاإل نمهههههاذج فههههي
 .الكبير االقتصادي الركود فترة مثل أزماتها الرأسمالية المجتمعات خاللها من حلت

 وتحسهههههههين األجهههههههور لزيهههههههادة جهههههههداً  ومهمهههههههاً  ضهههههههرورياً  االقتصهههههههادي النمهههههههو يصهههههههبح هنههههههها ومهههههههن
 عههههههن وممتلكاتههههههها أرباحههههههها علههههههى بالمحافظههههههة أسههههههماليةالر  للطبقههههههة يسههههههمح مهههههها العمال،وهههههههذا أوضههههههاع
 فههههههههإن الفرديههههههههة، الملكيههههههههة علههههههههى يركههههههههز الرأسهههههههمالي النظههههههههام أن وبمهههههههها العاملههههههههة القههههههههوى شههههههههراء طريهههههههق

 للعائلههههههههة تلفههههههههاز وجهههههههههاز سههههههههيارة مههههههههن أكثههههههههر ،كههههههههامتال  النوويههههههههة العائلههههههههة نحههههههههو يوجههههههههه االسههههههههتهال 
 الطبيعيههههههههة المصههههههههادر فاسههههههههتنزا يفههههههههرض الخههههههههاص االسههههههههتهالكي الههههههههنمط هههههههههذا فههههههههإن الواحدة،لههههههههذل 

  .البيئي التدهور من المزيد ،وبالتالي
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 وفههههههي توسهههههعي، نظهههههام الرأسهههههمالي النظهههههام أن يهههههرون الراديكهههههاليين المنظهههههرين فهههههإن هنههههها ومهههههن
 يههههؤدي فإنههههه ومكلههههف مسههههرف نظههههام أنههههه وبمهههها الركههههود، مههههن حالههههة تصههههيبه فيههههها يتسههههع ال التههههي الفتههههرة
 73.الطبيعية البيئة وموارد لمصادر المنه  الستعمال وهي واحدة نتيجة إلى

 أجههههل مههههن قوتههههها تسههههتخدم الغنيههههة الصههههناعية الههههدول بههههأن يههههرون الصههههراع مههههدخل فأصههههحاب 
 يمكهههههن ال الطبيعيهههههة المهههههوارد ههههههذه ألن الفقيرة،ونظهههههرا الهههههدول لهههههدى الموجهههههودة الطبيعيهههههة المهههههوارد سهههههلب

حهههههالل اسهههههتبدالها  بينمهههههها وةثهههههر  أكثهههههر تصهههههبح الغنيهههههة الهههههدول أن نجههههههد محلها،فإننههههها أخهههههرى مصهههههادر أوا 
 (.العولمة ومفهوم يتساوى المعنى هذا) فقرا أكثر الفقيرة الدول تصبح

 طريهههههق عهههههن يتحقهههههق البيئيهههههة المشهههههكالت عهههههالج أن علهههههى الصهههههراع مهههههدخل أصهههههحاب ويؤكهههههد
 وتهههههدمير واسهههههتغالل يتوقهههههف فيهههههها،وأن نعهههههي  التهههههي البيئهههههة ومهههههع أنفسهههههنا مهههههع بوحشهههههية التعامهههههل عهههههدم
 األربههههههاح وتحقيههههههق الثههههههروة ووضههههههع األول، المقههههههام فههههههي بشههههههرال حيههههههاة تموضههههههع  الطبيعيههههههة،وأن البيئههههههة
 .74الثاني المقام في

 الثقافيهههههههههههة الجوانهههههههههههب مهههههههههههن انطلهههههههههههق المحهههههههههههافظين تحليهههههههههههل أن القهههههههههههول يمكهههههههههههن سهههههههههههبق ممههههههههههها
 إال التلههههههوث، مههههههع النههههههاس تكيههههههف مثههههههل معينههههههة اجتماعيههههههة لظههههههواهر تفسههههههيرات قههههههدموا للمجتمعات،فقههههههد

 االجتمهههههههاعي،وهم التغيهههههههر لديناميكيههههههة بيانهههههههاً  وال المجتمههههههع بنهههههههاء لطبيعههههههة تحلهههههههيالت يقههههههدموا لهههههههم أنهههههههم
 أنههههههههم االقتصهههههههادي،بمعنى بهههههههالنمو التضهههههههحية مقابهههههههل البيئيهههههههة المشهههههههكالت حهههههههل يقبلهههههههوا لهههههههم ببسهههههههاطة
 .المعيشة ومستوى التصنيع بين حميمة عالقة بوجود القائل االفتراض زعزعة يرفضون

 طريههههق عههههن ةالبيئيهههه المشههههكالت عههههالج يمكههههن أنههههه التفههههاعلي المههههدخل أصههههحاب كههههذل  ويههههرى
 نقهههههل يهههههتم أن يجهههههب مواردهههههها،وال واسهههههتنزاف البيئهههههة تهههههدمير إلهههههى تهههههؤدي التهههههي االتجاههههههات تعلهههههم عهههههدم
 البيئيهههههة،إذ المشهههههكالت عهههههالج علهههههى يسهههههاعد الهههههذي المختلفهههههة،األمر األجيهههههال عبهههههر االتجاههههههات ههههههذه
 النظهههههر حيهههههث مهههههن البدائيهههههة المجتمعهههههات بشهههههر تعلمهههههه مههههها يتعلمهههههوا أن العشهههههرين القهههههرن لبشهههههر يمكهههههن
 فههههي الموجههههودة األجههههزاء مههههن غيههههره علههههى يعتمههههد جههههزء هههههو البشههههر وتبجيههههل،وأن بههههاحترام الطبيعههههة إلههههى

                                                           
 األبحاث في اھودور ئييالب االجتماع لعلم ةيالنظر  واألطر اتھاإلتجا، www.qatralnada.com،04:33،سا2009وت أ20:الموقع73
 .85-84 ص سعود، المل  ر،جامعةيالصغ محمد بن صالح كتور،للدةيئيالب
 .111-112سابق،ص مرجع:الزيات الحميد عبد لطفي،كمال إبراهيم طلعت74
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 مههههن أفضههههل يعههههد الطبيعههههة مههههع االنسههههجام تحقيههههق يحههههاول الههههذي الحيههههاة أسههههلوب وأن الطبيعيههههة، البيئههههة
 .75البيئي التوازن وتدمير الطبيعة في التحكم يحاول الذي الحياة أسلوب

 االجتماعيههههههههههة البيئيههههههههههة النظريههههههههههة النمههههههههههاذج أن سههههههههههبق مهههههههههها خههههههههههالل مههههههههههن قولههههههههههه يمكههههههههههن مهههههههههها
 المجتمعههههههات ظهههههروف ومهههههن الكالسهههههيكية االجتماعيهههههة المههههههدارس وفكهههههر أدبيهههههات مهههههن السهههههابقة،انطلقت

 إلههههههههى السههههههههابقة النظريههههههههة للنمههههههههاذج والتطبيقيههههههههة المنهجيههههههههة المشههههههههكالت أدت وبيئتها،وقههههههههد الصههههههههناعية
 لتنههههههاول سوسههههههيولوجية نظريههههههة نمههههههاذج إيجههههههاد إلههههههى تهههههههدف جديههههههدة بحههههههث محههههههاوالت فههههههي االسههههههتمرار
  .الجديد البيئي النموذج بينها من البيئية، القضايا

 :الجديد البيئي النموذج 2-1-7
 "R.Dunlap""دنلـــوب رايلـــي"و"W.R.Catton"كـــاتون ولـــيم" مهههن كهههل قهههدم لقهههد  
 سههههاد الههههذي" اإلنسههههاني التميههههز نمههههوذج" مقابههههل البيئههههي االجتمههههاع لعلههههم كقاعههههدة البيئههههة لدراسههههة نموذجهههها
ـــــوب"و"كـــــاتون" حجهههههة اعتمهههههدت السهههههابقة،وقد االجتماعيهههههة راتالتفسهههههي  األنمهههههاط معظهههههم أن علهههههى" دانل

 مههههها وبكهههههل ومركهههههزه، الطبيعهههههي العهههههالم محهههههور أنهههههها علهههههى اإلنسهههههانية للمجتمعهههههات تنظهههههر االجتماعيهههههة
 اعتبهههههار دون اإلنسهههههان خدمهههههة عليهههههها،بغرض والسهههههيطرة للبيئهههههة اسهههههتخدامات مهههههن النظهههههرة ههههههذه يرافهههههق

 وامتصاصهههههههه التلهههههههوث اسهههههههتيعاب علهههههههى األرض قهههههههدرة لعهههههههدم اهتمهههههههام أو خهههههههرىاأل البيئيهههههههة للعناصهههههههر
 أساسهههههية سههههمات أربعههههة التلوث،فهنهههها  مهههههن خههههال جههههو فههههي بهههههالعي  األخههههرى الحيههههة الكائنههههات وبحههههق
 :وهي اإلنساني التميز نموذج عليها اشتمل

 عههههههن يختلههههههف فهههههههو لههههههذا، الجينيههههههة الوراثههههههة إلههههههى باإلضههههههافة ثقافيهههههها تراثهههههها اإلنسههههههان يمتلهههههه -1
 .األخرى الحية ناتالكائ

 الرئيسهههههية العوامهههههل ههههههي –التكنولوجيههههها ذلههههه  فهههههي بمههههها– واالجتماعيهههههة الثقافيهههههة العوامهههههل إن-2
  .اإلنسانية العالقات نوع تحدد التي

 البيئههههههة ،أمهههههها اإلنسههههههانية العالقههههههات إطههههههار والثقافيههههههة االجتماعيههههههة البيئههههههة مههههههن كههههههل تعتبههههههر-3
 .بعيد حد إلى بالموضوع متصلة غير فهي الطبيعية

 عمليتههههههان واالجتمههههههاعي التكنولههههههوجي التقههههههدم أن وبمهههههها تراكمههههههات، عههههههن عبههههههارة الثقافههههههة إن-4
 لهههههذه ونتيجههههة للحههههل قابلههههة االجتماعيههههة المشههههاكل كههههل يجعههههل ذلهههه  فههههإن ، نهايههههة مههههاال إلههههى مسههههتمرتان
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ـــــاتون" مهههههن كهههههل طهههههور المبهههههادئ ـــــوب" و"ك  االجتمهههههاع علهههههم مجهههههال فهههههي منافسهههههاً  جديهههههداً  نموذجهههههاً " دنل
 ضههههههههمناه NEP"،(New Environmental Paradigm"))الجديههههههههد البيئههههههههي النمههههههههوذج عليههههههههه أطلقهههههههها
 :هي أساسية مبادئ أربعة

 إال والتكنولوجيههههها، والقهههههيم كالثقافهههههة ومميهههههزة، خاصهههههة بصهههههفات اإلنسهههههان اتصهههههاف مهههههن الهههههرغم علهههههى-أ
  .الكبير البيئي النسق في بعضها على تعتمد ، تحصى وال تعد ال كثيرة أنواع من واحد أنه
 كهههههههههذل  تتهههههههههأثر ،ولكهههههههههن فقهههههههههط وثقافيهههههههههة اجتماعيهههههههههة بعوامهههههههههل تتهههههههههأثر ال اإلنسهههههههههانية تالعالقههههههههها إن-ب

 البيئههههة نسههههي  فههههي أفعههههال ردود مههههن ذلهههه  علههههى يترتههههب ومهههها والنتههههائ  األسههههباب مههههن متشههههابكة بعالقههههات
 مههههها أو المقصهههههودة غيهههههر النتهههههائ  مهههههن كثيهههههر لهههههها الهادفهههههة اإلنسهههههانية األفعهههههال فهههههإن وعليهههههه الطبيعيهههههة،

 .الكامنة بالوظائف يسمى
 وفيزيائيههههة حيويههههة قيههههودا تفههههرض محههههدودة فيزيائيههههة بيولوجيههههة بيئههههة علههههى ويعتمههههدون النههههاس يعههههي -ج

 .اإلنسانية العالقات على
 عهههههههدة مهههههههن المسهههههههتقاة أو المسهههههههتوحاة والقهههههههوة االختهههههههراع علهههههههى اإلنسهههههههان قهههههههدرة مهههههههن كثيهههههههرا أن رغهههههههم-د

 إلغههههههاء يمكههههههن ال هأنهههههه فائقههههههة،إال قههههههدرة طياتههههههها فههههههي تحمههههههل أنههههههها األولههههههى للوهلههههههة تبههههههدو اختراعات،قههههههد
 .تجاوزها أو االيكولوجية القوانين

ــــل" قههههدم وقههههد هههههذا ــــاتون" مههههن كههههال أن أوضههههح النموذجين،حيههههث لكههههال نقههههدا Buttel" "باتي  "ك
 الجانههههههب علههههههى يركههههههز قههههههديم نمههههههوذج أنههههههه علههههههى اإلنسههههههاني التميههههههز نمههههههوذج مفهههههههوم قههههههدما" دنلــــــوب"و

 بيئهههههههي نظهههههههري كإطهههههههار بمناسههههههه وغيهههههههر واقعهههههههي غيهههههههر فههههههههو وبالتهههههههالي فقهههههههط اإلنسهههههههاني االجتمهههههههاعي
 . اإلنسانية للمجتمعات

 علهههههى (NEP)الجديهههههد البيئهههههي النمهههههوذج اشهههههتمال مهههههن بهههههالرغم انهههههه مهههههن "باتيـــــل" نقهههههد وينطلهههههق
 الحههههههدود مثههههههل مفههههههاهيم دمهههههه  ضههههههرورة فههههههي،"دنلــــــوب" و"كــــــاتون"الههههههرأي يههههههوافقهم فهههههههو" بيئيههههههة واقعيههههههة"

 علههههههى يشهههههتمالن ال لنمههههههوذجينا كهههههال أن يعتقههههههد أنهههههه االجتماعيههههههة،إال التحلهههههيالت فههههههي البيئيهههههة والقيهههههود
 مهههههن جهههههزء ههههههو النمهههههوذجين بهههههين االخهههههتالف ههههههذا أن رأيهههههه ،وفيالمتجانسهههههة الفرضهههههيات مهههههن عهههههةمجمو 
 .االجتماع علم في الرئيسية النظرية األطر حول الدائر الحيوي الجدل

 
 النمههههوذجين كههههال مههههن األخههههذ بههههل كليههههاً  اإلنسههههاني التميههههز نمههههوذج إهمههههال عههههدم يههههرى انههههه كمهههها 
 يقتصههههههر ال أن يأمههههههل والوظيفية،ألنههههههه كالماركسههههههية األخههههههرى النظريههههههات إهمههههههال عههههههدم إلههههههى باإلضههههههافة
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 هههههذا يسههههتطيع أن ينبغههههي االجتماع،بههههل علههههم فههههي فرعيههههاً  موضههههوعاً  كونههههه علههههى البيئههههي االجتمههههاع علههههم
 .76جميعا منها واالستفادة النظرية االختالفات كل بين التوفيق الجديد العلم

 اخهههههتالف مهههههن بهههههالرغم أنهههههه القهههههول، يمكهههههن ةنظريههههه مهههههداخل مهههههن عرضهههههه تهههههم مههههها خهههههالل مهههههن
 ودراسهههههة فههههههم ضهههههرورةال فمهههههن البيئهههههي االجتمهههههاع علهههههم موضهههههوع حهههههول النظريهههههة النمهههههاذج وتعهههههدد اآلراء

 تفهههههههرض البيئيهههههههة القضهههههههايا دراسهههههههة العهههههههام،وأن البيئهههههههي النسهههههههق إطهههههههار ضهههههههمن اإلنسهههههههانية المجتمعهههههههات
 العالقات،يهههههدعى مهههههن نسهههههق ضهههههمن معهههههاً  والبيئهههههي االجتمهههههاعي الجانهههههب االعتبهههههار بعهههههين األخهههههذ علينههههها

 واعتبارههههها نظريههههات مههههن االجتمههههاع علمههههاء إليههههه توصههههل ممهههها االسههههتفادة ضههههرورة مههههع البيئههههي بالنسههههق
 .البيئي االجتماع علم توجه جديدة نظرية نماذج لبناء ومنطلق أساسي كمرجع

  

 : البيئة بحماية والوطني العالمي االهتمام مظاهر -ثالثا
 خاصههههههة البيئههههههة سههههههالمة تهههههههدد التههههههي المشههههههاكل بههههههروز ،مههههههع بالبيئههههههة االهتمههههههام ظهههههههور تههههههزامن 

 علهههههههى المصههههههانع وامتهههههههداد الصههههههناعة تطهههههههور أن إذ، أوروبهههههها شهههههههاهدتها التههههههي الصهههههههناعية الثههههههورة بعههههههد
 أدى األنهههههههار ضههههههفاف وعلههههههى الحضههههههرية التجمعههههههات مههههههن بههههههالقرب األراضههههههي مههههههن واسههههههعة مسههههههاحات

 الصهههههههرف اتقنهههههههو  تهههههههدفق راءجهههههههو ، التبريهههههههد بمخلفهههههههات والميهههههههاه المصهههههههانع بهههههههدخان الههههههههواء تلهههههههوث إلهههههههى
 كههههان ،كمههههامنهم اآلالف ووفههههاة المههههدن تلهههه  سههههكان بههههين أمههههراض عههههدة ظهههههور إلههههى أدى بههههها الصههههحي

 علهههههى المهههههدمرة اآلثهههههار مهههههن نصهههههيب  المتنافسهههههة الصهههههناعية لالهههههدو  بهههههين التسهههههلح أجهههههل مهههههن تسهههههابقلل
 ئهههههةالبي علهههههى الحفهههههاظ أجهههههل ،مهههههن البيئهههههي االجتمهههههاعي الهههههوعي السهههههتنهاض بهههههادرة كهههههان والهههههذي البيئهههههة

 . البيئية الحركات ظهور إلى وأدى وحمايتها
 :العالمية البيئة لحماية الدولية والجهود المؤتمرات-3-1

 الههههههوعي زيههههههادة إلههههههى ذلهههههه  أدى العالميههههههة المشههههههكالت وتفههههههاقم البيئيههههههة األوضههههههاع لتههههههردي نظههههههرا
 العههههههالم دول بههههههين وتكاملههههههها الجهههههههود تظههههههافر ضههههههرورة إلههههههى دعههههههي ممهههههها اإلنسههههههانية األفعههههههال بمخههههههاطر

 وخههههههالل بالبيئههههههة المخلههههههة األعمههههههال لهههههههذه حههههههل إيجههههههاد فههههههي أمههههههال المعاهههههههدات مههههههن مجموعههههههة قههههههدوع
 وكهههههان محلهههههي مسهههههتوى علهههههى يهههههتم البيئهههههة مشهههههكالت طهههههرح العشهههههرين،كان القهههههرن مهههههن األول النصهههههف
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 والنهههههدوات االتفاقيهههههات أن عهههههن جدا،فضهههههال ضهههههعيفا البيئهههههة علهههههى البشهههههرية األنشهههههطة بتهههههأثير االهتمهههههام
 .فقط الدول بعض على تصرتق كانت بالبيئة المهتمة

 خطههههههههههورة اتضههههههههههحت حههههههههههين ضههههههههههرورية أصههههههههههبحت األولههههههههههى الدوليههههههههههة المعاهههههههههههدات أن كمهههههههههها
 مسهههههألة المعاههههههدات ههههههذه تناولهههههت أولهههههى مرحلهههههة" ففهههههي لألقهههههاليم، العهههههابرة( البيئهههههة علهههههى) االنعكاسهههههات

 البريههههههة، أو البحريههههههة الحيوانيههههههة المههههههوارد حمايههههههة إلههههههى إمهههههها ترمههههههي مشههههههتركة ممارسههههههات علههههههى االتفههههههاق
مهههها  بحمايههههة الخاصههههة 1902 سههههنة اتفاقيههههة كحههههال مشههههتر  مههههورد مههههن لالسههههتفادة عههههادل توزيههههع إلههههى وا 

 البحههههههر عجههههههول أنههههههواع بحمايههههههة الخاصههههههة 1911 سههههههنة معاهههههههدة حههههههال أو للزراعههههههة، المفيههههههدة الطيههههههور
 .باالنقراض المهددة

 حمايهههههههة مثهههههههل البيئيهههههههة الجوانهههههههب بعهههههههض علهههههههى ركهههههههزت قهههههههد االتفاقيهههههههات ههههههههذه أن والواضهههههههح
 بالبيئهههههههة وعالقتهههههههها التنميهههههههة مثهههههههل باإلنسهههههههان المتعلقهههههههة المسهههههههائل بعهههههههض إلهههههههى رتهههههههقت الحيوانهههههههات،ولم
 الثهههههاني النصهههههف غايهههههة إلهههههى مغيبهههههة كانهههههت والتهههههي الطبيعيهههههة للمهههههوارد لإلنسهههههان العقالنهههههي ،واالسهههههتخدام

 وجههههههه علههههههى الحيههههههاة اسههههههتمرار تعنههههههي البيئههههههة حمايههههههة أن البشههههههرية أدركههههههت أيههههههن العشههههههرين القههههههرن مههههههن
 سهههههعي مههههع تماشهههههيا وتطههههورت البيئههههة، بحمايهههههة الخاصههههة الدوليههههة ههههههداتالمعا تكههههاثرت ،ولههههذل  األرض
 .والتقدم التطور من لمزيد اإلنسان

 ( :1972 سنة) استكهولم مؤتمر 3-1-1
 علهههههى ركهههههزت تمهيديهههههة تقهههههارير خاللهههههها قهههههدمت لقهههههاءات، عهههههدة عقهههههدت السهههههبعينات بدايهههههة فهههههي

 علههههههى والعمههههههل لطبيعيههههههةا المههههههوارد اسههههههتخدام ترشههههههيد خههههههالل مههههههن التنميههههههة فههههههي البيئههههههة إدمههههههاج ضههههههرورة
 األول التقريههههههر قههههههدم فقههههههد" اإلطههههههار هههههههذا المقبلة،وضههههههمن األجيههههههال احتياجههههههات تلبههههههي حتههههههى حمايتههههههها
 البيئيههههة الحههههدود ،بفرضههههية1970سههههنة فههههي" النمــــو مــــن كفــــ " والمعنههههون" رومــــا نــــادي" عههههن المنبثههههق
 درجههههههههة فههههههههي النمههههههههو أنصههههههههار المناضههههههههلين بههههههههين حههههههههادة نقاشههههههههات بههههههههذل  محههههههههدثا االقتصههههههههادي للنمههههههههو
 .77الثمن كان مهما النمو دعاة فر،وبينالص

ــــ " حلقههههة عقههههدت( 1971) بالضههههبط التقريههههر هههههذا نشههههر مههههن سههههنة وبعههههد  عههههن الدراسههههية" فوني
 ذلههههه  ومنهههههذ والتنميهههههة البيئهههههة بهههههين الهههههروابط توضهههههيح فهههههي كبيهههههر أثهههههر لهههههها كهههههان حيهههههث والتنميهههههة البيئهههههة

                                                           
 األنثروبولوجية،وهران للبحوث الوطني لمركزاوأخرون، مغان محمد ،ترجمةالمستدامة والتنمية العولمة:وآخرون بياجيوتي إيزابيل77

 .2 ،ص1998،الجزائر
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 النمههههو تكامههههل إمكانيههههة إلههههى" التنميههههة مقابههههل النمههههو" عههههن بعيههههدا التركيههههز إلههههى يميههههل النقهههها  الحين،بههههدأ
 .والبيئة

 التفكيههههههههر فههههههههي رئيسههههههههية نظههههههههر إعههههههههادة أحههههههههدثت السههههههههبعينات فتههههههههرة أن القههههههههول يمكههههههههن وهكههههههههذا
 فقد"االقتصهههههههههادية، التنميهههههههههة حهههههههههول السهههههههههائد التقليهههههههههدي لإلجمهههههههههاع أساسهههههههههيا تحهههههههههديا شهههههههههكلت اإلنمهههههههههائي
" ولوجيههههههههةاإليك التنميههههههههة"و" الحيههههههههاة وأسههههههههاليب للتنميههههههههة البديلههههههههة األنمههههههههاط" مثههههههههل عبههههههههارات اسههههههههتخدمت

 رسهههههههالة تنقهههههههل ،لكي"لالسهههههههتمرار القابلهههههههة التنميهههههههة"و" تهههههههدمير بهههههههال التنميهههههههة"،و"بيئيا السهههههههليمة التنميهههههههة"و
 فههههي منهمهههها كههههل وأن متبههههادال اعتمههههادا اآلخههههر علههههى منهمهههها كههههل يعتمههههد والتنميههههة البيئههههة أن هههههي واحههههدة
 .78اآلخر يدعم األمر حقيقة

 جههههههوان 6و 5 بههههههين توكهولمسهههههه مههههههؤتمر لعقههههههد الطريههههههق مهههههههدت التقههههههارير هههههههذه فههههههإن ثههههههم ومههههههن
 كبيهههههر عهههههدد ممثلهههههي إلهههههى إضهههههافة عربيهههههة، دولهههههة14 بينهههههها دولهههههة 113و ممثهههههل حضهههههره والهههههذي1972
 حيههههههث الحكوميههههههة، غيههههههر والمنظمههههههات المتخصصههههههة والوكههههههاالت الدوليههههههة الحكوميههههههة المنظمههههههات مههههههن

 التههههههي المبههههههادئ أهههههههم تلخههههههيص ويمكههههههن توصههههههيات، 109و مبههههههدأ 26 تبنههههههي علههههههى( المههههههؤتمر) انتهههههههى
 :يلي كما( أساسية حاجات شكل في)مؤتمرال أقرها
 بمههههها المقبلهههههة واألجيهههههال الحاضهههههر لصهههههالح لهههههألرض، الطبيعيهههههة المهههههوارد علهههههى الحفهههههاظ إلهههههى الحاجهههههة-

 واإلدارة التخطهههههههيط خهههههههالل مهههههههن وذلههههههه  والنباتهههههههات، والحيوانهههههههات، والتربهههههههة والميهههههههاه الههههههههواء ذلههههههه  فهههههههي
 .المالئمة

 القههههدرة هههههذه وتجديههههد المتجههههددة الحيويههههة مههههواردال إنتههههاج فههههي األرض قههههدرة علههههى اإلبقههههاء إلههههى الحاجههههة-
 .ذل  تسنى كلما
 التخطههههيط عمليههههات فههههي أهميههههة البريههههة األحيههههاء ذلهههه  فههههي بمهههها الطبيعههههة حفههههظ إيههههالء إلههههى الحاجههههة -

 إلقههههههاء ووقههههههف النفههههههاذ مههههههن يصههههههونها بمهههههها المتجههههههددة غيههههههر المههههههوارد واسههههههتغالل  االقتصههههههادية للتنميههههههة
 هههههههههذه خههههههههالل تههههههههم كمهههههههها اإليكولوجيههههههههة، بههههههههالنظم يههههههههرالخط للضههههههههرر تجنبهههههههها وغيرههههههههها السههههههههامة المههههههههواد

                                                           
 بيهههروت ، العربيهههة الدراسهههات مركهههز ،عهههن(1992-1972 العهههالم فهههي لبيئهههةا حالهههة)واآلمـــال التحـــديات وكبنـــا   إنقـــاذ: طلبهههة كمهههال، مصهههطفى78

 276 ص ،1992 ديسمبر للبيئة المتحدة األمم ،برنام 
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 اإلعههههالن العههههالم،وتم فههههي التنميههههة وغيههههاب الفقههههر بواقههههع وعالقتههههها البيئيههههة القضههههايا مناقشههههة المههههؤتمرات
 .79 البيئة أعداء أشد من هما التنمية وغياب الفقر بأن

 1972 فقبههههههههل هامهههههههة، تحهههههههول نقطهههههههة البشهههههههرية البيئهههههههة الخهههههههاص سهههههههتوكهولم مهههههههؤتمر سهههههههجل
 أسهاس علهى البيئيهة المشهاكل مهن تتعامهل المنفهردة األمريكيهة المتحهدة الواليهات توكهاال كانهت
 عهههن البيئيهههة أنشهههطتها لتنسهههيق المتحهههدة األمهههم تحركهههت فقهههد سهههتوكهولم بعهههد أمههها متفرقهههة، قطهههع أنهههها

 وههههههو تنفيهههههذيا جههههههازا لهههههيس ،وههههههوUNEP اليونيهههههب أو للبيئهههههة المتحهههههدة األمهههههم برنهههههام  إنشهههههاء طريهههههق
 القوميهههههة الوكهههههاالت علهههههى يعتمهههههد فههههههو العكهههههس علهههههى لببرامجهههههه، لتنفيهههههذ المهههههؤه ولهههههيس ممهههههوال لهههههيس

 العهههههالم بلهههههدان اجتمعهههههت مهههههرة ولهههههألول وضهههههعها، فهههههي يسهههههاعد التهههههي البهههههرام  لتنفيهههههذ األخهههههرى والعالميهههههة
 علههههههى التأكيههههههد جههههههرى كمهههههها جمعههههههاء البشههههههرية لصههههههالح للعمههههههل عمليههههههة خطههههههة وضههههههع أجههههههل مههههههن معهههههها

 كافههههههة قبههههههل مههههههن الصههههههلبة للجهههههههود الحاجههههههة وكههههههذل  وتحسههههههينها البيئههههههة إزاء مشههههههتركة نظههههههرة الحاجههههههة
 80.الهدف هذا لبلوغ العالم وشعوب حكومات

 أقرهههههههها التهههههههي اإليجابيهههههههة النتهههههههائ  مهههههههن الهههههههرغم علهههههههى بأنهههههههه القهههههههول يمكهههههههن فإنهههههههه كهههههههل وعلهههههههى
 بههههههههههههرام  صههههههههههههياغة عمليههههههههههههات فههههههههههههي البيئيههههههههههههة االعتبههههههههههههارات إدخههههههههههههال خههههههههههههالل مههههههههههههن المؤتمر،وذلهههههههههههه 
 حهههههق تضهههههمن متواصهههههلة تنميهههههة وتحقيهههههق والتنميهههههة، البيئهههههة بهههههين الوثيهههههق التهههههرابط علهههههى التنمية،والتأكيهههههد

 الحمايههههة اعتبههههارات تكههههون أن ليقبههههل يكههههن لههههم الههههدولي المجتمههههع أعضههههاء مههههن أيهههها المقبلههههة،إال األجيههههال
 ظلهههههت الصهههههناعية الهههههدول وكهههههذل  الناميهههههة فالهههههدول المحليهههههة، الوطنيهههههة التنميهههههة حسهههههاب علهههههى البيئيهههههة
 االجتماعيههههة االقتصههههادية والتنميههههة البيئههههة بههههين لةالصهههه تكههههن لههههم إذ بشهههه ، البيئيههههة الحركههههة إلههههى تنظههههر
 أن الناميههههههههة الههههههههدول مسههههههههؤولي معظههههههههم لههههههههدى السههههههههائد االعتبههههههههار كههههههههان فلقههههههههد بعههههههههد، بوضههههههههوح مفهههههههههوم

 حمايههههههة أن الصههههههناعية الههههههدول اعتبههههههرت بينمهههههها تحملههههههها، يمكههههههن ال رفههههههاه مسههههههألة البيئيههههههة االعتبههههههارات
دخال البيئة  .81بطالةال وزيادة المعامل إغالق يعني بيئية قيود وا 

                                                           
 مركههز عهن ببيههروت الصهادرة ،العربهي المسههتقبل مجلهة ،.العربــي وطـن ال فــي وطنيـة ال التنميــة فـي وأثرهــا البيئيـة الضــوابط:  حمهدان هشهام،79

 .53-51 ص ص جويلية، ،185 ددالع العربية، الوحدة دراسات
 لنشر المصرية الجمعية ،) فعالية أكثر عالمية اتفاقيات لتحقيق التفاوض (البيئة دبلوماسية الجمل، أمين أحمد ترجمة رسسكند.ورانسا ل80

 .51ص ،1997 العلمية، والثقافة المعرفة

 والتعليم العلوم تعليم قسم ، الثانوية والمدارس االجتماعية العلوم شرفيوم لمعلمي الخدمة قبل ما لإلعداد النموذج البيئية التربية ،اليونسكو81 
 .12-11،ص 06 رقم سلسلة والبيئي، التقني
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 التحسههههههيس علههههههى تعمههههههل أخههههههرى، ونههههههدوات مههههههؤتمرات عقههههههد إلههههههى الضههههههرورة دعههههههت وبالتههههههالي
 فهههههي المكسهههههي  نهههههدوة ومنهههههها العهههههالم، عبهههههر التنمويهههههة السياسهههههات فهههههي العناصهههههر ههههههذه إدمهههههاج بضهههههرورة

 . 1974 سنة
 ( :1975سنة) البيئية التنمية حول بلغراد ندوة 3-1-2

 بالتعهههههاون اليونسهههههكو مهههههن بهههههدعوة 1975أكتهههههوبر فهههههي عقهههههدت التهههههي بلغهههههراد نهههههدوة حهههههددت لقهههههد
 والمنتفعههههههههين البيئيههههههههة التربيههههههههة وخصههههههههائص وأهههههههههداف غايههههههههات للبيئههههههههة المتحههههههههدة األمههههههههم برنههههههههام  مههههههههع

 : 82إلى الندوة هذه في عليه اتفق ما وفق البيئية التربية بها،وتهدف
 ائمالههههد للتفاعههههل نتيجههههة معقههههدة طبيعههههة مههههن البيئههههة بههههه تتميههههز مهههها فهههههم علههههى القههههدرة اإلنسههههان إعطههههاء -
 .والفيزيائية البيولوجية الثقافية، االجتماعية، مكوناتها بين
 العقالنيههههة مههههن بمزيههههد البيئههههة مههههوارد اسههههتخدام علههههى تسههههاعده التههههي والمفههههاهيم بالوسههههائل الفههههرد إمههههداد -

 .بعده من وألجياله له ومستقبله، حاضره في والروحية المادية احتياجاته لتلبية والحيطة
 االجتماعيهههههههة التنميهههههههة لمتطلبهههههههات بالنسهههههههبة البيئهههههههة علهههههههى الحفهههههههاظ يهههههههةبأهم عهههههههالمي وعهههههههي إيجهههههههاد -

 مسههههههؤولة بطريقههههههة االجتمههههههاعيين الفههههههاعلين كافههههههة إشههههههرا  إلههههههى يههههههؤدي بحيههههههث واالقتصههههههادية، والثقافيهههههة
 .المكونات بكافة البيئة نوعية تمس التي القرارات صياغة في وفعالة

 .المعاصر العالم في البيئي التكامل بأهمية وعي إيجاد -
 : في المتمثلة المتطلبات من مجموعة الندوة حددت األهداف هذه ولتطوير

 والفيزيائيههههههة والبيولوجيههههههة االجتماعيههههههة العوامههههههل مختلههههههف بههههههين بالعالقههههههات الخاصههههههة المعرفههههههة تههههههأمين-
 لصهههههيانة مناسههههبة نشههههاطات واسهههههتحداث للسههههلو  منههههاه  تطهههههوير خههههالل مههههن البيئهههههة فههههي تههههتحكم التههههي
 .البيئة
 سهههههلو  فهههههي حقيقهههههي تغييهههههر إحهههههداث طريهههههق عهههههن البيئهههههة نوعيهههههة لتحسهههههين مالئمهههههة مواقهههههف تطهههههوير-

 تتصهههههرف والتهههههي ذاتيههههها المنضهههههبطة الشخصهههههية إيجهههههاد إلهههههى ذلههههه  يهههههؤدي بحيهههههث بيئهههههتهم اتجهههههاه النهههههاس
 .المسؤولية بروح البيئة في

                                                           
 .237-236 ص ص،1990 الكويت، ،22 العدد المعرفة، عالم ،سلسلة ومشكالتها البيئة: صباريني ومحمد الحمد رشيد82
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 التههههي والتقنيههههة العلميههههة الطرائههههق مههههن متنوعههههة بمجموعههههة النههههاس لتزويههههد شههههتى بأسههههاليب االسههههتعانة -
 وغيههههر النظههههامي) التعلههههيم طريههههق عههههن ذلهههه  تحقيههههق ويمكههههن البيئههههة فههههي رشههههيدة أنشههههطة بههههإجراء تسههههمح
 .  البيئة عن المتوفرة المعارف الكتساب( النظامي

 البيئيههههههة للتربيههههههة علمههههههي إطههههههار يشههههههكل بلغههههههراد ميثههههههاق أن الصههههههدد هههههههذا فههههههي اإلشههههههارة وتجههههههدر
 التربيههههة مجههههال فههههي مسههههتقبلي عمههههل لكههههل األسههههاس يعتبههههر" عههههالمي أخالقههههي ميثههههاق" الواقههههع فههههي أوهههههو

 ،1977و 1976 عههههههههامي خهههههههالل إقليميهههههههة نهههههههدوات عقهههههههد( الميثههههههههاق) إثهههههههره علهههههههى تهههههههم وقهههههههد البيئيهههههههة،
 فههههههههي بالكويههههههههت عقههههههههدت البيئيههههههههة للتربيههههههههة عربيههههههههة نههههههههدوة بينههههههههها مههههههههن العههههههههالم مههههههههن مختلفههههههههة بمنههههههههاطق
 .83 1976نوفمبر

 ( :1981 سنة) البيئة عل  للمحافظة الدولية اإلستراتيجية تقرير  3-1-3
 اإلنمهههههههائي للعقهههههههد العمهههههههل برنهههههههام  إقهههههههرار عنهههههههد المتحهههههههدة لألمهههههههم العامهههههههة معيهههههههةالج اعتبهههههههرت

 يمكهههههن ال جديهههههد اقتصهههههادي دولهههههي نظهههههام وأي جديهههههدة، دوليهههههة إنمائيهههههة اسهههههتراتيجية أيهههههة أن للثمانينهههههات
 المتحههههدة األمههههم برنههههام  وضههههع ولذل ،الحسههههبان فههههي البيئيههههة االعتبههههارات تؤخههههذ لههههم إذ إليهمهههها التوصههههل
 علههههههههههى للمحافظههههههههههة الدوليههههههههههة االسههههههههههتراتيجية" عنههههههههههوان تحههههههههههت 1981 عههههههههههام صههههههههههدر تقريههههههههههرا للبيئههههههههههة
 مههههن هكتههههار مليههههون 15 يقههههارب مهههها عههههام كههههل يخسههههر كههههان العههههالم فههههإن التقريههههر هههههذا ،وبحسههههب"البيئة

 .للزراعة الصالحة األراضي
 مهههههههن فقهههههههط 11% تتجهههههههاوز ال العهههههههالم فهههههههي الزراعيهههههههة األرض بهههههههأن الصهههههههدد ههههههههذا فهههههههي لمههههههها

 الصهههههحراء حهههههزام زاد فقهههههط سهههههنة 15 ظهههههرف ،وفهههههي(2كهههههم مليهههههون140) ككهههههل األرضهههههية الكهههههرة مسهههههاحة
 الغابههههههههات مههههههههن هكتههههههههار مليههههههههون 3,8 مههههههههن أكثهههههههر ودمههههههههر كلههههههههم100و 90بههههههههين مههههههههثال السههههههههودان فهههههههي

 الغابهههههات تهههههدمير نمهههههط اسهههههتمرار أن حينهههههه فهههههي للبيئهههههة المتحهههههدة األمهههههم برنهههههام  قهههههدر وقهههههد االسهههههتوائية
 الغابيهههههة ثروتهههههها تهههههدمير إلهههههى سهههههنة  30خهههههالل األقهههههل علهههههى دول بتسهههههع سهههههيؤدي المسهههههتوى بههههههذا

 .84بأكملها
 مقوماتهههههههها أههههههههم وأوضهههههههح, المسهههههههتدامة للتنميهههههههة محهههههههدد تعريهههههههف التقريهههههههر وضهههههههع ولقهههههههد ههههههههذا
 األخهههههههذ مهههههههع اإلنسهههههههانية الحيهههههههاة نوعيهههههههة لتطهههههههوير الهههههههدائم السهههههههعي"  بأنهههههههها عرفهههههههها حيهههههههث وشهههههههروطها،

                                                           
 .238 -237ص,  السابق  المرجع83
 .53 ،ص بقسا مرجع حمدان هشام84
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مكانيهههههات قهههههدرات باالعتبهههههار  التعريههههههف ههههههذا تهههههأثر ولقهههههد،85" الحيههههههاة يحتضهههههن الهههههذي البيئهههههي النظههههههام وا 
 علهههههههى ركههههههز إذا, الزراعههههههة فههههههي االسههههههتدامة لمفهههههههوم المكثهههههههف باالسههههههتعمال التقريههههههر هههههههذا فههههههي الههههههوارد
 ههههههذه علهههههى اإلبقهههههاء أجهههههل مهههههن الهههههدائم والسهههههعي الزراعيهههههة األرض خصهههههوبة علهههههى المحافظهههههة ضهههههرورة
 . وتنوعها حدودها ومراعاة الخصوبة

 سههههكان زاد 1980و 1960 عههههامي بههههين أنههههه علههههى أكههههد التقريههههر هههههذا فههههإن ذلهههه  عههههن فضههههال
 الجهههههائعين عهههههدد وبلههههه  الناميهههههة، البلهههههدان فهههههي سهههههنويا 2,1% وبنسهههههبة نسهههههمة مليهههههار مهههههن أكثهههههر العهههههالم
 ميهههههههاه إلهههههههى يفتقهههههههرون الهههههههذين وعهههههههدد إنسهههههههان مليهههههههون 450 مهههههههن أكثهههههههر 1982و 1972 عهههههههامي بهههههههين
 .86طفل ألف 450 األطفال وعدد إنسان مليون 650 النظيفة الشرب

 إدارتهههههه لمجلهههههس خاصهههههة دورة رنهههههام الب نظهههههم نفسهههههه السهههههياق وضهههههمن ههههههذا كهههههل جانهههههب إلهههههى
 إلهههههى المهههههؤتمرون وتوصهههههل التقريهههههر أثناهههههها ناقشهههههوا دول 105و ممثهههههل فيهههههها شهههههار  -نيروبهههههي – فهههههي

 مههههن يخلفههههه مهههها ضههههوء فههههي اإلنسههههاني النشههههاط تقههههديم إعههههادة إلههههى الحاجههههة فيههههه أمههههدوا مشههههتر  إعههههالن
 يعطهههههي للثمانينهههههات متحهههههدةال لألمهههههم الثالهههههث اإلنمههههائي العقهههههد أن واعتبهههههروا اإلنسهههههانية، البيئهههههة فهههههي أثههههار

 متهههههداخلتان مسهههههألتان والبيئهههههة فالتنميهههههة للمواربهههههة مجهههههال ال أن و وأعلهههههن الغهههههرض، لههههههذا مهمهههههة فرصهههههة
 قههههههرار فههههههي ودعههههههوا المههههههوارد، اسههههههتغالل ونمههههههط السههههههكاني النمههههههو بمعههههههدالت معهههههها آن فههههههي ومتصههههههلتان

 ياتاسههههههتراتيج اقتههههههراح مهمتههههههها تكههههههون خاصههههههة دوليههههههة لجنههههههة تشههههههكيل إلههههههى بههههههاإلعالن، ملحههههههق خهههههاص
 2000.87 عام حتى لالستمرار قابلة تنمية لتحقيق األمد طويلة بيئية

 ( :1992 سنة) والتنمية البيئة حول المتحدة األمم مؤتمر  3-1-4
 3 مههههن الممتههههدة الفتههههرة فههههي -جههههانيرو ريههههودي- مدينههههة فههههي عقههههدت التههههي األرض قمههههة كانههههت

 البيئهههههة قضهههههيتي مهههههع عيالجمههههها اإلنسهههههاني التعامهههههل تهههههاري  فهههههي مهمهههههة ،لحظهههههة1992 جهههههوان 14 إلهههههى
 علههههههى ومصههههههيرها الحيههههههاة نوعيههههههة حههههههول المتزايههههههد العههههههالمي القلههههههق لتواكههههههب جههههههاءت فالقمههههههة والتنميههههههة،
 التههههدهور بلهههه  بحيههههث التههههاري ، فههههي مسههههبوق وغيههههر حههههادا تههههدهورا تشهههههد أخههههذت التههههي األرض كوكههههب
 اإلصههههالح علههههى القههههدرة مههههن بكثيههههر أكبههههر وأصههههبح قصههههوى درجههههات المنههههاطق مههههن العديههههد وفههههي أحيانهههها
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 العهههههههام– اإلنسهههههههاني االنتحهههههههار- طهههههههور دخهههههههل قهههههههد وربمههههههها ومقبهههههههول معقهههههههول ههههههههو مههههههها كهههههههل ،وتجهههههههاوز
 88.والشامل

 البيئهههههة بهههههين التوفيهههههق حهههههاول -األرض قمهههههة- مهههههؤتمر بهههههأن الصهههههدد ههههههذا فهههههي اإلشهههههارة وتجهههههدر
 تنميههههههههة تكههههههههون أن البههههههههد التنميههههههههة وأن واحههههههههدة، حياتيههههههههة لعمليههههههههة وجهههههههههان بأنهمهههههههها واإلقههههههههرار والتنميههههههههة
 خههههههههالل مهههههههن والحياتيهههههههة، اإلنسهههههههانية االحتياجهههههههات تلبيتههههههههها بقهههههههدر البيئيهههههههة روطالشههههههه تلبهههههههي مسهههههههتدامة
 وبيئيههههههة اجتماعيههههههة قضههههههايا عههههههدة علههههههى المههههههؤتمر ركههههههز الطبيعيههههههة،كما للمههههههوارد العقالنههههههي االسههههههتخدام

 الريفيهههههههة المنهههههههاطق فهههههههي للفقهههههههراء والعمهههههههل الحيهههههههاة شهههههههروط وتحسهههههههين البشهههههههرية، المهههههههوارد تنميهههههههة: مثهههههههل
 .والمدينة للريف مشتركة تنموية برام  إقامة خالل من ةوبخاص المدن حول البؤس وأحزمة

 السهههههههياق ههههههههذا وفهههههههي اإلجهههههههراءات، لمتابعهههههههة الهههههههدولي للمجتمهههههههع مؤسسهههههههاتية ترتيبهههههههات ووضهههههههع
 ههههههو المهههههؤتمر ههههههدف إن" بالبرازيهههههل للمهههههؤتمر اإلعداديهههههة اللجنهههههة عهههههام أمهههههين" سهههههترون  مهههههوريس" يقهههههول
دمهههههاج قهههههرار،ال صهههههانعي لهههههدى االقتصهههههادية السياسهههههة مركهههههز فهههههي البيئهههههة وضهههههع  فهههههي البيئيهههههة األبعهههههاد وا 
 89".21 وللقرن الحالي القرن من الباقية للسنوات عمل خطة ووضع التنمية بشأن الحوار

 
 : 90أساسية نتائ  بخمس خرج المؤتمر أن هو الصدد، هذا في مالحظ هو ومما

 كمعاههههههههدة البيئيهههههههة بالقطاعهههههههات ومتصهههههههلة كونيهههههههة أهميهههههههة ذات مسهههههههائل بشهههههههأن معاههههههههدات وضهههههههع-1
 .ال ...للتصحر وأخرى للغابات أخرى البيولوجي، للتنوع أخرى المنا ، رلتغي
 العالقههههههات فههههههي بههههههها والههههههدول المجتمعههههههات تلتههههههزم مبههههههادئ ويعلههههههن يحههههههدد لههههههألرض ميثههههههاق إعههههههالن -2

 .لالستمرار قابلة تنمية استراتيجيات تبني على وتؤكد البيئة ومع بينها فيما
 الواجهههههههههب اإلجهههههههههراءات وصهههههههههياغة ألرضا ميثهههههههههاق لتطبيهههههههههق 21 للقهههههههههرن عمهههههههههل جهههههههههدول تحديهههههههههد -3

 .لالستمرار القابلة التنمية الدولي للمجتمع تحقق التي واألساليب األهداف تحديد مع إتباعها
 فههههههي السههههههائرة الههههههدول فههههههي خصوصهههههها المعلنههههههة للمبههههههادئ التنفيذيههههههة لألنشههههههطة تمويههههههل آليههههههة وضههههههع-4

 وممارسههههتها سياسههههتها فههههي البيئههههي البعههههد لههههدم  إضههههافية ماليههههة مههههوارد إلههههى تفتقههههر التههههي النمههههو طريههههق
 .اإلنمائية
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 المههههؤتمر فههههإن ذلهههه ، مههههن ،وأكثههههر التنفيههههذ عمليههههة علههههى ستشههههرف التههههي المؤسسههههات مسههههألة بحههههث -5
 : منها مبادئ بعدة خرج

 علهههههى والحفهههههاظ التنميهههههة حاجهههههات تهههههوازن يضهههههمن بمههههها يتجسهههههد أن يجهههههب التنميهههههة حهههههق أن -أ
 .والمقبلة الحالية لألجيال البيئة

 أن يمكههههههن وال التنميههههههة عمليههههههة مههههههن يتجههههههزأ ال جههههههزء تشههههههكل أن جههههههبي البيئههههههة حمايههههههة أن -ب
 .عنها بمعزل إليها ينظر

 لالسهههههتمرار القابلهههههة التنميهههههة فهههههي المسهههههؤولية( المتقدمهههههة) الغنيهههههة الهههههدول تتحمهههههل أن يجهههههب -ج
 الثقافهههههة نوعيهههههة إلهههههى وبهههههالنظر األرض بيئهههههة علهههههى مجتمعاتهههههها تفرضهههههها التهههههي الضهههههغوط إلهههههى بهههههالنظر
 .تستخدمها التي

 المسههههههتوى علههههههى الفههههههرد إشههههههرا  وضههههههرورة والتقنيههههههة العلميههههههة المعرفههههههة تبههههههادل إلههههههى حاجهههههةال -د
دراكهم معرفتهم زيادة خالل من العامة القرارات صنع في الوطني  .البيئي وا 

 األهههههههههداف تحقيههههههههق بغيههههههههة والههههههههدولي الههههههههوطني المسههههههههتويين علههههههههى بيئيههههههههة تشههههههههريعات سههههههههن -ذ
 ومههههههن التلههههههوث مههههههن للمتضههههههررين عويضههههههاتت فههههههرض وبغيههههههة لالسههههههتمرار، القابلههههههة للتنميههههههة  المنشههههههودة
 .البيئة مشكالت مختلف

 االهتمامههههههات جههههههدول علههههههى البيئههههههة مسههههههألة وضههههههع اسههههههتكهولم مههههههؤتمر كههههههان إذا" الواقههههههع وفههههههي
 يبقهههههى ولكن،والعملهههههي اإلجرائهههههي التنفيهههههذ جهههههدول إلهههههى لنقلهههههها معهههههدا كهههههان األرض مهههههؤتمر الدوليهههههة،فإن

 وتحقيههههق التنميههههة اعتبههههارات فههههي لبيئههههةا دمهههه  ضههههرورة أقههههر المههههؤتمر أن مههههن الههههرغم علههههى كههههان مهمهههها
 بعههههههض أن إال الالحقههههههة، األجيههههههال متطلبههههههات إغفههههههال دون الحاليههههههة الشههههههروط تلبههههههي مسههههههتدامة تنميههههههة

. عليهههههههه معلقهههههههة كانهههههههت التهههههههي اآلمهههههههال يحقهههههههق لهههههههم( المهههههههؤتمر) األخيهههههههر ههههههههذا أن يعتبهههههههرون المهههههههراقبين
 فههههههي تكههههههن لههههههم بيولههههههوجيال التنههههههوع علههههههى والحفههههههاظ المنهههههها  تغييههههههر معاهههههههدة فههههههي الههههههواردة فااللتزامههههههات

 .عظمى قوى ومصالح أغراض لخدمة تطويعها وجرى ذل ، إلى الحاجة مستوى
 
 فههههههههي قصههههههههور والتصههههههههحر،ووقع للغابههههههههات معاهههههههههدتين علههههههههى االتفههههههههاق يكههههههههن لههههههههم أنههههههههه كمهههههههها 
 القومي،بهههههههل ناتجهههههههها مههههههن المفترضهههههههة النسهههههههبة بههههههدفع الغنيهههههههة الهههههههدول تلتههههههزم لهههههههم إذ التمويهههههههل التزامههههههات
 مشهههههروعها تحقيهههههق مهههههن الناميهههههة الهههههدول تهههههتمكن ولهههههم االتجهههههاه، بههههههذا لللعمههههه اسهههههتعدادها فقهههههط أعلنهههههت
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نشهههههاء الهههههدولي المسهههههتوى علهههههى البيئهههههة لحمايهههههة عليههههها سهههههلطة إليجهههههاد  بهههههين للتوفيهههههق أخضهههههر صهههههندوق وا 
 . 91البيئة وحماية التنمية أجل من المساعدات

  البيئهههههة بصهههههراع المتعلقهههههة المشهههههكالت علهههههى كبيهههههر بشهههههكل ركهههههز قهههههد المهههههؤتمر ههههههذا أن ونجهههههد
 التنميهههههههة علهههههههى الهههههههدول اعتمهههههههاد ضهههههههرورة علهههههههى تؤكهههههههد السهههههههابعة المهههههههادة جهههههههاءت فقهههههههد ومنهههههههه ميهههههههةالتن

 المبههههههادئ تعتبههههههر ال العمههههههوم ،وفههههههي معهههههها والمسههههههتقبل الحاضههههههر احتياجههههههات تراعههههههي التههههههي المسههههههتدامة
 . اإلنساني الضمير يمليه أخالقي التزام هو بل عليه المتفقة للدول إلزامية بها جاء التي
 ( :1995 سنة) إفريقيا في والتنمية البيئة حول األول يالدول المؤتمر 3-1-5

 أكتههههههههههوبر 24- 21مههههههههههن الفتههههههههههرة فههههههههههي( بمصههههههههههر) أسههههههههههيوط بجامعههههههههههة المههههههههههؤتمر هههههههههههذا عقههههههههههد
 باحهههههث مائهههههة مهههههن وأكثهههههر العربيهههههة الجامعهههههة دول مهههههن وفهههههود أعمالهههههه فهههههي شهههههاركت ،وقهههههد1995سهههههنة

 وقهههههد" عامهههههة صهههههفةب واإلفريقيهههههة المصهههههرية والجامعهههههات البحهههههث مراكهههههز مهههههن البيئيهههههة بالشهههههؤون ومههههههتم
 50 عهههههددها بلههههه  بحهههههوث نتهههههائ  متواصهههههلة أيهههههام ثالثهههههة مهههههدى علهههههى المهههههؤتمر فهههههي المشهههههاركون نهههههاق 
 والتغيهههههرات والنبهههههات والحيهههههوان اإلنسهههههان صهههههحة علهههههى وأثهههههره ،المهههههاء الههههههواء تلهههههوث مجهههههاالت فهههههي بحثهههها

 عليهههههها فهههههاظالح وكيفيهههههة التاريخيهههههة واآلثهههههار اإلفريقيهههههة بالقهههههارة المائيهههههة المهههههوارد علهههههى وأثرهههههها المناخيهههههة
 .92"التلوث من اإلفريقية البيئة حماية طرق وكذا البيئة على وأثره العمراني والتخطيط

 وصههههههحة الغههههههذاء مواصههههههفات  مثههههههل القضههههههايا مههههههن عههههههددا أثههههههار المههههههؤتمر أن القههههههول ويمكههههههن
 التلوث،أمهههها مههههن البيئههههة حمايههههة فههههي الزراعههههي اإلرشههههاد ودور للبيئههههة القانونيههههة الحمايههههة وكههههذا اإلنسههههان

 : يلي فيما أهمها ذكر يمكن و توصية 17في فتمثلت تهصياتو  عن
 تناولههههههههها ويجههههههههب اإلفريقيههههههههة القههههههههارة مسههههههههتوى علههههههههى إقليميههههههههة مشههههههههكلة التلههههههههوث مكافحههههههههة اعتبههههههههار -أ

 الوحهههههههدة منظمهههههههة إطهههههههار فهههههههي موحهههههههدة بيئيهههههههة سياسهههههههة ووضهههههههع جميعهههههههها القهههههههارة دول مهههههههع بالتنسهههههههيق
 .القارة دول جميع بها تلتزم اإلفريقية

 .والبيئة التنمية عن إفريقية لقارة وليةد اتفاقية إصدار -ب
 .القارة مستوى على تنفذ التي البيئة حماية المشروعات لتمويل إفريقي صندوق إنشاء -ج
 .المجتمع لصالح النفايات لتوظيف الحديثة الطرائق استخدام -د

                                                           
 .63-62 ص  ، السابق المرجع91
 .208ص 1997اإلنسان،مصر صحة عل  وأثره البيئي لوثالت أرنؤوط، سعيد محمد92



 البيـئة حمايـة سوسيولوجيا              :                        الثــاني الفصـل

 

83 
 

 ياألراضههههههه فهههههههي لهههههههدفنها المتقدمهههههههة الهههههههدول مهههههههن والكيمياويهههههههة النوويهههههههة النفايهههههههات اسهههههههتيراد حظهههههههر -ههههههههه
 .المقابل كان مهما اإلفريقية

 .اإلفريقية الدول في البيئة على تؤثر التي التكنولوجيا أو الصناعات إدخال من الحد -و
 علهههههى الحفهههههاظ فهههههي واألفهههههراد المؤسسهههههات تمارسهههههه الهههههذي الكبيهههههر الهههههدور إلهههههى اإلشهههههارة ويمكهههههن

 التههههههي الدراسههههههية ه المنهههههها خههههههالل مههههههن البيئيههههههة التربيههههههة أهميههههههة وكههههههذا التنميههههههة، فههههههي والمشههههههاركة البيئههههههة
 اإلعالميهههههة المشهههههاركة إلهههههى إضهههههافة حمايتهههههها فهههههي التشهههههريعات ودور البيئهههههة عهههههن بموضهههههوعات تعنهههههى

 إعالميههههههة بههههههرام  وضههههههع طريههههههق عههههههن وذلهههههه  البيئيههههههة، التوعيههههههة فههههههي والمكتوبههههههة والمرئيههههههة المسههههههموعة
عالنههههات قصههههيرة وأفههههالم متنقلههههة  مههههن تعههههاني إفريقيهههها بههههأن أكههههد المههههؤتمر فههههإن ،وهكههههذا93ومسلسههههالت وا 
 مههههههن إفريقيهههههها بلههههههدان انتشههههههال علههههههى تعمههههههل حازمههههههة إجههههههراءات حلههههههها يتطلههههههب بيئيههههههة مشههههههكالت عههههههدة

 .التنمية عملية في البيئية االعتبارات دم  على الفقر،والعمل
  :1997 المناخ تغير حول كيوتو بروتوكول 3-1-6

 دولهههة 120 مهههن أكثهههر شهههمل وفهههد حضهههور فهههي القديمهههة، اليابانيهههة العاصهههمة فهههي انعقهههدت
 فهههههههي المتسهههههههببة الغهههههههازات انبعاثهههههههات خفهههههههض أجهههههههل مهههههههن ،وذلههههههه  1997عهههههههام فهههههههي لعهههههههالما دول مهههههههن

 للبيئة،وقههههد الدوليههههة الحمايههههة يخههههص فيمهههها هامهههها منعطفهههها كيوتــــو نــــدوة مثههههلت94،الحههههراري االحتبههههاس
 األعضههههههاء تبنههههههى حيههههههث اآلفههههههاق مختلههههههف مههههههن مشههههههار  ألههههههف مههههههن أكثههههههر النههههههدوة هههههههذه فههههههي شههههههار 
 . دولة 60 من رأكث عليها صدقت التي كيوتو اتفاقية األطراف
 تضهههههههههمنت إذ الغازيهههههههههة، االنبعهههههههههاث نشهههههههههر مهههههههههن الحهههههههههد ههههههههههو بهههههههههه تقضهههههههههي مههههههههها وأول  
 غهههههازات (06)سهههههتة شهههههملت وقهههههد الدفيئهههههة، الغهههههازات نشهههههر مهههههن للحهههههد صهههههارمة كميهههههة أههههههدافا االتفاقيهههههة
 . والغربية الوسطى أوروبا ودول المتطورة الدول بها تعنى الحراري لالحتباس مسببة

-2008بهههههين 8%ب الغهههههازات انتشهههههار نسهههههبة بتقلهههههيص األوروبهههههي االتحهههههاد التهههههزم فقهههههد وعليهههههه
 والمجهههههههر وكنهههههههدا%7بتقلهههههههيص المتحهههههههدة الواليهههههههات ووعهههههههدت 1990عهههههههام مسهههههههتواه مهههههههع مقرنهههههههة 2012

                                                           

 212-210 ص السابق،ص المرجع نفس 93 
 وجدة المكرمة مكة بمدينتي العلمية لألقسام التربية كلية طالبات لدى البيئية المخاطر ببعض الوعي مستوى ، بابطين حسين محمد هدى94

 .6 ،ص 2002 ، السعودية العربية لمملكة، التربية التدريس،كلية وطرق المناه  ،قسم القرى أم ،جامعة
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 المتحهدة الواليهات رفهض بسهبب وذله  الفشهل كانهت إليهها التوصهل النتيجهة أن إال %6بهه واليابهان
 . 95عليه التوقيع األمريكية
 

 : 2002 جوهانسبور  المستدامة للتنمية يالعالم القمة مؤتمر 3-1-7
 4و أوت 21 بهههههههين مههههههها جوهانســـــــبور  أفريقيهههههههة الجنهههههههوب بالعاصهههههههمة القمهههههههة ههههههههذه انعقهههههههدت

ـــــودي بهههههه المنعقهههههدة األولهههههى األرض قمهههههة مهههههع تواصهههههل جسهههههر بمثابهههههة كانهههههت وقهههههد 2002 سهههههبتمبر  ري
 كههههان فقههههد ينالقمتهههه بههههين مهههها العههههالم شهههههدها التههههي التغيههههرات ظههههل ،وفههههي1992 سههههنة البرازيليههههة جــــانيرو
 دول بههههين الهههههوة اتسههههاع الفقههههر، زيههههادة أبرزههههها عديههههدة لمشههههكالت للتصههههدي البههههارز الههههدور القمههههة لهاتههههه

 الطبيعيهههههة للمهههههوارد المفهههههرط واالسهههههتخدام بالبيئهههههة لحقهههههت التهههههي المتعهههههددة واألضهههههرار والجنهههههوب الشهههههمال
 . الموارد هذه توزيع وسوء

 علههههههى الهههههدول فيهههههه أكهههههدت والتهههههي سهههههتوكهولم لقمهههههة تابعههههها كهههههذل  المهههههؤتمر ههههههذا يعتبهههههر كمههههها 
 الحالية،وقهههههد التنميهههههة أنمهههههاط وتغيهههههر والفقهههههر البيئيهههههة المشهههههاكل ومعالجهههههة المسهههههتدامة بالتنميهههههة التزامهههههها
 التنميههههههههة تحقيههههههههق نحههههههههو السههههههههعي جماعيههههههههة مسههههههههؤولية ضههههههههمن عاتقههههههههها علههههههههى الههههههههدول فيههههههههه أخههههههههذت

 المهههههههؤتمر صهههههههادف والعالمي،وقهههههههد واإلقليمهههههههي المحلهههههههي الصهههههههعيد علهههههههى البيئهههههههة وحمايهههههههة االقتصهههههههادية
 عهههههالمين بهههههين البشهههههري المجتمهههههع تقسهههههم التهههههي العميقهههههة الههههههوة بينهههههها مهههههن تحهههههديات عهههههدة انعقهههههاده أثنهههههاء
 التلهوث مهن الناتجهة المتعهددة البيئيهة والمشهاكل العهالمي األمهن يههدد الهذي األمهر ونهامي متقهدم
 لمهؤتمرا إليهه دعها مها بهين ،ومهن األسهواق وانفتهاح العولمهة تحهديات إلهى باإلضهافة أشهكاله بشهتى

 :يلي ما
 .واإلنسانية الشعوب كرامة على المحافظة-
 . التعليم وتشجيع الجنسين بين المساواة وضرورة المرأة دور على التأكيد-
 التعههاون زيهادة إطههار فهي وذلهه  الناميهة والههدول المتقدمههة الههدول بههين شههراكة إقامهة -

 . والتكنولوجيا الصناعة مجال في الدولي
 . والعالمي الوطني اإلطار ضمن الراشد الحكم لسياسة الدول تطبيق-
 .المحلية المستدامة للتنمية وطنية برام  وضع-

                                                           
 .98 ،ص 2010 ط، د ب، الخلدونية دار ، البيئية الحماية عن الدولية المسؤولية : العشاوي صباح-95
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 .النامية للبلدان والتقنية المالية للمساعدات المتقدم العالم تقديم-
 .المستدامة غير واإلنتاج االستهال  أنماط تغيير-
 .البيئي األثر تقييم بإجراءات القيام-
 .المتجددة الطاقات على االعتماد إلى الدعوة-
 96.الغازي االنبعاثات من التقليل-
 6500) المشهههههههههاركين مهههههههههن كبيهههههههههرا دداعههههههههه Sand ton مدينهههههههههة احتضهههههههههنت ولهههههههههذل  
 والمنظمههههههههات المحليههههههههة والسههههههههلطات للحكومههههههههات ممثلههههههههين المسههههههههتدامة، التنميههههههههة قمههههههههة فههههههههي( شههههههههخص
 العهههههالم عانيههههههاي التهههههي المشهههههكالت لمواجههههههة جديهههههدة سهههههبل إيجهههههاد أجهههههل مهههههن جميعههههها توفهههههدوا األهليهههههة،
زالههههههة والتصههههههحر والتلههههههوث الفقههههههر مههههههن بدايههههههة  ومصههههههادر السههههههمكية الثههههههروة بإهههههههدار وانتهههههههاء الغابههههههات وا 
 األولههههههى األرض قمههههههة تسههههههتطع لههههههم التههههههي -طبعهههههها - المشههههههكالت هههههههذه كههههههل،المناخي والتغيههههههر الميههههههاه
 رئههههههيس ذلهههههه  إلهههههى أشههههههار مثلمههههها تجاوزههههههها 1992عهههههام فههههههي جــــــانيرو ريــــــودي  فهههههي عقههههههدت التهههههي
 وقههههف مههههن القمههههة هههههذه فههههي المحققههههة األهههههداف مههههن الههههرغم علههههى أنههههه بقولههههه مبيكــــي  قيههههاإفري جنههههوب
 . الجنوب ودول الشمال دول بين التعاون ،وتحقيق المساواة وعدم والفقر  البيئي الدمار

 يمكههههههههن الههههههههذي البيئههههههههي والتههههههههدهور اإلنسههههههههان البههههههههؤس هههههههههي لههههههههذل  المأسههههههههاوية النتيجههههههههة أن إال
 القمههههة عههههن صههههدرت التههههي النتههههائ  مههههن والجنههههوب، الشههههمال بههههين الفجههههوة تنههههامي ذلهههه  فههههي بمهههها تجنبههههه
 توصههههههية، 69 فههههههي تبلههههههور رسههههههمي غيههههههر سياسههههههي إعههههههالن أعمالههههههها ختههههههام فههههههي( 2002سههههههنة) الثانيههههههة
 :يلي فيما أهمها تلخيص يمكن

 الفصههههههل يمكههههههن ال أقطههههههاب ثالثههههههة ودعههههههم دفههههههع علههههههى العههههههالم مجتمعههههههات تعمههههههل أن يجههههههب -
 كهههههههل علهههههههى واالقتصهههههههادية االجتماعيهههههههة التنميهههههههة حقيهههههههق،وت البيئهههههههة حمايهههههههة فهههههههي تتمثهههههههل بينهههههههها، فيمههههههها

 .والعالمية اإلقليمية والقومية، المحلية المستويات
 لتضههههههييق المطلقههههههة األولويههههههة يعطههههههي المسههههههتدامة للتنميههههههة عههههههالمي برنههههههام  بتنفيههههههذ التعهههههههد -

 .وفقراء أغنياء اإلنساني المجتمع تقسم التي السحيقة الهوة

                                                           
 .16-1،ص 2002 ، إفريقيا جنوب ، جوهانزبورغ ، المستدامة للتنمية العالمي القمة مؤتمر تقرير اليونسكو،96
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 حمايههههة أن علههههى االتفههههاق خههههالل ومههههن جههههانيرو، يريههههود قمههههة فههههي جههههاء مهههها علههههى التأكيههههد -
 المسهههههتدامة، للتنميهههههة تتجهههههزأ ال التهههههي الهههههثالث الركهههههائز ههههههي واالقتصهههههادية االجتماعيهههههة والتنميهههههة البيئهههههة

 . 21األعمال جدولالعالمي البرنام  تبني يلزم التطور هذا مثل ولتحقيق
 المتضههههمنة تلهههه  ذلهههه  يفهههه بمهههها عالميهههها عليههههها المتفههههق التنمويههههة األهههههداف بتحقيههههق التعهههههد -

 المتحهههههدة األمهههههم مهههههؤتمرات فهههههي أبرمهههههت والتهههههي بهههههه المرتبطهههههة الدوليهههههة واالتفاقهههههات األلفيهههههة إعهههههالن فهههههي
 .1992 عام منذ عقدت التي الكبرى

 والتخلههههههههف الفقههههههههر هههههههههي العههههههههالم مجتمعههههههههات تواجههههههههه تههههههههزال ال التههههههههي التحههههههههديات أكثههههههههر إن -
 .وداخلها الدول بين ةواالقتصادي االجتماعية المساواة وعدم البيئي والتدهور
دارة وحمايههههههههة واالسههههههههتهال  اإلنتههههههههاج أنمههههههههاط وتغييههههههههر الفقههههههههر علههههههههى القضههههههههاء إن -  قاعههههههههدة وا 
 ههههههي واالقتصهههههادية االجتماعيهههههة التنميهههههة وتحقيهههههق الحيهههههاة علهههههى الحفهههههاظ أجهههههل مهههههن الطبيعيهههههة المهههههوارد
 .المستدامة التنمية أجل من أساسية أهداف

 وتحقيههههههق والحريههههههات اإلنسههههههان حقههههههوق واحتههههههرام القههههههانون، وحكههههههم الديمقراطيههههههة بههههههأن اإلقههههههرار -
 .المستدامة التنمية لتحقيق جوهرية أمور هي واألمن السالم

 نظيفههههههههة ميههههههههاه مههههههههن اإلنسههههههههانية، للكرامههههههههة األساسههههههههية المتطلبههههههههات تههههههههوفير علههههههههى التركيههههههههز -
 للتكنولوجيههههههههها المحوريهههههههههة باألهميهههههههههة ،واالعتهههههههههراف بيولهههههههههوجي غهههههههههذائي،تنوع أمهههههههههن، صهههههههههحي وصهههههههههرف
يجاد ،والتدريب والتعليم  .العمل فرص وا 

 .والبطالة الفقر لتقليص الكافية الموارد وتوفير القدرات بناء إلى الحاجة -
 آسههههههيا لتنميههههههة الجديههههههدة المبههههههادرة مثههههههل قويههههههة إقليميههههههة وتحالفههههههات تجمعههههههات ظهههههههور تأييههههههد -

 .التنمية في واإلسراع الدولي التعاون وتحسين اإلقليمي التعاون لتعزيز
 حههههههق حههههههول األولههههههى األرض قمههههههة فههههههي جههههههانيرو ريههههههودي مبههههههدأ علههههههى جديههههههد مههههههن التأكيههههههد -
 97.والحياد التوافق من جو في وبناءة صحية حياة العي  في البشرية

 التصههههههههحر مثههههههههل البيئيههههههههة الكههههههههوارث لمواجهههههههههة الدوليههههههههة االتفاقههههههههات كههههههههل بتطبيههههههههق االلتههههههههزام -
 .المناخية والتغيرات البيئي التغيير ،التلوث، ،األكسدة

                                                           

 .60ص ذكره، سبق مرجع، سمير قريد 97  
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 صهههههههههوغ فهههههههههي واسهههههههههعة ومشهههههههههاركة األجهههههههههل طويهههههههههل منظهههههههههور مةالمسهههههههههتدا التنميهههههههههة تتطلهههههههههب -
 والمجتمهههههع والعمهههههال الخهههههاص القطهههههاع مهههههع المسهههههتويات كهههههل علهههههى والتنفيهههههذ القهههههرار وصهههههنع السياسهههههة،
 .الكبيرة التجمعات وكل المدني

 لههههههه الفعههههههال التنفيههههههذ أجههههههل ،مههههههن المحلههههههي المسههههههتوى علههههههى اإلدارة وتحسههههههين بتقويههههههة التعهههههههد -
 .الجديدة األلفية يف التنمية وألهداف21 أعمال جدول

 التنميههههههههة فههههههههي ودورههههههههها اإلنسههههههههاني المجتمههههههههع فههههههههي للمههههههههرأة المركزيههههههههة بالمكانههههههههة االعتههههههههراف -
 .المستدامة
 اإلنسهههههههانية التنميهههههههة وتشهههههههجيع الكوكهههههههب لحمايهههههههة المسهههههههتويات كهههههههل علهههههههى والعمهههههههل االلتهههههههزام -
 . العالميين والسالم الرفاهية وتحقيق

 فههههههههههي المنعقههههههههههد المسههههههههههتدامة تنميههههههههههةلل العههههههههههالمي القمههههههههههة مههههههههههؤتمر أن القههههههههههول يمكههههههههههن وهكههههههههههذا
 الفههههههههاعلين كافهههههههة مشههههههههاركة تسهههههههتدعي عالميهههههههة قضههههههههية المسهههههههتدامة التنميههههههههة أن اعتبهههههههر جوهانسهههههههبورغ
 بهههههههين متوازيههههههها يكههههههون تقهههههههدم، لتحقيههههههق وحكومهههههههات ومنظمههههههات ومؤسسهههههههات أفههههههراد مهههههههن االجتمههههههاعيين،

 .البيئة ةوحماي الفقر مواجهة على والعمل المستقبلية ومتطلباته الحالية اإلنسان احتياجات
 

 : 2009ديسمبر (المناخ قمة) :كوبنهاغن مؤتمر 3-1-8
 تحهههههههت 2009 بالهههههههدانمار  كوبنهـــــــاغن فهههههههي ديسهههههههمبر 17و07 بهههههههين القمهههههههة ههههههههذه انعقهههههههدت

 قمهههههة المتحهههههدة األمهههههم سهههههمتها ،ولهههههذل " مناخيهههههة تغيهههههرات مهههههن لهههههه تتعهههههرض ممههههها األرض حماية"شهههههعار
 المهههههؤتمر ويعتبهههههر المتخلهههههف،اذ مالعهههههال بلهههههدان مهههههن أكثهههههرهم دولهههههة رئهههههيس 130 حضهههههرها وقهههههد المنههههها 
 انتهههى والتههي 1997 سههنة المنعقههدة كيوتــو التفاقيههة وتمديههدا جــانيرو ريــودي لقمههة امتههدادا
 لالحتبهههههاس المسهههههببة الدفيئهههههة الغازيهههههة االنبعاثهههههات بتخفهههههيض والخاصهههههة 2012 عهههههام بحلهههههول سهههههريانها
 التكنولوجيهههههههها لونقهههههههه التمويههههههههل خههههههههالل مههههههههن والفقيههههههههرة الناميههههههههة للههههههههدول المسههههههههاعدات وتقههههههههديم الحههههههههراري
 . والمتجددة البديلة بالطاقات الخاصة

 فههههههي وذلهههههه  األوروبيههههههة البيئههههههة وزراء حضههههههره طهههههارئ اجتمههههههاع انعقههههههاد القمههههههة هههههههذه سههههههبق وقهههههد
 منهههههذ المشهههههاركون تحهههههدث ،وبنهـــــاغن  فهههههي القمهههههة إنجهههههاح علهههههى العمهههههل أجهههههل مهههههن وههههههذا بروكســـــل
 ودول  جههههههة مهههههن تقدمهههههةالم الهههههدول بهههههين والخالفهههههات الحهههههاد الصهههههراع أجهههههواء عهههههن األولهههههى الجلسهههههات
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 ثههم ومههن،،98المنهها  تخريههب مسههؤولية يتحمههل مههن حههول أخههرى جهههة مههن الفقيههرة أو النههامي العههالم
 الهههههههدول تعتبهههههههره الهههههههذي بالمسهههههههتوى االلتهههههههزام اسهههههههتعدادهما بمهههههههدى تهههههههرتبط التوقعهههههههات مهههههههن الكثيهههههههر فهههههههإن

 : القمة القرارات بأهم مطمئنا األخرى
 المنهههههههههاخي التغيهههههههههر مهههههههههع للتكيهههههههههف تهههههههههأخير أي ودون فهههههههههوراً  والفعهههههههههال السهههههههههريع التطبيهههههههههق :أوالً 

 . النامية الدول لدى القدرات وبناء والتقنية
 باإلضههههههافة منههههههها، الحههههههد أو الكربونيههههههة االنبعاثههههههات علههههههى للقضههههههاء طموحههههههة التزامههههههات: ثانيههههههاً 

 المههههههدى علههههههى الههههههالزم التمويههههههل بتههههههوفير عهههههههدالت ،وكههههههذل  الناميههههههة للههههههدول مبههههههدئي تمويههههههل تههههههوفير إلههههههى
 . الطويل

 المسههههههتقبل فهههههي الكربونيههههههة االنبعاثهههههات لخفههههههض المهههههدى طويلههههههة مشهههههتركة رؤيههههههة تهههههوفير :ثالثهههههاً 
 نتهههههائ  إن:كالتهههههالي أهمهههههها ومهههههن أيضههههها التوصهههههيات مهههههن بكثيهههههر المهههههؤتمر ههههههذا اخهههههرج حيهههههث للجميهههههع،
 وال واحههههههههدة، األرض بيئههههههههة نأل اسههههههههتثناء، دون والشههههههههعوب الههههههههدول جميههههههههع تشههههههههمل البيئيههههههههة، الكارثههههههههة
 ههههههههذه حهههههههدود فهههههههي يبقهههههههى ال دولهههههههة فهههههههي تلوثهههههههها فهههههههإن ولهههههههذل  سياسهههههههية، أو جغرافيهههههههة حهههههههدود تفصهههههههلها
 هههههههذا نتههههههائ  كانههههههت بههههههالتوازن واإلخههههههالل حولههههههها، مههههههن بيئههههههة تخريههههههب فههههههي ليسهههههههم يتعههههههداها الدولههههههة،بل

 الهههههوعي لديهههههه أيقهههههظ ممههههها تجاهلهههههه اإلنسهههههان اليسهههههتطيع بقهههههدر وهائلهههههة، كبيهههههرة والطبيعهههههة بالبيئهههههة العبهههههث
 روابههههههههط فصههههههههم إلههههههههى أفضههههههههى وهههههههههذا بالبيئههههههههة، عالقاتههههههههه تبههههههههدل نفسههههههههه الوقههههههههت فههههههههي البيئي،فاكتشههههههههف

 .ببيئته تربطه كانت التي التضامن
 الهههههداهم، بهههههالخطر الشهههههعوب وعهههههي تنبيهههههه الهههههدولي، المسهههههتوى علهههههى البيئهههههي الهههههوعي واقتضهههههى 
 إلهههههى والمبهههههادرة الوضههههع، تجهههههاه المس      وليةب الشهههههعور نحههههو العهههههالمي المسهههههتوى علههههى الهههههدول وتحههههريض
 األمهههههههم منظمهههههههة تبهههههههادر أن الطبيعهههههههي مهههههههن وكهههههههان. عليهههههههها االعتهههههههداء مهههههههن والطبيعهههههههة البيئهههههههة حمايهههههههة
 اللجههههان وتشههههكيل والواقعيههههة العلميههههة تالدراسهههها بإعههههداد البههههدء إلههههى الدوليههههة مسههههؤولياتها بحكههههم المتحههههدة
 إلههههى التههههوازن إعههههادة إلههههى تههههؤدي التههههي والمعاهههههدات الههههنظم ووضههههع البيئههههة، لحمايههههة المههههؤتمرات وعقههههد
 الههههدولي المسههههتوى علههههى االهتمههههام هههههذا مههههأدى اإلقههههالل ووسههههائل التلههههوث أسههههباب تحديههههد وكههههذل  البيئههههة

 Law  of theجديهههههههههد بيئهههههههههي قهههههههههانون إحهههههههههداث إلهههههههههى المتحهههههههههدة، األمهههههههههم فهههههههههي المنعقهههههههههدة والمهههههههههؤتمرات
Environment، ههههههد  وقههههههوانين دوليههههههة اتفاقيههههههات فههههههي وظهههههههر العههههههام، الههههههدولي القههههههانون فههههههروع أحههههههد ع 

                                                           
 .كبيرة وشكو  كثيرة شعارات "األرض لحماية كوبنهاغن قمة،طالب سعيد محمد98
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 البيئهههههههههههة تلهههههههههههوث نمههههههههههه للحهههههههههههد متكاملهههههههههههة معالجهههههههههههة أجهههههههههههل مهههههههههههن الهههههههههههدول، مسهههههههههههتوى علهههههههههههى محليهههههههههههة
 . عليه االعتداء من وحمايتها،والحيلولة

 تكفهههههههل التهههههههي اإلج       را ا و الهههههههنظم مجموعهههههههة إلهههههههى البيئهههههههة حمايهههههههة مفههههههههوم انصهههههههرف وقهههههههد
 لالسههههههتمتاع صههههههالحة سههههههليمة بيئههههههة علههههههى وللمحافظههههههة إلنمههههههائي،ا وتكاملههههههها البيئههههههة، تههههههوازن اسههههههتمرار
 ههههههذه مجمهههههل يرافهههههق أن ينبغهههههي كمههههها. وجهههههه خيهههههر علهههههى والممتلكهههههات المهههههوارد مهههههن واالسهههههتفادة بالحيهههههاة
 طههههههابع ذات البيئههههههة كانههههههت ولمهههههها.والمجتمعات األفههههههراد مسههههههتوى علههههههى البيئههههههي الههههههوعي إشههههههاعة الههههههنظم
 الق      انون لتوجهههههههات انعكاسههههههاً  المحليههههههة بيئههههههةال قههههههوانين تكههههههون أن ذلهههههه  اقتضههههههى فقههههههد ومحلههههههي، عههههههالمي
 خاصهههههههة عنايهههههههة تعطهههههههي التهههههههي الدوليهههههههة، واالتفاقيهههههههات بالمعاههههههههدات يتمثهههههههل الهههههههذي. الهههههههدولي البيئهههههههي
 حمايههههههة و البحريههههههة البيئههههههة حمايههههههة مثههههههل العههههههالمي، الطههههههابع تذا الكبههههههرى، البيئيههههههة المسههههههائل لمعالجههههههة
 المسهههههتوى علهههههى البيئهههههة حمايهههههة نشهههههاطات ذلههههه  وغيهههههر ، الهههههذري التلهههههوث مهههههن والحمايهههههة األوزون طبقهههههة

 مؤسسههههات ونشههههوء البيئههههة، حمايههههة نحههههو منظمههههاً  توجهههههاً  القههههرن هههههذا مههههن األخيههههرة العقههههود العالمشهههههدت
 نجهههههم مهههههؤتمرات سلسهههههلة الغايهههههة لههههههذه نعقهههههدتوا لي،الهههههدو  الصهههههعيد علهههههى البيئيهههههة المشهههههكالت لمعالجهههههة

 .المتحدة األمم برعاية دولية اتفاقيات عنها
 
 : 2010 بالمكسي  كانون قمة- 3-1-9

 ديسههههههههمبر 11 نههههههههوفمبر 29 فههههههههي بالمكسههههههههي  المنهههههههها  تغيههههههههر حههههههههول كههههههههانون قمههههههههة انعقههههههههدت
 يهههههههلتحو  مهههههههن تمكنهههههههت قهههههههد ، المكسهههههههيكية الخارجيهههههههة وزيهههههههرة فيهههههههه المناقشهههههههات ترأسهههههههت والهههههههذي 2010
 يسههههمح بمهههها االنبعاثههههات مههههن بالحههههد مههههرة ألول رسههههميا تعهههههدت دوليههههة، اتفاقيههههة إلههههى كوبنهههههاغن إعههههالن
 جنهههههوب قمهههههة إلهههههى الخالفهههههات تأجيهههههل بينمههههها مئهههههويتين، درجتهههههين مهههههن أكثهههههر باالرتفهههههاع الحهههههرارة لمعهههههدل
 . 2011 سنة بدوربان إفريقيا

 حهههههول المتحهههههدة ماألمهههه مفاوضهههههات مههههن المكسهههههيكية الجولههههة فهههههي عليههههه االتفهههههاق تههههم مههههها وأبههههرز
نشهههههاء الدفيئهههههة الغهههههازات بخفهههههض الهههههدول جميهههههع التهههههزام فهههههي يتمثهههههل المنههههها ، تغيهههههر  المنههههها  صهههههندوق" وا 

جههههههههراءات المنهههههههها  لتغييههههههههرات المعرضههههههههة الفقيههههههههرة الههههههههدول لمسههههههههاعدة" األخضههههههههر  الغابههههههههات لحمايههههههههة وا 
 99.النظيفة التكنولوجيا مجال في الدولي للتعاون وآلية االستوائية،

                                                           
 العربي المنتدى والتنمية، البيئة مجلة كانكون؟ قمة أنقذت كيف ،االستوائية الغابات وحماية االنبعاث وخفض أخضر صندوقكاتب، بدون 99

 " .AFED"والتنمية للبيئة
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 مهههههههههن التفهههههههههاوض مهههههههههن أسهههههههههبوعين ختهههههههههام فهههههههههي مشهههههههههاركة دولهههههههههة 193و ممثهههههههههل أقهههههههههر ولقهههههههههد
 يتمثهههههل كهههههانون اتفاقهههههات تضهههههمنته مههههها وأبهههههرز كهههههانون، اتفاقهههههات سهههههميت اتفاقيهههههات االجتماعات،حزمهههههة

 100:اآلتية النقاط في
 كههههههل تقييمههههههي وتقههههههديم االنبعاثههههههات لخفههههههض إجراءاتههههههها نتههههههائ  تههههههدوين الناميههههههة الههههههدول علههههههى-
 .المقابل في تقني دعمو  تمويل تقديم الصناعية الدول وعلى سنتين،

 المتحههههههههههدة الواليههههههههههات تتضههههههههههمن ال) كيوتههههههههههو بروتوكههههههههههول علههههههههههى الموقعههههههههههة الههههههههههدول موافقههههههههههة-
 .والثانية األولى المرحلتين بين الجهود استكمال بهدف المفاوضات مواصلة على( والصين

 تمهههههثال مجلسهههههه يضهههههم األطهههههراف، مهههههؤتمر إشهههههراف تحهههههت للمنههههها  أخضهههههر صهههههندوق إنشهههههاء-
 .والنامية تقدمةالم الدول بين متساويا

 علهههههههى لمسهههههههاعدتها الناميهههههههة الهههههههدول إلهههههههى الصهههههههناعية الهههههههدول مهههههههن دوالر بليهههههههون 30 تقهههههههديم-
 دوالر بليهههههون 100 إلهههههى الهههههدعم رفهههههع علهههههى ،والعمهههههل2012 سهههههنة حتهههههى المنههههها  تغيهههههر مهههههع التكيهههههف
 .2020 سنة بحلول األجل طويلة كتمويالت سنويا

 وتدهورها الغابات زوال عن الناجمة ثاتاالنبعا لتقليص العمل تعزيز على الحكومات موافقة-  
 .مالي تكنولوجي دعم عبر النامية، الدول في

 لمشههههههاريع أفضههههههل وتطبيههههههق بتخطههههههيط يسههههههمح الههههههذي" للتكيههههههف كههههههانون عمههههههل إطههههههار" وضههههههع-
 . معزز وتقني مالي دعم النامية،عبر الدول في المنا  تغير مع التكيف

 .المنا  تغير مع والتكيف االنبعاثات تخفيف إجراءات لدعم التكنولوجي تشكيل-
 فههههههههي اهتزازههههههههها بعههههههههد الدوليههههههههة المفاوضههههههههات فههههههههي الثقههههههههة مههههههههن بعضهههههههها كههههههههانون قمههههههههة أعههههههههادت

 المقههههررة القمههههة كاهههههل علههههى والناميههههة المتقدمههههة الههههدول بههههين الخالفههههات ألقههههت أيضهههها لكنههههها ،كوبنهــــاغن
 الخيهههههههار حسهههههههم إلهههههههى ،وصهههههههوال2011 ديسهههههههمبر 9 نهههههههوفمبر 28 بهههههههين إفريقيههههههها جنهههههههوب دروبهههههههان فهههههههي

 كهههههرس انهههههه فيهههههه المقهههههدم الهههههنص تميهههههز تمديهههههده،حيث أو كيوتهههههو عهههههن بهههههديل اتفهههههاق بهههههإقرار بليالمسهههههتق
 194 الههههه الههههدول تقههههره ولههههم كوبنهههههاغن فههههي إليههههه التوصههههل تههههم الههههذي السياسههههي االتفههههاق مههههن عههههدة نقاطهههاً 

 مجهههههدداً  الهههههنص ويؤكهههههد وعملهههههي، دقيهههههق شهههههكل فهههههي ورتبهههههها المتحهههههدة، األمهههههم معاههههههدة فهههههي األعضهههههاء

                                                           
 . 30 ص أعاله، رجعالم نفس ؟كانون في العرب فعل ماذا 100
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 إلهههههى األطههههراف داعيههههاً  مئههههويتين، درجتههههين عنههههد األرض حهههههرارة درجههههات تفههههاعار  علههههى اإلبقههههاء ضههههرورة
 . 101الطويل األمد على الهدف هذا لتحقيق بسرعة التحر 

 كوبنهههههاغن فههههي المتطههههورة الههههدول ووعههههدت المههههؤتمر نتههههائ  بنسههههف يهههههدد الخههههالف هههههذا وكههههان
 لههههههه وسههههههيكون المنههههههاخي، التغيههههههر لمكافحههههههة 2020 وحتههههههى سههههههنة كههههههل دوالر بليههههههون مئههههههة بتخصههههههيص

 فههههي فيههههه تمثههههل إدارة مجلههههس األمههههوال، مههههن األكبههههر الجههههزء عبههههره سههههيمر الههههذي "األخضههههر الصههههندوق"
 الهههههدولي البنههههه  يتهههههولى بهههههأن كـــــانكون نهههههص ويقضهههههي الناميهههههة والهههههدول المتطهههههورة الهههههدول عهههههادل شهههههكل
 تمويههههههل طريقههههههة عههههههن الكثيههههههرة التسههههههاؤالت لكههههههن أعههههههوام، ثالثههههههة تسههههههتمر انتقاليههههههة مرحلههههههة فههههههي إدارتههههههه

 مثههههل بديلههههة تمههههويالت إيجههههاد المتحههههدة لألمههههم التابعههههة اللجنههههة اقترحههههت حيههههث رد، البهههه تبقههههى الصههههندوق
 . اقتراحات زالت ما وكلها المالية والصفقات النقل وسائل على رسوم فرض

 انحسههههههار مههههههن الحههههههد إلههههههى تهههههههدف آليههههههة أسههههههس الههههههنص يضههههههع أخههههههرى، جهههههههة مههههههن         
 حهههههههرارة الرتفهههههههاع المسهههههههببة الغهههههههازات انبعاثهههههههات مهههههههن %20 إلهههههههى 15% منهههههههه ينهههههههت  الهههههههذي الغابهههههههات
 التهههههي المكلفهههههة اآلليهههههة ههههههذه لتمويهههههل الكربهههههون سهههههوق اسهههههتخدام إمكهههههان الهههههنص فهههههي يهههههرد ولهههههم األرض،
 جلسههههة فههههي آلخههههر، تلههههوا الواحههههد الههههدول غالبيههههة منههههدوبو تحههههدث السههههياق نفههههس وفههههي مطههههواًل، نوقشههههت
 جههههههرت التههههههي للملفههههههات ممكنههههههة تسههههههوية أفضههههههل اعتبههههههر الههههههذي للههههههنص تأييههههههدهم عههههههن ليعبههههههروا عامههههههة

 . كانون في يوماً  عشر اثني طيلة مناقشتها
 :2011 أفريقيا جنوب في دروبان المناخ مؤتمر 3-1-10

 دولههههههة 190 وحههههههوالي ممثههههههل بمشههههههاركة إفريقيهههههها جنههههههوب دروبههههههان فههههههي المنهههههها  مههههههؤتمر عقههههههد
 الشههههأن هههههذا فههههي اتفاقيههههة باتجههههاه طريههههق خارطههههة إلههههى التوصههههل تههههم حيههههث المههههؤتمر هههههذا فههههي شههههاركوا
 وزي    رة قال      حيههههث ،المنههههاخي االحتههههرار لمكافحههههة الههههدول كههههل األولههههى مههههرةلل تشههههمل ،2015 العههههام

 جئن   ا" :المن   اخي التغي   ر بش    ن  روبممما  ممممرتمر محادث   ا  ترأس     الت   ي إفريقي   ا جن   و  خارجي   ة

 إنقهههاذ فهههي المهههؤتمر ههههذا نجهههح ،فههههل وأحفادنههها أطفالنههها مس   تقبل أج   ل م   ن الكوك     إلنق   اذ هن   ا إل    
  ؟ االنبعاثات لخفض الجديدة الطريق خارطة تنجح سوف ،وهل كوكبنا

ــــان مههههؤتمر  اسههههتحقاق موعههههد عشههههية أتههههى أنههههه فههههي فقههههط ليسههههت عشههههر السههههابع المنههههاخي دورب
 التهههههي المتجهههههددة ،فالتحهههههذيرات التسهههههويف تحتمهههههل ال لحظهههههة فهههههي جهههههاء أيضهههههاً  أنهههههه فهههههي بهههههل التجديهههههد،

                                                           

 . 2014-05-13:بتاري  http://daralhayat. com/portalarticlendah/211651  الحياة دار: موقع عن نقال101
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 لههههن وربمهههها 2017 عههههام بحلههههول كارثيههههة تصههههبح الكوكههههب سههههخونة بههههأن تنههههذر العلمههههاء معظههههم يطلقههههها
 ثههههاني انبعاثههههات“ فههههإن العلمههههاء هههههؤالء مههههن لمجموعههههة أخيههههرة تقههههارير ،وبحسههههب لالنكفههههاء قابلههههة تصههههبح
 طهههههههن مليههههههون 500 مقههههههداره بمههههههها ،أي”الماضههههههي العههههههام %9،5 بمعهههههههدل ازدادت قههههههد الكربههههههون أكسههههههيد
 الثههههههورة بدايههههههة منههههههذ سههههههنوية زيههههههادة أكبههههههر الهههههههواء،وهي فههههههي ضههههههّخها جههههههرى الغههههههاز هههههههذا مههههههن إضههههههافي

 وربهههههع مليهههههار 2 حهههههوالي تنفهههههث الصهههههين أن الموثوقهههههة المرجعيهههههات تقهههههديرات فهههههقو  والمعلهههههوم الصهههههناعية
 فههههي الهنههههد تههههأتي ثههههم ونصههههف مليههههار حههههوالي المتحههههدة والواليههههات سههههنوياً  الغههههاز هههههذا مههههن طههههن المليههههار
 .الثالثة المرتبة

 معهههههههّززة تهههههههأتي مسهههههههتعجلة نهههههههداءات مهههههههن يرافقهههههههها ومههههههها الهائلهههههههة األرقهههههههام ههههههههذه مثهههههههل أن ومهههههههع
 والتههههي الهمااليهههها، جبههههال قمههههة بههههرودة درجههههة فههههي البطههههيء ولههههو الثابههههت الهبههههوط مثههههل العلميههههة، باألدلههههة
 والمناوئههههههة المحافظههههههة األميركيههههههة الجهههههههات أن إالّ  سههههههنة، ثالثههههههين غضههههههون فههههههي ثلوجههههههه بههههههذوبان تهههههههّدد

 بحملههههههة تقههههههوم االقتصههههههادية، كلفتههههههها بسههههههبب الدفيئههههههة غههههههازات توليههههههد مههههههن تخفّههههههف بههههههإجراءات لاللتههههههزام
 مبهههههرر ال رعهههههب“ أنهههههها علهههههى وتصهههههويرها وتمييعهههههها العلمهههههاء خاتبصهههههر  التشهههههكي  خهههههالل مهههههن مضهههههادة

 خهههههالل مههههن ملتويههههة، بصهههههورة الصههههيني الوفههههد اعتمههههد حيهههههث فيههههه، مبههههال  األحهههههوال أحسههههن أوفههههي ،”لههههه
 أميركههههها التهههههزام بشهههههرط ملزمهههههة، اتفاقيهههههة حهههههول التفهههههاوض فهههههي المشهههههاركة علهههههى مهههههرة ألول موافقتهههههه ربهههههط
 .“ مةحاز  مناخية بسياسة ” األخرى الصناعية والدول

 الهههههههدرجتين عتبههههههة تحههههههت المنههههههاخي االحتههههههرار الحتهههههههواء بتاتهههههها كافيههههههة غيههههههر الحاليههههههة والوعههههههود
 صههههههياغة علههههههى المطههههههاف نهايههههههة فههههههي األوروبيههههههون وافههههههق الشههههههديدة الهنههههههد معارضههههههة فأمههههههام المئههههههويتين
 لههههههه يكههههههون منسههههههق أوحههههههل أخههههههرى قانونيههههههة وثيقههههههة أو بروتوكههههههول" انههههههه علههههههى المقبههههههل االتفههههههاق تصههههههف
 .2020 العام من اعتبارا االتفاق هذا بتنفيذ البدء في الهدف ،ويكمن"قانوني مفعول

 اتخهههههذت التهههههي القهههههرارات أن إال"  أن شهههههترين تهههههود المنههههها  لشهههههؤون األمريكهههههي الممثهههههل واعتبهههههر
 الضهههههههرورات تقتضهههههههيه ممههههههها بكثيهههههههر اقهههههههل الهنهههههههدي المحهههههههيط علهههههههى الواقعهههههههة المدينهههههههة ههههههههذه فهههههههي فجهههههههرا

 بأنهههههه اليهههههه التوصهههههل تهههههم مههههها واصهههههفة كسهههههفاماو  الحكوميهههههة غيهههههر المنظمهههههة اسهههههفت مههههها علهههههى المناخيهههههة
 اربههههع°4 مههههن الحههههرارة فههههي ارتفههههاع نحههههو نههههائم نصههههف يتجههههه" العههههالم يجعههههل الههههذي" االدنههههى الحههههد اتفههههاق"

 مههههها إلهههههى كيوتهههههو بروتوكهههههول تمديهههههد علهههههى األوروبيهههههون وافهههههق ههههههذه" الطريهههههق خارطهههههة" ومهههههع درجهههههات،
 .2012 العام بعد
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 للههههدول ماليههههة مسههههاعدة لتههههوفير" ضــــراألخ الصــــندوق" عمههههل آليههههة كههههذل  دوربههههان فههههي وأقههههرت
 الصهههههندوق ههههههذا بتمويهههههل المتمثلهههههة الرئيسهههههية المسهههههألة أن إال المنهههههاخي، التغيهههههر مواجههههههة علهههههى الناميهههههة
 كوبنهههههاغن فههههي سههههنتين قبههههل المتخههههذ االلتههههزام أن حههههين فههههي كامههههل جههههواب دون مههههن اآلن حتههههى بقيههههت
 .2020102 العام من اعتبارا سنويا دوالر مليار مئة إلى التوصل على ينص

 دروبهههههههان قمههههههة فهههههههإن المقيههههههاس هههههههي السهههههههابقة المناخيههههههة المههههههؤتمرات مهههههههع المقارنههههههة كانههههههت إذا
 متواضهههههع االنضهههههباط مظلهههههة تحهههههت باالنضهههههواء الوعهههههد أن ولهههههو الالزمهههههة المعالجهههههة إلهههههى البهههههاب فتحهههههت

 فههههههههي أخفههههههههق فههههههههالمؤتمر القيههههههههاس هههههههههي المطلوبههههههههة اإلجههههههههراءات كانههههههههت إذا لترجمتههههههههه،أما ضههههههههمانة وال
 مههههن بههههدءا شههههاملة إجباريههههة التههههدابير هههههذه مثههههل وتصههههبح المخههههاطر الملوثههههون يتهّيههههب لههههم فمهههها مهمتههههه،
 منههههههذ الموعههههههود الههههههدولي الصههههههندوق لتأسههههههيس الجّديههههههة تتههههههوفر لههههههم ومهههههها األقصههههههى، الحههههههدّ  فههههههي 2020

 مههههع التكيههههف علههههى الفقيههههرة الههههدول لمسههههاعدة سههههنوياً  دوالر مليههههار مئههههة ضهههه ّ  علههههى والقههههادر كوبنهــــاغن
 .النظيفة الطاقة واستخدام التغيير متطلبات

 : 2015العالمي البيئي اإلجماع: باريس وقمة المناخي التغير 3-1-11

 عههههههن متقدمههههههة بفرنسهههههها،كخطوة 2015ديسههههههمبر 22 ب المنههههههاخي للتغيههههههر بههههههاريس قمههههههة قههههههدت
 القيهههههادة والعربيهههههة، الناميهههههة والهههههدول الصهههههين الهنهههههدو ضهههههمنها ومهههههن الناميهههههة الهههههدول وأقرتهههههه كوبنههههههاجن
 بالقمهههههة المشهههههاركة اعتمهههههاد عبهههههر الجمعهههههي الفعهههههل أزمهههههة اوزتوتجههههه دولهههههة 190 مهههههن ألكثهههههر العالميهههههة
 الخطههههاب قههههوة علههههى فيههههها ،ركههههز"آخر كوكههههب لههههدينا لههههيس" القمههههة شههههعار وكههههان المنهههها  لتغيههههر الدوليههههة
 -اإلنسهههههههاني األمهههههههن لحمايهههههههة المهههههههدني والمجتمهههههههع العهههههههالم وقهههههههادة األمهههههههم لتوحيهههههههد ودبلوماسهههههههية البيئهههههههي
 المنهههههاخي التغيهههههر آثهههههار وتخفيهههههف للتكيهههههف الهههههدول ةكافههههه مهههههن التزامهههههات يقتضهههههي االتفهههههاق ههههههذا البيئهههههي،
 درجتهههههين عهههههن يزيهههههد ال بمههههها الكوكهههههب حهههههرارة مهههههن للحهههههد النظيفهههههة التقنيهههههة ونقهههههل الناميهههههة الهههههدول ودعهههههم
  .2050 للعام1.5°أو °2مئويتين

 مهههههن( 2020 عهههههام بحلهههههول سهههههنويا بليهههههون 100) اسهههههتثمار إلهههههى بحاجهههههة االتفهههههاق ههههههذا لكهههههن 
 الصههههههناعية الههههههدول مههههههن %10 نسههههههبته مهههههها أن حيههههههث النههههههامي العههههههالم تجههههههاه الصههههههناعي الشههههههمال دول

 بحاجهههههة االتفهههههاق ههههههذا وكهههههذل  الكربههههون، أكسهههههيد ثهههههاني غهههههاز انبعاثههههات مهههههن %50 قيمتهههههه بمههههها تسههههاهم

                                                           
102 http://www.france24.com/ar/20111211-un-talks-approve-roadmap-2015-global-climate-pact نقال عن

  الموقع:الخاص بالم تمر بتاريخ 2014-05-11/

http://www.france24.com/ar/20111211-un-talks-approve-roadmap-2015-global-climate-pactنقلا%20عن%20الموقع:الخاص%20بالمؤتمر%20بتاريخ%2011-05-2014/
http://www.france24.com/ar/20111211-un-talks-approve-roadmap-2015-global-climate-pactنقلا%20عن%20الموقع:الخاص%20بالمؤتمر%20بتاريخ%2011-05-2014/
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 والنمهههه مهههن يحهههد اتفههههاق علهههى المصهههادقة بعههههدم تنهههادي أصهههوات زالههههت مههها ألنهههه البرلمانههههات موافقهههة إلهههى
 .االقتصادي

 والهههههههههدف االنبعاثههههههههات لخفههههههههض الههههههههدول تتعهههههههههدا بههههههههين فجههههههههوة بوجههههههههود أقههههههههر بههههههههاريس اتفههههههههاق
 العدالهههههههة مبهههههههدأ حهههههههدد ولكنهههههههه درجتهههههههين بمقهههههههدار األرض حهههههههرارة ارتفهههههههاع لخفهههههههض للوصهههههههول المنشهههههههود

 بحقهههههههوق المنههههههها  عدالهههههههة ربهههههههط وكهههههههذل  التلهههههههوث مهههههههن للحهههههههد المتباينهههههههة لكهههههههن المشهههههههتركة والمسهههههههؤولية
 اللتهههههزاما مهههههدى مهههههن للتأكهههههد سهههههنوات خمهههههس كهههههل مراجعهههههة هنههههها  المقدمهههههة، فهههههي إال يهههههرد لهههههم اإلنسهههههان
 المنشههههود الهههههدف لتحقيههههق الههههزمن مههههع االلتههههزام نسههههبة زيههههادة الههههدول علههههى يجههههب بأنههههه يفيههههد نههههص وهنههها 
 المهههههالي االلتهههههزام قيمهههههة تحديهههههد سهههههيتم 2025 عهههههام حلهههههول ومهههههع دولهههههة، لكهههههل الطهههههوعي االلتهههههزام ضهههههمن
 . وصرفه جمعه وكيفية عام كل بليون 100 بمقدار

 علههههههى يعتمههههههد الههههههذي الغربيههههههة نميههههههةالت بههههههنمط مههههههرتبط البيئيههههههة المشههههههكلة جههههههوهر لكههههههن  
 وتيهههههرة نفهههههس علهههههى البقهههههاء إن حيهههههث المفهههههرط االسهههههتهال  علهههههى والتشهههههجيع النمهههههو ألجهههههل النمهههههو مبهههههدأ
 والجهههههوع الفقههههر ههههههوة ازديههههاد فهههههي والمتمثلههههة اإلنسهههههانية الحيههههاة تهههههردي حالههههة إلهههههى أدى الههههذي ههههههو النمههههو

 بالعدالههههههة المرتبطههههههة الجوهريههههههة األسههههههئلة طههههههرح فههههههي بههههههاريس فههههههي المنهههههها  قمههههههة أهميههههههة والتلههههههوث،تكمن
 العههههههالم دول قههههههدرة وبنهههههاء والتقنههههههي المههههههالي الهههههدعم فههههههي الملههههههوث ومسهههههؤولية البيئيههههههة والمواطنههههههة البيئيهههههة
 األرض وعمهههههارة الكوكهههههب أمهههههن عهههههن اإلنسهههههانية والمسهههههؤولية المنهههههاخي التغيهههههر آثهههههار لمواجههههههة النهههههامي

 .واإلنساني البيئي األمن بين انفصال ال ألنه الجميع مسؤولية هي
 ضههههههرورة يعههههههد التنميههههههة نمههههههط ومراجعههههههة تعههههههديل وكههههههذل  والمتجههههههددة النظيفههههههة للطاقههههههة لالتحههههههو 

 ههههههو للكوكههههب االسههههتيعابية الطاقههههة يفهههههوق الههههذي التلههههوث هههههذا إن المنهههههاخي، التغّيههههر ظههههاهرة مههههن للحههههد
 األمهههههن علهههههى أخطهههههار مهههههن تهههههدهورها يرافهههههق ومههههها البيئهههههة حمايهههههة فهههههي السهههههوق آليهههههة فشهههههل علهههههى دليهههههل

 إطهههههار تحديهههههد يمكهههههن ال أنهههههه فهههههي أساسهههههيا درسههههها تعطينههههها المنههههها  قمهههههة واإلنسهههههاني، والمهههههائي الغهههههذائي
 األخالقيهههههههة المسهههههههؤوليات عهههههههن بمنهههههههأى عليهههههههها وقصهههههههره القطريهههههههة بالهههههههدول للعهههههههال م اإلنسهههههههانية القيهههههههادة

 تنميههههة تحقيههههق رغبنهههها إذا العههههال م فقههههراء وتجههههاه القههههادم الجيههههل وتجههههاه الكوكههههب تجههههاه للجميههههع واإلنسههههانية
 .ورشيد عادل يعالم حكم ظلّ  في المستدامة
 فهههههههي تسههههههههم منهههههههها %10) الغنيهههههههة الهههههههدول حهههههههرص فهههههههي يكمهههههههن البيئيهههههههة األزمهههههههة جهههههههوهر إن

 اآلخههههرون يطالههههب بينمهههها الحيههههاة، ونمههههط المضههههطرد النمههههو وتيههههرة علههههى(  العههههالمي التلههههوث مههههن %50
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 عمههههره الههههذي التلههههوث ثمههههن ودفههههع التلههههوث مههههن بالحههههد( التلههههوث مههههن %10 فههههي يسهههههموا مههههنهم 50%)
 . الشمال دول في الصناعي التقدم من قرون ثالثة من أكثر

 بحيههههث المنهههها  تلههههوث لحسههههاب جديههههد فكههههر تطههههوير إلههههى الحاجههههة بههههأمس إّننهههها القههههول خالصههههة
 الههههههدول خههههههارج دول فههههههي إنتاجههههههها يههههههتم السههههههلع مههههههن العديههههههد ألن المعادلههههههة ضههههههمن االسههههههتهال  يعتبههههههر

 لكهههههن المهههههدني وللمجتمهههههع العلهههههم لصهههههوت يسهههههمع السياسهههههي القهههههرار أن تهههههذكرنا بهههههاريس قمهههههة المسهههههتهلكة،
" والمعقولههههة العادلههههة" حصههههتها دولههههة كههههل تتحمههههل بحيههههث البيئههههي الفكههههر فههههي إزاحههههة يمثههههل االتفههههاق هههههذا

 .االقتصادية المنفعة منطق ضمن
 عمهههههههارة أخالقيهههههههات تمثهههههههل جميعههههههها علينههههههها أن بالضهههههههرورة تعنهههههههي الكوكهههههههب ههههههههذا حمايهههههههة إن 
 ال حتههههههى والطبيعهههههي، نيواإلنسهههههها االجتمهههههاعي المهههههال رأس بههههههين محكمههههها توازنههههها تتطلههههههب التهههههي الكهههههون
 103. الموارد باستغالل القادم الجيل حق حرمان إلى تفضي بمخلفات األرض كاهل تثقل
 :البيئة بحماية المهتمة العالمية البيئية المؤسسات 3-2
 :الطبيعة لحماية األلماني المكتب -3-2-1

: صههههههرالح ال المثههههههال سههههههبيل علههههههى أذكههههههر ألمانيهههههها فههههههي بههههههاالنقراض المهههههههددة الحيوانههههههات مههههههن
 وقههههههد(Apollofalter)جههههههدا جميلههههههة فراشههههههة "األوبولههههههون" يههههههدعو الحجههههههم الصههههههغير السههههههرطان مههههههن نههههههوع

 لحمايهههههههة األلمهههههههاني المكتهههههههب ويعمهههههههل حمهههههههراء قائمهههههههة علهههههههى كلهههههههها الحيوانهههههههات ههههههههذه أسهههههههماء وضهههههههعت
 الخاضهههههههعة الحيهههههههة الكائنهههههههات مهههههههواطن أنهههههههواع تمهههههههل التهههههههي الحمهههههههراء القهههههههوائم إصهههههههدار علهههههههى الطبيعهههههههة
 للهههههههههوزارة النصهههههههههائح ويقهههههههههدم المتضهههههههههررة والنباتهههههههههات الحيوانهههههههههات وأنهههههههههواع متناسهههههههههبة أساسهههههههههية لشهههههههههروط
 ،(BMU)النوويهههههة المفهههههاعالت انعكاسهههههات ضهههههد واألمهههههن الطبيعهههههة وحمايهههههة بالبيئهههههة المكلفهههههة االتحاديهههههة

 العلميههههة األبحههههاث علههههى يشههههرف كمهههها الطبيعههههة حمايههههة مشههههاريع بههههدعم المكتههههب يقههههوم هههههذا عههههن فضههههال
 للحمايهههههة الخاضهههههعة والنباتهههههات الحيوانهههههات واسهههههتيراد ديربتصههههه الخاصهههههة التصهههههريحات ويمهههههنح المرتقبهههههة

.www.bfn.de 
 :اإلشعاعات من للحماية اإلتحادي المكتب-3-2-2

 أو الشهههههههههمس لحهههههههههرارة اإلنسهههههههههان جسهههههههههم لهههههههههها يتعهههههههههرض التهههههههههي بالمهههههههههدة األمهههههههههر تعلهههههههههق سهههههههههواء
 بتحضههههههير اإلشههههههعاعات مههههههن ةللحمايهههههه االتحههههههادي المكتههههههب يقههههههوم المحمههههههول الهههههههاتف انعكاسههههههات

                                                           
103 By Odeh Rashed Al-Jayyousi | December 20, 2015 - 1:27 pm | Climate Change, Environment, Middle « Environment as a Peace-Building Tool 

EastClimate Change Impacts in the Levant » 
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عطهههههاء  الهههههتخلص مهههههثال اختصاصهههههاته حيهههههز فهههههي ويهههههدخل التخصصهههههية العلميهههههة والوصهههههايا النصهههههائح وا 
 مههههن والحمايههههة والوقايههههة النههههووي واألمههههان آخههههر إلههههى مكههههان مههههن نقلههههها وتنظههههيم النوويههههة النفايههههات مههههن

 www.bfs.de .اإلشعاعات
 :األولية والمواد الجيولوجية للعلوم تحاديةاإل  المؤسسة -3-2-3

 تقهههههههديم علهههههههى األوليهههههههة والمهههههههواد الجيولوجيهههههههة للعلهههههههوم االتحاديهههههههة والمؤسسهههههههة موظهههههههف يسههههههههر
 البيئهههههة وحمايهههههة التطبيقيهههههة الجيولوجيهههههة العلهههههوم بقضهههههايا األمهههههر تعلهههههق إذا للهههههوزارات الفنيهههههة االستشهههههارة
 بهههههإدارة المؤسسههههة فهههههي المسههههؤول الفريهههههق يقههههوم االتحاديهههههة الحكومههههة مهههههن وبطلههههب الطبيعيهههههة، والثههههروات
 العلميهههههههههة باألبحهههههههههاث المتعلقهههههههههة المههههههههههام وتنفيهههههههههذ الناميهههههههههة الهههههههههدول فهههههههههي خاصهههههههههة المقهههههههههررة المشهههههههههاريع
 www.bgr.bund.de.والتطوير

 :المياه وصف لعلم االتحادية المؤسسة 3-2-4
 مجههههههاري تسههههههوية أو حفههههههر يكههههههون متههههههى ة؟األلمانيهههههه الميههههههاه وعذوبههههههة صههههههفاء درجههههههة هههههههي كههههههم

 علههههههم: التاليههههههة العلميههههههة بالميههههههادين الميههههههاه وصههههههف لعلههههههم االتحاديههههههة المؤسسههههههة تهههههههتم مفيههههههدا؟ األنهههههههار
 علههههههى المؤسسههههههة هههههههذه وتعمههههههل الميههههههاه، وحمايههههههة الميههههههاه واقتصههههههاد  الهيههههههدروغرافيا أو الميههههههاه وصههههههف
 البنههههههاء أو التخطيطهههههات وضههههههع بصهههههدد تكههههههون عنهههههدما البحريههههههة والمالحهههههة الميههههههاه إدارة مصهههههالح دعهههههم

 www.bafg.de .األلمانية المائية الممرات وصيانة فحص أو والتوسيع
 :والزراعة لألغذية االتحادية المؤسسة -3-2-5

 فهههههي متنوعهههههة ومههههههام مسهههههؤوليات والزراعهههههة لألغذيهههههة االتحاديهههههة المؤسسهههههة عهههههاتق علهههههى تقهههههع
 السههههههوق لتنظههههههيم مكتههههههب بصههههههفتها المؤسسههههههة تعمههههههل والمسههههههتهلكين غذيههههههةواأل الزراعههههههة حمايههههههة مجههههههال
 التهههههههرخيص مهههههههنح مسهههههههؤولية تتحمهههههههل كمههههههها األوروبيهههههههة الزراعيهههههههة السياسهههههههية وتهههههههدبير إدارة دعهههههههم علهههههههى

 البحهههههري الصهههههيد علهههههى أيضهههههاً  تشهههههرف كمههههها الجغرافيهههههة الحهههههدود تتعهههههدى التهههههي البضهههههائع أنهههههواع ومراقبهههههة
 www.ble.de .المتجددة الخامة المواد واستخدام

 :للبيئة اإلتحادي المكتب 3-2-6
 المكتههههههههب شههههههههعار هههههههههو هههههههههذا" اإلنسههههههههان لحمايههههههههة الوحيههههههههد الطريههههههههق هههههههههو البيئههههههههة حمايههههههههة إن
 التهههههي الطبيعهههههة وصهههههيانة حفهههههظ علهههههى جاههههههدا يعمهههههل الهههههذي بهههههرلين بمدينهههههة المسهههههتقر للبيئهههههة االتحهههههادي

 فكههههههرة ترسههههههي  أجهههههل مههههههن ويكههههههافح يهههههدعم يههههههزال وال ،القادمهههههة لألجيههههههال خاصههههههة الحيهههههاة أسههههههاس تعتبهههههر

http://www.bfs.de/
http://www.bgr.bund.de/
http://www.bafg.de/
http://www.ble.de/
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 واسههههههتمرار سههههههالمة يضههههههمن مهههههها توافههههههق تصههههههرفاتهم تصههههههبح حتههههههى النههههههاس أدهههههههان فههههههي البيئههههههة حمايههههههة
 www.umweltbundesamt.de .بها المسلمة المسائل من الطبيعة حماية وتصبح البيئة

 :البيئية بالقضايا المكلف المجلس 3-2-7
 الحكومههههههة مههههههن بطلههههههب التربههههههة؟ وخصههههههوبة المههههههاء ونظافههههههة الهههههههواء نقههههههاء علههههههى نحههههههافظ كيههههههف

 بتقيهههيم, اختصهههاًرا البيئهههي المجلهههس أو (SRU) البيئيهههة بالقضهههايا المكلهههف المجلهههس يقهههوم االتحاديهههة
 المصههههالح كههههل تصههههرف تحههههت إليههههها المتواصههههل التّقههههارير نتههههائ  أيضهههها ويضههههع البيئههههة، جههههودة ومراقبههههة
 www.umweltrat.de .البيئّية الّسياسة على المسؤولة

 :بألمانيا العالمية البيئية التغيرات بمراقبة المكلف العلمي االستشاري المجلس 3-2-8
 يتحمهههههل الظهههههاهرة؟ ههههههذه فيوجهههههه نقهههههف أن يمكننههههها كيهههههف. يهههههوم بعهههههد يومههههها ينمهههههو األوزون ثقهههههب

 كلجنههههههههة ،(WBGU) العالميههههههههة البيئيههههههههة التغيههههههههرات بمراقبههههههههة المكلههههههههف العلمههههههههي شههههههههارياالست المجلههههههههس
 جههههوهر فهههههم إلههههى اللجنههههة هههههذه تقههههارير وتهههههدف األسههههئلة، هههههذه مثههههل علههههى اإلجابههههة مسههههؤولية مسههههتقّلة
 .www.wbgu.de104الكوني التحول هذا وأسباب

 :البيئة حماية في مختصةال العالمية والمنظمات البرامج -3-3
 (:AMAP) والتقييم للرصد الشمالي القطب برنام  3-3-1

 مهههههههن بهههههههالقرب تقهههههههع شهههههههعوب ثمانيهههههههة طريهههههههق عهههههههن 1991 عهههههههام البرنهههههههام  ههههههههذا تأسهههههههيس تهههههههم
 وروسههههههيا والسههههههويد النههههههروي  او وآيسههههههالندا وفنلنههههههدة والههههههدنمار  كنههههههدا) وهههههههى الشههههههمالي القطههههههب منطقههههههة

 بعهههههههض وآثهههههههار مسهههههههتويات وتقيهههههههيم برصهههههههد البحثهههههههي( AMAP) برنهههههههام  ويقهههههههوم ،(المتحهههههههدة والواليهههههههات
 تتنهههههاول البرنهههههام  وأنشهههههطة الشهههههمالي، القطهههههب منطقهههههة فهههههي البيئهههههة علهههههى المحهههههددة البشهههههرية الملوثهههههات
 والنتههههههروجين الكبريههههههت وأكاسههههههيد اإلشههههههعاعية والمههههههواد الثقيلههههههة والمعههههههادن الثابتههههههة العضههههههوية الملوثههههههات
 .لشماليا القطب منطقة وخارج بداخل المواد هذه ومصادر
 جسهههههيم خطهههههر أنهههههه علهههههى الملوثهههههات لههههههذه المهههههدى واسهههههع والترسهههههب النقهههههل برنهههههام  حهههههدد ولقههههد 

 علههههى سههههواء المناسههههبة التههههدابير اتخههههاذ ضههههرورة علههههى وأكههههد الشههههمال فههههي البريههههة والحيههههاة اإلنسههههان علههههى
 المههههههههواد هههههههههذه ورواسههههههههب انبعاثههههههههات مههههههههن الههههههههتخلص أو/ و لخفههههههههض الههههههههدولي أو الههههههههداخلي المسههههههههتوى
 .االنحدار من قطبيةال البيئة لحماية
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 للههههههوزراء القطبههههههي بههههههالمجلس الخاصههههههة العمههههههل أجنههههههده فههههههي كثيههههههرا البحههههههث هههههههذا سههههههاهم ولقههههههد
 المنطقههههههة وشههههههعوب لحكومههههههات العامههههههة البيئيههههههة االهتمامههههههات لمخاطبههههههة 1996 عههههههام تأسههههههس والههههههذي

 يكهههههون أن بشهههههأن بالتوصهههههية قهههههام أن( AMAP) الهههههه الكتشهههههافات المجلهههههس اسهههههتجابة وكانهههههت القطبيهههههة،
 2001 للجلسههههههة موجهههههههة التوصههههههية ههههههذه كانههههههت حيههههههث عههههههالمي، أسهههههاس علههههههى الزئبههههههق مههههههع التعامهههههل

 التابعهههههههة الحاليهههههههة العالميهههههههة الزئبهههههههق لمبهههههههادرة إسههههههههاما يعهههههههد ممههههههها UNEP للهههههههه الحهههههههاكم المجلهههههههس مهههههههن
 اكبهههههر لجههههههود اإلسههههههام فهههههي AMAP الهههههه برنهههههام  يسهههههتمر ،وسهههههوف(40301201 قسهههههم) UNEPللهههههه

 .واءاله بتلوث الدولية القضايا أولويات لتحديد
 :بالكيماويات الخاصة( EU) األوروبي لالتحاد البيضاء الصحيفة 3-3-2

 بحلهههههههول واحهههههههد نظهههههههام فهههههههي أصهههههههالً  المتواجهههههههدة والكيماويهههههههات الحديثهههههههة بالكيماويهههههههات خاصهههههههة 
 مجالهههههها وتوسهههههيع الحديثهههههة بهههههالمواد الخاصهههههة الحاليهههههة االلتزامهههههات مراجعهههههة يهههههتم وسهههههوف2012  عهههههام

 تزيههههههد بنسههههههب والمصههههههدرة المنتجههههههة المتواجههههههدة اويههههههاتبالكيم خههههههاص معلومههههههات ملههههههف علههههههى ليشههههههتمل
 سههههههيتم المعلومههههههات هههههههذه وجميههههههع موحههههههدة بيانههههههات قاعههههههدة فههههههى جميعههههههاً  لتسههههههجيلها وذلهههههه  طههههههن 1 عهههههن

 . المجتمع عامة لدى توافرها
 و المنتجههههههههههين إلههههههههههى للمخههههههههههاطر تقيههههههههههيم ووضههههههههههع البيانههههههههههات جمههههههههههع عههههههههههبء ينتقههههههههههل وسههههههههههوف

"  تعتبهههههر التهههههي المنتجهههههات بطهههههرح ملهههههزمين سهههههيكونون والهههههذين للكيماويهههههات والمسهههههتخدمين المسهههههتوردين
 إكمهههههههال بههههههههدف زمنيهههههههاً  محهههههههدودة تنفيهههههههذ عمليهههههههة اسهههههههتخدام يهههههههتم وسهههههههوف األسهههههههواق فهههههههي فقهههههههط"  آمنهههههههة

 بتنفيهههههههذ تشهههههههريعية سهههههههلطة أول األوروبهههههههي االتحهههههههاد يصهههههههبح ال وبهههههههذل 2012 عهههههههام بحلهههههههول التسهههههههجيل
 األخههههرى الههههدول لههههدى ةالقانونيهههه األنظمههههة علههههى قويههههاً  تههههأثيراً  لههههها يكههههون قههههد والتههههي المنههههاه  هههههذا مثههههل
 .الدولي المستوى على محتملة ونتائ 

 (:FAO) والزراعة األغذية منظمة 3-3-3
 األغذيههههههة مسههههههتوى لرفههههههع الههههههدولي التعههههههاون بتحقيههههههق تفههههههويض مولههههههديها 1945 عههههههام تأسسههههههت

 ههههههههو الحاكمهههههههة والهيئهههههههة الهههههههريفيين، حيهههههههاة ظهههههههروف وتحسهههههههين الزراعهههههههي اإلنتهههههههاج وتحسهههههههين والمعيشهههههههة
 ويقههههههومIGOS والههههههه األعضههههههاء للههههههدول التوصههههههيات ويقههههههدم السياسههههههة يضههههههع الههههههذي FAO الههههههه مههههههؤتمر
 لمناقشهههههة ،وكنهههههواة المجلهههههس يخولهههههها التهههههي سهههههلطته ويمهههههارس تنفيذيهههههة كهيئهههههة يعمهههههل مجلهههههس بانتخهههههاب
 والسياسهههههههة والتهههههههدريب والمعلومهههههههات المسهههههههاعدة FAO الهههههههه منظمهههههههة تقهههههههدم والزراعهههههههة األغذيهههههههة قضهههههههايا
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 السههههههههليمة اإلدارة فههههههههي األعضههههههههاء الههههههههدول اعدةلمسهههههههه التاليههههههههة باألنشههههههههطة وتقههههههههوم التخطههههههههيط وصههههههههائح
 . واستخداماتها للكيماويات

 وضهههههع فهههههي WHO الهههههه منظمهههههة مهههههع بالتعهههههاون FAO الهههههه منظمهههههة تقهههههوم م1963 عهههههام ومنهههههذ
 العالقهههههة ذات والتركيبهههههات المبيهههههدات مهههههن نوعهههههاً  380 مهههههن أكثهههههر تخهههههص طريهههههق عهههههن فنيهههههة محهههههددات
 مههههههن التجههههههار وحمايههههههة المبيههههههدات بههههههولق تحقيههههههق فههههههي والمسههههههاعدة المبيههههههدات لنوعيههههههة معههههههايير لوضههههههع

 للسهههههلو  الهههههدولي الكهههههود علهههههى التصهههههديق تهههههم ،حيهههههث البيولوجيهههههة الكفهههههاءة وضهههههمان الرديئهههههة المنتجهههههات
 فههههههي الحقههههههاً  تعديلههههههه وتههههههم 1985 عههههههام نههههههوفمبر 28 فههههههي المبيههههههدات واسههههههتخدام بتوزيههههههع يتعلههههههق فيمهههههها

 الكهههههود قهههههام فقهههههد لهههههذا المبيهههههدات فهههههي للهههههتحكم عملهههههي إطهههههار وضهههههع ههههههو منهههههه الههههههدف 1989 نهههههوفمبر
 الحكومههههههههههههههات( ) المعنيههههههههههههههين األطهههههههههههههراف) المسههههههههههههههاهمين جميههههههههههههههع مسهههههههههههههئوليات وتوضههههههههههههههيح بتحديهههههههههههههد

 واسهههههههههتخدام وتوزيهههههههههع تطههههههههوير عهههههههههن المسهههههههههئولين(  المجتمههههههههع وعامهههههههههة والصههههههههناعة IGOS،NGOSو
 . المبيدات
 

 (:ICCA) الكيماوية للهيئات الدولي المجلس  3-3-4
 علههههههههى الكيماويههههههههات صههههههههناع ثههههههههلتم التههههههههي التجاريههههههههة للهيئههههههههات مجلسهههههههها( ICCA) الههههههههه يعتبههههههههر

 بتصههههههههههنيع الخاصههههههههههة الهامههههههههههة الدوليههههههههههة بالقضههههههههههايا معنههههههههههى وهههههههههههو اإلقليمههههههههههي أو الههههههههههوطني المسههههههههههتوى
 فهههههي نشهههههطاً ( ICCA) الهههههه ويعتبههههر والبيئهههههة، والسهههههالمة بالصهههههحة المتعلقههههة القضهههههايا وأيضههههها الكيماويههههات
 مبادراتههههههه تعههههههد كمهههههها البيئههههههة وحمايههههههة والسههههههالمة الصههههههحة تتنههههههاول التههههههي الهامههههههة الدوليههههههة االتجاهههههههات
 و" المسههههههههئولة العنايههههههههة" وبرنههههههههام ( HPV) الكبيههههههههر اإلنتههههههههاجي الحجههههههههم ذات بالكيماويههههههههات الخاصههههههههة
 الخاصههههههة الحاليهههههة الدوليهههههة عمهههههل ألجنهههههده هامهههههة تعهههههد الناميهههههة الهههههدول لهههههدى القهههههدرات بنهههههاء متطلبهههههات

 .بالكيماويات
 هالههههه بكيماويهههههات خاصهههههة عالميهههههة مبهههههادرة بعمهههههل( ICCA) الهههههه قهههههام 1998 عهههههام أكتهههههوبر وفهههههى

HPV للمخههههههاطر مبههههههدئي وتقيههههههيم دوليهههههها عليههههههها ومتفههههههق متناسههههههقة بيانههههههات مجموعههههههات إعههههههداد بهههههههدف 
 2004 عهههههام بنهايهههههة HPV الهههههه كيماويهههههات مهههههن 1000 بحهههههوالي الخاصهههههة البيانهههههات قاعهههههدة لتحسهههههين

 وعمههههههل المخههههههاطر معلومههههههات جمههههههع عههههههن المسههههههئولة هههههههي HPV الههههههه لكيماويههههههات المنتجههههههة والشههههههركات
 البرنههههههام  وهههههههذا دوريهههههها، المعلومههههههات وتحههههههديث(المتاحة المعلومههههههات الالسههههههتكم لههههههزم إن) االختبههههههارات

 يوليههههو 13 مثههههل الصههههناعية قطههههاع فههههي كفيههههل لههههها 801 ومنههههها كيماويههههة مههههادة 1291 حههههوالى يضههههم
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 فهههههي العمهههههل لتمويهههههل المهههههدى طويهههههل دولهههههي بحهههههث مبهههههادرة أيضههههها( ICCA) الهههههه بهههههدأ ،ولقهههههد2002 عهههههام
 . المستقبل مشكالت مع التعامل من صناعةال قطاع لتمكين الموجودة والبيئة الصحة قضايا

 (:IFCS) الكيماوية بالسالمة المعنى الدولي الحكومي المحفل 3-3-5
 مههههههن 19 الفصههههههل فههههههي لتوصههههههية فعههههههل كههههههرد 1994 عههههههام( IFCS) الههههههه المحفههههههل عمههههههل تههههههم 
 علههههههى مبنههههههى دسههههههتوري غيههههههر ترتيههههههب عههههههن عبههههههارة هههههههو والمنتههههههدى( 203 القسههههههم) 21 العمههههههل أجنههههههده

 بههههاإلدارة الخاصههههة الدوليههههة األنشههههطة لتنسههههيق سههههنوات ثههههالث كههههل االجتمههههاع علههههى واالتفههههاق اإلجمههههاع
 الهههههههه لبرنهههههههام  الرئيسهههههههية السهههههههت النقهههههههاط فهههههههي المحهههههههددة باالحتياجهههههههات والوفهههههههاء للكيماويهههههههات السهههههههليمة

UNCED الهههههههه منتهههههههدى فهههههههى المشهههههههاركون ،والتهههههههزام (IFCS )وراء والسهههههههعي التعهههههههاون زيهههههههادة بتحقيهههههههق 
 أو واحهههههد تحديهههههد وتهههههم والنقهههههائص، األولويهههههات ههههههذه لتنهههههاول للمهههههوارد وثابتهههههة متزايهههههدة مسهههههتويات تحقيهههههق

 الههههههههه لبرنههههههههام  الرئيسههههههههية نقههههههههاط بالسههههههههت تتعلههههههههق 2005-2000 بيههههههههت مهههههههها للفتههههههههرة هههههههههدفا عشههههههههرون
UNCEDتشمل وهى: 

 فيمههههها والتناسهههههق التعهههههاون وتحقيهههههق والهههههدولي الهههههوطني المسهههههتويين علهههههى المعلومهههههات تبهههههادل تحسهههههين-
 .ياتللكيماو  السليمة باإلدارة يتعلق

 لتصهههههههنيف المتجهههههههانس العهههههههالمي النظهههههههام"و" اسههههههتكهولم واتفاقيهههههههة روتهههههههردام اتفاقيهههههههة" علهههههههى التصههههههديق-
دخالها" الكيماويات وتذييل  .النفاذ حيز جميعا وا 

 .والخطر السامة المنتجات في المشروع غير االتجار بمنع خاصة إجراءات وضع-
 .الخطورة شديدة المبيدات اتومكون المزمنة السامة للمبيدات السليمة لإلدارة خيارات-
 .محددة سامة كيماويات لمناه  متناسقة وطرق عامة مبادئ-
 .الخطرة الكيماويات من وغيرها المهجورة المبيدات لمخزونات السليمة لإلدارة عمل خطط-
 (: ILO) الدولية العمل منظمة  3-3-6

 العدالهههههة دعميههههه الهههههذي المتحهههههدة األمهههههم جههههههاز وتعتبهههههر1919 عهههههام ILO الهههههه منظمهههههة تأسسهههههت
 العمههههههل مههههههؤتمر" هههههههو السياسههههههية وهيئتههههههها الدوليههههههة العمههههههل وحقههههههوق اإلنسههههههانية والحقههههههوق االجتماعيههههههة

 ،ههههههههو ILO للهههههههه الحاكمهههههههة والهيئهههههههة الدوليهههههههة العمهههههههل معهههههههايير لوضهههههههع سهههههههنويا يجتمهههههههع الهههههههذي" الهههههههدولي
 الميزانيهههههة ومقترحهههههات البهههههرام  ويضهههههع بالسياسهههههة الخاصهههههة القهههههرارات يتخهههههذ الهههههذي التنفيهههههذي المجلهههههس
 فهههههههي جههههههههات ثهههههههالث إلهههههههى تنقسهههههههم ILO للهههههههه الحاكمهههههههة الهيئهههههههات وجميهههههههع المهههههههؤتمر، فهههههههي لمناقشهههههههتها
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" الهههههدولي العمهههههل مكتهههههب" ويعمهههههل ،الحكومهههههة ،العهههههاملين العمهههههال مهههههن ممثلهههههين علهههههى لتشهههههتمل طبيعتهههههها
 .الدائمة ILO اله سر كأمانة

 إقليميهههههة تهههههدريب وجلسهههههات الفنهههههي للتعهههههاون مشهههههروعات بعمهههههل ILO الهههههه منظمهههههة قامهههههت ولقهههههد
 العالقهههههههة ذات الوطنيههههههة القهههههههدرات وتقويههههههة لتأسهههههههيس المتغيههههههر االقتصهههههههاد ذات والههههههدول الناميهههههههة لههههههدولل

 البضهههههههههههائع ونقهههههههههههل لتهههههههههههذييل التصهههههههههههنيف أنظمهههههههههههة تتنهههههههههههاول البهههههههههههرام  وههههههههههههذه الكيماويهههههههههههة، بالسهههههههههههالمة
 الخطهههههههر، بهههههههالمواد الخاصهههههههة المعلومهههههههات نشهههههههر ظهههههههن الكيماويهههههههة السهههههههالمة كهههههههروت الخطر،اسهههههههتخدام

 بالصهههههههههحة المتعلقههههههههة المعلومهههههههههات ومراكههههههههز الوطنيههههههههة المؤسسهههههههههات دعههههههههم التشهههههههههريع، وتطههههههههوير ضههههههههع
 105والسالمة

 
 (:IMO) الدولية المالحة منظمة  3-3-7

 17 فههههههي العمههههههل وبههههههدأت 1948 عههههههام تأسسههههههت المتخصصههههههة الدوليههههههة الوكههههههاالت مههههههن هههههههي
 أمههههههن وتحسههههههين البحريههههههة بالمالحههههههة المتعلقههههههة الفنيههههههة بالمسههههههائل مكلفههههههة ،وهههههههي1958 عههههههام ديسههههههمبر
 االتفاقيهههههات إعهههههداد علهههههى والعمهههههل السهههههفن، عهههههن النهههههاجم التلهههههوث مهههههن البحهههههار ميهههههاه ورقابهههههة المالحهههههة
 عملههههها الوكالههههة هههههذه وتمههههارس الدوليههههة، المالحههههة بشههههؤون المتعلقههههة الدوليههههة المههههؤتمرات وعقههههد الدوليههههة
 تلحهههههههههق التهههههههههي والبروتوكهههههههههوالت المالحهههههههههق خهههههههههالل أومهههههههههن تصهههههههههدرها، التهههههههههي القهههههههههرارات خهههههههههالل مهههههههههن

 106األعضاء الدول من عليها فقةالموا بعد الدولية باالتفاقيات
 (:IPCS) الكيماوية بالسالمة الخاص الدولى البرنام   3-3-8

 ILO الهههههههههه بهههههههههين تعهههههههههاوني كبرنهههههههههام  1980 عهههههههههام فهههههههههي IPCS الهههههههههه برنهههههههههام  تأسهههههههههيس تهههههههههم
،UNEP، WHO الصهههههههحة علهههههههى الكيماويهههههههات لمخهههههههاطر دولهههههههي تقيهههههههيم وضهههههههع ههههههههو منهههههههه والههههههههدف 

 الوطنيهههههة القهههههدرات ودعهههههم( الوطنيهههههة الكيماويهههههة المةالسههههه إجهههههراءات تطهههههوير فهههههي السهههههتخدامها) والبيئهههههة
 علههههههى الكيماويههههههة الطههههههوارئ حهههههاالت آثههههههار تشههههههمل والتههههههي للكيماويهههههات الخطيههههههرة اآلثههههههار وتنههههههاول لمنهههههع
 . الصحة

 كهيئهههههههة بعملهههههههها الخبهههههههراء مهههههههن عهههههههدد عهههههههن والمكونهههههههة" للبرنهههههههام  االستشهههههههارية اللجنهههههههة" وتقهههههههوم
 الرئيسههههههههية بههههههههاألمور المختصههههههههينو  ILO،UNEP، WHOالههههههههه مههههههههن كههههههههل تنفيههههههههذ لمههههههههديري استشههههههههارية

                                                           
105 http://www.eeaa.gov.eg/cmuic/arabic/main/igos.asp#top www.eeaa.gov.eg  
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 IPCS الهههههه برنهههههام  يصهههههدر والبيئهههههة، اإلنسهههههان صهههههحة علهههههى الكيماويهههههات مخهههههاطر كتقيهههههيم واألولويهههههات
 الصههههههحة لمعههههههايير مقههههههاالت:  يشههههههمل وذلهههههه  الكيماويههههههات لههههههبعض المحتملههههههة ل ثههههههار مههههههدروس تقيههههههيم
 دوليههههة كتيبههههات"و (الكيماويههههات مخههههاطر بتقيههههيم المختصههههين للخبههههراء موجهههههة موسههههعة تقههههارير) البيئيههههة

" والسههههههههالمة للصههههههههحة إرشههههههههادات"و العلميههههههههة للمعلومههههههههات ملخصههههههههات"  الكيمههههههههاوي للتقيههههههههيم مختصههههههههرة
 الخاصهههههة المعلومهههههات تقهههههارير" و" بالمبيهههههدات خاصهههههة بيانهههههات صهههههحائف"و القهههههرار لصهههههناع معلومهههههات
 معلومههههههههات شههههههههبكة توجههههههههد INTOX الههههههههه مشههههههههروع إدارة تحههههههههت السههههههههموم تريههههههههاق تقههههههههارير"و" بالسههههههههمية
 . العالم حول يوميا ساعة 24 لمدة تعمل لسموما بمركز خاصة

 (:IOMC) للكيماويات السليمة لإلدارة المنظمات متعدد البرنام   3-3-9
 الهههههههه منظمهههههههات جههههههههود تنسهههههههيق آليهههههههة ليكهههههههون 1995 عهههههههام IOMC الهههههههه برنهههههههام  تأسهههههههيس تهههههههم

IGOS دارة بتقيههههههيم المعنيههههههة  ،FAO، ILO الههههههه مههههههن كههههههل حاليهههههها عضههههههويتها وتتضههههههمن الكيماويههههههات وا 
OECD، UNEP،UNIDO،UNITAR وأخيهههههههههههرا WHOالبرنهههههههههههام  ههههههههههههذا تأسهههههههههههيس كهههههههههههان ،ولقهههههههههههد 
 األنشههههههههطة تنسههههههههيق هههههههههو منههههههههه والهههههههههدف 1992 عههههههههام UNCED للههههههههه الجتمههههههههاع لتوصههههههههية اسههههههههتجابة
 . للكيماويات السليمة باإلدارة المعنية IGOS اله لمنظمات والفنية العلمية

 تنسههههههيق:  البرنههههههام  فههههههي نقههههههاط أربعههههههة مههههههع للتعامههههههل فنيههههههة تنسههههههيق مجموعههههههات تأسههههههيس وتههههههم
( PRTRS) ونقلهههههههها الملوثهههههههات بانبعاثهههههههات سهههههههجالت ،عمهههههههل الكيماويهههههههات وتهههههههذييل تصهههههههنيف عمليهههههههة
 واالسهههههتعداد الكيماويهههههة الحهههههوادث وقهههههوع ،ومنهههههع المتواجهههههدة والملوثهههههات الصهههههناعية الكيماويهههههات ،تقيهههههيم
 لههههها ومنظمههههات الحكومههههات عههههن ممثلههههين تتضههههمن المجموعههههات وهههههذه وقوعههههها، حههههال واالسههههتجابة لههههها

IGOSوNGOS للبرنهههههههام  التخطهههههههيط فهههههههي المعنيهههههههة الجههههههههات إلدمهههههههاج استشهههههههارية كآليهههههههات وتعمهههههههل 
 . األخرى األنشطة وفى
 (:OECD) والتنمية االقتصادي التعاون منظمة  3-3-10

 الرئيسههههههية القههههههرار صههههههنع وهيئههههههة األعضههههههاء مههههههن دولههههههة 30 وتتضههههههمن 1960 عههههههام تأسسههههههت
 تشههههههههمل المجلس،وهههههههههذه أعمههههههههال علههههههههى الموافقههههههههة يصههههههههدر الههههههههذي OECD الههههههههه سههههههههفراء مجلههههههههس هههههههههي

 تأسههههههههيس ،وتم(وااللتههههههههزام السياسههههههههية بههههههههاإلرادة المهتمههههههههة) التوصههههههههيات أو( قانونيهههههههها الملزمههههههههة) القههههههههرارات
 الهههههدول لمسهههههاعدة والبيئيهههههة االقتصهههههادية السياسهههههات تكامهههههل لهههههدعم 1971 عهههههام" البيئهههههة سياسهههههة لجنهههههة"

 المقارنهههههة بيانههههات بتحسههههين الكامههههل التلههههوث عههههبء مهههههن والحههههد البيئيههههة المههههوارد حمايههههة فههههي األعضههههاء
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 بالصههههههحة الخاصههههههة والبههههههرام  البيئههههههي األداء وتقيههههههيم البيئيههههههة بالقضههههههايا الخاصههههههة والمعلومههههههات الدوليههههههة
 .التقرير لهذا أهمية ذات وبالمخلفات البيئية والسالمة

 (:EHS) البيئية والسالمة الصحة برنام   3-3-11
 بههههههههالتركيز 1971 عههههههههام الكيماويههههههههة بالسههههههههالمة الخههههههههاص OECD الههههههههه منظمههههههههة عمههههههههل بههههههههدأ

 أصهههههههبح الوقهههههههت وبمهههههههرور 1978 عهههههههام" الكيماويهههههههات برنهههههههام " وتأسهههههههس المبيهههههههدات، علهههههههى الرئيسهههههههي
 أههههههم أنهههههه أثبهههههت ولقهههههد( EHS) الهههههه برنهههههام  حاليههههها ،ويسهههههمى الموضهههههوعات مهههههن العديهههههد علهههههى يشهههههتمل
 التكنولوجيههههها ومنتجهههههات والمبيهههههدات الكيماويهههههات إدارة فهههههي األعضهههههاء لهههههدعم الحكومهههههات متعهههههددة جههههههة

 القطاعههههههات لههههههبعض الهامههههههة والسياسههههههية والعلميههههههة الفنيههههههة القضههههههايا بتنههههههاول وذلهههههه  الحديثههههههة عضههههههويةال
 مبهههههادرات توجيهههههه علهههههى والقهههههدرة والتكنولوجيههههها والزراعهههههة والعلهههههوم والتجهههههارة االقتصهههههادية السياسهههههة مثهههههل
 .األعضاء غير الدول مع القدرات بناء

 بههههههإدارة الخاصههههههة جماليههههههةاإل المنههههههاه  مراجعههههههة علههههههى العمههههههل ركههههههز التسههههههعينيات بدايههههههة وفههههههى
 ومعوقهههههات الميثهههههان وكلوريهههههد الكهههههادميوم والزئبهههههق الرصهههههاص) المهههههواد بعهههههض عهههههن الناتجهههههة المخهههههاطر
 بعهههههههههض عهههههههههن الناتجهههههههههة المخهههههههههاطر إدارة لتنهههههههههاول اختياريهههههههههة إجهههههههههراءات وتطهههههههههوير( البهههههههههروم اشهههههههههتعال

 .الدولية التجارة في والمستخدمة المتاحة الكيماويات
 علهههههههههههى تؤكهههههههههههد التهههههههههههي اإلدارة بمنهههههههههههاه  فيتعلهههههههههههق ام البرنههههههههههه لههههههههههههذا الحهههههههههههالي التركيهههههههههههز أمههههههههههها

 القههههههههرار صههههههههنع فههههههههي االجتماعيههههههههة االقتصههههههههاديات اسههههههههتخدام مثههههههههل) القانونيههههههههة غيههههههههر االسههههههههتراتيجيات
 اسهههههتخدام علههههى الصههههناعة تشهههههجع منههههاه  وتطههههوير( OECD الههههه دول فهههههي المخههههاطر بههههإدارة الخههههاص

 البيئههههههههههة يماويههههههههههاتك" أو" الخضههههههههههراء الكيماويههههههههههات"  تسههههههههههمى التههههههههههي) البيئههههههههههة صههههههههههديقة الكيماويههههههههههات
 "(.المستدامة

 :المخلفات برنام    3-3-12
 ثهههههههالث فهههههههي والعمهههههههل 1974 عهههههههام منهههههههذ مسهههههههتمرا المخلفهههههههات إلدارة OECD الهههههههه برنهههههههام  إن
 :الحالي للتقرير بالنسبة هاما يعتبر مجاالت

 أعمهههههال ثمانيهههههة علهههههى التصهههههديق تهههههم 1982 عهههههام منهههههذ:  الحهههههدود عبهههههر المخلفهههههات نقهههههل -1
 فيههههها والههههتحكم الحههههدود عبههههر المخلفههههات نقههههل موضههههوع بتنههههاول الخههههاص مههههلالع إطههههار تمثههههل للمجلههههس
 ولقهههههد OECD الهههههه منظمهههههة دول بهههههين والتجديهههههد التهههههدوير إلعهههههادة القابلهههههة المخلفهههههات نقهههههل يشهههههمل وههههههذا
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( 2050104 الجههههههزء) 1989 عههههههام بههههههأزل اتفاقيههههههة تطههههههوير فههههههى OECD للههههههه المبكههههههر العمههههههل سههههههاهم
 . لالتفاقية المستمر التنفيذ فى OECD اله عمل من الكثير ويساهم

 1992 عهههههههام منهههههههذ كبيهههههههرة جههههههههودا OECD الهههههههه منظمهههههههة بهههههههذلت:  المخلفهههههههات مهههههههن الحهههههههد-2
 فهههههي تتضهههههاعف سهههههوف البلديهههههة المخلفهههههات بهههههأن تقهههههدير هنههههها  كهههههان ولقهههههد المخلفهههههات، تولهههههد مهههههن للحهههههد
 عنهههههههها ينهههههههت  الممارسهههههههات مهههههههن العديهههههههد أن حقيقهههههههة توضهههههههيح مهههههههع 2020 -1980 بهههههههين مههههههها الفتهههههههرة

 مههههههن بالحههههههد الخاصههههههة اإلرشههههههادات وضههههههع حههههههديثا تههههههم والطاقة،ولقههههههد لمههههههوادل كههههههفء غيههههههر اسههههههتخداما
 . المواد تدفق عنها ينت  التي والممارسات المخلفات
 وقههههههد 1994 عههههههام المجههههههال هههههههذا فههههههي العمههههههل بههههههدأ( : EPR) الممتههههههدة المنههههههت  مسههههههئولية -3
 الهههههه سههههاتوسيا لبههههرام  المتعلقههههة واإلداريههههة القانونيههههة األعضهههههاء الههههدول لقضههههايا دراسههههات علههههى اشههههتمل
EPRبالههههههه الخههههههاص العمههههههل إطههههههار تقريههههههر وضههههههع إلههههههى هههههههذا أدى ،ولقههههههد EPR والههههههذي1998 عههههههام 
 ذلههههههه  عهههههههن ونهههههههت  المسهههههههئولية فهههههههي بالمشهههههههاركة المتعلقهههههههة والقانونيهههههههة السياسهههههههية االعتبهههههههارات يتنهههههههاول
 علهههههى المسهههههتقبل فهههههي العمهههههل يركهههههز ،وسهههههوف"2001 عهههههام" للحكومهههههات اإلرشهههههادي الكتيهههههب" إصهههههدار

 .وفعاليتها وتكلفتها EPR اله برام  تنفيذ
 (:UNECE) بأوروبا الخاصة المتحدة لألمم االقتصادية اللجنة  3-3-13

 وأوروبههههها الشهههههمالية أمريكههههها مهههههن دولهههههة 55 تشهههههمل وههههههى 1947 عهههههام UNECE الهههههه تأسسهههههت
 المتحههههدة لألمههههم تابعههههة إقليميههههة ،وكهيئههههة لألمههههم التابعههههة اإلقليميههههة اللجههههان مههههن واحههههدة فههههى أسههههيا ووسههههط
 العالميهههههة المتحههههدة األمههههم مهههههؤتمرات فههههي اإلقليميههههة االهتمامههههات بتنهههههاول تقههههوم( UNECE) لجنههههة فههههإن

 المتعلقههههههة البيئيههههههة الشههههههئون دعههههههم تشههههههجيع علههههههى الههههههوزراء أتفههههههق 1998يونيههههههو وفههههههى التعههههههاون ودعههههههم
 اسههههههتخدام لمنههههههع اسههههههتراتيجية ووضههههههعوا أوربهههههها وشههههههرق وسههههههط دول وبعههههههض االسههههههتقالل حديثههههههة بالههههههدول

 .البنزين في الرصاص
 اتفاقيههههههة( 30) علههههههى يزيههههههد ومهههههها الفنيههههههة والمسههههههاعدة السياسههههههات تحليههههههل جههههههاتالمخر  وتشههههههمل

 علهههههههى يزيهههههههد ومههههههها بالكيماويهههههههات تتعلهههههههق بروتوكهههههههوالت وتسهههههههع اتفاقيهههههههات خمهههههههس تشهههههههمل وبروتوكهههههههول
 وتسهههههههيل وتحسههههههينها البيئههههههة حمايههههههة المخرجههههههات هههههههذه مههههههن والهههههههدف ومعيههههههار قانونيههههههة مههههههادة( 250)

 علهههههى الهههههدول بهههههين التكامهههههل وتحقيهههههق المسهههههتهل  ايهههههةوحم والعهههههالمي اإلقليمهههههي المسهههههتوى علهههههى التجهههههارة
 تمهههههر التهههههي للهههههدول أيضههههها الفنيهههههة المسهههههاعدة( UNECE) لجنهههههة وتقهههههدم والهههههدولي، اإلقليمهههههي المسهههههتويين

 عههههام بوجههههه التلههههوث أعبههههاء مههههن الحههههد فههههي الدولههههة جهههههود تقيههههيم علههههى ،تعمههههل اقتصههههادي تحههههول بحالههههة
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دارة  دعههههههم االقتصههههههادية االجتماعيههههههة السياسههههههات مههههههع البيئيههههههة السياسههههههات تكامههههههل الطبيعيههههههة، المههههههوارد وا 
 . الدولي المجتمع مع التعاون

 (:UNEP) للبيئة المتحدة األمم برنام  3-3-14
 البيئههههههة مجههههههال فههههههي المتحههههههدة لألمههههههم تابعههههههة رئيسههههههية كهيئههههههة UNEP 1972 برنههههههام  تأسههههههس

عهههههههالم بإلههههههههام بالبيئهههههههة االهتمهههههههام فهههههههى الشهههههههراكة وتشهههههههجيع الريهههههههادة دعهههههههم" ههههههههي ورسهههههههالته  وتمكهههههههين وا 
 والهيئهههههههة ،"للخطهههههههر القادمهههههههة األجيهههههههال تعهههههههريض بهههههههدون المعيشهههههههية ظروفهههههههها تحسهههههههين مهههههههن الشهههههههعوب
 للجمعيهههههههههة التقهههههههههارير يقهههههههههدم ،الهههههههههذي(UNEPGC) الحهههههههههاكم المجلهههههههههس ههههههههههي UNEP للهههههههههه السياسهههههههههية
 الهههههدولي التعهههههاون ودعهههههم العالميهههههة البيئهههههة حالهههههة بتقيهههههيم ويقهههههوم ECOSOC الهههههه طريهههههق عهههههن العموميهههههة

 ويقههههههوم الدوليهههههة البيئيهههههة المشهههههكالت مههههههن الكثيهههههر UNEP الهههههه رنهههههام ب ويتنههههههاول البيئيهههههة القضهههههايا فهههههي
 تجههههههاه NGOs والهههههههIGOs والههههههه المتحههههههدة األمههههههم تتخههههههذها التههههههي والتههههههدابير البيئيههههههة السياسههههههات بتنسههههههيق
 .والوطني اإلقليمي المستويين على البيئية القضايا

 الهههههههه مهههههههةمنظ منهههههههع) روتهههههههردام اتفاقيهههههههة وتنفيهههههههذ لتطهههههههوير الهههههههالزم الهههههههدعم تهههههههوفير تشهههههههمل والتهههههههي
FAO )الهههههه إجهههههراء تنفيهههههذ ،ودعهههههم اسهههههتكهولم واتفاقيهههههة PIC أن إلهههههى بهههههه العمهههههل يهههههتم الهههههذي االختيهههههاري 
 أن إلههههههى عليههههههها المتفههههههق المؤقتههههههة الترتيبههههههات تنفيههههههذ ودعههههههم النفههههههاذ حيههههههز فههههههي روتههههههردام اتفاقيههههههة تههههههدخل
قليميههههههة عالميههههههة مسههههههتويات تقيههههههيم يههههههتم حيههههههث النفههههههاذ، حيههههههز اسههههههتكهولم اتفاقيههههههة تههههههدخل  تللكيماويهههههها وا 
 البههههههرام  نجههههههاح ولرصههههههد والبيئههههههة اإلنسههههههان صههههههحة لحمايههههههة ممكنههههههة مسههههههتقبلية مههههههداخالت أي لتحديههههههد
 مههههههههن وغيرههههههههها POPs للههههههههه البيئيههههههههة المسههههههههتويات لرصههههههههد العالميههههههههة الشههههههههبكة تشههههههههمل والتههههههههي المتاحههههههههة

 .الثابتة السامة الكيماويات
 (:APELL) المحلى المستوى على الطوارئ لحاالت واالستعداد التوعية  3-3-15

 علههههههههى الطههههههههوارئ لحههههههههاالت واالسههههههههتعداد التوعيههههههههة برنههههههههام  بتطههههههههوير UNEP الههههههههه قههههههههام لقههههههههدو 
 لحمايهههههههة والصهههههههناعة الحكومهههههههة ممثلهههههههي مهههههههع بالتعهههههههاون 1988 عهههههههام( APELL) المحلهههههههى المسهههههههتوى

 الحهههههههوادث عهههههههن تنهههههههت  قهههههههد التهههههههي والممتلكهههههههات والبيئهههههههة الصهههههههحة علهههههههى المخهههههههاطر مهههههههن المجتمعهههههههات
 الفنيهههههين العهههههاملين القهههههرارات صهههههناع UNEP الهههههه جعويشههههه الكيماويهههههات، فيهههههها تهههههدخل التهههههي الصهههههناعية

 لحهههههههاالت االسهههههههتعداد خطهههههههط وتطهههههههوير المجتمهههههههع علهههههههى الممكنهههههههة بالمخهههههههاطر التوعيهههههههة، زيهههههههادة علهههههههى
 حهههههال فهههههى الالزمهههههة التهههههدابير اتخهههههاذ علهههههى السهههههكان وتهههههدريب وقوعهههههها عنهههههد لهههههها لالسهههههتجابة الطهههههوارئ

 . أمكن إن وقوعها ولتجنب ما حادثة وقوع
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 طههههههرق اسههههههتخدام لههههههدعم 1989 عههههههام فيههههههه العمههههههل بههههههدأ فلقههههههد األنظههههههف اإلنتههههههاج برنههههههام  أمهههههها
 للمشههههكالت دائمههههة حلههههول يقههههدم كمهههها والبيئههههة، الصههههحة مخههههاطر مههههن والحههههد الخههههام الصههههناعية اإلنتههههاج

 ومنتجههههههات بخههههههدمات الخههههههاص والتههههههدريب المعلومههههههات بتههههههوفير وذلهههههه  السههههههريعة للصههههههناعة المصههههههاحبة
 منههههههههع فيههههههههدعم األوزون مههههههههع التعامههههههههل برنههههههههام  مههههههههاأ البيئيههههههههة، اإلدارة وأنظمههههههههة األنظههههههههف التكنولوجيهههههههها
 ذات والهههههدول الناميهههههة الهههههدول فهههههي( ODS) األوزون طبقهههههة تآكهههههل علهههههى تعمهههههل التهههههي المهههههواد اسهههههتخدام
 تآكهههههل علهههههى تعمهههههل التهههههي بهههههالمواد الخهههههاص مهههههونتل بروتوكهههههول" االلتهههههزام لضهههههمان المتغيهههههر االقتصهههههاد

 " . األوزون طبقة
 تطهههههوير فهههههي اإلقليمهههههي و  الهههههوطني المسهههههتويين علهههههى ينالمسهههههئول توجيهههههه ههههههو البرنهههههام  مهههههن والههههههدف
 عهههههن النهههههات  البحهههههري االنحسهههههار مهههههن والهههههتخلص والهههههتحكم مهههههن والحهههههد لمنهههههع الالزمهههههة التهههههدابير وتنفيهههههذ
 . المختلفة البرية والموارد األنشطة

 
 (:UNIDO) الصناعية للتنمية المتحدة األمم منظمة 3-3-16

 عههههههههههههام الخههههههههههههاص المتحههههههههههههدة األمههههههههههههم جهههههههههههههاز لتكههههههههههههون واختيههههههههههههرت 1976 عههههههههههههام تأسسههههههههههههت
 ذات والهههههههدول الناميهههههههة الهههههههدول فهههههههي المسهههههههتدامة الصههههههناعية التنميهههههههة دعهههههههم ههههههههو منهههههههها والهههههههدف1985

 الحكومهههههة لممثلهههههي جههههههة يعتبهههههر الهههههذي" العهههههام المهههههؤتمر" ههههههي الحاكمهههههة وهيئتهههههها" المتغيهههههر االقتصهههههاد
 تنفيههههههذ تشههههههمل والتههههههي المسههههههتدامة بالتنميههههههة المتعلقههههههة القضههههههايا لتنههههههاول الخههههههاص والقطههههههاع والصههههههناعة
 الهههههه ومنظمهههههة عملهههههها بدايهههههة ومنهههههذ الفنهههههي التعهههههاون بهههههرام  خهههههالل مهههههن العالميهههههة والمبهههههادرات المبهههههادئ
UNIDO الصهههههههههناعية للحادثهههههههههة واسهههههههههتجابة بهههههههههها الخهههههههههاص الكيماويهههههههههة الصهههههههههناعات برنهههههههههام  لهههههههههديها 

 .الكبيرة
 السهههههههالمة لتحقيهههههههق تبهههههههذل الجههههههههود بهههههههدأت 1984 عهههههههام بالهنهههههههد بوبهههههههال فهههههههي وقعهههههههت والتهههههههي 
 األنظهههههف لإلنتهههههاج وطنيههههها مركهههههزا عشهههههرين بتأسهههههيس UNIDO الهههههه وقامهههههت الفنهههههي تعهههههاونوال الكيماويهههههة
 القطاعهههههههات فهههههههي البيئيهههههههة بهههههههاإلدارة يتعلهههههههق عملهههههههها أن كمههههههها البيئيهههههههة للسهههههههمية عديهههههههدة أخهههههههرى ومراكهههههههز
 .الملوثة المواقع وبمعالجة والسامة الخطرة الكيماوية والمخلفات المختلفة الصناعية

 (:UNITAR) والبحث للتدريب المتحدة األمم مؤسسة  3-3-17
 بههههههإدارة المؤسسههههههة تقههههههوم المتحههههههدة بههههههاألمم مسههههههتقلة كهيئههههههة 1965 عههههههام UNITAR تأسسههههههت

 األجههههههزة مهههههع واالشهههههترا  المبتكهههههر والتهههههدريب القهههههدرات بنهههههاء منهههههاه  عهههههن بالكشهههههف الخهههههاص البحهههههث
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 فهههههههي القههههههدرات وبنهههههههاء التههههههدريب بهههههههرام  وتنفيههههههذ لتطهههههههوير NGOS والههههههه والحكومهههههههاتUN للههههههه األخههههههرى
 . المتغير االقتصاد ذات والدول النامية لالدو 

 علههههى توضههههع التههههي البههههرام  مههههن العديههههد طريههههق عههههن الههههدول بمسههههاعدة UNITAR الههههه وتقههههوم
 والتهههههدريب اإلرشههههاد بتقهههههديم UNITAR الههههه تقههههوم المبهههههادرات هههههذه ،ولتنفيههههذIFCS الهههههه توصههههيات أسههههاس
 البنيهههههههة تقيهههههههيم طريهههههههق عهههههههن الكيماويهههههههات إلدارة الوطنيهههههههة منظوراتهههههههها لتطهههههههوير للهههههههدول الفنهههههههي والهههههههدعم

 وفهههههى للكيماويهههههات السهههههليمة اإلدارة لتحقيهههههق الهههههدول ههههههذه لهههههدى والفنيهههههة واإلداريهههههة القانونيهههههة األساسهههههية
 الههههههه مثههههههل المعنيههههههة الجهههههههات مههههههن العديههههههد تشههههههمل عمليههههههة فههههههي للههههههدول المسههههههاعدة تقههههههدم النشههههههاط هههههههذا

NGOS علهههههههى دولالههههههه تشهههههههجيع يراعهههههههى كمههههههها الكيماويهههههههات بهههههههإدارة العالقهههههههة ذات الهههههههوزارات وجميهههههههع 
 إليهههههه تشهههههير كمههههها المعنيهههههة الهههههوزارات جميهههههع تتضهههههمن السياسهههههة مسهههههتوى علهههههى تناسهههههق لجنهههههة تأسهههههيس
 .IFCS اله توصيات

 (: WHO) العالمية الصحة منظمة  3-3-18
 السياسههههههية والهيئههههههة المتحههههههدة لألمههههههم تابعهههههها خاصهههههها جهههههههازا لتكههههههون 1945 عههههههام تأسيسههههههها تههههههم

 تنفيههههههههذي إداري مجلههههههههس يدعمههههههههه ذيوالهههههههه(WHA) العههههههههالمي الصههههههههحة مجلههههههههس هههههههههي المنظمههههههههة لهههههههههذه
 WHO الههههههه منظمههههههة ،وهههههههدف(WHO) الههههههه وسياسههههههات قههههههرارات وتنفيههههههذ اإلرشههههههاد تقههههههديم عههههههن مسههههههئول

 والعقليهههههههة الجسهههههههدية تشهههههههمل والتهههههههي للصهههههههحة درجهههههههات أعلهههههههى علهههههههى الشهههههههعوب جميهههههههع حصهههههههول" ههههههههو
 العالميههههههة الصهههههحة منظمهههههة أن ،كمههههها("والعاهات المهههههرض مهههههن بهههههالتخلص فقهههههط وليسهههههت واالجتماعيهههههة

 Sixth general Programme ofباسهههههههههههههههههم المعهههههههههههههههههروف برنامجهههههههههههههههههها ضهههههههههههههههههمن تأدرجههههههههههههههههه قهههههههههههههههههد
workهي رئيسية األهداف هذه لتحقيق البيئية الصحة برام  تطوير ،مسألة: 

 تهههههتالءم الملوثهههههة، للمهههههؤثرات الفاصهههههل الحهههههد لوضهههههع توجيهيهههههة مبهههههادئ وضهههههع علهههههى العمهههههل -
 فهههههي المتزايهههههد سهههههتخدامهاا خهههههالل مهههههن المتوقعهههههة أو الجديهههههدة الملوثهههههات وبيهههههان الصهههههحية المعهههههايير مهههههع

 . غيرها أو الزراعة أو الصناعة
 مههههن ناقصههههة فيههههها المعلومههههات تكههههون التههههي المجههههاالت فههههي األبحههههاث تطههههوير علههههى الحههههث -

 . متقاربة دولية نتائ  على الحصول أجل
 البيئهههههة لحمايهههههة الوطنيهههههة المسهههههتويات وضهههههع فهههههي الهههههدول العالميهههههة الصهههههحة منظمهههههة وتسهههههاعد-
عهههههداد  تسهههههاعد المجهههههال ههههههذا فهههههي واألنشهههههطة البهههههرام  ههههههذه فعاليهههههة تقيهههههيم تلهههههوث،ال لمكافحهههههة بهههههرام  وا 
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 والبحهههههث والتهههههدريب التعلهههههيم بهههههدعم البيئيهههههة الصهههههحة تهههههأمين علهههههى الناميهههههة الهههههدول قهههههدرات زيهههههادة علهههههى
 107.وللمجتمعات البيئية الصحة بمجال وللمختصين التطبيقي

 :GREEN PEACE األخضر السالم حركة  3-3-19
 البيئيههههههههين النشههههههههيطين مههههههههن مجموعههههههههة معارضههههههههة إلههههههههى لحركههههههههةا هههههههههذه ظهههههههههور بدايههههههههة يرجههههههههع

 مههههن والعشههههرين الخههههامس ،ففههههي بههههها القيههههام تنههههوي األمريكيههههة المتحههههدة الواليههههات كانههههت نوويههههة لتجههههارب
 النقطهههههة إلهههههى بكنهههههدا،متجها فرانكوفهههههور مينهههههاء مهههههن صهههههغير قهههههارب انطلهههههق 1971 عهههههام سهههههبتمبر شههههههر
 المسههههمى القههههارب مههههتن علههههى طن،وكههههان غههههامي عيههههار مههههن الهيدروجينيههههة القنبلههههة عنههههدها سههههتفجر التههههي
 األمريكيههههههة الحكومههههههة كانههههههت التههههههي المحتملههههههة الكارثههههههة حقيقههههههة لكشههههههف رجههههههال ،ثالثههههههة كورمهههههها  فليههههههب
 . لها تخطط

 الرجهههههههال ههههههههؤالء أن ،رغهههههههم 1971 عهههههههام نهههههههوفمبر مهههههههن السهههههههادس فهههههههي القنبلهههههههة تفجيهههههههر وتهههههههم
 أن إال النههههههووي االنفجههههههار هههههههذا إيقههههههاف مههههههن يتمكنههههههوا لههههههم األخضههههههر السهههههههالم منظمههههههة تحههههههت يعملههههههون
 ذلههههه  إثهههههر ،علهههههى األمريكيهههههة الصهههههحف فهههههي األولهههههى الصهههههفحات تصهههههدروا وطاقمهههههه الصهههههغير مهههههركبهم

 هنهههههها األمههههههر نإ النواويههههههة، لالختبههههههارات كموقههههههع اإلطههههههالق علههههههى تسههههههتخدم أمشههههههيتيكا جزيههههههرة تعههههههد لههههههم
 الشهههههرطي يكهههههون أن المفتهههههرض مهههههن كهههههان الهههههذي الكيهههههان ،ههههههذا والنههههههي األمهههههر يديهههههه فهههههي بمهههههن يتعلهههههق
  108. نخاف الذي لصال أصبح

 أوروبهههههها فههههههي دولههههههة 40 فههههههي بالتمثيههههههل تتمتههههههع دوليههههههة منظمههههههة بههههههيس غههههههرين منظمههههههة واليههههههوم
 المسهههههاهمات تهههههرفض فههههههي قرارهههههها اسهههههتقاللية علهههههى منهههههها ،وحرصههههها الههههههادي والمحهههههيط وآسهههههيا وأمريكههههها
 علهههههههههى تعتمهههههههههد فههههههههههي ،وعليهههههههههه لهههههههههها الملحقهههههههههة والمؤسسهههههههههات والشهههههههههركات الحكومهههههههههات مهههههههههن الماليهههههههههة

 الخيريهههههههة الجمعيهههههههات هبهههههههات ومهههههههن بهههههههالماليين يعهههههههدون ،الهههههههذين داعيميهههههههها مهههههههن ةالفرديههههههه المسهههههههاهمات
 التلههههوث دون والحيلولههههة أشههههكاله بكافههههة البيولههههوجي والتنههههوع األرضههههية الكههههرة حمايههههة إلههههى تهههههدف والتههههي

 النوويهههههة التهديهههههدات كافهههههة إزالهههههة وكهههههذل  العذبهههههة ومياههههههه وهوائهههههه وتربتهههههه العهههههالم محيطهههههات واسهههههتغالل
 . العنف نزعو 

                                                           

 دار ،ليةو الدو  األجنبيةو  طنيةو ال التشريعات أحكام ءو ض في الصناعية النفايات من البيئة حماية الهادي، عبد مخيمر العزيز عبد رو دكت 107
 .   223 ص ،1985 القاهرة، العربية، النهضة

108Caroline domien et Philip cullet :droit international de l'environnement testes de base et références 

,pub par Cluwer Löw international 1998 , p213. 
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 : (WWF) العالمي البرية الحياة صندوق 3-3-20
 بشهههههكل يههههههتم1971 عهههههام ،تأسهههههس الطبيعهههههة أجهههههل مهههههن العهههههالمي الصهههههندوق باسهههههم المعهههههروف

 مماثلهههههة أههههههداف ولهههههه أوسهههههع البيئهههههة بمسهههههائل يههههههتم أنهههههه باالنقراض،كمههههها المههههههددة بالحيوانهههههات أساسهههههي
 االهتمهههههام وانهههههبج المناخي،أمههههها للتغيهههههر البشهههههرية لألسهههههباب التعهههههرض مثهههههل األخضهههههر السهههههالم لمنظمهههههة
 ومحاربههههههة ) ORKA -بأروكهههههها المعروفههههههة (المحههههههيط إلنقههههههاذ بحملههههههة تتعلههههههق األخههههههرى الرئيسههههههية
 . باالنقراض المهددة بالحيوانات الشرعية غير المتاجرة

 : (FOE) األرض أصدقاء منظمة- 3-3-21 
 المناخيهههههة التغيهههههرات مثهههههل األخضهههههر السهههههالم منظمهههههة مهههههع فيهههههها تشهههههتر  عديهههههدة أههههههداف لهههههها 
 بههههههالحمالت تقههههههوم أنههههههها ،كمهههههها الههههههوراثي -التعههههههديل ضههههههد الضههههههغط ذلهههههه  فههههههي بمهههههها األغذيههههههة وسههههههالمة
 .والتلوث اليومية المنتجات في المحتملة المخاطر ذات الكيميائية المواد الستخدام المناهضة

 أول انعقههههههاد فههههههي البههههههال  األثههههههر الحركههههههات لهههههههذه كههههههان وقههههههد النقههههههل ألنظمههههههة البيئيههههههة التههههههأثيرات
 ،الههههذيالمتحدة األمههههم رعايههههة تحههههت بالسههههويد ســــتوكهولم مدينههههة فههههي 1972 عههههام البيئههههة حههههول مههههؤتمر
 تههههال حيههههث متنههههامي بيئههههي وعههههي لنهههههوض وأسههههس بالبيئههههة عههههالمي الهتمههههام العريضههههة الخطههههوط وضههههع
 1977 تبليســــي مــــؤتمر نههههذكر البيئههههة أجههههل مههههن عقههههدت التههههي المههههؤتمرات مههههن العديههههد المههههؤتمر هههههذا

 األرض ،قمههههههههة البيئيههههههههة الثقافهههههههة حههههههههول 1987 بـــــــاريس مــــــــؤتمرالبيئيههههههههة، التربيهههههههة حههههههههول بجورجيههههههها
ـــــــو مـــــــؤتمر المسهههههههتدامة التنميهههههههة حهههههههول 1992 وعهههههههام بريوديجـــــــانير  التغيهههههههرات حهههههههول 1997كيوت

 أيضههههها،انظر المناخيهههههة والتغيهههههرات الحهههههراري االحتبهههههاس حهههههول 2002 جوهانســـــبور  قمـــــة المناخيهههههة،
 .البيئة مايةلح العالمية المؤسسات هذه ولوقوات رموز على يحوي الذي(  01) رقم الملحق

 :البيئة بحماية المكلفة الوطنية والهيئات المؤسسات 3-4 
 دول مهههههن العديهههههد فهههههي سهههههائد ههههههو ممههههها حهههههال بأحسهههههن لهههههيس الجزائهههههر فهههههي البيئهههههي الوضهههههع إن
 البيئهههههي البعهههههد يحظهههههى لهههههم حيهههههث متهههههدهورا بيئيههههها وضهههههعا الجزائهههههر ورثهههههت االسهههههتقالل وبعهههههد إذ العهههههالم،
 تعهههههرض ،حيهههههث الطبيعيهههههة البيئهههههة تهههههوازن ههههههددت خطيهههههرة إفهههههرازات عنهههههه تمخهههههض الكبير،ممههههها باهتمههههههام
 تتعلهههههق البيئيهههههة للخصهههههائص وتخريهههههب ههههههدم عنصهههههر كانهههههت تحهههههديات إلهههههى الجزائهههههري البيئهههههي المجهههههال
 كهههههان التهههههي العوامهههههل وههههههي التصهههههنيع وتطهههههور التحضهههههر وتيهههههرة وتسهههههارع الهههههديمغرافي النمهههههو بتصهههههاعد

 ممههههها البيئيههههة، واألنظمهههههة طبيعههههةال تهههههوازن علههههى المكثفهههههة الضههههغوط تزايهههههد فههههي تمثهههههل سههههلبي تهههههأثير لههههها
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 العمرانيههههههة التجمعههههههات عههههههن الناتجههههههة بالمخلفههههههات البيئههههههة تلويههههههث فههههههي اإلسههههههراف مههههههن مزيههههههد إلههههههى أدى
 .  المدن نحو والهجرة الصناعية والمنشآت

 :الـــــوزارات 1- 3-4
 جميهههههههههههع واختصاصهههههههههههات وصهههههههههههالحيات مههههههههههههام فهههههههههههي تهههههههههههدخل البيئهههههههههههة حمايهههههههههههة مسهههههههههههألة إن

 بههههرام  ضههههمن البيئههههة موضههههوع إدراج إلههههى خيههههرةاأل هاتههههه دفههههع مهههها الوزارات،وههههذا
 ضهههههغط أمهههههام البيئهههههة حمايهههههة فهههههي المتمثلهههههة الجديهههههدة المههههههام ههههههذه إهمهههههال يهههههتم ال ومخططاتعملهههههها،آي

 الهياكهههههههل مختلهههههههف بهههههههين التنسهههههههيق بعمليهههههههة القيههههههام فهههههههإن وعليهههههههه المعنيهههههههة، للهههههههوزارات التقليديهههههههة المهههههههام
 فههي الههوزارات هههذه عىتسهه المبههدأ اهههذ مههن ،وانطالقهها109 الحمايههة مردوديههة علههى يههؤثر الوزاريههة
 مختلهههف بهههين البيئهههة حمايهههة فهههي والمتداخلهههة المشهههتركة والمههههام ونظافتهههه الطبيعهههي الوسهههط اسهههتغالل
 :بينها ومن الوزارات

 : الريفية والتنمية الفالحة وزارة -1
 يمهارس الفالحهة وزيهر لصهالحيات المهنظم المرسهوم أن إذ البيئهة حمايهة فهي دورا تلعهب
   بحمايهههههة ويتكفهههههل واسههههتغاللها الغابيهههههة الوطنيههههة األمهههههال  بتهيئههههة المرتبطهههههة األعمههههال ىعلههههه صههههالحياته
 والنباتيهههههة الحيوانيهههههة الثهههههروة ىعلههههه بالمحافظهههههة المرتبطهههههة األعمهههههال تتهههههولى والحيوانات،حيهههههث النباتهههههات
 وزارة تظههههههر ،وبهههههذل  واسهههههتعمالها والغابهههههات السههههههوب وحمايهههههة اسهههههتغاللها وضهههههبط وتثمينهههههها والمائيهههههة
 بالطبيعههههة المرتبطههههة النشههههاطات لطبيعههههة نظههههرا الطبيعههههة بحمايههههة مههههرتبط البيئههههي المجههههال فههههي ةالفالحهههه
 لحفهههههههظ وطنيهههههههة وكالهههههههة إحهههههههداث تهههههههم السهههههههياق ههههههههذا ،وفهههههههي حيوانهههههههات  تربيهههههههة أو زراعهههههههة مهههههههن أساسههههههها
 .الطبيعة

 مههههههن تجنههههههي التههههههي بههههههاالنقراض المهههههههددة والحيوانههههههات النباتههههههات حمايههههههة الوكالههههههة تتههههههولى كمهههههها
 واتخهههههاذ النباتيهههههة بالسهههههالالت خاصهههههة بنهههههو  بإنشهههههاء وتقهههههوم وعمليهههههة نفعيهههههة ديةاقتصههههها فائهههههدة خاللهههههها
 تلهههههوث أخطهههههار جميهههههع مهههههن والوقايهههههة النباتيهههههة السهههههالالت رصهههههيد علهههههى للمحافظهههههة اإلجهههههراءات جميهههههع
نشهههههههاء النباتيهههههههة الوراثهههههههة  الوكالهههههههة وتقهههههههوم والنباتيهههههههة، الحيوانيهههههههة األصهههههههناف حهههههههول للمعلومهههههههات بنههههههه  وا 
 110.عليها للمحافظة الصيد طقمنا رصيد تقويم قصد بدراسات

                                                           
109 O. Vallet : Administration de L’environnement, Berger – Levraut, 1975 ,P.51, 52, 53, 56, 57, 58, 59. 
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portantorganisation de l'administration centrale du ministère de l'agriculture. 
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 : االستثمار وترقية الصناعة وزارة -2
 سهههههن الهههههوزير يتهههههولى البيئهههههة، علهههههى الصهههههناعية المنشهههههآت تشهههههكلها التهههههي السهههههلبية ل ثهههههار نظهههههرا

 بهههههاألمن الخهههههاص التنظهههههيم تطبيهههههق وعلهههههى تطبيقهههههها، علهههههى ويسههههههر الصهههههناعي لألمهههههن العامهههههة القواعهههههد
 واألمههههههههن البيئههههههههة بحمايههههههههة مكلههههههههف دراسههههههههات يسرئههههههه منصههههههههب أحههههههههدث ذإالبيئههههههههة، وحمايههههههههة الصهههههههناعي
 منصههههههب أحههههههدث كمهههههها الصههههههناعية، والحمايههههههة والجههههههودة المقههههههاييس ضههههههبط مديريههههههة ضههههههمن الصههههههناعي

 .111الصناعي التقويم مديرية ضمن والبديلة، الطبيعية الموارد بتقويم مكلف دراسات رئيس
 

 : والمناجم الطاقة وزارة -3
 فههههههههي ويشههههههههار  يسههههههههاهم إذ البيئههههههههة، ةحمايهههههههه  اختصاصههههههههات ممارسههههههههة الطاقههههههههة وزيههههههههر يتههههههههولى

 بهههههههههين والتكامهههههههههل االقتصهههههههههادي والتكامهههههههههل البيئهههههههههة وحمايهههههههههة العمرانيهههههههههة بالتهيئهههههههههة المتعلقهههههههههة الدراسهههههههههات
 واالسهههههههتراتيجيات السياسهههههههات وضهههههههع علهههههههى يسههههههههر ،كمههههههها والدوليهههههههة والجهويهههههههة الوطنيهههههههة الصهههههههناعات

 والتنظيمههههههها ت قهههههههوانينال بالقطهههههههاع،ويقترح المتعلقهههههههة واألعمهههههههال الطبيعيهههههههة المهههههههوارد قيمهههههههة ترفهههههههع التهههههههي
 والبيئيههههههههههة الصههههههههههناعية واألمههههههههههال  والمحروقههههههههههات المنجميههههههههههة الوطنيههههههههههة األمههههههههههال  بحمايههههههههههة المتعلقههههههههههة
 الطاقويهههههههههة الثهههههههههروات باسهههههههههتغالل تتكفهههههههههل حيهههههههههث112عليهههههههههها، والمحافظهههههههههة األعمهههههههههال بههههههههههذه المرتبطهههههههههة
 .للدولة صناعية قاعدة تحقيق أجل من المنجمية
 والمنهههههاجم للمحروقهههههات أعلهههههى مجلهههههس زارةالهههههو  مسهههههتوى علهههههى أنشهههههأ السياسهههههة لههههههذه وتحقيقههههها 
 . والوقود والمناجم بالطاقة الخاصة المسائل في ي ستشار الذي والطاقة

 : العمومية األشغال وزارة -4
 إدمههههاج خههههالل مههههن البيئههههة حمايههههة فههههي فعههههاال دورا العمرانيههههة للتهيئههههة الوطنيههههة السياسههههة تلعههههب
 أسهههههلوب العمرانيهههههة التهيئهههههة تعتبهههههر آمههههها األراضهههههي، شهههههغل وبهههههرام  منهههههاه  ضهههههمن البيئيهههههة االعتبهههههارات

 والتصههههورات الدراسههههات بجميههههع العمرانيههههة التهيئههههة منههههدوب ويقههههوم البيئههههي التخطههههيط أسههههاليب بههههين مههههن
 الخاصهههههة الوطنيهههههة السياسهههههة والبهههههرام  البيانيهههههة والتصهههههاميم المسهههههتقبلية والنظهههههرة التلخهههههيص ميهههههدان فهههههي

                                                           
111 Décret exécutif n° 2003-50 du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 

portantorganisation de l'administration centrale du ministère de la participation et de la promotion 

del'investissement. 

112 Décret exécutif n° 2006-476 du 23 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 14 décembre 2006 modifiant 

et complétant le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 

portantorganisation de l'administration centrale du ministère des finances. 
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 المختلفهههههة البيئيههههة المخططههههات إعهههههداد خههههالل مههههن البيئهههههي التنظههههيم بههههاحترام ،وذلههههه  العمرانيههههة بالتهيئههههة
 .113البناء أجل من األراضي أوتجزئة بالبناء الخاصة التراخيص منح خالل أومن

 المحهههههدد28/05/1991 فهههههي المهههههؤر  91المرسهههههوم مهههههن الثانيهههههة المهههههادة عليهههههه تهههههنص مههههها وههههههو
 أن طبيعتهههههها مهههههن البنهههههاءات كانهههههت إذا" فيهههههها جهههههاء والتهههههي والبنهههههاء والتعميهههههر للتهيئهههههة العامهههههة للقواعهههههد
 رفهههههههض اسهههههههتعمالها،يمكن أو حجمهههههههها أو موقعهههههههها جهههههههراء مهههههههن العمهههههههومي األمهههههههن أو بالسهههههههالمة تمهههههههس
 األحكهام احتهرام شهريطة منحهه أو البنهاء أجهل مهن األرض تجزئهة رخصهة أو البنهاء رخصهة مهنح

 114".بها المعمول والتنظيمات القوانين في الواردة الخاصة

 أن إال المحليهههههههة، الهيئهههههههات مهههههههع االشهههههههترا ب المهمهههههههة ههههههههذه يمهههههههارس القطهههههههاع ههههههههذا أن ورغهههههههم
 إعهههههداد مجهههههال فهههههي أحد،خصوصههههها علهههههى يخفهههههى ال المجهههههال ههههههذا فهههههي والبنهههههاء العمرانيهههههة التهيئهههههة دور

 والمنشهههههههآت الجماليهههههههة الجوانهههههههب مهههههههع وتتفهههههههق العههههههام، والهههههههذوق تتناسهههههههب التهههههههي العمرانيهههههههة المخططههههههات
 .المدينة رونق من وتزيد

 ذلهههههه ،من غيههههههر إلههههههى العههههههام النفههههههع خدمههههههة لههههههىع للعمههههههران الجغرافههههههي التوزيههههههع حسههههههن ويعتمههههههد
 حهههههادة أزمهههههة تعهههههي  بالدنههههها فهههههي العمرانيهههههة التهيئهههههة فيها،فهههههإنّ  النصهههههوص كثهههههرة رغهههههم التهههههي المواضهههههيع

 فههههإنّ  المههههواطنين يخههههدم بمهههها الجغرافههههي المجههههال توزيههههع فههههي االنسههههجام ناحيههههة ومههههن الههههذوق ناحيههههة مههههن
 بسهههههبب عليهههههها والحفهههههاظ يئهههههةالب حمايهههههة مجهههههال فهههههي دور يلعهههههب القطاعهههههات مهههههن كغيهههههره القطهههههاع ههههههذا

 غيهههههر تبهههههدو والتهههههي فيهههههها يتسههههبب قهههههد التهههههي واألخطهههههار األخطهههههاء خطههههورة وبسهههههبب لهههههه، المنهههههوط الههههدور
 .وقوعها بعد لإلصالح قابلة

 تطبيههههههههق فههههههههي وامتنههههههههاع التخطههههههههيط فههههههههي ضههههههههعف مههههههههن تعههههههههاني المههههههههدن أغلههههههههب أن ويالحههههههههظ
 القطهههههاع ههههههذا أهميهههههة مهههههن ديزيههههه مههههها وههههههذا والبنهههههاء، العمرانيهههههة بالتهيئهههههة المتعلقهههههة القانونيهههههة النصهههههوص

 .115البيئة حماية نحو المتبصر العمل مجال في
 
 

                                                           
113 Décret exécutif n° 2000-328 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 portant organisation de 

l'administration centrale du ministère des travaux publics 

 .20/60/1991 في الصادرة ،  26العدد الرسمية الجريدة114

 . 23ص ، 2008 .سنة ونية، الخلد دار ،الجزائري القانون في والكيماوية اإلشعاعية بالمواد التلوث من البيئة حماية سعيدان، علي115 
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 : السياحة وزارة -5
 

 ،وتشههههههار  والحمامههههههات التقليديههههههة والصههههههناعة السههههههياحي التههههههراث علههههههى الحفههههههاظ علههههههى تسهههههههر
 خههههههالل الهههههوزارة،من نفهههههس البيئهههههة مهههههع يشهههههار  القطهههههاع ههههههذا أصهههههبح وقهههههد البيئهههههة، علهههههى الحفهههههاظ فهههههي

 2007.116تعديل

 السههههياحية المواقههههع فههههي المههههواطنين مههههن كبيههههرا عههههددا يسههههتقبل القطههههاع فههههإن ذلهههه ، إلههههى إضههههافة
 ههههههههههههذه فيههههههههههه تتواجههههههههههد الههههههههههذي الطبيعهههههههههههي الوسههههههههههط تههههههههههدهور إلههههههههههى يهههههههههههؤدي الوقت،ممهههههههههها نفههههههههههس فههههههههههي

 علههههههى المحافظههههههة علههههههى تقههههههوم سههههههياحية ثقافههههههة تملهههههه  ال التههههههي المجتمعههههههات يفهههههه التجمعات،خصوصهههههها
 فههههي تههههدهورا ويتركههههون إال السههههياحية لمواقههههعا مههههن موقههههع علههههى السههههياح مههههن عههههدد تجمههههع فكلمهههها البيئههههة،
تالفهههها الموقههههع ذلهههه   نفههههس وفههههي الطبيعههههي الوسههههط علههههى الحفههههاظ إلههههى الحاجههههة جههههاءت هنهههها ومههههن لههههه، وا 

 فهههههههي سهههههههواء الهههههههوطن عبهههههههر االعتهههههههداء أشهههههههكال كهههههههل مهههههههن السهههههههياحية المواقهههههههع علهههههههى الحفهههههههاظ الوقهههههههت
 .117الجبال

 :النقل وزارة -6
 النقهههههل أشهههههكال مختلهههههف عهههههن الناتجهههههة بيئيهههههةال األنظمهههههة وتهههههدهور البيئهههههة تلهههههوث علهههههى القضهههههاء

 يشههههههار  البيئههههههة، حمايههههههة مجههههههال فههههههي رائههههههد دورا النقههههههل وزارة تلعههههههب لههههههذل  والبحههههههري، والجههههههوي البههههههري
 نتيجهههههة البريهههههة البيئهههههة وبحمايهههههة البحريهههههة، البيئهههههة بحمايهههههة الخاصهههههة القواعهههههد إعهههههداد فهههههي النقهههههل وزيهههههر
 .الجوي والنقل البري النقل عن الناجم التلوث حجم لتزايد

 
 
 
 

                                                           
116 Décret exécutif n° 2007-351 du 8 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 18 novembre 2007 

portantorganisation de l'administration centrale du ministère de l'aménagement du territoire, de 

l'environnementet du tourisme 

117 Décret exécutif n° 2007-351 du 8 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 18 novembre 2007 portant 

rganisation de l'administration centrale du ministère de l'aménagement du territoire, de l'environnementet 
du tourisme. 
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 :الوطنية التربية وزارة -7
 تكههههههريس أجههههههل مههههههن التربويههههههة، المنظومههههههة بههههههرام  فههههههي البيئههههههة قطههههههاع إدمههههههاج فههههههي دور تلعههههههب

 عههههن السههههليمة البيئههههة ثقافههههة إرسههههاء فههههي فعههههال بشههههكل تسههههاهم أن وعليههههها الطالههههب، فههههي البيئيههههة الثقافههههة
 118.الدراسية البرام  في الهام الموضوع هذا إدراج طريق

  :العلمي والبحث العالي التعليم وزارة -6
 علميههههههة مههههههؤهالت تضههههههم التههههههي والمعاهههههههد والمراكههههههز المؤسسههههههات مههههههن العديههههههد علههههههى تشههههههرف

 هههههذا وفههههي بالبيئههههة، الصههههلة ذات المجههههاالت مههههن الكثيههههر فههههي المختصههههين البههههاحثين بينههههها ومههههن هامههههة
 القههههههانون أقرههههههها التههههههي للبههههههرام  وفقهههههها تنجههههههز تههههههزال وال أنجههههههزت المؤسسههههههات تلهههههه  أن يسههههههجل اإلطههههههار
 والتطههههههههههههههوير العلمههههههههههههههي البحههههههههههههههث حههههههههههههههول الخماسههههههههههههههي والبرنههههههههههههههام  العلمههههههههههههههي للبحههههههههههههههث وجيهيالتهههههههههههههه

 :منها البيئة مسائل في متخصصة ودراسات بحوثا،119التكنولوجي
 .الشمال إلى الجنوب من الرمال وزحف التصحر بظاهرة المتعلقة البحوث •
 .السهبية بالمناطق المتعلقة البحوث •
 .التلوث من البحري الوسط حماية •
 .الساحلية المناطق ايةحم •
 .األسما  صيد من المحصلة الموارد •
 .اآليونية لإلشعاعات المفرزة أو المشعة المواد استعمال •
 . المتجددة الطاقة حول بحوث •

 120:والسكان الصحة وزارة -9
 الصهههههحة علهههههى بالمحافظهههههة وتتكفهههههل االجتماعيهههههة الشهههههؤون وزارة منهههههها تسهههههميات عهههههّدة عرفهههههت

 وزيههههههههر يستشههههههههيره واألوبئههههههههة، للنظافههههههههة استشههههههههاري مجلهههههههس أنشههههههههأت فقههههههههد حههههههههيط،الم ونظافههههههههة البشهههههههرية

                                                           
118 Décret exécutif n° 2009-318 du 17 Chaoual 1430 correspondant au 6 octobre 2009 portant organisation 

de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale. 

 البحث لو ح خماسيال البرنام و  جيهيو الت نو القان المتضمنو    1998–لسنة  62عدد الرسمية دةالجري ، 98رقم نو بالقان الخاص ،الملحق119 

 .31 ص جيو لو التكن يرو التطو  العلمي

120 Décret exécutif n° 2005-428 du 5 Chaoual 1426 correspondant au 7 novembre 2005 portant organisation 

de l'administration centrale du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. 
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 الحيهههاة إطهههار ونوعيهههة نظيهههف وسهههط تحسهههين أجهههل مهههن اتخاذهههها يمكهههن التهههي مسهههألة كهههل فهههي الصهههحة
  121.الصالح للمواطن

 خطههههرا تشههههكل التههههي األخطههههار كههههل مههههن اإلنسههههان حمايههههة إلههههى ترمههههي البيئههههة حمايههههة قههههوانين إن
 يعهههههي  التهههههي والبيئهههههة اإلنسهههههان صهههههحة بهههههين الوطيهههههدة للعالقهههههة ونظهههههرا وعقلهههههه، جسهههههمه سهههههالمة علهههههى
 منههههها والهههههدف الصههههحة وزارة مسههههتوى علههههى والبيئههههة الصههههحة لعالقههههة فرعيههههة مديريههههة إحههههداث تههههم فيههههها،
 اآلفهههههات ههههههذه بهههههين ومهههههن بهههههالفرد، تلحهههههق الهههههذي المضهههههار أشهههههكال جميهههههع مهههههن السهههههكان صهههههحة حمايهههههة
 كهههههاألمراض البيئهههههة، تصهههههيب التهههههي لمضهههههاروا التلهههههوث بآثهههههار منهههههها يهههههرتبط مههههها اإلنسهههههان تصهههههيب التهههههي

 .الجوي التلوث أو التلوث عن الناتجة المياه عبر المتنقلة
 التههههههي والتلههههههوث األضههههههرار مكافحههههههة تههههههدابير باتخههههههاذ بالمبههههههادرة الصههههههحة وزيههههههر يخههههههتص لههههههذل 

 تمّكهههههن التهههههي التهههههدابير ويقتهههههرح والوبائيهههههة المزمنهههههة األمهههههراض فهههههي المتمثلهههههة السهههههكان صهههههحة فهههههي تهههههؤثر
 اسهتعمال طريهق عهن األوبئهة انتشهار مهن السهكنية األمهاكن حمايهة وكهذا بهذل ، لتكفهلا مهن الدولهة
 وعمههههههههال المرضههههههههى حمايههههههههة علههههههههى تسهههههههههر الههههههههوزارة هههههههههذه مصههههههههالح أيضهههههههها طبيههههههههة، أو غذائيههههههههة مهههههههواد

 سههههههواء العههههههالج، فههههههي المسههههههتعملة األجهههههههزة عههههههن الصههههههادرة باإلشههههههعاعات اإلصههههههابة مههههههن المستشههههههفيات
 .عليها المشرفة الصحية المراكز أو بالمستشفيات األمر تعلق

 
 : والثقافة االتصال وزارة -10

 مهههههههههن الههههههههههام العنصهههههههههر ههههههههههذا لحمايهههههههههة الثقافهههههههههة وزارة دور يبهههههههههرز الثقهههههههههافي البيئهههههههههة إطهههههههههار إنّ 
 الثقافههههههة وزيههههههر يسهههههههر اإلطههههههار هههههههذا فههههههي والثقافيههههههة الطبيعيههههههة العناصههههههر مجمههههههوع يشههههههمل البيئة،الههههههذي

 هههههههذه ولتحقيهههههق االعتهههههداءات، أشهههههكال مختلهههههف ضهههههد الثقههههههافي التهههههراث علهههههى والحفهههههاظ الحمايهههههة علهههههى
 بينهههههها ومهههههن مهههههديريات عهههههّدة علهههههى الثقافهههههة لهههههوزارة المركزيهههههة لهههههإلدارة المهههههنظم المرسهههههوم نهههههص األههههههداف
 الثقافههههههة وزارة عمههههههل الثقافي،ولههههههدعم التههههههراث وتثمههههههين الثقافيههههههة للممتلكههههههات القانونيههههههة الحمايههههههة مديريههههههة

                                                           
121 Décret n° 65.235 du 22.09.1965 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé 

publique JORA n° 580 du 28.11.1965, page 863. 
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 التاريخيهههههة والنصهههههب المعههههالم وحمايهههههة ل ثههههار الوطنيهههههة الوكالههههة إنشهههههاء تههههم الثقافيهههههة البيئههههة حمايهههههة فههههي
 .122بالثقافة المكلف الوزير وصاية تحت

 : الداخلية وزارة -11
 بشهههههههقيه اإلداري الضههههههبط إطههههههار فهههههههي العامههههههة واآلداب العههههههام النظهههههههام علههههههى بالحفههههههاظ تتكفههههههل

 بحمايههههة صههههلة لههههها التههههي العناصههههر مههههن كبيههههرة مجموعههههة العنههههوان هههههذا تحههههت ويههههدخل والخههههاص العههههام
 واآلداب والهههههههههدوء السههههههههكينة علههههههههى والحفههههههههاظ العههههههههام األمههههههههن علههههههههى والحفههههههههاظ المههههههههرور تنظيمالبيئههههههههة،ك
 وحمايههههههههة وأرواحهههههههههم ممتلكههههههههاتهم وحمايههههههههة للمههههههههواطنين العموميههههههههة الصههههههههحة علههههههههى والحفههههههههاظ العامههههههههة

 وتنظههههههيم والمضههههههرة المؤذيههههههة الحيوانههههههات علههههههى والقضههههههاء السههههههرقة وأفعههههههال التخريههههههب مههههههن المؤسسههههههات
 التهههههي اإلداري الضهههههبط مظهههههاهر مهههههن ذلههههه  إلهههههى ومههههها أنواعهههههها تلهههههفبمخ العامهههههة والمعهههههارض األسهههههواق

 .مجاالتها التساع لها حصر ال
 والتعميهههههر بالبنهههههاء المتعلقهههههة وتلههههه  العهههههام المهههههال حمايهههههة إلهههههى الهادفهههههة النشهههههاطات تعتبهههههر كمههههها

 األنشهههههطة هههههذه كهههههل الداخلية،وتههههدخل قطهههههاع عمههههل صهههههميم مههههن وتنظيمهههههها الخطههههرة المنشهههههآت وضههههبط
 يمكهههههههن وتنظيميهههههههة قانونيهههههههة بنصهههههههوص منظمهههههههة كلهههههههها وههههههههي الخهههههههاص ياإلدار  الضهههههههبط مجهههههههال فهههههههي

 إذ خاصهههههههة أهميهههههههة الداخليهههههههة لهههههههوزارة وعليهههههههه،123 البيئهههههههة لحمايهههههههة التشهههههههريعية الجههههههههود ضهههههههمن إدراجهههههههها
 أجهل مهن أنهه البيئيهة،حيث النشهاطات صهميم القطهاع ههذا يمارسهها التهي النشهاطات جهل تعتبهر

 124.والتعمير التهيئة وشرطة المدنية الحالة تتدخل السلطات هذه ممارسة
 : الدفاع وزارة -12

 األنشهههههطة خهههههالل مهههههن وذلههههه  المجهههههال ههههههذا فهههههي الهامهههههة القطاعهههههات مهههههن الهههههدفاع وزارة تعتبهههههر
  يجهههههد الهههههدفاع فقطهههههاع مهههههدني، طهههههابع ذات أو حربهههههي طهههههابع ذات أنشهههههطة كانهههههت سهههههواء تمارسهههههها التهههههي
 والبنهههههههههاء لنقهههههههههلا الرئيسية،كأنشهههههههههطة ألنشهههههههههطته وموازيهههههههههة مرافقهههههههههة بأنشهههههههههطة للقيهههههههههام مضهههههههههطرا نفسهههههههههه

 مههههثال أخههههذنا فلههههو البيئههههة، علههههى تههههأثير لههههها التههههي األنشههههطة مههههن وغيرههههها والتكههههوين والتجهيههههز والصههههناعة

                                                           
 سنة ،  16عدد رسمية جريدة الثقافة، لوزارة المركزية اإلدارة تنظيم يتضمن ،  2005سنة رايرفب  26في مؤر 05- 80رقم تنفيذي مرسوم122

 .17 ص ، 2005

123 Décret exécutif n° 2002-107 du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002, modifiant 

etcomplétant le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 portant 

organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et des collectivités locales. 

 . 230ص سابق، مرجع سعيدان علي.124
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 النشهههههههاط شهههههههأن ذلههههههه  فهههههههي شهههههههأنه للبيئهههههههة ملهههههههوث نشهههههههاط أنهههههههه لوجهههههههدنا العسهههههههكري الصهههههههناعي النشهههههههاط
 .أكبر تكون قد بدرجات ولكن المدني، الصناعي
 الكيماويههههههههة الصههههههههناعات وخاصههههههههة اجههههههههد ملوثههههههههة معلههههههههوم هههههههههو آمهههههههها الحربيههههههههة فالصههههههههناعات 

 أن إلههههههههى ونشههههههههير المختلفة،هههههههههذا العسههههههههكرية التجهيههههههههزات وصههههههههناعة والههههههههذخيرة األسههههههههلحة وصههههههههناعات
 أثنهههههههاء تتعهههههههداها بهههههههل الصهههههههناعية النشهههههههاطات عنهههههههد تتوقهههههههف ال بالبيئهههههههة الضهههههههارة الحربيهههههههة النشهههههههاطات

 دخلتهههه إلههههى تحتههههاج ملوثههههة نشههههاطات هههههي النشههههاطات هههههذه ،كههههل أخههههرى عسههههكرية أنشههههطة إلههههى الحههههرب
 التهههههأثير حهههههّدة مهههههن التخفيهههههف بغيهههههة القانونيهههههة النصهههههوص مهههههن العديهههههد إصهههههدار أجهههههل مهههههن الهههههدفاع وزارة
 125البيئة على

 :الخارجية وزارة-13
 إبهههههههههرام وطنيههههههههها، موضهههههههههوعا يكهههههههههون أن قبهههههههههل دولهههههههههي موضهههههههههوع البيئهههههههههة حمايهههههههههة موضهههههههههوع إن
جهههههراء الدوليهههههة االتفاقيهههههات قامهههههة االتصهههههاالت وا   ومحاولهههههة البيئهههههة لحمايهههههة والنهههههدوات الدراسهههههية األيهههههام وا 
 عليههههه يشههههرف كلههههه فهههههذا الثالههههث، العههههالم إلههههى البيئههههة بتلههههوث الخاصههههة مشههههكالته مههههن الههههبعض تصههههدير
عهههههداد اللقهههههاءات تنظهههههيم علهههههى يسههههههر الهههههذي الخارجيهههههة، قطهههههاع  فهههههي لمناقشهههههتها النصهههههوص مشهههههاريع وا 

 وأ المتحههههدة األمههههم منظمههههة خههههالل مههههن الجمههههاعي أو الثنههههائي المسههههتوى علههههى سههههواء الدوليههههة المحافههههل
 .لها التابعة األخرى المتخصصة لمنظماتا

 
 : العدل وزارة -14

 والتشههههههريعات القانونيههههههة النصههههههوص احتههههههرام فههههههرض علههههههى فتسهههههههر ردعيهههههها دورا تلعههههههب العدالههههههة
ذا حمايهههههة مجههههههال فهههههي المفعههههههول السهههههارية  حصههههههرا تتحههههههدد القانونيهههههة النصههههههوص قيمهههههة كانههههههت البيئههههههة،وا 
 بههههههههردع بالبيئههههههههة المتعلقههههههههة النصههههههههوص قتطبيهههههههه القضههههههههائية الجهههههههههات علههههههههى فههههههههإن تطبيقههههههههها، بكيفيههههههههة
 126.الضرر إصالح أجل من تعويض فرض أو البيئية والتنظيمات للقوانين المخالفين

 

 

                                                           
125 Décret n° 71-23 du 6 janvier 1971 portant réorganisation de la direction des finances du ministère de 

ladéfense nationale (J.O n° 4 du 12 janvier 1971 ); Loi n° 87-16 du 1er août 1987 portant 

institution,missions et organisation de la défense populaire (J.O n° 32 du 05 août 1987( 

 . 23ص ، سابق مرجع سعيدان علي الدكتور126
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 :البيئة بحماية المعنية األخرى المؤسساتية الهيئات 3-4-2
 بيولوجيههههههها منهههههههاهجهم تعههههههههدد علهههههههى المختصهههههههين جعهههههههل المتهههههههدهور البيئهههههههي الوضهههههههع ههههههههذا إن

 علههههى الجزائههههر فههههي البيئههههة لحالههههة بتقيههههيمهم يقومههههون اجتمههههاع وعلههههم صههههاداقت قههههانون، ،جغرافيهههها، كيميههههاء
 وغابههههات وتربههههة الهههههواء مههههن الحيههههاة منههههاحي كههههل طههههال وأنههههه األحمههههر الخههههط إلههههى واصههههل التههههدهور أن

 فهههههههي البيئهههههههة لوضهههههههع الخطهههههههر نهههههههاقوس يهههههههدق الهههههههذي العلمهههههههي التقيهههههههيم ههههههههذا وسهههههههطحية، جوفيهههههههة وميهههههههاه
 :وهي البيئة بحماية تهتم أخرى مؤسساتية كلهيا توجد البيئة وزارة غرار ،وعلى127"الجزائر

  :المستدامة والتنمية للبيئة الوطني المرصد-1
 وقيههههههاس وحراسههههههة لرصههههههد الوطنيههههههة الشههههههبكة سههههههير تحسههههههين و تههههههدعيم مههههههن المرصههههههد سههههههيتمكن

 :مهامه ومن األوساط مختلف نوعية
 .الطبيعية األوساط ومراقبة التلوث وقياس الرصد شبكات وتسيير وضع-
 .المختصة واألجهزة الوطنية الهيئات لدى البيئية والمعلومات طياتالمع جمع-
 .البيئة على الممارسة والضغوطات األوساط معرفة إلى الرامية الدراسات إنجاز-
 128.البيئية المعلومات وتوزيع نشر-

 للتحاليهههههل جهويهههههة مخهههههابر ثالثهههههة علهههههى المسهههههتدامة والتنميهههههة للبيئهههههة الهههههوطني المرصهههههد ويتهههههوفر
 فههههههههههي البيئههههههههههة لمراقبههههههههههة محطههههههههههات سههههههههههبعة وعلههههههههههى وقسههههههههههنطينة، وهههههههههههران جزائههههههههههر،ال مههههههههههن كههههههههههل فههههههههههي

 مخهههههههابر أربعهههههههة وعلهههههههى وسهههههههعيدة غردايهههههههة مسهههههههتغانم، الهههههههدفلى، عهههههههين بهههههههوعريري  عنابة،سهههههههكيكدة،برج
 نوعيههههههة لمراقبههههههة شههههههبكات أربعههههههة علههههههى وأخيههههههرا وأرزيههههههو سههههههكيكدة بجايههههههة، بههههههالجزائر، الجزائههههههر مينائيههههههة
 تعمههههههل التههههههي المراكههههههز هههههههذه وتتكههههههون ووهههههههران سههههههكيكدة عنابههههههة، بههههههالجزائر،" صههههههافية سههههههماء"  الهههههههواء
 كأوكسههههيد للتلههههوث تمثيليهههة مختلفههههة موقههههع فهههي منههههها واحههههدة كهههل تقههههع محطههههات أربهههع مههههن دائمههههة بصهههفة

 المحروقهههههههات المتبخهههههههرة، العضهههههههوية المكونهههههههات الكبريهههههههت، أكسهههههههيد ثهههههههاني الكربهههههههون، أوكسهههههههيد اآلزوت،
 129. والغبارية العطرية

 

                                                           
ستراتجيات الطبيعية وساط األ عل  التأثر– الجزائر في البيئة : وآخرون كردون عزوز 127  حول واألبحاث الدراسات وخبر ، الحماية وا 

 .09 ص ،2001 ، الجزائر ، قسنطينة منتوري جامعة ، والتوزيع والنشر للطباعة الهدى  دار ، المتوسط والبحر العربي المغرب
128 Bou Arreridj: Principaux organismes pour la protection de l’environnement , Revue N° 8,centre 
national des technologies de production plus ,mai – juin 2011,p :11.  

 . 326 : ص ،2005 ذكره، سبق مرجع الجزائر، في البيئة ومستقبل حالة حول تقرير -129
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  : للنفايات طنيةو ال كالةو ال-2
 الوطنيههههههة والوكالههههههة 02/175 رقههههههم التنفيههههههذي القههههههرار بموجههههههب 20/05/2003: فههههههي أنشههههههئت

 مكلفههههههههة وهههههههههي للنفايهههههههات الوطنيههههههههة السياسههههههههة تطبيهههههههق ميههههههههدان فههههههههي والبيئهههههههة وزارة أداة هههههههههي للنفايهههههههات
 130:باالتي

 .النفايات من والتخلص وتثمين معالجة النقل، الجمع، الفرز، أنشطة ترقية-
 .النفايات تسيير ميدان في المحلية للجماعات التقنية المساعدة تقديم-
 .لإلثبات القابلة والمشاريع واألبحاث الدراسات انجاز في المساهمة-
 .واإلعالم التحسيس برام  انجاز على والمساعدة والتقنية العلمية المعلومات توزيع-
 .ولهاح للمعلومات وطني بن  وتكوين بالنفايات الخاصة والمعلومات المعطيات معالجة-

-72 رقهههههم التنفيهههههذي المرسهههههوم بتطبيهههههق أخهههههرى جههههههة مهههههن مكلفهههههة للنفايهههههات الوطنيهههههة والوكالهههههة
 والرسهههههكلة لالسهههههتعادة عمهههههومي نظهههههام وضهههههع علهههههى يهههههنص الهههههذي 2002 نهههههوفمبر فهههههي الصهههههادر 823
 . ECOJEM التغليف النفايات وتثمين الرسكلة نظام يدعى الذي التغليف نفايات وتثمين

 التغليهههههههف أنهههههههواع لمختلهههههههف مسهههههههتعملة مؤسسهههههههات أربهههههههع اكبهههههههر مهههههههع مفاوضهههههههات جهههههههرت وقهههههههد
 وتتهههههولى ، والرسهههههكلة االسهههههتعادة نظهههههام إلهههههى انضهههههمامها بههههههدف( رويبهههههة إيفهههههري، بيبسهههههي، كوكهههههاكوال،)

 فيهههههها شهههههرع والتهههههي النفايهههههات حهههههول تهههههدور للبحهههههث مشهههههروعا( 17)عشهههههر سهههههبعة تنفيهههههذ كهههههذل  الوكالهههههة
 لمجموعهههههة شهههههري  أخهههههرى ههههههةج مهههههن وههههههي البحهههههث، ومراكهههههز الجامعهههههات مهههههع البيئهههههة وزارة طهههههرف مهههههن

KENA BETURE لحسهههههههاب الجزائهههههههر فهههههههي النفايهههههههات حهههههههول إسهههههههتراتيجية دراسهههههههة بإنجهههههههاز المكلفهههههههة 
 .المائية والموارد البيئة وزارة

 
 : للساحل الوطنية المحافظة-3

 الجغرافهههههي وسهههههطها بتنهههههوع تتميهههههز كلهههههم1200 طهههههول علهههههى الجزائريهههههة البحريهههههة الواجههههههة تمتهههههد 
 سههههههاحلية سههههههول ومههههههن كبيهههههرة هضههههههبات مهههههن الواجهههههههة ههههههذه تتكههههههون كمههههها مواردههههههها وتنهههههوع والطبيعهههههي
 تشههههههكل عميقههههههة فجههههههوات تههههههدرج حيههههههث االرتفههههههاع مختلفههههههة تضههههههاريس ومههههههن السههههههاحل وتههههههالل لمتيجههههههة
 .للبالد المينائية والمواقع الرئيسية المدن فيها تمركزت واسعة مناطق

                                                           

 .329: ص السابق، المرجع -130 
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قامهههههههههة السهههههههههكان بكثهههههههههرة البحريهههههههههة الواجههههههههههة تتميهههههههههز كمههههههههها   بهههههههههها يقطهههههههههن إذ كثيفهههههههههة بشهههههههههرية وا 
 علهههههى الصهههههناعية المنهههههاطق معظهههههم تتمركهههههز كمههههها الجزائهههههريين، للسهههههكان اإلجمهههههالي العهههههدد مهههههن 43%

 ههههههههذه فههههههي للههههههبالد الصههههههناعية الوحههههههدات نصههههههف مهههههههن أكثههههههر يتموقههههههع حيههههههث الواجهههههههة هههههههذه مسههههههتوى
 :إلى أدت العوامل هذه المنطقة

 الواقعهههههة ههههههامن خاصهههههة الرطبهههههة والمنهههههاطق الكثبهههههان فهههههي اإليكولوجيهههههة القيمهههههة ذات المواقهههههع تهههههدهور -
 .ومزفران وزموري وبجاية عنابة فبواجهة

 . الوهرانية والمنطقة الجزائر خلي  مثل الشواط  تشويه -
 . الباطنية للحقول المفرط واالستغالل  المياه تصريف خالل من الرطبة المناطق تجفف -
 .ال ...،مستغانم بوسماعيل ، بومرداس لشواط  الحركية األجزاء تدهور -

 هيئههههة ظهههههور إلههههى أدى الجزائههههري السههههاحل منههههه يعههههاني أصههههبح الههههذي المتههههردي عالوضهههه هههههذا
 اإليكولوجيههههههة األخطههههههار مههههههن حمايتههههههه علههههههى وتعمههههههل الحسههههههاس القطههههههاع بهههههههذا تهههههههتم مركزيههههههة إداريههههههة

 والمنطقههههههههة السههههههههاحل تثمههههههههين إلههههههههى تسههههههههعى ،كمهههههههها أضههههههههرار مههههههههن أصههههههههابه مهههههههها وتعههههههههال  بههههههههه المحدقهههههههة
 وتثمينهههههههه السهههههههاحل بحمايهههههههة المتعلهههههههق 02/02 قهههههههانون بموجهههههههب الهيئهههههههة ههههههههذه أنشهههههههئت الشهههههههاطئية،وقد

 131:يلي ما للساحل الوطنية المحافظة المهام ،من للساحل الوطنية بالمحافظة وسميت
 .تحتضنها التي البيئية واألنظمة الشاطئية والمنطقة الساحل وتثمين حماية على السهر-
 السهههههاري بهههههالتنظيم لهههههها المخولهههههة الشهههههاطئية والمنهههههاطق السهههههاحل بحمايهههههة المتعلقهههههة اإلجهههههراءات اتخهههههاذ-

 .المفعول
 علههههههههى الحفههههههههاظ بضههههههههرورة والمسههههههههتعملين القههههههههرار أصههههههههحاب مههههههههن االجتمههههههههاعيين الفههههههههاعلين تحسههههههههين-

 .وتراثية ايكولوجية قيمة ذا موردا بصفتها والشاطئية  الساحلية المنطقة
 الفضههههههههاءات وتعريههههههههف المعههههههههايير إعههههههههداد السههههههههاحلية، والواليههههههههات البلههههههههديات لفائههههههههدة دراسههههههههات إجههههههههراء-
 اإلجههههههراءات واتخههههههاذ الطبيعيههههههة التوازنههههههات علههههههى للحفههههههاظ الضههههههرورية أو البههههههارزة والبحريههههههة رضههههههيةاأل

عادة ترميمها الواجبة  .تأهيلها وا 
 
 

                                                           
131 -Bou- Arrérij,op-cit, mai – juin 2011, PP : 11-12. 



 البيـئة حمايـة سوسيولوجيا              :                        الثــاني الفصـل

 

121 
 

 : المستدامة والتنمية للبيئة الوطني المرصد-4
 والهههههههذي115 /02 رقههههههم تنفيههههههذي قههههههرار بموجههههههب 2002 أفريههههههل 03 فههههههي إنشههههههاؤه تههههههم والههههههذي

 ماليهههههة وذمهههههة المعنويهههههة بالشخصهههههية يتمتهههههع وتجهههههاري ناعيصههههه طهههههابع ذات عموميهههههة مؤسسهههههة يعتبهههههر
 : التالية بالمهام يكلف والذي المستقلة،

 .الطبيعية األوساط وحراسة التلوث وقياس الرصد شبكات وضع -
عدادها ومعالجتها واإلحصائي والتقني العلمي الصعيد على البيئية المعلومة جمع -  .وتوزيعها وا 
 والهيئات الوطنية المؤسسات لدى المستدامة، والتنمية بالبيئة المتصلة والمعلومات المعطيات جمع - 

 .المتخصصة
 .وتوزيعها البيئية المعلومة نشر -

 يبههههههدي الههههههذي علمههههههي، مجلههههههس ويسههههههاعده عههههههام مههههههدير ويسههههههيره إدارة مجلههههههس المرصههههههد ويههههههدير
 والتعهههههههههاون التبهههههههههادل بهههههههههرام  والبحهههههههههث، الدراسهههههههههات بهههههههههرام  محهههههههههاورو يخهههههههههص فيمههههههههها وتوصهههههههههيات أراء
 132 .ومعالجتها وتسييرها البيئية المعطيات اكتساب وتقنيات طرق علميين،ال
 
  :نظافة األكثر اإلنتاج لتكنولوجيات الوطني المركز-5

 التلههههههههوث بههههههههروز مكافحههههههههة ،وتقتضههههههههي 02/262 رقههههههههم التنفيههههههههذي المرسههههههههوم بموجههههههههب أنشهههههههه 
 وطنيالهههههه المركههههههز انشههههههأ الغههههههرض لهههههههذا بيئيههههههة، أعمههههههال إدارة تطههههههوير مصههههههادره بمختلههههههف الصههههههناعي

 :مهامه أبرز ومن النظيفة للتكنولوجيات
 .  نقاء األكثر اإلنتاج حول التكنولوجي المجال في االستثمارية المشاريع تشجيع -
 . النفايات وتثمين تقليص تقنيات تطوير في المساهمة -
 . نقاء األكثر اإلنتاج تطوير مفهوم تعميم و للشركات الالزم التقني الدعم صناعة -
 .نظافة األكثر اإلنتاج تكنولوجيا مفاهيم وتعميم وتحسين ترقية -
 .نظافة األكثر اإلنتاج بتكنولوجيا المتعلقة االستثمارية المشاريع ودعم مساعدة-
 خهههههالل مهههههن اإلنتهههههاج تحسهههههين فهههههي ترغهههههب التهههههي الصهههههناعية المؤسسهههههات ومرافقهههههة المعلومهههههات تقهههههديم-

 .نظافة األكثر اإلنتاج تكنولوجيا إدخال
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  133 .األنظف اإلنتاج تكنولوجيات مجال في الدولية اكةالشر  تنمية-

  :البيولوجية الموارد تطوير مركز-6
 مرجعيهههههههها مركههههههههزا 2002 سههههههههنة انشهههههههههأ الههههههههذي البيولوجيههههههههة المههههههههوارد تطههههههههوير مركههههههههز يعتبههههههههر 
 وتطههههههويره الههههههوطني البيولههههههوجي التههههههراث مههههههوارد علههههههى والمحافظههههههة والمتابعههههههة التعههههههرف بههههههرام  لتنسههههههيق
 إفعهههههههههال يقتضهههههههههي جديهههههههههة بصهههههههههفة للخطهههههههههر معهههههههههرض الجزائهههههههههر فهههههههههي حيهههههههههائياإل البيولهههههههههوجي فهههههههههالتنوع

 134:يلي بما يتكلف والذي العقالني، والستعماله عليه للمحافظة طموحة إستراتيجية
 .طنيو ال جيو لو البي التراث تثمينو  حماية -
 إعهههههههداد فهههههههي المسهههههههاهمةو  البيئيهههههههة األنظمهههههههةو  األصهههههههناف، النباتهههههههات،و  انهههههههاتو للحي الكامهههههههل الجهههههههرد -

 .المستدامة التنمية إطار في جيةو لو البي اردو الم تثمين مخطط
 (اإلحيائيههههههة جيههههههاو لو التكن) جيههههههاو لو تكنو البي يرو تطههههههو  جيههههههةو لو البي اردو المهههههه علههههههى الحفههههههاظو  التسههههههيير -

  و بنههههههه ينو تكهههههههو  طنيو الههههههه جيو لهههههههو البي للتهههههههراث تهههههههدريجي تثمهههههههين اجهههههههل مهههههههن راثيهههههههةو ال الهندسهههههههةو 
 .للجينات

 اعو أنهههه إدخههههال لمجابهههههة( جيو لههههو البي) ائياإلحيهههه األمههههن مجههههال فههههي المؤسسههههاتية القههههادرات يرو تطهههه -
 .راثياو  المغيرة الجسيمات منها سيما ال أجنبية جيةو لو بي

 135:هي عو فر  ثالثة من جيةو لو البي اردو الم يرو تط مركز نو يتكو  -

 الغربي بو بالجن البيض اليةو ب" القرمي. 
  بو الجن بأقصى ارو اد اليةو ب"  و ترنو. 
 السهبية الجلفة اليةو ب" مجبرة. 

 بههههههههين الهههههههربط اسهههههههطةو ب مههههههههاتو المعل جهههههههرد علهههههههى الثالثهههههههة عهههههههههو بفر  المركهههههههز لعمههههههه ينصهههههههبو 
 عمليهههههة لتليهههههها اجهههههدها،و ت أقهههههاليم فهههههي النباتيهههههةو  انيهههههةو الحي األصهههههناف لو حههههه المنجهههههزة األعمهههههال مختلهههههف
 ثهههههم منههههها، تنحههههدر التهههههي السههههالالتو  ألصههههنافها الهههههدقيق التحديههههد طريههههق عهههههن المعطيههههات هههههذه تحليههههل

 مالحظهههههات التسهههههجيل عمليهههههة إهمهههههال نو د الخاصهههههة لخانهههههاتا فهههههي ضهههههعهاوو  المعطيهههههات ههههههذه يهههههتو تب
 .محميات خانات في مصنفة هي التي وأ باالنقراض المهددة الحية للكائنات بالنسبة

                                                           
133 Bou- Arrérij,op-cit, mai – juin 2011, P: 12. 

 .330:  ص ،2005 ،ذكره سبق مرجع ،الجزائر في البيئة مستقبلو  حالة لوح تقرير ، اإلقليم تهيئةو  البيئة زارةو  -134
 .15ص ،2008 ،ذكره سبق مرجع ،2009 سنة في للمعطيات بن : باالنقراض ددةالمه األصناف حماية عابد، شريفة -135
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 بهههههه مو يقههههه الهههههذي التهههههدخل خهههههالل المركهههههز،من بهههههه مو يقههههه الهههههذي قهههههائيو ال رو الهههههد إلهههههى باإلضهههههافة
 المنهههههاطق بهههههبعض الكائنهههههات اءإحيههههه إلعهههههادة األقهههههاليم تهيئهههههة بعمليهههههات مو تقههههه التهههههي جيهههههةو لو البي الفهههههرق

 جهههههزء تشهههههجير كإعهههههادة ، ثهههههةو المل الصهههههناعية األنشهههههطة جهههههراء مهههههنو أ التصهههههحر جهههههراء مهههههن المتضهههههررة
  136.النباتي غطائها من جزء فقدت التي البيض اليةو ب القرمي منطقة من

 اعو األن كل جرد اجل من بيانات قاعدة جيةو لو البي اردو الم لتنمية طنيو ال المركز أنشأ لقدو 
 لكل يسمح الذيو www.cndrb.dz/newDB/نيو االلكتر  قعو الم على بالجزائر النباتيةو  انيةو الحي
 قاعدة على لو الحص اجل من الجرد عملية في بالمشاركة ينو الهاو  الطلبةو  العلماءو  الباحثين من

  137.مشتركة البيانات
 :البيئية يناتو للتك طنيو ال المعهد -7

 طنيو الههههههههه المعههههههههههد يضهههههههههمنو   02/263 قهههههههههمر  التنفيهههههههههذي القهههههههههرار جهههههههههبو بم أنشههههههههه  الهههههههههذيو 
 : باآلتي يتكفل الذيو  التحسيسو  البيئية التربية ترقية ين،و التك البيئية يناتو للتك
 وأ ميينو العمههههههههه المتعهههههههههاملين كهههههههههل لفائهههههههههدة البيئهههههههههة مجهههههههههال فهههههههههي متخصصهههههههههة ينهههههههههاتو تك تنظهههههههههيم -

 .اصو الخ
 .نينو المك ينو لتك الخاصة النشاطات تنمية -
 .البيئيين عيو الو  تربيةبال الخاصة ثائقو ال ضعوو  تشكيل -
 .المستهدفة الجماعات لمختلف التحسيس نشاطات قيادة -
 :بمايلي المناخية للتغيرات طنيةو ال كالةو ال تتكفل :المناخية للتغيرات طنيةو ال الوكالة-8
 .المناخية التغيرات مجال في القطاعات لمختلف طنيةو ال القدرات يةو تق في اإلسهام -
 .لها المنتظم التحيين على السهرو  المناخية بالتغيرات تعلقةالم البيانات قاعدة إدارة -
 .أخرى تقارير كذاو  المناخية التغيرات على ريو د تقرير إعداد -
 المسههههههاهمةو  التغيههههههرات ضههههههد المكافحههههههة أجههههههل مههههههن القطاعههههههات لمختلههههههف النشههههههاطات كههههههل تسههههههجيل -

 .لو المفع الساري للتنظيم طبقا الدفيئة للغازات طنيةو ال الجرد عمليات كل في

                                                           

 .الصفحة نفسو  السابق المرجع نفس -136 

137- Centre National de développement des Ressources Biologique , Base de données : inventaire des 

ressources Biologique sur le site web , Bulletin des ressources biologique , n° 2, mars 2010, p : 4. 
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 ضههههههمان علههههههى السهههههههرو  المناخيههههههة التغييههههههرات مجههههههال فههههههي القطاعههههههات النشههههههاطات بههههههين التنسههههههيق -
 مكافحهههههههةو  جيو لهههههههو البي عو التنههههههه علهههههههى الحفهههههههاظ السهههههههيما األخهههههههرى البيئيهههههههة المجهههههههاالت مهههههههع التهههههههآزر
 .التصحر

 .عو ضو بالم صلة لها التي األعمالو  األبحاث الدراسات، كل في المشاركة -
 :المنجمية المراقبةو  جيةو لو للجي طنيةو ال كالةو ال -9

 الطبيعههههة علههههى خيمههههةو  آثههههار رو ظههههه التصههههنيع مجههههال فههههي جيو لههههو التكن التقنههههي التقههههدم أفههههرز
 اختلههههفو  مههههاتو الحكو  األفههههراد لههههدى البيئههههي عههههيو  تنههههامي إلههههى مهههههد ممهههها األفههههراد لحيههههاة العههههام اإلطههههارو 

 بحسهههههههههبو  معاناتههههههههههو  تضههههههههرره بحسهههههههههب آخهههههههههر إلههههههههى بلهههههههههد مهههههههههن البيئيههههههههة المشهههههههههاكل معالجهههههههههة آليههههههههات
 المجههههههههال علهههههههى بالمحافظهههههههة المتعلقهههههههة سياسهههههههتها فهههههههي الجزائهههههههر لجهههههههأت قهههههههدو ، البيئيهههههههة هصهههههههياتو خص
 تعزيههههههز إلههههههى األرض بههههههاطن فههههههي اجههههههدةو المت الخههههههام الطبيعيههههههة المههههههادة علههههههى المحافظههههههةو  جيو لههههههو الجي
 أن شههههههأنه مههههههن نيو قههههههان نظههههههام إلههههههى الطبيعهههههي المجههههههال هههههههذا بإخضههههههاع ذلهههههه و  المؤسسههههههاتيو  نيو القهههههان

 علههههى تشههههرف إداريههههة هيئههههات بإنشههههاء كههههذاو  كههههذل  عليههههه حافظههههةالم يكفههههلو  لههههه الحسههههن السههههير يضههههمن
دارتهو  تسييره  .له المنظم التشريع بتطبيق ا 

 المسهههههههتحدثة المنجميهههههههة المراقبهههههههةو  جيهههههههاو لو للجي طنيهههههههةو ال كالهههههههةو ال فهههههههي ارههههههههاو أد أههههههههم تتمثهههههههلو 
 :يلي فيما 01/10 نو القان جبو بم المناجم نو قان جبو بم أنشئت التي

 .جهة من المنجمية جيةو لو لجيا اردو للم األمثل التسيير -

 . الخام اردو الم هذه استغالل جراء تنجم قد التي األخطار من البيئة حمايةو  -

 المعدنيهههههة اردو للمههههه األفضهههههل السهههههتخراج، خيهههههاو ت المنجمهههههي للفهههههن المؤسسهههههات احتهههههرام مهههههدى مراقبهههههة -
 . صناعية وأ ميةو عم كانت اءو س األمنو  الصحة اعدو لقو 

 جمهههههع خهههههالل مهههههن جيو لهههههو الجي الجانهههههب بترقيهههههة تههههههتم التهههههي طنيهههههةو ال يهههههةجو لو الجي المصهههههلحة إنشهههههاء -
نشهههههههههاءو  األرض مو بعلههههههههه المتصهههههههههلة مهههههههههاتو المعل  تنفيهههههههههذهو  جيهههههههههةو لو الجي بالمنشهههههههههئات متعلقهههههههههة بهههههههههرام  ا 

 .العامة المنفعة ذات علمية والجيو  جيةو لو الجي الدراسات كل انجازهو 

 المعدنيههههههة ادو للمهههههه األفضههههههل جلالسههههههتخرا خيههههههاو ت المنجمههههههي للفههههههن المؤسسههههههات احتههههههرام مههههههدى مراقبههههههة -
 . الصحة اعدو لق افقةو الم
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 األحكهههههههامو  للمقهههههههاييس طبقههههههها البيئهههههههة علهههههههى بالحفهههههههاظ تسهههههههمح بطريقهههههههة المنجميهههههههة األنشهههههههطة مراقبهههههههة -
 .بهما لو المعم التنظيمو  التشريع في عليها صو المنص

 .المفرقعاتو  المتفجرة ادو الم استعمالو  تسيير مراقبة -

 . المخالفات معاينة سلطةو  المناجم شرطة مهمة ممارسة -

 األحكهههههههامو  للمقهههههههاييس طبقههههههها البيئهههههههة علهههههههى بالحفهههههههاظ تسهههههههمح بطريقهههههههة المنجميهههههههة األنشهههههههطة مراقبهههههههة-
 معاينههههههههة سههههههههلطةو  المنههههههههاجم شههههههههرطة مهمههههههههة ممارسههههههههةو  التنظههههههههيمو  التشههههههههريع فههههههههي عليههههههههها صو المنصهههههههه

 138. المخالفات

 المجههههال اهههههذ فههههي لههههها حههههةو الممن السههههلطات مههههن الحجههههم بهههههذا كالههههةو ال هههههذه مثههههل فههههإن أخيههههرا
 اردو للمههههههه المنجمهههههههيو  جيو لهههههههو الجي لالسهههههههتغالل ازنو التههههههه لتحقيهههههههق األساسهههههههي الضهههههههامن بمثابهههههههة تعتبهههههههر

 تعتبههههر التههههي رهاو بههههد األخيههههرة هههههذه البيئههههة علههههى تحههههافظ بطريقههههة الباطنيههههةو  منههههها السههههطحية الطبيعيههههة
 دو جههههو  عنههههد وتربههههو  وتنمهههه إذ األرض فههههي الكامنههههة الطبيعيههههة اردو المهههه هههههذه ازدهههههار فههههي أساسههههيا عههههامال
 ابطو الهههههههر  ذات الطبيعيهههههههة الحلقهههههههة ههههههههذه فهههههههي الهههههههبعض بعضهههههههه يكمهههههههل فالكهههههههل ازنو متههههههه بيئهههههههي نظهههههههام

 .المتصلة
 :  للساحل طنيةو ال المحافظة-10

 أههههههم تتمثهههههلو  تنميتههههههو  السهههههاحل بحمايهههههة المتعلهههههق 02/02 نو القهههههان جهههههبو بم أنشهههههئت التهههههيو 
  :ارهاو أد

 حمايههههة أجههههل مههههن للبحههههر رةو مجههههاال البلههههديات فههههي السههههاحلية المنطقههههة تسههههييرو  لتهيئههههة مخطههههط إنشههههاء-
 .الشاط  تهيئة بمخطط يسمى الذيو  الشاطئية الفضاءات

عهههههههالمو ، االسهههههههتحمام لميهههههههاه منتظمهههههههةو  ريهههههههةو د تحاليهههههههل إجهههههههراء -  التحاليهههههههل ههههههههذه نتهههههههائ  رو الجمهههههههه ا 
 إقههههههرار يمكههههههنو  محميههههههة كمسههههههاحات وأ مهههههههددة كمنههههههاطق الرمليههههههة الكثبههههههان تصههههههنيف منتظمههههههة بصههههههفة
 معرضهههههة الشهههههاط  تربهههههة فيهههههها نو تكههههه التهههههي الشهههههاطئية المنهههههاطق زاءأجههههه تصهههههنيف إليهههههها لو الهههههدخ منهههههع

                                                           
 2003 يوليو19الجزائر 43 العدد03/10 القانون نم 07-06-05: ،المواد الرسمية الجريدة ، الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية 138
 . 10 ،ص
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 حضههههههائر وأ طههههههرق وأ منشههههههآت وأ ببنههههههاءات القيههههههام فيههههههها يمنههههههع التههههههيو  مهههههههددة كمنههههههاطق لالنجههههههراف
  139.سيارات

 :البيئة بحماية المعنية المحلية المؤسساتية 3-4-3

 فهههههههههي عيههههههههة،االجتماو  االقتصههههههههادية التنميههههههههة فههههههههي أساسههههههههياً  راً و د المحليههههههههة الهيئههههههههات تههههههههؤدي 
 البيئهههههة حمايههههة فههههي هامههههاً  راً و د البلديهههههةو  اليههههةو لل فههههإن لهههههذا البيئيهههههة، اعههههدو الق تجسههههيدو  لتنفيههههذ أداة تمثههههل
 لهمههههها هيئتهههههين هنههههها  فنجهههههد اليهههههةو ال يخهههههص مههههها فهههههي المجهههههال، ههههههذا فهههههي اختصاصهههههات مهههههن لهمههههها لمههههها
 : هماو  المجال هذا في اختصاصات من لهما لما البيئة حماية في مهما راو د

 :  اليو ال-1

 بحمايههههههة المتعلقههههههة االختصاصههههههات مههههههن العديههههههد الصههههههالحيات، مههههههن لههههههه لمهههههها اليو الهههههه لىو يتهههههه
 :منهاو  المصنفة المنشآت استغالل رخصة تسليم في رهو د إلى بإضافة البيئة،

 بالبيئههههة تمههههس أضههههرار وأ أخطههههار عنههههها يههههنجم التههههي المنشههههأة سههههير قيههههفو ت كههههذل  لههههه يمكههههن الههههذيو -
 لإلعههههههذار مسههههههتغلها اسهههههتجابة عههههههدم حالههههههة فهههههي ذلهههههه و  مصههههههنفة،ال المنشهههههآت قائمههههههة فههههههي اردةو  الغيهههههرو 
 .األضرار وأ األخطار تل  إلزالة ريةو الضر  التدابير التخاذ اليو ال طرف من جهو الم

 المتخصصهههههة المنشهههههأة إنجهههههاز رخصهههههة يسهههههلم الهههههذي وهههههه اليو الههههه فهههههإن النفايهههههات تسهههههيير مجهههههال فهههههي -
 .شابهها ماو  المنزلية النفايات معالجة في

 إنجههههههاز لىو يتهههههه اليو الهههههه أن علههههههى 90/09 نو قههههههان يههههههنص المائيههههههة اردو المهههههه مايههههههةح مجههههههال فههههههي أمهههههها-
 .اليةو ال إقليم دو حد في المياه مجاري تنقيةو  التطهيرو  التهيئة أشغال

 لمههههها المائيهههههة، اردو المههههه بحمايهههههة الخاصهههههة اإلجهههههراءات كافهههههة باتخهههههاذ ملهههههزم اليو الههههه فهههههإن لههههههذا 
 اليو الهههه يتخههههذو  المتنقلههههة األمههههراض ارأخطهههه تفههههادي بغههههرض اطنينو المهههه بصههههحة ثيقههههةو  عالقههههة مههههن لههههها

 الصههههههالحيات هههههههذه بمقتضههههههىو ، الطبيعيههههههة ارثو الكهههههه مههههههن قايههههههةو لل الالزمههههههة اإلجههههههراءات كافههههههة كههههههذل 
 اإلقلههههههيم دو حههههههد فههههههي تقههههههع صههههههناعية منطقههههههة كههههههل فههههههي اإلسههههههعافاتو  التههههههدخالت بضههههههبط اليو الهههههه يلتههههههزم

 قايهههههةو ال مجهههههال فهههههي ددةالمحههههه والمعهههههايير التهههههدابير تنفيهههههذ علهههههى بالسههههههر يلهههههزم كمههههها اليهههههة،و لل الجغرافهههههي
 .األخطار من

                                                           
 .12-11. ص ص. ذكره سبق  مرجع اإلقليم وتهيئة البيئة وزارة 139
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 الخاصههههههة البنههههههاء رخصههههههة يسههههههلم الههههههذي وههههههه اليو الهههههه فههههههإن العمرانيههههههة، التهيئههههههة مجههههههال فههههههيو 
 :كمايلي ميةو العم هياكلهاو  اليةو الو  لةو الد لحساب المنجزة المنشآتو  بالبنايات

 فههههههي المتخصصههههههة المنشههههههأة إنجههههههاز رخصههههههة كههههههذاو  المصههههههنفة المنشههههههآت اسههههههتغالل رخصههههههة تسههههههليم-
 فههههي الميههههاه مجههههاري تنقيههههةو  التطهيههههرو  التهيئههههة أشههههغال إنجههههاز شههههابهها مههههاو  المنزليههههة النفايههههات معالجههههة

 . اليةو ال إقليم دو حد

 .  الطبيعية ارثو الك من قايةو لل الالزمة اإلجراءات كافة اتخاذ-

 . األخطار من كل في اإلسعافاتو  التدخالت ضبط -

 هياكلههههههههاو  اليهههههههةو الو  لهههههههةو الد إلهههههههى لمنجهههههههزةا المنشهههههههآتو  بالبنايهههههههات الخاصهههههههة البنهههههههاء رخصهههههههة تسهههههههليم -
 . ميةو العم

 : الئيو ال الشعبي المجلس -2

 اختصاصهههههاته جانهههههب فهههههإلى اليهههههة،و ال فهههههي لهههههةو المدا هيئهههههة الئيو الههههه الشهههههعبي المجلهههههس يعتبهههههر 
 بعهههههض علهههههى اليهههههةو ال نو قهههههان نهههههص الثقافيهههههة،و  االجتماعيهههههةو  االقتصهههههادية التنميهههههة مجهههههال فهههههي العامهههههة

 :  منهاو  البيئة بحماية المتعلقة األخرى اختصاصاته

 .تنفيذه مراقبةو  العمرانية التهيئة مخطط تحديد في مشاركته -

 علههههههى السهههههههرو  ثو التلهههههه مههههههن قايههههههةو ال أعمههههههال كههههههل فههههههي البلديههههههة الشههههههعبية المجههههههالس مههههههع التنسههههههيق -
 ادو مهههههو  الصهههههحة حفهههههظو  بمراقبهههههة مرتبطهههههة هياكهههههل إنشهههههاء تشهههههجيعو  الصهههههحية قايهههههةو ال أعمهههههال تطبيهههههق

 .االستهال 

 األراضهههههههي حمايهههههههةو  الطبيعيهههههههة النباتيهههههههة عهههههههاتو المجمو  الغابيهههههههة ةو الثهههههههر  يرو تطهههههههو  الغابهههههههات حمايهههههههة-
 . الطبيعة حماية كذل و  استصالحهاو 

 االنجهههههراف مكافحهههههةو  البحهههههري الصهههههيد مراقبهههههةو  انيهههههةو الحي الطبيعيهههههة الحضهههههائر تهيئهههههة علهههههى العمهههههل -
  140.التصحرو 

 : هيئتان في تمثلت فقد البلدية مؤسسة -3
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  : البلدي الشعبي المجلس رئيس-3-1

 بحمايهههههههة يتعلهههههههق فيمههههههها اسهههههههعةو  باختصاصهههههههات البلهههههههدي الشهههههههعبي المجلهههههههس رئهههههههيس يتمتهههههههع
 رئهههههيس لىو يتههههه أنهههههه علهههههى 90/09 نو قهههههان مهههههن 75 المهههههادة نصهههههت إذ البيئهههههة، مهههههن متعهههههددة مجهههههاالت
 :البلدي الشعبي المجلس

 .األمال و  األشخاص سالمةو  العام النظام على المحافظة -

 تجمههههههههع فيههههههههها يجههههههههرى التههههههههي ميههههههههةو العم األمههههههههاكن جميههههههههع فههههههههي امالنظهههههههه حسههههههههن علههههههههى المحافظههههههههة-
 .األشخاص

 .ميههههههةو العم الطههههههرقو  المسههههههاحاتو  ارعو الشهههههه فههههههي السههههههير لةو سهههههههو  العمههههههارات نظافههههههة علههههههى السهههههههر-
 .منها قايةو الو  المعدية األمراض لمكافحة ريةو الضر  التدابيرو  االحتياطات اتخاذ -

 .للبيع ضةو المعر  االستهالكية اردو للم النظافة على السهر-

 .التعمير مجال في التعليماتو  المقاييس احترام على السهر-

 

 

 : البلدية-3-1-1

 البلديههههههة أن بمهههههها،و  البيئههههههة حمايههههههة تههههههدابير تطبيههههههق فههههههي الرئيسههههههية المؤسسههههههة البلديههههههة تعتبههههههر
 سياسههههههة كههههههل إنجهههههاح مهمههههههة عليههههههها يقهههههع فإنههههههه الالمركهههههزي للتنظههههههيم األساسههههههي المحلهههههي الهيكههههههل ههههههي
 علهههههههى المشهههههههرع نهههههههص 1990 لسهههههههنة البلديهههههههة نو قهههههههان أحكهههههههام باسهههههههتقراء،و ئةالبي مجهههههههال فهههههههي طنيهههههههةو 

 :بينها من عليها المحافظةو  البيئة حماية في البلدية رو بد تتعلق االختصاصات من عةو مجم

 .الحضرية الجامدة النفاياتو  القذرة المياه معالجة-

 .البيئة حمايةو  ثو التل مكافحة-

 .البيئة حمايةو  ثو التل مكافحة و الحضرية دةالجام النفاياتو  القذرة المياه معالجة -
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 اتخهههههههاذو  ةو النقههههههها علهههههههى السههههههههر الحيهههههههاة إطهههههههار تحسهههههههينو  الخضهههههههراء المسهههههههاحات صهههههههيانةو  سهههههههيعو ت -
 . ميةو العم الصحة لحفظ الالزمة اإلجراءات

 مههههههاو  المنزليههههههة النفايههههههات لفههههههرز نظههههههام ضههههههعوو  المنزليههههههة النفايههههههات لتسههههههيير بلههههههدي مخطههههههط إنشههههههاء -
 .  اتثمينه بغرض شابهها

 وميههههههةالعم بالصههههههحة المضههههههرة النفايههههههات بآثههههههار تحسيسهههههههمو  السههههههكان لإلعههههههالم دائههههههم جهههههههاز ضههههههعو -
 .المنزلية النفايات بفرز خاص نظام ترقيةو  يرو تط بغرض تحفيزية إجراءات اتخاذو  البيئيةو 

 :العمومية النظافة ميدان في البلدية إختصاصات-3-1-2

 الصهههههههحة حفهههههههظ فهههههههي تتمثهههههههل التهههههههيو  ة،التقليديههههههه اختصاصهههههههاتها إطهههههههار فهههههههي البلديهههههههة لىو تتههههههه
حههههراقو  المزابههههل تنظههههيم علههههى السهههههر ةو النقههههاو  ميههههةو العم  اإلجههههراءات كههههل اتخههههاذو  معالجتهههههاو  القمامههههة ا 

 البيئههههههة علههههههى الحضههههههرية النفايههههههات رةو خطههههههو  ألهميههههههة نظههههههراً و ، ميههههههةو العم الصههههههحة حفههههههظ إلههههههى الراميههههههة
 لتسههههيير بلههههدي خطههههطم ينشههههأ أنههههه علههههى 01/19 نو قههههان مههههن 29 المههههادة فههههي المشههههرع نههههص السههههكانو 

 .البلدية إقليم كافة يغطي شبهها ماو  المنزلية النفايات

 عههههههههاتق علهههههههى تقهههههههع المنزليهههههههة النفايهههههههات تسههههههههيير أن علهههههههى صهههههههراحة المشهههههههرع نهههههههص كمههههههها 
 الجماعيهههههههة الحاجهههههههات تلبيهههههههة غايتهههههههها ميهههههههةو عم خدمهههههههة إقليمهههههههها فهههههههي تهههههههنظم التهههههههي البلديهههههههة ليةو مسهههههههؤ 

 االقتضههههههاء، عنههههههد معالجتهههههههاو  نقلهههههههاو  شههههههبهها مههههههاو  المنزليههههههة النفايههههههات جمههههههع مجههههههال فههههههي اطنهههههههاو لم
 :يأتي ما ميةو العم الخدمة هذه تتضمنو 

 .تثمينها بغرض شبهها ماو  المنزلية النفايات لفرز نظام ضعو -

 النفايههههههههاتو  المنزليههههههههة األشههههههههغال عههههههههن قليلههههههههة بكميهههههههات الناتجههههههههة الخاصههههههههة النفايههههههههات جمههههههههع تنظهههههههيم -
 بشههههههكل اقو األسههههههو  السههههههاحاتو  ميههههههةو العم الطههههههرق تنظيههههههف جههههههاتو منتو  انههههههاتو الحي جثههههههتو  الضههههههخمة
 .مالئمة بطريقة معالجتهاو  نقلهاو  منفصل

 ميهههههههةو العم بالصهههههههحة المضهههههههرة النفايهههههههات بأثهههههههار تحسيسهههههههمو  السهههههههكان إلعهههههههالم دائهههههههم جههههههههاز ضههههههعو -
 .البيئةو 

 .شابهها ماو  المنزلية النفايات فرز نظام ترقيةو  يرو تط بغرض تحفيزية إجراءات اتخاذ-
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 .المعديةو  بائيةو ال األمراض مكافحة-

 .التطهير بعمليات القيام-

 .منتظمة بصفة القمامة جمع -

 :التعميرو  التهيئة ميدان في البلدية اختصاصات -3-1-3

 ،وبالتههههاليرالتعمي و التهيئههههة ميههههدان فههههي البلديههههة تلعبههههه التههههي الههههدور إلههههى اإلشههههارة سههههبق لقههههد
 شهههههههغل ومخطههههههط P.D.A.Uوالتعميههههههر للتهيئههههههة التوجيههههههه مخطهههههههط يغطيههههههها البلديههههههة إقلههههههيم كههههههان فههههههإذا

 ترجهههههع البنهههههاء رخصهههههة تسهههههليم رفهههههض أو مهههههنح فهههههي القهههههرار اتخهههههاذ مسهههههؤولية فهههههإن  P.O.Sاألراضهههههي
 .البلدية مستوى على التعمير مصلحة قبل من الملف دراسة تتم البلدية،بحيث رئيس إلى

 :واألثار الطبيعة حماية مجال في البلدية اختصاصات -3-1-4

 رو د علهههههههههى الجزائهههههههههري المشهههههههههرع نهههههههههص اسهههههههههتراتيجيا، طنيهههههههههاً و  تراثهههههههههاً  الطبيعهههههههههة أن باعتبهههههههههار
 :يأتي ما على الغابات حماية مجال في خاصةو  الطبيعة مجال في البلدية

 .الحضرية المراكز داخل الخضراء المساحات يرو تطو  جازان-

 اطنو الم فيها يعي  التي البيئة تحسين قصد الترفيه غابات تهيئة على العمل -

 .التصحرو  افاالنجر  مكافحة برام  نجازا-

 النباتيههههههة عههههههاتو المجمو  الغابيههههههة ةو الثههههههر  يرو تطههههههو  الغابههههههات حمايههههههة إلههههههى يرمههههههي عمههههههل بههههههأي القيههههههام-
 أعمههههههال تنفيههههههذو  الغابيههههههة ةو الثههههههر  حمايههههههة إطههههههار فههههههي النباتههههههات، كههههههذل و  األراضههههههي حمايههههههةو  الطبيعيههههههة

 .اإلتالف أسبابو  األمراضو  الحرائق مكافحةو  قايةو ال

 اتخههههاذ البلديههههة علههههى يجههههب أنههههه علههههى المشههههرع نههههص الغابههههات حرائههههق ظههههاهرة سههههعو لت نظههههراً و 
 األمهههههال  داخهههههل اقعهههههةو ال المزابهههههل عهههههن الناجمهههههة الحريهههههق أخطهههههار مهههههن قايهههههةو لل الالزمهههههة التهههههدابير كهههههل

 مهههههن التهههههي الغابيهههههة األمهههههال  داخهههههل مو الهههههردو  سههههها و لأل تفريههههه  أي يمنهههههع أنهههههه ذلههههه  طنيهههههة،و ال الغابيهههههة
 األمهههههههال  داخهههههههل حظيهههههههرة وأ  و كههههههه وأ خيمهههههههة أي إقامهههههههة زو يجههههههه ال كمههههههها حرائهههههههق، تسهههههههبب أن شهههههههأنها
 .اإلتالفو  الحرائق من الغابات على حفاظا ذل و  الغابية
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 منههههههههها تعلههههههههق اءو سهههههههه ميههههههههةو العم بالنظافههههههههة المتعلقههههههههة التههههههههدابير باتخههههههههاذ ملزمههههههههة البلديههههههههة إن
 فههههههههذه، الميههههههاه طريههههههق عههههههن المتنقلههههههة األمههههههراض مكافحههههههة وأ القههههههذرة الميههههههاه وأ الحضههههههرية بالنفايههههههات
 الخههههههههاص اإلداري الضههههههههبط أسههههههههاليب اسههههههههتعمال تتطلههههههههب التههههههههي المشههههههههاكل مأههههههههه مههههههههن تعههههههههد القضههههههههايا
 . اطنو الم صحة على سيئة آثار لها نهاو لك العام النظام حمايةو  بصيانة

 البلههههههدي الشههههههعبي المجلههههههس فههههههإن نو اطنههههههو الم منههههههها يتضههههههايق التههههههي للنفايههههههات بالنسههههههبة أمهههههها
 ههههههذاو  رفعهههههها ليةو مسهههههؤ  لىو تههههه فإنهههههه فيهههههها المتسهههههبب يهههههةو ه معرفهههههة حالهههههة فهههههي رفعهههههها ليةو مسهههههؤ  لىو يتههههه

 الناجمههههههة النفايههههههاتو ، المتعفنههههههة غيههههههر االستشههههههفائية المؤسسههههههات تفرزههههههها التههههههي النفايههههههات عههههههن فضههههههال
 جهههههرد بإعهههههداد ملهههههزم البلهههههدي الشهههههعبي المجلهههههس فهههههإن الصهههههناعية النفايهههههات أمههههها ميهههههةو العم الطهههههرق عهههههن
 أصهههههحاب أن إليهههههه يههههههو التن يجهههههب مههههها لكهههههن إقليمهههههه، فهههههي تقهههههع التهههههي بالصهههههناعات التصهههههريح بعهههههد لهههههها

 نو قههههههههان رو صههههههههد قبههههههههل صههههههههاو خص بالتصههههههههريح االلتههههههههزام مههههههههن نو يتهربهههههههه قههههههههد الصههههههههناعية المؤسسههههههههات
 141.تطبيقه اجبو ال الملفو  التصريح طو شر  بدقة حدد الذي المصنفة المنشآت

 البلديههههههة مو تقهههههه أن يمكههههههن ال ميههههههةو العم السههههههلطات أرادتههههههها كمهههههها البيئههههههة حمايههههههة تحقيههههههق إن 
 اجهههههبو  عليهههههه يقهههههع إذ اجباتههههههو ب يلتهههههزم أن اطنو المههههه ىعلههههه يتعهههههين بهههههل ، النفايهههههات مجهههههال فهههههي رهاو بهههههد

 . النظام احترام
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 :خـــــالصة

 االجتمههههاع علههههم إلههههى الحاجههههة بههههرزت قههههد انههههه نجههههد الفصههههل هههههذا فههههي اتضههههح مهههها خههههالل مههههن
 إقهههههرار إلهههههى الماسهههههة والحاجهههههة البيئيهههههة والمشهههههكالت واالجتماعيهههههة التكنولوجيهههههة للتغيهههههرات نتيجهههههة البيئهههههي
 التههههأثير عمليههههات خههههالل مههههن سههههريعة بديناميكيههههة تميههههزت والتههههي والبيئههههة اإلنسههههان بههههين متوازنههههة عالقههههة
 مههههن عههههالمي موضههههوع إلههههى تجسههههدت جعلههههها بيئتههههه،مما مههههع تفاعلههههه مرحلههههة طههههول شهههههدتها التههههي والتههههأثر
 بعهههههههدم العالميهههههههة البيئيهههههههة المخهههههههاطر لتميهههههههز نظهههههههرا والمهههههههؤتمرات النهههههههدوات مهههههههن مجموعهههههههة عقهههههههد خهههههههالل
  .محدد جغرافي نطاق أو مكان على ابهاوأسب آثارها واقتصار التمركز

 اهتمهههههههههههام محهههههههههههل تعتبهههههههههههر التهههههههههههي بالبيئهههههههههههة تعنهههههههههههي مؤسسهههههههههههات بهههههههههههروز عنهههههههههههه نهههههههههههت  والهههههههههههذي
 دعههههوة أنههههها إال السوسههههيولوجي البحههههث علههههى جديههههداً  يبههههدو قههههد الميههههدان هههههذا أن مههههن لإلنسههههان،وبالرغم

 فههههههههي تمثهههههههل السههههههههائدة الثقافهههههههة تفرضههههههههه منهجهههههههي كمقتضههههههههي البيئهههههههة دراسههههههههة سسهههههههلجة إلههههههههى صهههههههريحة
 .البيئة بحماية المهتمة النظرية االتجاهات موعةمج

 الفههههههم علهههههى اليهههههوم العمهههههل وجهههههوب فهههههي تجسهههههد أخهههههر بعهههههدا البيئهههههة حمايهههههة مجهههههال اخهههههذ حيهههههث
 البيئهههههة مبحهههههث بهههههين العالقهههههة ههههههذه لظههههههور ومههههههد أسهههههس الهههههذي التهههههاري  ومعرفهههههة للبيئهههههة االجتمهههههاعي
 إبهههههههراز خهههههههالل ئهههههههة،منللبي سوسهههههههيولوجية لمقاربهههههههة ركهههههههائز عهههههههن وللبحهههههههث االجتمهههههههاع لعلهههههههم كموضهههههههوع
 بيئيهههههههة قهههههههيم وتبنهههههههي السهههههههلوكات وتغييهههههههر الحهههههههالي الوضهههههههع لتهههههههدار  اإلنسهههههههان بهههههههين التفاعهههههههل عالقهههههههة
  .للبيئة صديقة جديدة ومفاهيم
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 الفصل الثالث:

 رفي الجزائ حماية البيئة

 وآلياتها
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 :تمهيد
 كبيهههههر بشهههههكل التفاعهههههل بهههههرز ،حيهههههث بهههههها اهتمامهههههه مجهههههال توشهههههكل باإلنسهههههان البيئهههههة اقترنهههههت

 والحفههههاظ للمههههوارد امثههههل اسههههتغالل مههههن سههههتمكنه التههههي اآلليههههات مههههن وعههههةمجم إيجههههاد خلههههق خههههالل مههههن
 االجتمههههاعي الفكههههر تطههههور خههههالل والبيئههههة اإلنسههههان بههههين التفاعههههل هههههذا لسههههيرورة والمههههتفحص مههههن عليههههها
 الحمايههههة أسههههاليب معرفههههة اسههههتوجب الههههذي الفكههههر هههههذا فههههي مهمههههة أبعههههادا وأخههههذت البيئههههة قضههههية أن يجههههد
 .إسهاماتها ومعرفة المحلي عارفالم أهم على للوقوف وحاليا سابق

 بسهههههههالمتها االهتمهههههههام ريو الضهههههههر  مهههههههن أصهههههههبح البيئهههههههة عرفتهههههههه الهههههههذي الخطيهههههههر رو التهههههههده بعهههههههد
 األطههههر ضههههعو ل اإلنسههههانية الحيههههاة علههههى الحفههههاظ بغيههههة ثو التلهههه عههههن المترتبههههة األخطههههار مههههن حمايتهههههاو 

 إي رءلهههههههد ريو الضهههههههر  بالقهههههههدر النشهههههههاطات كافهههههههة تنظهههههههيمو  البيئهههههههة عناصهههههههر علهههههههى للمحافظهههههههة الالزمهههههههة
 الالزمهههههههة صهههههههيانة علهههههههى تهههههههدل البيئهههههههة حمايهههههههة فهههههههإن عليههههههههو  العناصهههههههر تلههههههه  يههههههههدد ضهههههههرر وأ خطهههههههر

 اجهههههل مهههههن ههاو تشههههه تغيهههههرات إي إحهههههداث نو د الطبيعيهههههة حالتهههههها علهههههى لبقائهههههها لهههههها نو المكههههه للعناصهههههر
 . البيئي االتزان نو لقان فقاو  البيئي ازنو الت تحقيق
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 :اإلنساني و اعياالجتم الفكر في البيئة حماية-أوال
 : القديمة رو العص في البيئة حماية-1-1
 هههههذه حمايههههة رةو ضههههر  إلههههى األنظههههار لفههههت إلههههى عديههههدة مشههههكالت مههههن البيئههههة لههههه تتعههههرض مهههها أدى لقههههد

 حمايههههة منههههها مفههههر ال رةو ضههههر  الحمايههههة تلهههه  غههههدت حيههههث عديههههدة، أخطههههار مههههن لههههه تعههههرض ممهههها البيئههههة
 كهههههههههههبو ك علهههههههههههى غيرههههههههههههاو  النباتيهههههههههههةو  ةانيهههههههههههو الحي الحيهههههههههههاة رو صههههههههههه كافهههههههههههةو  بهههههههههههل اإلنسهههههههههههانية للحيهههههههههههاة
 إلهههههى عو بهههههالرج البيئهههههة حمايهههههة فكهههههرة رو ظهههههه إلهههههى سهههههنتطرق البيئهههههة حمايهههههة بمسهههههالة لإلحاطهههههةو األرض،

 منهههههذ بيئتههههههو  اإلنسهههههان بهههههين طيهههههدةو ال العالقهههههة تؤكهههههد التهههههيو  القديمهههههة رو العصههههه منهههههذ بهههههها االهتمهههههام مههههههد
 اإلنسهههههههانية األدبيهههههههات فهههههههي البيئهههههههة حمايهههههههة مبهههههههدأ رو ظهههههههه لتهههههههاري  التطهههههههرق قبهههههههلو  ،لهههههههذا التهههههههاري  فجهههههههر
 مهههههن القادمهههههة المراحهههههل فهههههي لهههههبس فهههههي نقهههههع ال حتهههههى البيئهههههة لحمايهههههة بسهههههيط مو مفهههههه ضهههههبط جبو يسهههههت

 . الدراسة

 : مانو الر  عهد في البيئة حماية 1-1-1
 نهههههةو مد فهههههي جهههههاء مههههها اسهههههتقراء خهههههالل مهههههن ذلههههه  يظههههههرو  البيئهههههة بحمايهههههة مهههههانو الر  اههههههتم لقهههههد

 مههههن البيئههههة عناصههههر أن بحيههههث المههههيالد بعههههد 544 عههههام جاســــتيان سو فالفيــــ القيصههههر أصههههدرها التههههي
 نههههههةو مد فههههههي اردةو الهههههه صو النصهههههه فههههههي دةو جههههههو م اءو الهههههههو  المههههههاء كههههههاألرض حيههههههةال يههههههروغ حيههههههة كائنههههههات
  142.الطبيعي نو بالقان المتعلقة جاستيان
 بطريقهههههة ولهههههو  مهههههانيو الر  نو القهههههان فهههههي فهههههةو معر  كانهههههت البيئهههههة حمايهههههة مسهههههألة أن يظههههههر لهههههذل و 

 نو يسهههههههتعمل او كهههههههان مهههههههانو الر  ،بهههههههل البيئهههههههة مصهههههههطلح يعهههههههرف أن نو د عناصهههههههرها بهههههههذكر مباشهههههههرة غيههههههر
  143. الحديث مهاو بمفه البيئة على للداللة الطبيعة مصطلح

 شههههههانها مههههههن شههههههاطئيه علههههههى وأ عههههههام نهههههههر فههههههي أعمههههههال بههههههأي القيههههههام منههههههع وأ حضههههههر قاعههههههدة
 دفههههن تجههههرم مانيههههةو ر  قاعههههدة عشههههر ألثنههههي احو األلهههه نو قههههان فههههي جههههاء مهههها كههههذل و ، فيههههه المالحههههة تعطيههههل

 اءو الهههههه يهههههثو تل فهههههي يتسهههههبب ممههههها الكريههههههة ائحو الهههههر  تنتشهههههر ال حتهههههى المهههههدن داخهههههل حهههههرقهم وأ ىتو المههههه
 مهههههن لهههههتخلص لو حلههههه مهههههن نو مهههههانيو الر  إليهههههه صهههههلو ت مههههها إلهههههى باإلضهههههافة، الضهههههارة الغهههههازاتو  باألدخنهههههة

بعادههههههههاو  الصهههههههحي الصهههههههرف ميهههههههاه  فيهههههههه تتهههههههراكم حتهههههههى بعيهههههههد مكهههههههان فهههههههي تجميعههههههههاو  المهههههههدن عهههههههن ا 
                                                           

 ( مقارنة دراسة) اإلسالمي والفق  الجنائي الدولي والقانون الداخلي الجنائي القانون في البيئة حماية موسوعة، العدلي صالح محمود142
 .154 ص 2009 ،مصر الجامعي الفكر ،دار ول اال الجزء

  .59ص 2008 ،مصر القانونية الكتب ،دار( المعاصر القانون اسلمة مبدا ضوء في) للبيئة القانوني المفهوم، حشي  محمد أحمد143
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 يحفههههههظ إجههههههراء وهههههههو  لههههههذال  مخصصههههههة أمههههههاكن فههههههي تجفيفهههههههاو  عهههههههاتجمي يههههههتمو  النفايههههههاتو  الفضههههههالت
 .البيئي ثو التل بمكافحة حديثا بعرف ما هذاو  بئةو األو  األمراض انتشار بمنع العامة الصحة

 : اإلسالمي العصر في البيئة حماية 1-1-2
 مهههههن بالعديهههههد الحافهههههل اإلسهههههالمي الفكهههههر وأ التشهههههريع فهههههي كبيهههههر باهتمهههههام البيئهههههة حضهههههت لقهههههد

 كثيههههههرة ذلهههههه  علههههههى األدلههههههةو  للبيئههههههة نههههههةو المك العناصههههههر حمايههههههة علههههههى تحههههههث التههههههي السههههههمحة التعههههههاليم
 يعنهههههههههي ،الهههههههههذي األرض فهههههههههي اإلفسهههههههههاد تحهههههههههرمو  تنههههههههههي آيهههههههههات عهههههههههدة فيهههههههههه ردتو  الكهههههههههريم ،فهههههههههالقرآن
 لهههههههو ق اآليههههههات مههههههنو ، جههههههلو عز  اهلل كتههههههاب فههههههي مههههههرة 50 نو خمسهههههه"  فسههههههاد" لفههههههظ ردو  لقدو اإلضههههههرار،

 جاللههههه جههههل لو يقهههه ،كمهههها144"مفســــدين األرض فــــي او تعثــــ الو  اهلل رزق مــــن او أشــــرب و او كلــــ:"  تعههههالى
ــــــــ إذاو:" ــــــــي ســــــــع  ل و ت ــــــــ و  فيهــــــــا ليفســــــــد األرض ف  يحــــــــب ال اهللو  النســــــــلو  الحــــــــرث يهل

 النـــــاس أيـــــدي كســــبت بمـــــا البحــــرو  البـــــر فــــي الفســـــاد ظهــــر:" كههههذل  تعهههههالى لو يقههههو ،145"الفســــاد
 ردتو  التههههي مههههةالكري اآليهههات مههههن العديهههد هنهههها و ،146" نويرجعــــ لعلهــــم او عملــــ الــــذي بعــــض ليـــذيقهم

 . المعنى هذا في
 تكفهههههههل التهههههههي صو بالنصههههههه غنيهههههههة ،جهههههههاءت األخهههههههرى ههههههههي الشهههههههريفة يهههههههةو النب السهههههههنة أن كمههههههها 
 إذا:" قهههههال أنهههههه( ص) النبهههههي عهههههن يو ر  الهههههذي كالحهههههديث الطبيعيهههههة ناتههههههاو مك بمختلهههههف البيئهههههة حمايهههههة
 يفهههو ،147" فليغرســـها يغرســـها حتـــ  مو تقـــ أال اســـتطاع فـــ ن فســـيلة أحـــدكم يـــد فـــيو  الســـاعة قامـــت
 الحفهههههاظو  ثو التلههههه مهههههن التقليهههههل فهههههي كثيهههههرا يسهههههاهم الهههههذي التشهههههجير فعهههههل علهههههى تشهههههجيع الحهههههديث ههههههذا
 اإلسهههههههالمية الشهههههههريعة نظهههههههر فهههههههي البيئهههههههة علهههههههى المحافظهههههههة فتعتبهههههههر عناصهههههههرها حمايهههههههةو  البيئهههههههة علهههههههى

 انينو القههههههههو  التشهههههههريعات تفرضهههههههه نيههههههههاو قان اجبهههههههاو  نو يكههههههه أن قبهههههههل للمسههههههههلمين بالنسهههههههبة دينهههههههي اجهههههههبو ،
 األمانههههههة نحمههههههل أنو  فيههههههها اهلل اسههههههتخلفنا التههههههي األرض بتعميههههههر أمرنهههههها أننهههههها راعتبهههههها علههههههى ضههههههعيةو ال

 .148 يحملنها أن الجبالو  األرضو  اتو السم أبت التي

                                                           
 .59 اآلية البقرة سورة 144
 .202 اآلية البقرة سورة145
 .40 اآلية الروم سورة146
 . 506 ص 2003 القاهرة ولى األ ،الطبعة الصفا كتبةم ، الجميل بن محمد ،تحقيق البخاري صحيح ، البخاري األمام انظر147

 26-25 المصريين للقانونيين األول العلمي المؤتمر أعمال مجموعة ، مصر في للبيئة القانوني الجانب ، لطفي محمود حسام محمود 148
 .04 ص 1992 القاهرة ، والتشريع واإلحصاء السياسي لالقتصاد المصرية ،الجمعية مصر في البيئية الحياة ،عن 1992 فبراير
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 فهههههههي تصههههههارع البيئهههههههة البيئههههههة،ظلت بحمايهههههههة المتعلقههههههة المختلفهههههههة التشههههههريعات ههههههههذه كههههههل رغههههههمو 
 صهههههاو خص البيئهههههة علهههههى االعتهههههداء ازداد ،بهههههل ناتههههههاو مك علهههههى اإلنسهههههاني انو العهههههد عهههههن النهههههاجم ثو التلههههه
 حهههههتم الهههههذي ،األمهههههر الحهههههديث العصهههههر ف العهههههالم عرفهههههه ،الهههههذي جيو لهههههو التكنو  الصهههههناعي رو التطههههه بعهههههد
 مهههههههددة أصههههههبحت ،التههههههي للبيئههههههة الالزمههههههة الحمايههههههة فيرو تهههههه لههههههىع أكثههههههر والحههههههرص العمههههههل جديههههههد مههههههن

 المحافظهههههةو  البيئهههههة استصهههههالح إلهههههى اإلسهههههالم ودعيههههه ،حيهههههث اإلنسهههههان رفاهيهههههةو  التنميهههههة تحقيهههههق بحجهههههة
 انيهههههةو الحي ةو الثههههر و  الزراعهههههة مثههههل بههههه االنتفهههههاعو  منههههه استصههههالحه يمكهههههن بمهههها عنايتههههه ذلههههه  مههههن هههههاعلي
ــــت إن »: قههههال الحيههههاة مههههن لحظههههة آخههههر إلههههى عليههههها لو الرسهههه حههههث التههههي ــــدو  الســــاعة قام  أحــــدكم بي
 ". فليفعل يغرسها حت  مو يق أال استطاع ف ن فسيلة

 تهههههدريب مهههههن المطهههههرة السهههههنة دتهههههأكو  القهههههرآن إليههههه دعههههها مهههها اإلسهههههالمية حضههههارتنا ائهههههعو ر  مههههنو 
 البهههههر صهههههيد قتهههههل لهههههه يحهههههل فهههههال نباتاتهههههها،و  البيئهههههة انهههههاتو حي احتهههههرام علهههههى بالنسههههه  أحهههههرم إذا المسهههههلم

 نبههههههات قطههههههع كههههههذل و  فههههههدائًما الحههههههرم صههههههيد أمههههههاو  محرًمهههههها كههههههان إذا فيحههههههرم البحههههههر صههههههيد أمهههههها الحههههههرمو 

ـــا:" تعهههالى قهههال الحهههرم، ينَ  َأيَُّهـــا َي ـــ الَّـــذ  ـــي دَ  ا  و َتق ت ل ـــ الَ  ا  و آَمن  ـــر م َأنـــت م  و  الصَّ  »: مكهههة فهههتح مو يههه قهههالو ،149"ح 
ـــد هـــذا إن ـــق مو يـــ اهلل حرمـــ  البل ـــ إلـــ  اهلل بحرمـــة حـــرام وفهـــ األرض،و  اتو الســـما خل  القيامـــة مو ي
 فقهههههال ،خالهـــــا يختلــــي الو عرفهـــــا مـــــن إال لقطتـــــ  يلــــتقط الو  صـــــيده، ينفـــــر الو  ك ،و شـــــ يعضــــد ال

 .150«اإلذخر إال »: فقال تهمو لبيو  لقينهم فإنه اإلذخر إال اهلل، لو رس يا: العباس
 التههههي انههههاتو الحي بعههههض آخههههر حههههديث فههههي اسههههتثنىو  إليههههه النههههاس لحاجههههة اإلذخههههر اسههههتثنى فقههههد

 الحههههل فههههي اسههههقو ف خمههههس بقتههههل اهلل لو رسهههه أمرنهههها -عنههههها اهلل رضههههي- عائشههههة لحههههديث النههههاس تضههههر

 هههههذه مثههههل إلههههى ةالبشههههري جو أحهههه ،فمهههها151رو العقهههه الكلههههبو  الفههههأرةو  العقههههربو  الحههههدأةو  الغههههراب :وهههههم الحههههرمو 
 اردههههههههاو مو  نفسهههههههها علهههههههى آمنهههههههة اإلنسهههههههان فيهههههههها بمههههههها الحجيهههههههة الكائنهههههههات فيهههههههها تعهههههههي  التهههههههي البيئهههههههة

 جههههزاءً و  عليههههها للمحههههافظين جههههزاءً  فههههرض بههههل البيئههههة حمايههههة إلههههى ةو بالههههدع اإلسههههالم يكتههههف لمو أرزاقههههها،و 
 .بها للمضرين

 التههههههدمير مههههههن نهاو يصههههههو  الفسههههههاد مههههههن البيئههههههة يحمههههههيو  يحههههههافظ الههههههذي الجههههههزاء اإلسههههههالم شههههههرع
 ابو الثههههههه مهههههههن لعبهههههههاده تعهههههههالى اهلل أعهههههههده مههههههها وههههههههو ي،و الهههههههدنيو  يو األخهههههههر  الجهههههههزاء ههههههههذا يتمثهههههههلو   العبهههههههثو 

                                                           
 .95: اآلية المائدة، سورة149
 (.1353) ،برقم1،ط2 ،مجلد2006-1427 ،سنة طيبة ،در ابوقتيبة الفارابي محمد بن نظر تحقيق ،مسلم صحيح: حجاج بن مسلم 150
 (.198) برقم صحيحه في مسلم أخرجه  151
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 ترهيًبههههههاو  ترغيًبهههههها البيئهههههة بعناصههههههر العنايهههههة علههههههى الجهههههزاء هههههههذا تعلهههههق قدو للعاصههههههين، العقهههههاب مههههههنو  للمطيعهههههين
 مهههههن يفلهههههت ال فإنهههههه يهههههةو الدني بهههههةو العق مهههههن أفلهههههت فمهههههن حيهههههاة ديهههههن اإلسهههههالم أن يؤكهههههد ههههههذاو عقاًبا، وأ ابً و ثهههههو 

 يغـــــرس مســـــلم مـــــن مـــــا»: قهههههال جاريهههههة صهههههدقة أنههههههاو  األشهههههجار غهههههرس الترغيهههههب فمهههههن يهههههةو األخر  بهههههةو العق
ــ  منــ  أكــل مــا كــان إال غرًســا ــ  ســرق مــاو  صــدقة ل ــ  من ــ  الســبع أكــل مــاو  صــدقة ل ــ  من  مــاو  صــدقة فل

 .  152«صدقة ل  كان إال أحد يزرؤه الو  صدقة ل و فه الطير أكلت

 كنههههها »: قهههههال دو مسهههههع ابهههههن عهههههن الحهههههديث ففهههههي عليهههههها الشهههههفقةو  انهههههاتو بالحي لرحمهههههةبا الترغيهههههب كهههههذل و 
مههههههههر ة فرأينهههههههها لحاجتههههههههه، فههههههههانطلق سههههههههفر فههههههههي اهلل لو رسهههههههه مههههههههع  معههههههههها( الطيههههههههر مههههههههن ضههههههههرب هههههههههيو ) ح 

ـــــن »: قهههههال اهلل لو رسههههه جهههههاء فلمههههها تفهههههر ، فجعلهههههت الحمهههههرة فجهههههاءت فرخيهههههها فرخان،فأخهههههذنا  فجـــــع م

 . 153« إليها لدهاو  او رد لدها؟و ب هذه
 خـــرج قـــم منـــ ، فشـــرب بئـــرًا فنـــزل العطـــ  عليـــ  فاشـــتد يمشـــي رجـــل بينمـــا »: آخهههر حهههديث فهههيو 

 فمـــأل بـــي، بلـــ  الـــذي مثـــل هـــذا بلـــ  لقـــد: فقـــال العطـــ  مـــن الثـــرى يأكـــل يلهـــث بكلـــب وهـــ فـــ ذا
 اهلل، لو رسههه يههها : او قهههال « لـــ  فغفـــر لـــ ، اهلل فشـــكر الكلـــب، فســـق  رقـــ  ثـــم بفيـــ  أمســـك  ثـــم خفـــ 

نو  154« أجر رطبة كبد كل في »: قال ؟أجرً  البهائم في لنا ا 
. 

 اهلل لو رسههههههه أن الشهههههههريف الحهههههههديث ففهههههههي يعههههههههاو تجو  انهههههههاتو الحي تعهههههههذيب مهههههههن اإلسهههههههالم حهههههههذر كهههههههذل و 
 خشـــــا  مـــــن تأكـــــل تـــــدعها لـــــمو  تطعمهـــــا فلـــــم ربطتهـــــا هـــــرة فـــــي النـــــار امـــــرأة دخلـــــت»: قهههههال

 مــــن »: قههههال بالنههههار الفههههاعلين عههههدو تو  عبههههث النافعههههة البريههههة األشههههجار قطههههع مههههن رهههههب كمهههها،155األرض
156«النــــار فــــي رأســــ  اهلل بو صــــ ســــدرة قطــــع

 فههههالة فههههي سههههدرة قطههههع مههههن يعنههههي »: دو دا وأبهههه قههههال،
 فهههههي رأسهههههه اهلل بو صههههه فيهههههها، لهههههه نو يكههههه حهههههق بغيهههههر ظلًمهههههاو  عبثًههههها البههههههائمو  السهههههبيل ابهههههن بهههههها يسهههههتظل
157النار

. 
 مههههن العاصههههيو  ابو ثهههه مههههن الههههدنيا فههههي المطيههههع المكلههههف ينالههههه مهههها وهههههو – يو الههههدني الجههههزاء أمهههها

 ميتـــــة أرض أحيـــــا مـــــن »:  قهههههال األرض، تمليههههه  وههههههو  األحيهههههاء مقابهههههل فهههههي يهههههتم نفهههههع فمنهههههه عقهههههاب

                                                           
 (.1552) برقم المساقاة، كتاب في الصحيح في مسلم أخرجه 152
 (.2675) برقم الجهاد كتاب السنن، في ود وداأب أخرجه 153
 (.5859) رقم حديث السالم، كتاب ومسلم، ،(2466) رقم حديث المظالم، كتاب البخاري، أخرجه154
 (.3/77) الصحيح في البخاري أخرجه 155
 (.5239) برقم السنن في ود أبودا أخرجه 156
 .1409/1989 ،الحنان دار بيروت، الحوت كمال تحقيق( 2/783) ود دا أبي سنن157
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 الغههههههرسو أ الههههههزرع وأ بالسههههههقي أحههههههد يملكههههههها ال التههههههي الميتههههههة األرض أعمههههههار اإلحيههههههاءو 158« لــــــ  فهــــــي
 المدينهههههة وأ القريهههههة بمصههههالح تعلهههههق مههههها اإلحيههههاء يشهههههمل الو بعيههههدة، أم العمهههههران مهههههن قريههههة أكانهههههت اءو سهههه

 .مائها مسيرو  طرقهاو  محتطبهاو  ماشيتها مرعىو  كفناءها
 يو دنيهههههه جههههههزاء جههههههزاءان اإلسههههههالم فيو الفسههههههاد، لههههههدفع شههههههرعت يههههههةو دني بههههههةو عق هنهههههها  أن كمهههههها

 علههههههههههى النههههههههههاس حملو د،و الحههههههههههدو  األحكههههههههههام حمايههههههههههة فههههههههههي ًيههههههههههاو ق رادًعهههههههههها نههههههههههانو يك يو أخههههههههههر  جههههههههههزاءو 

 قههههال لهههههذا يههههةو األخر  بههههةو العق مههههن يفلههههت ال فإنههههه يههههةو الدني بههههةو العق مههههن اإلنسههههان فلههههت فههههإذا،159تنفيههههذها
ـــا نمـــاإ»: اهلل لو رسههه نكـــمو  بشـــر أن ـــ  ألحـــن بعضـــكم نويكـــ أن عســـ و إلي، نولتختصـــم ا   مـــن بحجت

 لــ  أقطــع أخيــ ،ف نما حــق مــن بشــيء لــ  قضــيت فمــن أســمع، مــا ونحــ علــ  لــ  فأقضــ  اآلخــر
ــــــة ــــــن بقطع ــــــذها م ــــــا وأ النار،فليأخ 160«ليتركه

 الخاضههههههعة الشههههههرعية اجبههههههاتو ال تعرضههههههت أن فكههههههان،
 .احدو  قتو  في الديانيو  القضائي الحكمين من لكل البطالنو  الصحة لصفتي

 الحرابههههة بههههةو عق هههههيو  األرض فههههي للمفسههههدين صههههارمة بههههةو عق اإلسههههالم شههههرع فقههههد هههههذا أجههههل مههههن
ينَ  َجـــــزَاء إ نََّمـــــا" : تعهههههالى اهلل قهههههال ـــــو  الّلـــــ َ  نَ وي َحـــــار ب   الَّـــــذ  ـــــعَ و  َل   و َرس  ـــــي نَ وَيس   َأن َفَســـــاًدا اأَلر ض   ف 
م   ت َقطَّــــعَ  وأَ  ا  و ي َصــــلَّب   وأَ  ا  و ي َقتَّل ــــ يه  ــــد  ــــمو  َأي  ل ه  ــــن   َأر ج  ــــالف   مِّ ــــنَ  ا  و ي نَفــــ وأَ  خ  ــــم   َذل ــــ َ  اأَلر ض   م  ــــز ي   َله   خ 
ــــَرة   ف ــــي َله ـــم  و  الــــدُّن َيا ف ـــي ــــيم   َعـــَذاب   اآلخ   فههههي اإلسهههرافو  النسههههلو  الحهههرث إهههههال  أن ريهههب ال،و 161"َعظ 

 أعظهههههم مههههن ولههههه البحههههارو  يههههاهالم مجههههاري يههههثو تلو  األنههههههار يرو تغههههو  رو الجهههه حههههد إلههههى الرعههههيو  الصههههيد
ــــ ا  َذاو ": لو يقهههه إذ اهلل صههههدقو  الفسههههاد ــــي َســــَع  لَّ و َت ــــدَ  اأَلر ض   ف  ــــ َ و  ف ي َهــــا ل ي ف س  ل  ــــلَ و  ال َحــــر ثَ  ي ه   النَّس 

بُّ  الَ  الّل   و   . 162" الَفَسادَ  ي ح 
 التعزيهههههههز بالبيئهههههههة المخلهههههههين علهههههههى األمهههههههر لهههههههيو  يفرضهههههههها أن يمكهههههههن التهههههههي بهههههههاتو العق مهههههههنو 

 بعهههههههض فهههههههي تعزيهههههههزا القتهههههههل إلهههههههى الجلهههههههدو  الماليهههههههة بهههههههةو العقو  السهههههههجنو  عظو الهههههههو  ي بو التههههههه مهههههههن يتهههههههدرجو 
 عليهههههها يطبهههههق أن فهههههيمكن الجسهههههيمة الجهههههرائم أمههههها ل،و الهههههد مهههههن كثيهههههر عليهههههه درجهههههت مههههها وههههههو  األحيهههههان

 .الحرابة حد

                                                           
 (.743)ص الموطأ في انس ابن مال  اإلمام أخرجه 158
 .176ص.2009، االقليم وتهيئة البيئة وزارة ، والبيئة اإلسالم: بعنوان مطبوعة 159
 .األقضية كتاب( 1713) برقم الصحيح في ومسلم( 3/235) الصحيح في البخاري أخرجه160
 .33 آية المائدة، سورة161
 205 آية البقرة، سورة162
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 أن باعتبههههار الحسههههبة فيههههها تجههههب التههههي األمههههور مههههن جعلههههت اإلسههههالم فههههي للبيئههههة الكبههههرى وألهميههههة
 األخهههههذ أن شههههه  المنكهههههر،وال ههههههذا يزيهههههل أن المحتسهههههب منكًرا،وعلهههههى يعهههههد التلهههههوث لأعمههههها مهههههن بعمهههههل القيهههههام

 .وسموه اإلسالمي التشريع عظمة على يدل أمر البيئة تلوث لمنع بالحسبة
 ومنههههههها سههههههليمة بيئههههههة فههههههي اإلنسههههههان حههههههق علههههههى دسههههههاتيرها فههههههي الههههههدول مههههههن عههههههدد نصههههههت وقههههههد 
 المههههههادة هههههههذه نصههههههت حيههههههث للحكههههههم، سههههههياألسا النظههههههام مههههههن 32 المههههههادة فههههههي السههههههعودية العربيههههههة المملكههههههة

 وينبنهههههي عنهههههها التلهههههوث ومنهههههع وتطويرهههههها وحمايتهههههها البيئهههههة علهههههى المحافظهههههة علهههههى الدولهههههة تعمهههههل أن علهههههى»
 لطلههههب القضههههاء إلههههى اللجههههوء إمكانيههههة جمعيههههة أو إنسههههان لكههههل يعطههههي الدسههههتوري الحههههق هههههذا أن ذلهههه  علههههى

 إعطههههاء أمريكهههها واليههههات بعههههض يفهههه بالفعههههل بههههدأ للخطر،وقههههد البيئههههة يعههههرض أن شههههأنه مههههن مهههها كههههل توقيههههف
 المتعلقهههههههههة القانونيهههههههههة القواعهههههههههد بتطبيهههههههههق المطالبهههههههههة المحهههههههههاكم إلهههههههههى بهههههههههاللجوء والجمعيهههههههههات لألفهههههههههراد الحهههههههههق

 .163البيئة على بالمحافظة
 نظهههههههام طريهههههههق عهههههههن الحهههههههق ههههههههذا بتقريهههههههر انينو القههههههه ههههههههذه اإلسهههههههالمية الشهههههههريعة سهههههههبقت قهههههههدو 
 عهههههههههن النههههههههههيو  فو بهههههههههالمعر  األمهههههههههر بهههههههههاب فهههههههههي اإلسهههههههههالم فقههههههههههاء عنهههههههههها يتحهههههههههدث الحسهههههههههبةو الحسبة،
 فقههههههال المنكهههههر عهههههن النههههههيو  فو بهههههالمعر  األمهههههر فهههههي يهههههةو نب أحاديهههههثو  كثيهههههرة آيهههههات ردتو  فقهههههد،المنكر
ــــَتك نو :شههههأنه جههههل ــــنك م   ل  ــــة   مِّ ــــر   إ َلــــ  نَ وَيــــد ع   أ مَّ ــــال َمع ر   نَ وَيــــأ م ر  و  ال َخي   ال م نَكــــر َعــــن   نَ وَين َهــــو  ف  و ب 

ـــــ ه ـــــم   َلــــــئ  َ و أ  و  ن ـــــو : تعهههههالى لههههههو ق،و 164نَ وال م ف ل ح  م  َنـــــات  و  نَ وال م ؤ  م  ـــــه م   ال م ؤ  ـــــض   ل َيـــــاءو أَ  َبع ض   َبع 

اَلةَ  نَ وي ق يم  و  ال م نَكر   َعن   نَ وَين هَ و  ف  و ب ال َمع ر   نَ وَيأ م ر    .165 الصَّ
 األمهههههر هجهههههر فالهههههذي المنكهههههر عهههههن نو ينههههههو  فو بهههههالمعر  نو يهههههأمر  بهههههأنهم نو المؤمنههههه نعهههههت فقهههههد

 فهههههسن فيو اآليهههههة، ههههههذه فهههههي تينو المنعههههه المهههههؤمنين ؤالءهههههه عهههههن خهههههارج المنكهههههر عهههههن النههههههيو  فو بهههههالمعر 
ـــــة   َخي ـــــرَ  ك نـــــت م   :تعهههههالى قهههههال السهههههياق ر َجـــــت   أ مَّ  َعـــــن   نَ وَتن َهـــــو  ف  و ب ـــــال َمع ر   نَ وتَـــــأ م ر   ل لنَّـــــاس   أ خ 

ال م نَكــــر

 او كههههان أنهههههم بههههه بههههين إذ المنكههههر، عههههن النهههههيو  فو بههههالمعر  األمههههر فضههههيلة علههههى يههههدل هههههذاو  166
 أفعههههالو  عههههاداتو  أخههههالق مههههن سههههيءو  ضههههار وههههه مهههها كههههل لو يتنهههها المنكرو ،للنههههاس أخرجههههت أمههههة خيههههر

                                                           
 (.174 ،173)ص اإلسالم في البيئة: انظر 163
 (.104) آية عمران، آل سورة 164
 (.71) آية وبة، الت سورة 165
 (.110) آية عمران، آل سورة 166
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 العقههههههل فههههههيو أ البههههههدن فههههههيو أ البههههههدن وأ المههههههال فههههههي اإليههههههذاءو  بالخسههههههارة المجتمههههههعو  الفههههههرد علههههههى دو تعهههههه
 .اإلسالمية الشريعة عنه نهت ما جميع ذل  في يدخلو  النسلو أ
 :  الحديث العصر في البيئة حماية-1-2

 بههههههالخطر ،والنمههههه طريههههههق فهههههي السههههههائرةو  منهههههها المتقدمهههههة ماألمههههههو  بو الشهههههع جميههههههع شهههههعرت لقهههههد
 اردو لمهههههه المفهههههرط االسههههههتغالل عهههههن النههههههاجم ثو التلههههه بفعههههههل ككهههههل الرضههههههية الكهههههرة اجهههههههو ي الهههههذي المحهههههدق
 هههههههذاو البيئي، ازنو التهههههه علههههههى اثههههههر مهههههها هههههههذاو  عقالنههههههي غيههههههر الطبيعية،بشههههههكل اردو المهههههه اسههههههتراقو  الطاقهههههة
 قهههههد كمههههها اإلنسهههههان مقهههههدمتها فهههههيو ، الحيهههههة ئنهههههاتبالكا أضهههههرار عنهههههه ترتيهههههب البيئهههههي النظهههههام فهههههي الخلهههههل
 حمايهههههة عو ضهههههو م تقهههههديم يمكهههههن ،لهههههذل  األخهههههرى الطبيعيهههههة العناصهههههرو  األخهههههرى بالكائنهههههات األذى يلحهههههق
 : اآلتي والنح على الحديث العصر في البيئة

 : ليو الد ىو المست عل  البيئة حماية-1-2-1
 عنهههههههها الهههههههدفاع رةو ضهههههههر و  البيئهههههههة علهههههههى المحافظهههههههة أهميهههههههة إلهههههههى ليو الهههههههد المجتمهههههههع تنبهههههههه لقهههههههد

 أن لههههههههه تبههههههههين بعههههههههدما صههههههههاو خص ، المختلفههههههههة ناتهههههههههاو مكو  البيئههههههههة بحمايههههههههة الكفيلههههههههة السههههههههبل ،بتقريههههههههر
 اإلقليميههههة دو الحههههد زو تتجهههها قههههد األحيههههان بعههههض فههههي طبيعتههههها بحسههههب ثو التلهههه عههههن الناجمههههة األضههههرار

 قهههههد مهههههدة بعهههههد نو تكههههه قهههههد مههههها لهههههةو د فهههههي اءو الهههههه ثو تلههههه ،فمهههههثال أخهههههرى لهههههةو د أقهههههاليم إلهههههى لتمتهههههد احهههههدةو ال
 الميهههههاه ثو تلههههه إلهههههى بالنسهههههبة الحهههههال وهههههه مهههههاك وأ أخهههههرى لهههههةو د إقلهههههيم قو فههههه دو جهههههو م تقصهههههر وأ لو تطههههه

 .أخرى لو د وأ لةو لد إقليمية مياها بعد فيها نو تك قد ، معينة لةو د في اإلقليمية
 نقطهههههة تمثهههههل أصهههههبحت بهههههل العهههههالمي، صهههههفو ال تأخهههههذ البيئهههههة حمايهههههة مسهههههألة جعهههههل مههههها ههههههذاو 
 مهههههن العديهههههد سهههههن فهههههي االهتمهههههام ههههههذا تجسهههههد قهههههدو ، ليو الهههههد المجتمهههههع أعضهههههاء بهههههين مشهههههتركة اهتمهههههام

 إبهههرام خهههالل مهههن يههههددها الهههذي ثو التلههه مهههن الحهههدو  البيئهههة حمايهههة لتعزيهههز، ليهههةو الد نيهههةو القان اعهههدو الق
 . البيئة بحماية تعني التي المؤتمراتو  اتو الند عقدو  ليةو الد المعاهداتو  االتفاقيات من العديد

 التاسههههههع القههههههرن بدايههههههة إلههههههى دو تعهههههه البيئههههههة حمايههههههة فكههههههرة نشههههههأة فههههههإن الفقهههههههاء لههههههبعض بالنسههههههبةو 
 معاهههههههدة كههههههإبرام ليههههههةو الد البحيههههههراتو  األنهههههههارو  الميههههههاه مجههههههاري بتنظههههههيم االهتمههههههام بههههههدأ عنههههههدما عشههههههر
 كههههههذا،و  بههههههها يمههههههر التههههههي لو الههههههد بههههههين الههههههراين نهههههههر ميههههههاه اسههههههتخدام تههههههنظم التههههههي 1814 عههههههام بههههههاريس

 الحيهههههههاة علهههههههى بالمحافظهههههههة المتعلقهههههههة1875 سهههههههنة جهههههههرالمو  النمسهههههههاو  إيطاليههههههها بهههههههين قهههههههعو الم اإلعهههههههالن
 .للزراعة النافعة رو الطيو  الفطرية
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 القههههههرن ألربعينيههههههات دو يعهههههه البيئههههههة حمايههههههة اعههههههدو ق رو ظههههههه أن الفقههههههه مههههههن آخههههههر جانههههههب يههههههرىو 
 فهههههي نو يسهههههتندو 1948  لسهههههنة اإلنسهههههان قو لحقههههه العهههههالمي اإلعهههههالن رو صهههههد إلهههههى بالضهههههبطو  الماضهههههي

 للحفهههههاظ مناسهههههب معيهههههي ىو مسهههههت فهههههي الحهههههق شهههههخص للكههههه" تهههههنص التهههههي منهههههه 25 المهههههادة إلهههههى ذلههههه 
 .كيانهو  صحته على

 إال نو يكههههه ال جيهههههدة بصهههههحةو  السهههههليم العهههههي  فهههههي اإلنسهههههان حهههههق أن الفقههههههاء ههههههؤالء يعتبهههههر إذ
 زاو بههههر  أن الفقهههههاء مههههن اآلخههههر الههههبعض يههههرى بينمهههها ثو التلهههه مههههن خاليههههةو  نظيفههههةو  سههههليمة بيئههههة فيرو بتهههه
 العشهههههرين القهههههرن مهههههن الثهههههاني النصهههههف بعهههههد مههههها إلهههههى جهههههعير  البيئهههههة لحمايهههههة المقهههههررة نيهههههةو القان اعهههههدو لق
 ميههههاه يههههثو تل بمنههههع المتعلقههههة 1954 لعههههام لنههههدن كاتفاقيههههة ليههههةو الد االتفاقيههههات إبههههرام فههههي ذلهههه  يتحلههههىو ،

 جنيهههههف فهههههي المبرمهههههة ئيةو الضههههه اإلشهههههعاعات مهههههن العمهههههال حمايهههههة اتفاقيهههههةو  الزيهههههت وأ لو بهههههالبتر  البحهههههار
 اإلفريقيهههههههة االتفاقيهههههههة كهههههههذل و ، ليهههههههةو الد العمهههههههل مهههههههةلمنظ العهههههههام المهههههههؤتمر انعقهههههههاد خهههههههالل 1960 عهههههههام
 . 1967 سنة في بالجزائر المبرمة الطبيعة على الحفاظ لو ح

 المنعقهههههد ليو الههههد المههههؤتمر أن علهههههى بالبيئههههة، المهتمههههينو  الفقههههههاء معظههههم يتفههههق يكهههههاد أنههههه غيههههر
 اللبنهههههههة بهههههههرت،يع اإلنسهههههههانية البيئهههههههة لو حههههههه 1972 لعهههههههام لمو كهو بسهههههههت المتحهههههههدة األمهههههههم إشهههههههراف تحهههههههت

 المتحهههههدة األمهههههم برنهههههام  بإنشهههههاء المهههههؤتمر ههههههذا صهههههىو أ ،فقهههههد البيئهههههي ثو التلههههه محاربهههههة فهههههي األساسهههههية
 . البيئة حماية تكرسو  تضمن التي المبادئ من جملة أقر ،كما للبيئة
 : البيئة حماية مبادئ 1-3

 :التعميرو  لإلنشاء العالمي البن  حسب البيئة حماية مبادئ-1-3-1
 مبهههههادئ عشهههههرة علهههههى مو تقههههه تبناهههههها جديهههههدة عقهههههدة رو تتبلههههه بهههههدأت العشهههههرين،و  احهههههدو ال القهههههرن بدايهههههة مهههههع

 :اآلتي والنح على ذل و  البيئة حماية معاييرو  مبادئ كل لو تنا سيتم167أساسية،
 :بعناية ياتو لو األ  تحديد-1

 يههههههاتو لو األ ضههههههعو  فههههههي التشههههههدد الماليههههههة اردو المهههههه نههههههدرةو  البيئههههههة المشههههههكالت رةو خطهههههه اقتضههههههت
 الصهههههحية ل ثهههههار التقنهههههي التحليهههههل علهههههى قائمهههههة الخطهههههة ههههههذه،و مراحل علهههههى العهههههالج إجهههههراءات تنفيهههههذو 
 .فعالية لها التصدي اجبو ال المشكالت تجديدو البيئة، لمشكالت جيةو لو االيكو  اإلنتاجيةو 

                                                           
 علهههههوم فهههههي الماجسهههههتير الشههههههادة نيهههههل متطلبهههههات ضهههههمن مقدمهههههة مهههههذكرة ،المســـــتدامة التنميـــــة إطـــــار فـــــي البيئـــــة إشـــــكالية سهههههعاد، رزاي -167

  33-31: ص ص ،2007الجزائر، جامعة التسيير، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية ومالية، نقود تخصص التسيير،
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 :الرو د كل من االستفادة-2

 بهههههدأو  مبهههههرر نو بهههههد مكلفهههههة الناجحهههههة، السياسهههههات فيهههههها بمههههها البيئيهههههة، السياسهههههات معظهههههم كانهههههت
 التأكيهههههههد هههههههذا إن ل،و د عهههههههدة فههههههي المجهههههههال هههههههذا فههههههي دو الجهههههههه أفادتو التكلفههههههة، فعاليهههههههة علههههههى التأكيههههههد
 علههههههى جههههههبو يو ع،و الفر  متعههههههدد نهجهههههها يتطلههههههب وهو دة،و محههههههد اردو بمهههههه كثيههههههرة إنجههههههازات بتحقيههههههق يسههههههمح

 للتصههههدي تكلفههههة األقههههل السههههبل تحديههههد علههههى ياو سهههه العمههههل البيئههههة مجههههال فههههي االقتصههههاديين المختصههههين
 .الرئيسية البيئية للمشكالت

 :األطراف لكل الربح تحقيق فرصة ناماغت-3

 اآلخههههههر البعضو مفاضههههههالت،و  تكههههههاليف البيئههههههة مجهههههال فههههههي المكاسههههههب بعههههههض تتضههههههمن فو سههههه
 نظهههههههرا،و الفقر مهههههههن الحهههههههدو  الكفهههههههاءة لتحسهههههههين صهههههههممت لسياسهههههههات فرعيهههههههة كمنتجهههههههات تحقيقهههههههه يمكهههههههن
 اردو المههههههه اسهههههههتخدام علهههههههى الهههههههدعم خفهههههههض منهههههههها المشهههههههكالت، لحهههههههل تكرسهههههههها التهههههههي اردو المههههههه لخفهههههههض
 .ةالطبيعي

ــــــا كــــــان حيثمــــــا قوالســــــ اتو أد اســــــتخدام-4  إلههههههى الراميةو ق،و السهههههه علههههههى القائمههههههة افزو الحهههههه: ممكن
 مو تقهههههه المثههههههال سههههههبيل فعلههههههى التطبيههههههق،و  المبههههههدأ حيههههههث مههههههن األفضههههههل هههههههي البيئيههههههة األضههههههرار خفههههههض
 قو السهههههه اعهههههدو ق علهههههى قائمههههههة مو النفايات،رسههههه تهههههدفقو  االنبعههههههاث مو رسههههه بفهههههرض الناميههههههة لو الهههههد بعهههههض
 .تخراجاالس لعمليات بالنسبة

 :التنظيميةو  اإلدارية القدرات استخدام في االقتصاد-5

 د،و قهههههو ال ضهههههرائب فهههههرض مثهههههل قهههههدرة،و  تنظيمههههها األكثهههههر السياسهههههات تنفيهههههذ علهههههى العمهههههل يجهههههب
دخالو الحشهههههرية، المبيهههههدات مهههههن معينهههههة اعو ألنههههه االسهههههتيراد دو قيههههه وأ  المؤسسهههههات علهههههى افزو الحههههه مبهههههدأ ا 

 لو الههههد بعههههض تههههدخل المثههههال سههههبيل فعلههههى البيئيههههة، األخطههههار مههههن التقليههههل إلههههى تسههههعى التههههي الصههههناعية
  .العام عيو ال نشرو  البيئي األثر لتقييم أنظمة ضمن

 :الخاص القطاع مع العمل -6
 باعتبهههههههاره الخهههههههاص، القطهههههههاع مهههههههع عيةو ضهههههههو م بجديههههههة التعامهههههههل الناميهههههههة لو الهههههههد علهههههههى يجههههههب

 ةالبيئيههههههههههه التحسهههههههههههينات تشهههههههههههجيع خهههههههههههالل مهههههههههههن ذل و االسهههههههههههتثمارية، العملهههههههههههة فهههههههههههي أساسهههههههههههيا عنصهههههههههههرا
نشههههههههاءو للمؤسسات، ــــــــزو نظههههههههام ا   لههههههههإلدارة سههههههههليمة أنظمههههههههة لههههههههديها الشههههههههركات بههههههههأن يشهههههههههد الههههههههذي اإلي
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 النفايههههات معالجههههة مرافههههق مثههههل البيئههههة، تحسههههين أنشههههطة بو صهههه الخههههاص يههههلو التم جيهههههو ت كههههذاو البيئية،
 .الطاقة كفاءة تحسينو 
 :اطنينو للم الكامل االشترا -7

 إذا كبيهههههههرة بدرجهههههههة يههههههةو ق النجهههههههاح جهههههههةدر  نو مهههههها،تك بلهههههههد فهههههههي البيئيههههههة للمشهههههههكالت التصهههههههدي عنههههههد
 :اآلتية لألسباب ريةو ضر  المشاركة هذه مثلو  نو المحلي اطنينو الم شار 

 .ياتو لو األ تحديد على المحلي ىو المست في نو اطنو الم قدرة -
 .المحلي ىو المست على ممكنة الو حل المحلية المجتمعات أعضاء يعرف -
 .البيئة مشاريع مراقبة على غالبا المحلية المجتمعات أعضاء يعمل -
 .التغيير تؤيد جماهيرية اعدو ق بناء على تساعد أن يمكن اطنينو الم مشاركة -
 :نجاحا تحقق التي الشراكة ظيفو ت-8

 القطهههههاع مهههههةو الحك تشهههههمل التههههي الثالثيهههههة االرتباطهههههات علهههههى االعتمههههاد مهههههاتو الحك علهههههى يجههههب
 قضههههههههايا لههههههههبعض للتصههههههههدي مشههههههههتركة تههههههههدابير تنفيههههههههذو غيرها،و  المههههههههدني المجتمههههههههع منظمههههههههات الخههههههههاص

 .البيئة
 

 :الفاعليةو  الكفاءة عل  اإلداري األداء تحسين-9
 أصههههههحاب فمههههههثال التكههههههاليف، بههههههأدنى البيئههههههة فههههههي كبيههههههرة تحسههههههينات انجههههههاز البههههههارعين المههههههديرين سههههههعو ب 

 مهههههن المنشهههههآت تنظهههههيم تحسهههههين بفضهههههل الغبهههههارو  اءو للهههههه ثو التلههههه نسهههههبة خفهههههض نو يسهههههتطيع المصهههههانع
 .األحسن إلى أو األس من أدائها يلو تح إلى الفنية داتالمساع أدت ل،و الد بعض فيو  الداخل

 
 :البداية من البيئة إدماج-10

 مهههههههن فعاليهههههههة أكثهههههههر وأ كثيهههههههر ارخهههههههص نو يكههههههه قايهههههههةو ال فهههههههإن بالبيئهههههههة، األمهههههههر يتعلهههههههق عنهههههههدما
 االسههههههههتثمارات مههههههههن المحتمههههههههل الضههههههههرر تخفههههههههيض تقيههههههههيم إلههههههههى اآلن البلههههههههدان معظههههههههم تسههههههههعىو العالج،
 تصهههههميم عنهههههد النسهههههبية المنهههههافعو  التكهههههاليف الحسهههههبان فهههههي تضهههههع تهههههتبا التحتيهههههة، البنيهههههة فهههههي الجديهههههدة

 السياسهههههات إطهههههار فهههههي فعهههههاال عنصهههههرا البيئهههههة مهههههن تجعهههههل أنهههههها كمههههها بالطاقهههههة، المتعلقهههههة اسهههههتراتيجياتها
 بههههههه يسترشههههههد كمرجههههههع العشههههههرة المبههههههادئ هههههههذه أن سههههههبق ممهههههها التجارية،نسههههههتنت و  الماليههههههةو  االقتصههههههادية
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 مصههههههادرو  المظههههههاهر معالجههههههة يخههههههص مهههههها بالتأكيههههههد تعلههههههقي فيمهههههها خاصههههههةو البيئية، السياسههههههة وصههههههانع
 . البيئة مع العالقة تحسين إلى ةو الدعو  بالبيئة الضارة كياتو السل

 
 :ليو الد نوالقان في البيئة حماية مبادئ 1-3-2
 :ليو الد التضامن وأ نو التعا مبدأ -1

:" 1972 لعهههههام البيئهههههة لو حههههه ملهو كسهههههتو  إعهههههالن مهههههن 24 رقهههههم المبهههههدأ يقهههههرر الشهههههأن ههههههذا فهههههيو 
 كههههل جانههههب مههههن نو التعهههها حو بههههر  البيئههههة بحمايههههة المتعلقههههة ليههههةو الد المشههههاكل معالجههههة تحسههههين يجههههب أنههههه
 بعبهههههارةو ،168لو الهههههد كهههههل مصهههههالحو  سهههههيادة احتهههههرام مهههههع اةو المسههههها قهههههدم علهههههى الصهههههغيرةو  الكبيهههههرة ولالهههههد

قليميهههههاو  لّيهههههاو د نهههههاو تعا العهههههالمي البيئهههههي األمهههههن يتطلهههههب أخهههههرى  اردههههههاو م علهههههى المحافظهههههة مهههههع محليهههههاو  ا 
 فههههههي اءو سهههههه الشههههههامل مهههههههاو بمفه التنميههههههةو  البيئههههههة بههههههين ثيههههههقو  ربههههههط إيجههههههاد رةو ضههههههر  بمعنههههههى لطبيعيههههههة،ا

  169.النامية وأ المتقدمة البلدان
 :التمييز عدم مبدأ- 2-

 السياسهههههههات تقريهههههههبو  حيهههههههدو ت أن البيئيهههههههة المبهههههههادئ مهههههههن كمبهههههههدأ التمييهههههههز عهههههههدم بمبهههههههدأ قصهههههههدي 
 التهديههههد هههههذا ءو نشهههه قبههههل ذلهههه  كههههان اءو سهههه تههههتم أن يجههههب مههههثال ثو بههههالتل الخاصههههة البيئيههههة اإلجههههراءاتو 

 . آثاره من االنتهاءو  عنه يضو التع وأ دهو جو  أثناء وأ البيئي
 :أخرى لةو د في بيئية أضرار إحداث بعدم لةو الد التزام مبدأ- 3-

 نظهههههر بمناسههههبة الصههههادر 1937 عههههام التحكهههههيم محكمههههة حكههههم إلههههى المبهههههدأ هههههذا لو أصهههه ترجههههع
ــــــــلبترا الّصهههههههههر مصههههههههنع قضههههههههية فههههههههي المحكمههههههههة  بههههههههين The trail smelter arbitration بكنههههههههدا ي
 فههههي 17 رقههههم تحههههت المبههههدأ هههههذا علههههى الههههنص ردو  كمهههها األمريكيههههة، المتحههههدة اليههههاتو الو  كنههههدا الجههههارتين
  1972.170 عام ملهو كستو  مؤتمر عن الصادر البيئة إعالن
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 :الحظر وأ المنع مبدأ-4-
 عهههههههن يضو التعههههههه مهههههههن أفضهههههههل ثههههههههو حد قبهههههههل الّضهههههههرر ثو حهههههههد منهههههههع أن عليهههههههه المتّفهههههههق مهههههههن

 التشههههههههريعية اإلجههههههههراءات مههههههههن عههههههههةو مجم اّتخههههههههاذ تقتضههههههههي االسههههههههتباقية فهههههههههذه ثهههههههههو حد بعههههههههد الضههههههههرر
 بمههههها التهههههدابير ههههههذه مرافقهههههة مهههههع المختلفهههههة البيئيهههههة التهديهههههدات مهههههن اردههههههاو مو  البيئهههههة لحمايهههههة التنفيذيهههههةو 

 ماألمهههههههه تبّنتههههههههها التههههههههي Early warning mechanismsالّسههههههههريعو  المبّكههههههههر اإلنههههههههذار بآليههههههههات ي عههههههههرف
  171.بها العمل إلى دعتو  المتحدة

 :يدفع ثو المل مبدأ -5
 ثو تلههههه ثو حهههههد فهههههي سهههههببا كهههههان يو معنههههه وأ طبيعهههههي شهههههخص كهههههل أن إلهههههى المبهههههدأ ههههههذا يشهههههير

 ههههههذا لمكافحهههههة الاّلزمهههههة التكهههههاليف المتضهههههرر للغيهههههر يهههههدفع بهههههأن ملهههههزم الشهههههخص فههههههذا البيئهههههة، أصهههههاب
 حمايهههههة فهههههي المختصهههههة الهيئهههههات ددهاتحهههههو  تقّررهههههها التكهههههاليف ههههههذهو تفاقمه، وهههههه انتشهههههار منهههههعو  ثو التلههههه

 هههههههذا مههههههن فلسههههههفتها تسههههههتمدو  أساسههههههها Ecotax الخضههههههراء الجبايههههههة تجههههههد الشههههههأن هههههههذا فههههههيو ،172البيئهههههة
 منّظمهههههههة أعمهههههههال بمناسهههههههبة 1972 سهههههههنة مهههههههرة لو أل ظههههههههر الهههههههذي( يهههههههدفع ثو الملههههههه) العهههههههالمي المبهههههههدأ
 173.االقتصادية األمنو  نو التعا
 :البيئة حماية في الفردية المصلحة مبدأ -6
 ألجههههههزة إلهههههى ءو الّلجههههه فهههههي المجهههههّردة بصهههههفتهم لألفهههههراد الحهههههق إعطهههههاء علهههههى المبهههههدأ ههههههذا مو يقههههه  

 الشهههههههعبية ىو الهههههههدعا شهههههههكل الحهههههههق ههههههههذا يتخهههههههذو البيئية، األضهههههههرار عهههههههن الهههههههّدفاع أجهههههههل مهههههههن القضهههههههائية
Actions populaires المبهههههههدأ ههههههههذا يسهههههههتمدو اإلسالمية، الشهههههههريعة فهههههههي فهههههههةو المعر  الحسهههههههبة فكهههههههرة وأ 
 تفههههههههّرق ال عهههههههههاو قو  عنههههههههد Environmental damages البيئيههههههههة ضههههههههراراأل أن نو كهههههههه مههههههههن أساسههههههههه
 لهههههةو د إقلهههههيم بهههههين تفهههههرق ال طبيعتهههههها فهههههي حركيهههههة األخطهههههارو  األضهههههرار ههههههذه ألن آخهههههر،و  إنسهههههان بهههههين
 شهههههرق بو جنههههه لو د كهههههل غطّهههههى الهههههذي الكثيهههههف الهههههدخان ذلههههه  مثهههههالو  آخهههههرو  شهههههخص بهههههين وأ أخهههههرىو 
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 مكههههني ،174فقههههط المنطقههههة لو د حههههدأ فههههي لمطههههاط غابههههات حههههرق عههههن نجههههم الههههذيو  1997  سههههنة آسههههيا
 175: اآلتي خالل من بذلها اجبو ال دو الجه أهم إيراد
 مههههههههن اعو األنهههههههه سههههههههائر بقههههههههاء تههههههههأمينو اع،و األن كافههههههههة علههههههههى المحافظههههههههةو  جيو لههههههههو البي عو التنهههههههه قضههههههههية-

 .النباتاتو  اناتو الحي
 لحيهههههههةا الطبيعيهههههههة اردو المههههههه اسهههههههتغالل فهههههههي المتمثلةو المسهههههههتدامة، التنميهههههههةو  اإلنتاجيهههههههة بمبهههههههدأ االلتهههههههزام-

 .ةالمختلف البيئية األنظمة دعمو  األمثل استغالل
 هاعهههههههههو أن بكافهههههههههة البيئهههههههههي ثو التلههههههههه ياتو مسهههههههههت تخفهههههههههيض وأ لمنهههههههههع المتدرجهههههههههة التو المحههههههههها اسهههههههههتمرار-
 .أشكالهو 
 .الطبيعية البيئة لحماية اإلرشادية األنظمة ضعوو  ليو الد ضو التفاو  نو التعا تزكية-
 تحهههههههت ليو الهههههههد البيئهههههههي قهههههههفو الم ضهههههههعوو  لمهنيهههههههةاو  العلميهههههههة بهههههههها مو تقههههههه التهههههههي المسهههههههاهمات تعزيهههههههز-

 .الطبيعة
 .خبيرةو  متخصصة ليةو د مؤسسات اسطةو ب المستمرة-
 .ميةو حكو  فردية دو جهو  مساهماتو  صناديق خالل من البيئة برام  يلو تم -
 طناتو بالمسههههههت العنايههههههةو المهنية، الصههههههحةو  السههههههالمة بههههههرام  خههههههالل مههههههن اإلنسههههههان بصههههههحة االهتمههههههام-

 .البشرية
 .نةو متعاو  متخصصة آليات لو الد مختلف بين البيئية الحمايةو  نو التعا  برام نشر-
 (.البراكينو  الجفاف الزالل، الفيضانات،)  الطبيعية ارثو الك اجهةو بم الكفيلة الخطط ضعو -
 الريهههههههاحو  الشهههههههمس مهههههههن الناتجهههههههة البديلهههههههة بالطاقهههههههة عيهههههههةو بالت تتعلهههههههق إعالميهههههههة بهههههههرام  بهههههههثو  إنتهههههههاج-

 . رخيصتينو  دائمتينو  نظيفتين طاقتين باعتبارهما
 إنتاجيهههههة كمصهههههادر اعتبارههههههاو  الزراعيهههههة المخلفهههههات كهههههذل و  المنزليهههههة النفايهههههات مهههههع التعامهههههل كهههههذل و -
عادةو  يرو التد لعمليات بإخضاعها ذل و  اقتصاديةو   .أمثل اقتصادي بشكل االستخدام ا 
 ميههههههههههةاإلعالو  الفنيههههههههههة المسههههههههههاعدةو البيئي، التعلههههههههههيمو  التههههههههههدريب بههههههههههرام  تنفيههههههههههذو  تخطههههههههههيطو  تصههههههههههميم-

 .المختلفة الشعبية الفئاتو  للقطاعات
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 :البيئة حماية أساليب-1-4
 : التشريعي اإلطار ءو ض في البيئة حماية أساليب -1-4-1

 فو الظهههههر و  العربيهههههة لو الهههههد معظهههههم فهههههي بهههههها لو المعمههههه المعهههههايير بهههههين المالئمهههههة تحقيهههههق إلهههههى السهههههعي-
 معظهههههم فهههههي المطبقهههههة انينو القهههههو  اتالتشهههههريع تحهههههديثو  المتاحهههههة االقتصهههههاديةو  الفنيهههههة القهههههدراتو  البيئيهههههة

 .الجديدة البيئية التغيرات اجهةو م في الفاعلية لها يتسنى كي لو الد
 بههههههاتو العق جعههههههلو  نيههههههةو القان اإلجههههههراءات تسههههههريعو  التنفيههههههذو  الرقابههههههة أجهههههههزة كفههههههاءة رفههههههع إلههههههى السههههههعي-

 إمههههام البههههاب يغلههههق بحيههههث دهو بنههههو  التشههههريع صو نصهههه فههههي الثغههههرات سههههد خههههالل مههههن رادعههههة، ضههههةو المفر 
 . ثو التل خطر اجهةو م في التشريعاتو  انينو الق رو د إضعاف إلى أدت التي االستثناءات

 أنظمههههة تنفيههههذ بههههها المنههههاط التنفيذيههههة األجهههههزة دعههههمو  التنسههههيقيةو  التشههههريعية األجهههههزة اسههههتكمالو  إنشههههاء-
 المحافظههههههةو  المراقبههههههةو  للرصههههههد إمكانيههههههات مههههههن تحتاجههههههه مهههههها فيرو ت،و البيئههههههة حمايههههههة اعههههههدو قو  مقههههههاييسو 

 بكافهههههة اإلحاطهههههة حسهههههن عنصهههههري اعهههههدهو ق فهههههي افرو يتههههه متكامهههههل تشهههههريعي غطهههههاء ضهههههعوو  البيئهههههة علهههههى
 .اجهةو الم إجراءات فعاليةو  المشكلة إبعاد
دخهههههههههالو  الحاليهههههههههة التشهههههههههريعاتو  انينو القههههههههه يرو تطههههههههه-  االسهههههههههتجابة يضهههههههههمن بمههههههههها عليهههههههههها التعهههههههههديالت ا 

 مهههههاو  جيهههههةو لو االيك الهههههنظم علهههههى المحافظهههههة كهههههذل و  التنميهههههة أنشهههههطة فهههههي المسهههههتمر سهههههعو الت لمتطلبهههههات
عهههههادةو  يو الحيههههه المحهههههيط لعمهههههل األساسهههههية العمليهههههات مهههههن بهههههها يتصهههههل  بمههههها البيئيهههههة انينو القههههه صهههههياغة ا 
 مهههههن ذلههههه و  العالقهههههة ذات ليهههههةو الد االتفاقيهههههات فهههههي المشهههههاركةو  البيئهههههة لحمايهههههة ليو الهههههد نو التعههههها يعهههههزز
 :خالل

 المسههههههتمرة التنميههههههة قيههههههقبتح يتعلههههههق فيمهههههها لو الههههههد بههههههين المتبادلههههههة لياتو المسههههههؤ و  قو بههههههالحق االعتههههههراف-أ
 مبههههههادئ إعههههههالن خههههههالل مههههههن ذلهههههه  لتحقيههههههق االلســــــكو تسههههههعىو  لياتو المسههههههؤ و  قو الحقهههههه هههههههذه احتههههههرامو 

 العهههههابر ثو التلههههه علهههههى الرقابهههههةو  اءو الههههههو  البيئهههههة حمايهههههة مجهههههاالت فهههههي لو الهههههد جميهههههع بهههههين عليهههههها متفهههههق
 .دو للحد
 .المستمرة ةالتنمي لتحقيق بينها فيما لو الد من لةو د كل  و لسل جديدة اعدو ق تطبيق-ب
 .المستمرة التنمية لتعزيز القائمة االتفاقياتو  انينو الق تطبيق نطاق سيعو تو  تعزيز-ج

 

 



 وآلياتها في الجزائر البيئة حماية                :            الثالث الفصـل

 

149 
 

 :االيكولوجي اإلطار ضوء في البيئة حماية أساليب 1-4-2
 بحيهههههث الصهههههناعية عاتو المشهههههر  لمنهههههاطق السهههههليم العمرانههههي التخطهههههيط فهههههي العلمهههههي بو األسهههههل اعتمههههاد-

 السههههيارات عههههادمو  ضههههاءو الضو  اءو بههههاله المتصههههل البيئههههة ثو تلهههه مههههن تحههههد التههههي االعتبههههارات فيههههه يراعههههى
 .القمامة من التخلص على العملو 
 فههههههههي غرسههههههههها هندسههههههههةو  الخضههههههههراء باألحزمههههههههة االهتمههههههههام تكثيههههههههفو  الريههههههههاح حركههههههههة نظههههههههام ظيههههههههفو ت-

 .المدن ولج العالية ثو التل نسبة من الحد في يسهم بها الصناعية المناطق
 مههههههع أفضههههههل صههههههحيةو  مناخيههههههة فههههههاو ظر  لههههههها تكفههههههل التههههههي المسههههههاحات فههههههي السههههههكن منههههههاطق زيههههههعو ت-

 بهههههههههها البشههههههههرية الكثافهههههههههةو  األرض السههههههههتعماالت عيو ضهههههههههو المو  الههههههههدقيق العمرانهههههههههي التخطههههههههيط مراعههههههههاة
 نطههههههاق لكههههههل ريةو الضههههههر  الخههههههدمات جميههههههع فيرو تهههههه علههههههى يسههههههاعد بمهههههها( تجاريههههههة -صههههههناعية -سههههههكنية)

 .عمراني
 اءو الهههههههه ثو لتلههههههه المهههههههدمرة اآلثهههههههار لتجنبهههههههها السهههههههريعة غيهههههههر الطهههههههرق عهههههههن السهههههههكنية المنهههههههاطق إبعهههههههاد-

 . األتربةو  بالغازات
 الغههههههازاتو  األتربههههههة مههههههن والجهههههه تصههههههفية فههههههي الحديثههههههة الصههههههحية األسههههههاليبو  سههههههائلو ال مههههههن اسههههههتفادة– 
عطهههههاءو   العمليهههههات لههههههذه مههههها بقهههههدر السهههههاحاتو  ارعو الشههههه تعبيهههههدو  الفارغهههههة األراضهههههي بتشهههههجير االهتمهههههام ا 

 .اإلنسان قيمةو  أهمية من
 بالغهههههازات المدينهههههة وجههههه ثو تلههههه مهههههن للحهههههد متعاقبهههههة أبعهههههاد علهههههى ميكانيكيهههههة وأ بنائيهههههة اجزو حههههه إنشهههههاء-
 .الدخانو 
 المعههههدن دو جههههو  أن حيههههث للبيئههههة الطبيعيههههة اردو المهههه اسههههتغالل عنههههد اإلقليمههههي التخطههههيط علههههى التركيههههز-
 . االقتصادية الناحية من استغالله صالحية على كافيا دليال يعتبر ال ذاته حد في
 مهههههههب فههههههي اقعههههههةو الو  جيهههههههو الت صههههههحيحة غيههههههر الصههههههناعية المنههههههاطق فههههههي الصههههههناعي والنمهههههه تجميههههههد-

 .الريح
 المدينههههههههة أطههههههههراف فههههههههي صههههههههغيرة صههههههههناعية منههههههههاطق فههههههههي الخفيفههههههههةو  الحرفيههههههههة الصههههههههناعات تجميههههههههد-
 :مايلي المدن داخل الصناعية المناطق في يراعى أنو  خارجهاو 
 .الرياح منصرف في نو تك أن*
 .والنم قليلة وأ الثابتة شبه امشهاهو  وأ المدينة أطراف في نو تك أن*
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 .الخضراء األراضي من كبيرة بمساحات المدينة عن منفصلة نو تك أن*
 .الصناعية للمناطق المقابلة ام و اله في البناء تحريم*
 رو تهههههده منهههههعو  رةو المتهههههده المراعهههههي إلنعههههها  المناسهههههبة التقنيهههههات اسهههههتعمالو  الكفيلهههههة سهههههائلو ال اتخهههههاذ*

 .األرض حالة
 :التنموي اإلطار ضوء في بيئةال حماية أساليب 1-4-3
 كفالههههة ثههههم مههههن ،المقبلههههةو  الحاليههههة لألجيههههال مناسههههبة بيئههههات ضههههمان عههههن ليتهاو بمسههههؤ  لو الههههد اعتههههراف-

 أن فهههههي حقههههههمو  الطبيعيهههههة اردو المهههههو  البيئهههههة حالهههههة لو حههههه مهههههاتو المعل إلهههههى لو صهههههو ال فهههههي األفهههههراد حهههههق
 هامههههة أثههههارا تتههههر  أن ليحتمهههه التههههي األنشههههطة بشههههان القههههرار صههههنع عمليههههة فههههي او يشههههارك أنو  او يستشههههار 
 فههههههي خطيههههههرة ألثههههههار بيئههههههتهم وأ صههههههحتهم تتعههههههرض قههههههدو أ تعرضههههههت الههههههذين هههههههؤالء حههههههقو  البيئههههههة علههههههى
 .نيةو القان لو الحل إلى ءو اللج
 جيههههههههاو لو التكنو  المشههههههههاريعو  السياسههههههههات مسههههههههاهمة لضههههههههمان البيئههههههههي لألثههههههههر تقييمههههههههات إجههههههههراء اشهههههههتراط-

 .المستمرة التنمية تحقيق في الرئيسية الجديدة
 انهههههاتو الحيو  النباتهههههات اعو أنههههه جميهههههع بقهههههاء ضهههههمان طريهههههق عهههههن جيو لهههههو البي عو التنههههه علهههههى ظهههههةلمحاف-ا
 .الطبيعية ائلهاو م في عليها المحافظة تعزيزو 
 الههههههنظمو  الحيههههههة الطبيعيههههههة اردو المهههههه اسههههههتغالل فههههههي لالسههههههتمرار القابههههههل األمثههههههل العائههههههد مبههههههدأ مراعههههههاة-

 دو الجههههههههه ميههههههههدان فههههههههي ميههههههههةو كالح غيههههههههر المنظمههههههههاتو  المحلههههههههى المجتمههههههههع رو د تنشههههههههيطو  جيههههههههةو لو االيك
 .ثو التل من البيئة لحماية الداعمةو  الرامية

 سياسههههههههاتهاو  برامجههههههههها لتنفيههههههههذ منظماتهههههههههاو  ميو الحكهههههههه الههههههههدعمو  رةو المشههههههههو  الخبههههههههرة مصههههههههادر فيرو تهههههههه-
 المشههههههكالت نو تكهههههه أالو ، معدالتههههههه مههههههن الحههههههدو  ثو التلهههههه مكافحههههههة فههههههي أهههههههدافها يحقههههههق بمهههههها مةو المرسهههههه

 متداخلهههههة مركبهههههة مشهههههكلة أنهههههها حيهههههث حهههههدهاو  الصهههههحة زارةو  ليةو مسهههههؤ  الحضهههههرية بالمنهههههاطق الصهههههحية
 .العناصر

 ضهههههههاعو األو  فو الظهههههههر  لمقابلهههههههة أساسهههههههية إسهههههههتراتيجية االجتمهههههههاعي الهههههههدعم بهههههههرام  نو تكههههههه أن يتعهههههههين-
 األكثهههههههر الجماعهههههههات تحديهههههههد مهههههههع الصهههههههحية المشهههههههكالتو  يةو العضههههههه لألمهههههههراض المؤديهههههههة االجتماعيهههههههة
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 للتههههههدخل حاجههههههة األكثههههههر أي بالمدينههههههة ثو تلههههههال امههههههلو الع عههههههن الناشههههههئة لألمههههههراض للتعههههههرض اسههههههتهدافا
 176.منها قايتهمو ل
 تسههههههههتدعيها التهههههههي الصههههههههحية المتطلبهههههههات إلهههههههى التنبيههههههههه تسهههههههتهدف الصهههههههحية للتربيههههههههة بهههههههرام  ضهههههههعو -

 بههههالمراكز الصههههحية المشههههكالت مههههن الكثيههههر إليههههها دو يعهههه التههههيو  الحيههههاة نمههههط فههههي المتسههههارعة التو التحهههه
 .الحضرية

 إليههههههها تسههههههتند التههههههي ضههههههاعهاو أو  البيئيههههههة مههههههاتو المعل جمههههههع لههههههنظم خاصههههههة يههههههةو لو أو  أهميههههههة إعطههههههاء-
 عاتو مشهههههر  سهههههائرو  ثهههههةو المل البيئهههههة ضهههههاعو أ عهههههن الناشهههههئة الصهههههحية المشهههههكالت فهههههي الهههههتحكم عمليهههههات

 .المهمة هذه في تستهدف التي التقييماتو  ثو البح
 ثو التلهههههه مههههههن البيئههههههة حمايههههههة تسههههههتهدف البيئيههههههة المشههههههاكل لمعالجههههههة المعههههههالم اضههههههحةو  سياسههههههة ضهههههعو -
 لحمايههههههة الالزمههههههة طنيههههههةو ال اإلمكانيههههههات دعههههههمو  تنميههههههةو  البشههههههريةو  الطبيعيههههههة اردو المهههههه علههههههى ةالمحافظههههههو 

 .البيئة مع المتالئمة ثةو ر و الم بالتقنيات االهتمام مع سالمتها ضمانو  البيئة
عطاؤههههههههاو  البيئيهههههههة االعتبهههههههارات مراعهههههههاة-  جميهههههههع فهههههههي االعتبهههههههارات ههههههههذه دمههههههه و , متقدمهههههههة يهههههههاتو لو أ ا 

 الشهههههههامل التخطهههههههيط مهههههههن يتجهههههههزأ ال جهههههههزءا البيئهههههههي التخطهههههههيط عهههههههلجو  التخطهههههههيط ياتو مسهههههههتو  مراحهههههههل
 تهههههنجم التهههههي السهههههلبية اآلثهههههار لتفهههههادي العمرانيهههههةو  الزراعيهههههةو  الصهههههناعية المجهههههاالت جميهههههع فهههههي للتنميهههههة
 بمههههها البيئهههههةو  االقتصهههههادية امهههههلو الع بهههههين ازنو التههههه بالحسهههههبان األخهههههذ مهههههع االعتبهههههارات ههههههذه إهمهههههال عهههههن

 .الشاملة التنمية تحقيق يضمن
 التنميههههههههة عاتو لمشههههههههر  السههههههههلبية التههههههههأثيرات لمنههههههههع األعضههههههههاء لو الههههههههد تبههههههههذلها التههههههههي دو الجههههههههه تنسههههههههيق-
 .رةو المجا لو بالد البيئة على لو الد إحدى بها مو تق التي التصنيعو 
 عيو الهههههههه ىو مسهههههههت رفههههههههع علهههههههى غيرهههههههههاو  الدراسهههههههية المنهههههههاه و  اإلعههههههههالم سهههههههائلو  خههههههههالل مهههههههن العمهههههههل-

 الفرديهههههههههة ليةو بالمسهههههههههؤ  رو الشهههههههههع غهههههههههرسو  تنميتههههههههههاو  حمايتهههههههههها رةو ضهههههههههر و  البيئهههههههههة بقضهههههههههايا المجتمعهههههههههي
 .عليها المحافظةو  لتقديرها الجماعيةو 
 الخبهههههرةو  الكفهههههاءة مهههههن عاليهههههة مرحلهههههة إلهههههى البيئهههههة نو شهههههؤ  عهههههن ليةو المسهههههؤ  البشهههههرية ىو بهههههالق لو صهههههو ال-
 مهههههههن االسهههههههتفادة مهههههههع اإلقليمهههههههيو  المحلهههههههي ىو المسهههههههت علهههههههى التهههههههدريبو  اإلعهههههههداد خطهههههههط بهههههههدعم ذلههههههه و 

 لو الهههههههههههههد فهههههههههههههي تعقهههههههههههههد التهههههههههههههي بالبيئهههههههههههههة المتعلقهههههههههههههة الجتماعهههههههههههههاتاو  اتو النهههههههههههههدو  التدريبيهههههههههههههة راتو الهههههههههههههد

                                                           

 .1999.,1،ط االمنية العلوم اكاديمية نايف جامعة-تكاملي انساني مدخل-العربية البيئة حماية اساليب:النكالوي داحم176 
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 عمليههههههة فههههههي اسههههههتخدامهاو  اإلقليميههههههة البيئيههههههة مههههههاتو المعل تبههههههادلو  جمههههههعو  بحصههههههر األعضههههههاء،االهتمام
 .التخطيط

جههههههههراءو  العلمههههههههي البحههههههههث تشههههههههجيعو  األعضههههههههاء لو الههههههههد بههههههههين التنسههههههههيق-  علههههههههى للتعههههههههرف الدراسههههههههات ا 
 التكهههههرار لتفهههههادي المجهههههاالتو  يهههههاتو لو األ حديهههههدت مهههههع المنطقهههههة منهههههها تعهههههاني التهههههي البيئيهههههة المشهههههكالت

عههههههدادو  اجيههههههةو االزدو   األعضههههههاء لو الههههههد فههههههي البيئههههههة حمايههههههة مجههههههاالت فههههههي فرةو المتهههههه بههههههالخبرات دليههههههل ا 
 .ريةو د رةو بص الدليل هذا تحديث يتم أن على
 طنيهههههههة،االلتزامو ال التنميهههههههة خطهههههههط فهههههههي يهههههههةو لو كأ البيئهههههههة إدارة مجهههههههال فهههههههي التفنيهههههههدو  التخطهههههههيط دعهههههههم-

 .البيئية ضاعو األ لتعزيز ذل و  األمد يلةو ط خطة في اردو الم استخدام رشيدبت السياسي
 تهههههأخير إلهههههى تهههههؤدي التهههههيو  البيئيهههههة الخهههههدمات إدارة مركزيهههههة فهههههي تتمثهههههل التهههههي المؤسسهههههة دو القيههههه إزالهههههة-

 جمههههعو  الصههههحي كالصههههرف المههههدن فههههي األساسههههية الخههههدمات كفههههاءة رفههههع علههههى العمههههلو القرارات، اتخههههاذ
 .الريفية المناطق إلى لخدماتا هذه صيلو تو  النفايات

 البيئيههههههههههههة المؤسسهههههههههههات بهههههههههههين االختصاصهههههههههههات تنهههههههههههازعو  التعدديهههههههههههة مهههههههههههن التقليهههههههههههل علهههههههههههى العمهههههههههههل-
 اإلذعههههههان مراقبههههههةو  المصههههههدر مقههههههاييسو  للبيئيههههههة عيههههههةو الن دةو للجهههههه البيئيههههههة المقههههههاييس يرو تطو التنفيذيههههههة،

 .المتخصصة ادرو الك تدريبو  المستمر البيئي الرصد برام  إنشاء طريق عن
يجهههههههادو  البيئيهههههههة الخهههههههدمات تشهههههههغيل مجهههههههاالت فهههههههي اإلدارة يرو تطهههههههو  الفنيهههههههة الكفهههههههاءة رفهههههههع-  مؤشهههههههرات ا 
 .البيئة حمايةو  اردو الم نو صو  والنم رصد يمكن حتى التنمية الستمرارية ميةو ق
 ميهههههةو الحك غيهههههر البيئهههههة حمايهههههة جمعيهههههات إنشهههههاء تشهههههجيعو  البيئيهههههة التربيهههههةو  عيهههههةو الت بهههههرام  يرو تطههههه-
 كعنصهههههر عيهههههةو التط المبهههههادرة علهههههى التركيهههههزو  القهههههرار فهههههي المشهههههاركة ىعلههههه حفهههههزهمو  اطنينو المههههه حهههههثو 

 .البيئة مشاكل حل في اطنينو الم نو لتعا فعال
 الكفيلهههههة اإلجهههههراءات التخهههههاذ القهههههرار لصهههههانعي فيرههههههاو تو  الالزمهههههة البيئيهههههة مهههههاتو المعل اعهههههدو ق يرو تطههههه-

 .بينها طهاربو  طنيةو الو  ليةو الد البيئية ماتو المعل بشبكات االهتمامو  البيئة لحماية
 البيئيهههههة باالعتبهههههارات األخهههههذ نو د اإلنتهههههاج تكثيهههههف راءو  السهههههعي عهههههدمو  المسهههههتدامة بالتنميهههههة االهتمهههههام-
 .االستيعابو  التكيف على اردو الم قدرةو 
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 الخبههههههرات تبههههههادل ذلهههههه  يشههههههملو  البيئههههههة حمايههههههة مجههههههاالت فههههههي لو الههههههد بههههههين التنسههههههيقو  نو التعهههههها دعههههههم-
 البيئيهههههههة المراقبهههههههةو  الرصهههههههد مجهههههههاالت فهههههههي العالميهههههههةو  يميهههههههةاإلقل البيئهههههههة إدارة بهههههههرام  لتعزيهههههههز اردو المهههههههو 
دارةو   .المبيداتو  الكيميائية ادو الم استخدام ترشيدو  النفايات ا 
 : القيمي اإلطار ضوء في البيئة حماية أساليب 1-4-4
 يصههههيب لمهههها األساسههههي المصههههدر داخلههههها الحيههههاة رو تههههدهو  تههههدنيو  البيئههههة ثو تلهههه بههههان القناعههههة تأصههههيل-

 .ضعهو  إهانة من اإلنسان
 فهههههي المحافظهههههةو  التقهههههديرو  االحتهههههرام مفهههههاهيم إلهههههى تسهههههتند التهههههي يهههههةو المعن األخالقيهههههة الداللهههههة ترسهههههيب-

 جههههههدانوو  ضههههههمير فههههههيو  بههههههها جههههههدو ي التههههههي بالبيئههههههة صههههههلته فههههههي الجماعههههههة وأ الفههههههرد يأتيههههههه  و سههههههل كههههههل
  .باإلجمال المجتمع

 مههههن دالههههةو  حضهههارية قيمههههة هههههي مههها بقههههدر فحسههههب ماديهههة كقيمههههة ال البيئههههة رؤيهههة أهميههههة علههههى التأكيهههد-
 يجعلهههههها بمههههها،المجتمعات مهههههن مجتمهههههع بلغهههههه الهههههذي الرقهههههى مبلههههه  علهههههى هريهههههةو الجو  األساسهههههية الهههههداالت

 .يةو هو  حضارةو  لتاري  رمزا
 ونحههههه علهههههى تلقينهههههها يسهههههتوجب بحيهههههث البيئيهههههة التربيهههههة مهههههادة تهههههدريس هريهههههةو جو  أهميهههههة علهههههى التأكيهههههد-

 تنشههههه و  معهههههها يتحهههههدو  الهههههدارس– انجهههههدو  فهههههي تترسهههههب التعليميهههههة المراحهههههل كهههههل فهههههي قضهههههاياها يجعهههههل
 .لديه قيمتها اءمو يت- بما معها يتفاعل تجعله التي المحلية الهيئة وأ المكان عاطفة لديه
 بيهههههان فهههههي هريهههههاو ج راو د الثقافهههههةو  االجتمهههههاعو  األخهههههالقو  الهههههدينو  اإلعهههههالمو  التربيهههههة لرجهههههال نو يكههههه أن-

 قطههههههاع ألي عمرانههههههي يطتخطهههههه أي ئهاو ضهههههه فههههههي يجههههههري أن يتعههههههين التههههههي القيمههههههة األسههههههسو  الههههههدعامات
 .المجتمع قطاعات من
 : ليو الشم اإلطار ءو ض في البيئة حماية أساليب -1-4-5

 : يينو مست في ليو الشم اإلطار ءو ض في البيئة حماية أساليب تتجلى
 ليهههههةو الدو  ميههههةو القو  اإلقليميههههةو  المحليهههههة المحافههههل قبههههل مهههههن لههههةو المبذ دو الجههههه بهههههين التكامههههل ىو مسههههت-1
 .البيئي ثو تلال مكافحة ميدان في
 أشهههههارت التههههي المختلفههههة األطههههر إليههههها اسههههتندت التهههههي العناصههههرو  الههههدعامات بههههين التركيههههب ىو مسههههت-2

 177.مكافحتها أساليبو  ثو التل بظاهرة عالقتها في الدراسة إليها
 

                                                           
 . السابق النكالوي،المرجع احمد177
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 : البيئة حماية أهداف-1-5
 التههههههي البيئههههههة حمايههههههة بههههههأن يظهههههههر فإنههههههها ، البيئههههههة بحمايههههههة للمقصههههههود تطرقنهههههها مههههههن انطالقهههههها

 :  التالية األهداف تحقيق إلى تصبو مجملها في وفإنها والباحثون العلماء بها دىنا

 إلهههههى تهههههؤدي قهههههد التهههههي األنشهههههطة مهههههن اإلنسهههههان فيهههههه يعهههههي  الهههههذي الطبيعهههههي الوسهههههط علهههههى المحافظهههههة-
 عليها القضاء إلى يؤدي أو البشرية الحياة يهدد نحو على الطبيعي التوازن اختالل

 بهههههين االنسهههههجام يتحقهههههق حتهههههى البيئهههههي التهههههوازن علهههههى المحافظهههههة إلهههههى تههههههدف البيئهههههة حمايهههههة أن كمههههها-
 178. البيئي التوازن لقانون وفقا المختلفة ومكوناتها عناصرها

عادة تقنيهههههة وسهههههائل إيجهههههاد طريهههههق عهههههن الطبيعيهههههة المهههههوارد اسهههههتنزاف تقليهههههل-  مهههههن االسهههههتفادة حديثهههههة،وا 
 179 .بديلة موارد عن والبحث الموارد

 مههههن الههههتخلص مههههن البيئههههة تمكههههن درجههههة إلههههى المختلفههههة اإلنسههههان شههههطةأن عههههن النههههاجم التلههههوث معالجههههة-
 .الذاتية التقنية طريق عن التلوث

 العمرانههههههي التوسهههههيع مهههههن بالحههههههد وذلههههه  الرعويهههههة الزراعيههههههة األراضهههههي إنتاجيهههههة رفههههههع علهههههى المحافظهههههة-
نشهههههههاء  البريهههههههة والنباتهههههههات الحيوانهههههههات علهههههههى المحافظهههههههةو  الجديهههههههدة الزراعيهههههههة األراضهههههههي فهههههههي الطهههههههرق وا 

 .باالنقراض المهددة اوخصوص

 مهههههههع والخبهههههههرات المعلومهههههههات تبهههههههادلو  النهههههههاجم التلهههههههوث معالجهههههههة مسهههههههؤولية التلهههههههوث مسهههههههببي لتحميهههههههل-
 .البيئة مجال في الدول جميع

 .الذرية والطاقة الحجري والفحم البترول استنزاف من للحد للطاقة بديلة مصادر استعمال-

 الحفهههههاظ فهههههإن فيها،وعليهههههه، تتهههههراكم وال لبيئهههههةا فهههههي بسههههههولة تحلهههههل التهههههي الكيماويهههههة المهههههواد اسهههههتعمال-
 180:هي أساسية متطلبات بثالثة االلتزام يحتم البيئة على

                                                           

 وعلوم االقتصادية علوم ،كلية ومالية نقود فرع التسيير علوم في ماجستير ،مذكرة المستدامة التنمية إطار في البيئة إشكالية سعاد رزاي178 
  .31ص 2008 الجزائر ،جامعة التسيير

 .4:  ص ذكره، سبق مرجع  WWW.3lom4all.com/vb/3lom4ll 695 :وني االلكتر الموقع -179 
-267: ص ص ،2005 مصر،/ كتدريةاإلس للطباعة ماس شركة ،7البيئة سلسلة ،األنظف اإلنتاج نحو البيئة إدارة طاحون، زكريا -180

268. 

http://www.3lom4all.com/vb/3lom4ll
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 بسهههههههرعة إههههههههدارها بعهههههههدم المتجهههههههددة،وذل  غيهههههههر البيئيهههههههة المهههههههوارد واسهههههههتهال  اسهههههههتخدام فهههههههي الترشهههههههيد-
 غيههههههر البيئيههههههة المههههههوارد مههههههن مرشههههههد قههههههدر باسههههههتخدام التنميههههههة هههههههدف تحقيههههههق يمكههههههن بينمهههههها داع وبههههههدون

 .للحاجة وفقا متجددةال

 إنتاجيههههههة، ومخلفههههههات نفايههههههات مههههههن فيههههههها يقههههههذف مهههههها هضههههههم علههههههى وقههههههدرتها فرصههههههتها البيئههههههة إعطههههههاء-
 الوعههههاء فههههي بههههها يلقههههي االفتراضههههي عمرههههها أو العاملههههة حياتههههها انتهههههاء بعههههد منههههها الههههتخلص يههههتم عنههههدما
 : مايلي على تشتمل البيئة حماية بأن يرى من هنا ،و  أصال المتضخم البيئي

 . البيئة عوامل لبعض الضارة التأثيرات من البشرية المجتمعات ايةقو -1

 . الضار اإلنساني النشاط من وعالميا محليا البيئة وقاية-2

 . اإلنسان ورفاهية لصحة وتطويعها البيئة نوعية تحسين-3

 البيئهههههة حمايهههههة فكهههههرة تبنهههههى ،عنهههههدما األههههههداف مهههههن مجموعهههههة سهههههطر قهههههد الجزائهههههري والمشهههههرع
 هههههذا مههههتن فههههي صههههراحة وذكرههههها األهههههداف هههههذه ضههههمن إنههههه بههههل بههههها خاصهههها قانونيهههها نصهههها لههههها وأفههههرد
 إطهههههار فهههههي البيئهههههة بحمايهههههة المتعلهههههق 03/10 قهههههانون مهههههن 02 المهههههادة إليهههههه أشهههههارت مههههها ،ههههههذا الهههههنص
 :يأتي ما إلى ، المستدامة التنمية إطار في البيئة حماية تهدف"المستدامة،حيث التنمية

 شههههروط بتحسههههين مسههههتدامة وطنيههههة تنميههههة ترقيههههةو  البيئههههة تسههههيير وقواعههههد األساسههههية المبههههادئ تحديههههد -
صالح سليم معيشي إطار ضمان على ،والعمل المعيشة  . المتضررة األوساط وا 

 اسهههههههههههتعمال ،وكهههههههههههذل  المتهههههههههههوفرة الطبيعيهههههههههههة للمهههههههههههوارد العقالنهههههههههههي اإليكولهههههههههههوجي االسهههههههههههتعمال ترقيهههههههههههة-
 .نقاء األكثر التكنولوجيات

 علهههههههى الحفهههههههاظ بضهههههههمان ،وذلههههههه  بالبيئهههههههة الالحقهههههههة ضهههههههرارواأل التلهههههههوث أشهههههههكال كهههههههل مهههههههن الوقايهههههههة-
صهههههههالح وناتههههههههامك  الجمههههههههور ومشهههههههاركة والتحسهههههههيس اإلعهههههههالم تهههههههدعيمب وذلههههههه  المتضهههههههررة األوسهههههههاط وا 

 . البيئة حماية تدابير في المتدخلين ومختلف
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 :البيئة حماية آليات- ثانيا
 :البيئة لحماية نيةو القان اآلليات -2-1

 نيههههههةو قان أنظمههههههة ضههههههعو  إلههههههى لو بالههههههد أدت اإلنسههههههانية البيئههههههة ددتههههههه التههههههي األخطههههههار زيههههههادة إن
 فراغههههههاً  الجزائههههههر عرفههههههت ،حيههههههث البيئيههههههة انينو القهههههه مههههههن العديههههههد فصههههههدرت البيئيههههههة األخطههههههار اجهههههههةو لم
 جعههههل ممهههها االسههههتقالل، بعههههد االقتصههههاديةو  االجتماعيههههة الحيههههاة انههههبو ج جميههههع مههههن مؤسسههههاتياً و  نًيههههاو قان

 يتعهههههارض فيمههههها إال الفرنسهههههية انينو القههههه اسهههههتعمال يمهههههدد 62/157 نو قهههههان جهههههبو بمو  الجزائهههههري المشهههههرع
 مجهههههههال فهههههههي عيهههههههةو ن قفهههههههزة الجزائهههههههر عرفهههههههت الثمانينهههههههات اتو سهههههههن فهههههههي أنهههههههه طنيهههههههة،إالو ال السهههههههيادة مهههههههع

 يعتبهههههر كهههههان الهههههذيو ،1983 سهههههنة البيئهههههة لحمايهههههة نو قهههههان لو أ رو بصهههههد بهههههدأت التهههههيو البيئي، التشهههههريعي
 ههههههذا حهههههدد فلقهههههد البيئهههههة، بحمايهههههة المتعلقهههههة تنظيميهههههةالو  التشهههههريعية مهههههةو للمنظ الرئيسهههههية القاعهههههدة بمثابهههههة
 :هيو  البيئة حماية إليها ترمي التي األساسية األهداف نو القان
 .الطبيعية اردو الم حماية -
 .ثو التل أشكال من شكل كل اتقاء -
 :التالية المبادئ على نو القان هذا يرتكز ذل  عن عيتها،فضالو نو  المعيشة إطار تحسين -
 .طنيو ال التخطيط في البيئة حماية االعتبار بعين األخذ رةو ضر  -
 .البيئة حماية متطلباتو  االقتصادي والنم متطلبات بين ازنو الت تحقيق -
 .البيئة في المشاريع إدراج طو شر  تحديد -

 المصههههههنفة المنشههههههآتو  التههههههأثير مههههههدى دراسههههههات إلههههههى نو القههههههان هههههههذا فههههههي المشههههههرع تعههههههرض كمهههههها
 حمايههههههههههة فههههههههههي للمسههههههههههاهمة جمعيههههههههههات إنشههههههههههاء إمكانيههههههههههة لىعو البيئههههههههههة، بحمايههههههههههة المكلفههههههههههة والجهههههههههههات

 :منها نو القان لهذا تنفيذاً  تنظيمية صو نص عدة صدرتو البيئة،
 تصههههههههههههنيف اعههههههههههههدو لق المحههههههههههههدد 1987ونيههههههههههههو ي 16 فههههههههههههي المههههههههههههؤر  87/143 التنفيههههههههههههذي مو المرسهههههههههههه-

 .الطبيعية المحمياتو  طنيةو ال الحظائر

 المطبهههههههق التنظهههههههيم يضهههههههبط يوالهههههههذ1998 نهههههههوفمبر 03 فهههههههي المهههههههؤر  98/339 التنفيهههههههذي المرسهههههههوم-
 .181لقائمتها والمحدد المصنفة المنشآت على

                                                           
 .240ص1ط الجزائر، ونية، الخلد دار ،الجزائري القانون في وية والكيما االشعاعية المواد من التلوث من البيئة حماية سعيدان، علي181
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 نظراً و البيئههههههههههة، بحمايهههههههههة متعلهههههههههق نو قهههههههههان لو أ رو صهههههههههد مهههههههههن سهههههههههنة نو عشهههههههههر  رو مهههههههههر  بعهههههههههدو 
 إلهههههى المشهههههرع رأى الحضهههههريو  جيو لهههههو التكن رو التطههههه السهههههيما العهههههالم عرفهههههها التهههههي الجديهههههدة للمعطيهههههات

 وليهههههو ي 19 فهههههي المهههههؤر  03/10 نو القهههههان وههههههو  البيئهههههة بحمايهههههة يتعلهههههق جديهههههد نو قهههههان إصهههههدار رةو ضهههههر 
 :في المتمثلةو  البيئة لحماية األساسية المبادئ نو القان هذا حدد لقدو 2003

 .جيو لو البي عو التن على المحافظة مبدأ -
 .الطبيعية اردو الم رو تده عدم مبدأ -
   le principe de substitution االستبدال مبدأ -
 le principe d’intégration  اإلدماج مبدأ - 
 .المصدر عند يةو لو باأل البيئية األضرار تصحيحو  قائيو ال النشاط مبدأ - 
  le principe de précaution الحيطة مبدأ - 
 le principe du pollueur payeur الدافع ثو المل مبدأ -
  le principe d’information et de participation المشاركةو  اإلعالم مبدأ -

 المسهههههتدامة التنميهههههة بالبيئهههههة، يتعلهههههق فيمههههها جديهههههدة تعهههههاريفو  بمفهههههاهيم نو القهههههان ههههههذا جهههههاء لقهههههدو 
 البيئههههي، لإلعههههالم هيئههههة مههههن تتشههههكل التههههيو  البيئههههة تسههههيير اتو أد حههههدد أنههههه ،كمهههها المحميههههة المجههههاالتو 

 بالمؤسسههههات المتعلقههههة هههههيو  الخاصههههة نيههههةو القان األنظمههههة التنميههههة لمشههههاريع البيئيههههة اآلثههههار تقيههههيم نظههههام
 .المحمية مجاالتالو  المصنفة
 بحمايههههههة المتعلههههههق األساسههههههي الههههههنصو  العامههههههة الشههههههريعة يعتبههههههر الههههههذي البيئههههههة نو قههههههان بجانههههههبو 
  :انينو الق هذه بين من البيئة حماية عو ضو م عالجت أخرى انينو ق عدة البيئة،نجد

  الغابات نو قان -
 .المياه نو قان -
 .المناجم نو قان -
 .الصيد نو قان -
 .النفايات نو قان -
 .الصحة نو قان -
 .الثقافي التراث حماية نو قان -
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  .المائيات تربيةو  البحري الصيد نو قان -
 البيئة، حماية مجال في قائيةو ال السياسة تطبيق في اسعةو  بصالحيات البيئية اإلدارة تضطلع

 غير قائيو ال الطابع ذات البيئة اآلليات مختلف إلنجاح األساسية األداة قتو ال نفس في تعد كما
 على لةو الد اعتمدت فقد األحيان معظم في البيئي لإلصالح ثو التل حاالت قابلية لعدم نظراو  الردعي
 النشاطات مستعملي في تتحكمو  خاللها من تراقبو  بالبيئة تمس أضرار ثو حد اتقاء تضمن آليات

 في ذل  يتمثلو  البيئة عناصر لحماية نيةو القان سائلو ال أفضل اإلداري الضبط يمثل حيث الخطرة،
 .المهم قائيو الو  الرقابي رهو د

 اإلداري الضبط نشطات بمقتضاها جسدت سائلو ال من جملة على الجزائري المشرع اعتمد قدو 
 المحافظة أجل من اإلدارة تستعملها التي قائيةو ال اإلجراءات أهم لتحديد سنعمدو البيئة، لحماية الخاص
 .التأثير دراسةو  التقارير نظامو  اإللزامو  الخطر ثم الترخيص نظام من بدءا البيئة، على
 :الترخيص نظام  2-1-1

 ممارسته زو يج ال معيين نشاط بممارسة المتخصصة اإلدارة من الصادر اإلذن وه الترخيص
 نو القان يحددها التي األزمة طو الشر  فرتو ت إذا الترخيص هذا بمنح اإلدارة مو تقو اإلذن، هذا بغير
 تقييد مثل لإلدارة اسعةو  صالحيات بالبيئة المتعلقة أضرار قتلح أن انينو الق تمنح ما كثيراو 182لمنحه
 تمنحها مسبقة إدارية رخصة على لو الحص بو جو ب بالبيئة شأنها من التي التصرفات،و  األعمال بعض
 قائيةو الو  االحتياطية التدابير أخذهو األضرار، تقدير في تقديرية سلطة من به تتمتع ما على بناء اإلدارة
 .المجال هذا في األمثلة من كثير تضمن فقد الجزائري نو للقان بالنسبةو 183المعنيين، طرف من المتخذة

 :البيئة بحماية عالقتهاو  البناء رخصة -أ
 عالقة هنا  أنه ادهو م خالل من يظهر،184التعميرو  بالتهيئة المتعلق90/29نو للقان دةو بالع

 الرقابة عن تدل التي الرخص مأه من الرخصة هذه تعتبرو البناء، رخصةو  البيئة حماية بين ثيقةو 
 من البناء رخصة على لو الحص رةو ضر  على نو القان نفس أكد الطبيعي،كما سطو ال على السابقة
 .للبناء ترميم وأ تعديل أي إدخال وأ جديد بناء إنجاز في  عو الشر  قبل المختصة الهيئة طرف

                                                           
 .11 ص ،  2002المعارف، منشأة االسكندرية، ط، د ،الشريعة ضوء في البيئة حماية قانون الحلو، راغب ماجد182
 242.،ص ذكره سبق مرجع سعيدان يعل183

 بالتهيئة المتعلق  1990ديسمبر  01في المؤر  90/29للقانون والمتمم المعدل  2004غشت  14في المؤر  04/05 رقم القانون184  
  (.2004 غشت 51/15رع ج)والتعمير
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 تمنح نا،و قان مختصة سلطة من الصادر اإلداري القرار نها بأ البناء رخصة تعريف يمكنو 
 إعمال في البدء قبل قائم بناء تغيير وأ جديد بناء بإقامة (ياو معن وأ طبيعيا) للشخص الحق بمقتضاها

 185. العمران نو قان اعدهو ق تحترم أن يجب التي البناء
 الرخصة على لو للحص ط اشتر 03/03 نو القان فإن السياحية المناطق في للبناء بالنسبةو 

 الرخصة على لو الحص إلى باإلضافة بالسياحة المكلف زيرو ال طرف من المسبق الرأي اخذ رةو ضر 
 مو المرس أن كما،186والتعمير التهيئة نو قان طرف من المحددةو  المختصة اإلدارية الهيئة طرف من
 هيو  البناء رخصة على لو للحص فرهاو ت اجبو ال طو الشر  حدد 1991 ماي 28 في المؤر 91/175

 :يلي فيما تتمثل
 الملهف يو يحته أن يجهب الجمههور السهتقبال أو الصهناعي االسهتعمال ذات للمبهاني نسهبةبال-1

 :على
 للشههرب الصههالحة الميههاه جههرو  التدفئههةو  الغههازو  بالكهربههاء ينو التمهه ألجهههزة مختصههر شههرح-
 .يةو التهو  التطهيرو 
 عو نهه تخزينهههاو  يلهاو تحو المصههنفة، المنتجههاتو  ليههةو األ ادو المهه إنتههاج اتو ألد مختصههر شههرح -
 فههي دةو جههو المو  بههالمحيطو  بالزارعههةو  ميههةو العم بالصههحة المضههرة الغازيههةو  الصههلبةو  السههائلة ادو لمهها

 .التصفيةو  التخزينو  المعالجة كمياو  تراتيب و الغازات انبعاثو  قةو المحر  القذرة المياه
 فرهههاو ت اجههبو ال طو الشههر  حههدد 1991 مههاي 28 فههي المههؤر 175 /91 مو المرسه أن كمها-

 :يلي فيما تتمثلو  بناءال رخصة على لو للحص
 لهه المهرخص المسهتأجر وأ كلههو م وأ الماله  طهرف مهن عليهها قهعو م البنهاء رخصهة طلهب-1
 .العقار لها المخصص المصلحة وأ الهيئة وأ ناو قان
 .قعو للم تصميم-2
 الهياكههل بنههاء طريقههةو  العمههل سههائلو  تتضههمن التههيو  الترشههيدية البيانيههة مو بالرسهه ترفههق ذكرةمهه-3
 .التدفئةو  الغازو  بالكهرباء ينو التم ألجهزة مختصر شرحو المستعملة، ادو الم عو نو  األسقفو 

                                                           
 ،  2008الجزائر، ، 3ع بسكرة، وق،جامعةالحق قسم المفكر، مجلة الجزائري، التشريع في البناء قرارات إصدار إجراءات عزري الزين185
 .12ص

 .2003 فيفري 19له11ر،ع ج)السياحية والمواقع التوسع بمناطق المتعلق 2003فيفري 17 في مؤر  03/03 رقم قانون من 29 المادة
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 الخطيرة المؤسسات فئة في مصنفة تجاريةو  صناعية مؤسسات بإنشاء المرخص اليو ال قرار -4
 .المزعجةو  صحية الغيرو 
  .التأثير دراسة ثيقةو  إحضار -5
 :ئةالبي بحماية عالقتهاو  المصنفة المنشآت استغالل رخصة -2

 رقم التنفيذي مو بالمرس المصانع السيما المصنفة المؤسسات مستعملي الجزائري المشرع ضبط
 بأن ميةو العم الصحة على خطر تشكل أن يمكن منشأة كلو رشات،و الو  المعاملو  المحاجرو  06/ 198
 األخيرة هاته تتمكن حتى اإلدارة طرف من الرخصة على لو للحص المنشآت نظرا هذه أصحاب أخضع

 ،حيث الطبيعي الفضاء على خطر من المنشآت هذه تسببه أن يمكن لما نشاطا على رقابة فرض نم
 مصنفة منشآت عدة وأ احدةو  منشأة تتضمن التيو  اإلقامة منطقة عو مجم المصنفة بالمنشآت نقصد
 المنشآتو  المؤسسة زو الخاص،يحو أ العام نو للقان خاضع يو معن وأ طبيعي شخص ليةو لمسؤ  تخضع
 .أخر شخص إلى استغاللها كلو أ يستغلها وأ منها نو تتك التي ةالمصنف

 من أنشطة عدة وأ نشاط فيها يمارس ثابتة تقنية حدةو  كل في المصنفة المنشآت تتمثلو 
 المادة حددت قدو  به لو المعم التنظيم في المحددةو  المصنفة المنشآت قائمة في رةو المذك النشاطات

 المنشآت وأ استغالل رخصة بتسليم المختصة الجهة البيئة يةبحما المتعلق 03/03نو القان من 19
 :أصناف ثالثة إلى استغاللها عن تنجر التي األضرار رتهاو خط إلى بالنظر ذل و المصنفة،

 .بالبيئة المكلف زيرو ال من ترخيص إلى لو األ الصنف من المنشآت تخضع -1
 . إقليميا ختصالم اليو ال من ترخيص إلى الثاني الصنف من المنشآت تخضع-2
 منشآت إلى المصنفة المنشآت تنقسمو  رئيس من ترخيص إلى الثالث الصنف من المنشآت تخضع -3

 .للتصريح خاضعة أخرىو  للترخيص خاضعة
 :يلي ما المصنفة المؤسسة استغالل رخصة طلب يسبق :الترخيص عل  الحصول إجراءات -2-1
 .البيئة على التأثير وموجز التأثير دراسة- 

 استغالل رخصة طلب ملف ويمر المشروع وانعكاسات بأخطار تتعلق ودراسة عمومي تحقيق راءإج-
 :بمرحلتين المصنفة المؤسسة

 06/ 198المرسوم في عنها والمنصوص المطلوبة بالوثائق مرفقا الطلب إيداع يتم :األول  المرحلة-أ
 : يلي ما إلى باإلضافة
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 األمههر تعلههق إذا والمقهههر القههانوني والشهههكل الشههركة اسههم أو وعنوانههه ولقبههه المشههروع صههاحب اسههم-
 .معنوي بشخص

 المنشههآت قائمههة فئههات أو فئههة وكههذا المشههروع صههاحب اقترحههها التههي النشههاطات وحجههم طبيعههة-
 .ضمنها المؤسسة تصنف التي المصنفة

 .المستعملة والمواد تنفذها التي التصنيع مناه -

 علههى 150000/1و1/25000 بههين سهههامقيا يتههراوح خريطههة فههي المؤسسههة موقههع تحديههد -
 .10/1 األقل على تساوي مسافة غاية إلى المؤسسة لجوار األقل

 أن دون المصهنفة المنشهآت قائمهة فهي المحهددة التعليهق مسهافة2500 مقياسهه وضهعية مخطهط-
 .متر 100 عن تقل

 إلى القيام المصنفة المؤسسة تعتزم التي اإلجراءات بين األقل على 1/200 مقياسه إجمالي مخطط -
 شبكات رسم وكذا المجاورة واألراضي البنايات تخصيص ،ثم المؤسسة من األقل على متر 35غاية
  .الموجودة الطرق

 أن يجب الجديدة االستثمارات حالة في أنه إال أولية، دراسة بدراسته اللجنة تتقدم الملف إيداع بعد -
 .االستثمارات وترقية والصناعة لبيئةا إدارة بين تشاور موضوع المشروع تقييم عناصر تكون

 مقهرر بمهنح اللجنهة تقهوم الرخصهة، طلهب لملهف األوليهة الدراسهة ههذه أسهاس وعلهى
 ملهف إيهداع تهاري  مهن إبتهداءا أشههر 3 أجهل فهي المصهنفة المؤسسهة إلنشهاء المسهبقة بالموافقهة
 .لمصنفةا المؤسسة بناء أشغال في يبدأ أن المشروع صاحب يستطيع بموجبه والذي الطلب

 

 :الرخصة لتسليم النهائية المرحلة -ب
 للوثائق مطابقتها من التأكد قصد وذل  الموقع بزيارة اللجنة تقوم المصنفة المؤسسة إنجاز إنهاء بعد-

رساله المصنفة المؤسسة استغالل رخصة قرار مشروع بإعداد تقوم ثم الطلب،ومن ملف في المدرجة  وا 
 إبتداءا أشهر 03 أجل في المصنفة المؤسسة استغالل رخصة تسليم تمللتوقيع،وي المؤهلة اللجنة إلى
 .األشغال نهاية عند الطلب تقديم تاري  من
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 للتأكد وذل  المصنفة المؤسسة إنجاز إتمام عند للموقع اللجنة زيارة بعد إال يتم ال الرخصة تسليم إن-
 رخصة تسلم األخير وفي187مسبقة،ال الموافقة مقرر ولضبط الملف في المدرجة للوثائق مطابقتها من

 :يلي كما الحالة حسب المصنفة المؤسسة استغالل
 من المصنفة للمؤسسات بالبيئة المعني والوزير بالبيئة المكلف الوزير بين مشتر  وزاري قرار بموجب 

 .األولى الفئة
 .يةالثان الفئة من المصنفة للمؤسسات بالنسبة إقليميا المختص الوالي من قرار بموجب -
 الثالثة،إن الفئة من المصنفة للمؤسسات بالنسبة البلدي الشعبي المجلس رئيس من قرار بموجب -

 في الوارد المصنفة المؤسسات لتقسيم وفقا الرابعة الفئة من المصنفة المؤسسات يخص التصريح نظام
 ستغاللا تصريح يرسل أن على سابقا المذكور 24 المادة ،ونصت06/198 المرسوم من 03المادة

 على يوم 60 أجل المادة البلدي،وحددت الشعبي المجس رئيس إلى الرابعة الفئة من المصنفة المؤسسة
 المؤسسة استغالل بداية قبل التصريح إلرسال سيقوم التي بالنشاطات ويصرح المؤسسة في األقل

 .188المتعلقة المصنفة
 :اإللزامو  الحظر نظام -2-1-2
 التهي التصهرفات بعهض إتيهان حظهر إلهى البيئهة حمايهة نو قهان يهنص مها كثيهرا :الحظـر نظـام -1

 .نسبيا نو يك قدو  مطلقا الحظر هذا نو يك قدو  البيئة على ضررهاو  رتهاو خط تؤثر
 :المطلق الحظر -1-1

 بالبيئههة ضههارة آثههار مههن لههها لمهها معنيههة بأفعههال اإلتيههان منههع فههي المطلههق الحظههر يتمثههل
 الجزائههري البيئههي نو القههان تضههمن ،كمهها189أنهبشهه تههرخيص الو  فيههه اسههتثناء ال باتهها منعهها
 يمنهع"51 المهادة فهي ردو  مها ذله  مثهالو  اضهعو الم مهن الكثيهر فهي الحظهر مهن عو النه ههذا03/10
 المخصصهة الميهاه فهي طبيعتهها كانهت أيها النفايهات رمهيو أ المسهتعملة للميهاه طهرح وأ صهب كهل

 ."المياه جذب بسراديو  الحفرو  اآلبار فيو  فيةو الج المياه طبقات يدو تز  إلعادة

                                                           

 ر، ج البيئة، لحماية المصنفة المؤسسات على المطبق التنظيم بضبط المتعلق  06198/المرسوم من 20و 19،18،08،06 المواد -187 
  37  2006.ع

 . 300ص سابق، مرجع سعيدان، علي188
 .136-135ص سابق، مرجع الحلو، راغب ماجد189
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 حيهث تثمينهه،و  السهاحل بحمايهة المتعلهق -02 نو القهان فهي ردو  مها أيضها الحظهر أمثلهة مهنو -
 يمنهع أنههه كمها الطبيعيهة، السههاحل ضهعيةو ب المسهاس يمنههع أنهه" علهى منههه02 المهادة نصهت

 الرياضههههههههههاتو  اإلسههههههههههتحمامية األنشههههههههههطة خاصههههههههههةو  السههههههههههياحية األنشههههههههههطة مههههههههههن نشههههههههههاط أي ممارسههههههههههة
 أنههههههه الحساسههههههة،كما جيههههههةو لو اإليك اقههههههعو المو  المحميههههههة المنههههههاطق ىو مسههههههت علههههههى ذل و ،التخييمو البحريههههههة،

 للترفيهههههههه لمهيهههههههأةا المسهههههههاحات وأ السهههههههيارات قيهههههههفو ت حظائر،طرق،منشهههههههآتو  بنهههههههاءات أي إقامهههههههة تمنهههههههع
 ."لالنجراف معرضين وأ هشين الشاط  خطو  التربة نو تك حيث الشاطئية المناطق في
   :النسبي الحظر-1-2

 أي في بالبيئة ضارة آثار تلحق أن يمكن معينة بأعمال القيام منع في لنسبيا الحظر يتجسد
 للشروط المختصة،ووفقا السلطات من بذل  ترخيص على الحصول بعد إال عناصرها، من عنصر

  .190البيئة لحماية واللوائح القوانين تحددها التي والضوابط

 بناء ألي يرخص ال" يلي كما فيها90 /29القانون من 69 المادة به تقضي ما ذل  أمثلة ومن
 وموافقة استشارة بعد إال خطرا يشكل أو والثقافي والتاريخي الطبيعي بالتراث يمس أن شأنه من هدم أو

  .المفعول السارية والتنظيمات للقوانين ووفقا هذا في المختصة المصالح
 :اإللزام نظام -2

 بأعمال بالقيام األشخاص إلزام هو البيئة، لحماية القانون استخدمها التي الوسائل من
 ببعض القيام عن االمتناع حظر سلبي،أي بعمل القيام حظر يعادل إيجابي بعمل بالقيام معينة،واإللزام
 33 المادة من الثانية الفقرة نجد ذل  أمثلة ،ومن األعمال إطار في البيئة بحماية المتعلقة النشاطات

 التنمية منعت عامة الطبيعي،وبصفة بالتنوع يضر أن أنهش من عمل كل المحمي 10/03 القانون من
 يتعلق الحظر وهذا محمي مجال طابع يشوه أن شأنه من عمل كل داخل منعت التي المستدامة
 191. وغيرها والغابية الفالحية واألنشطة البحري والصيد بالصيد خصوصا
 واستغالل بناء عمليات تخضع" :يلي ما على تنص التي القانون نص من 45 المادة أو

 التو المنقو  المركبات كذل و  الزراعيةو  الحرفيةو  التجاريةو  الصناعية المؤسساتو  البنايات استعمالو 
 .الخدمةو  يو الج ثو التل إحداث تفاديو  البيئة حماية مقتضيات إلى األخرى،

                                                           
 . 12ص سابق، مرجع الحلو، راغب ماجد190
2009 العدد ورقلة، جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية والقانون، السياسية دفاتر مجلة البيئة، وحماية اإلداري الضبط.مجاجي منصوري191
 65.ص ،
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 اعدو للق المحددو  1991 ماي 28في المؤر  91/175 التنفيذي مو المرس من 42 المادة وأ
 محل على جماعية عمارة كل يو تحت أن يجب :يلي ما على تنص التي البناءو  التعميرو  للتهيئة ةالعام
 إلى المضرة الغازاتو  الرائحة تسرب تمنع بكيفية المحل هذا ضعيةو  تحددو القمامة، عاءاو  إليداع مغلق
 .المساكن داخل

 األضرار جميع من قايةو ال من المشرع خالله وه ضبط، بو كأسل اإللزام بأن لو الق يمكن
 شكل على تأتي أمرة اعدو ق نهو ك في بو األسل أهمية تكمنو بالبيئة، تمس أن يمكن التي األخطارو 

 .نيةو القان القاعدة به تأمر بما القيام يتم عندما للبيئة نيةو القان الحماية تحقق إيجابي إجراء
 :التقارير ظامن -2-1-3

 وهو  جديد بو أسل البيئة بحماية المتعلقة الجديدة صو النص جبو بم الجزائري المشرع استحدث
 تشكل أن يمكن التي األنشطة على الحقة رقابة فرض إلى خالله من يسعى الذيو  التقارير بو أسل

 البيئة على خطر تشكل أن يمكن التي المصنفة المنشآت بعض مستعملي ألزم البيئة،حيث على خطر
 .البيئي المحيط على عكاساتهاانو  الممارسة األنشطة عن يو سن تقرير تقديم رةو بضر 

 مدة خالل من الرخص وأ المنجمية المنشآت أصحاب يلزم نجده 10-01 نو للقان دةو بالعو  
 األراضي حيازة على انعكاساتهاو  هم نشاطات فيه نو ضحو ي ريو د تقرير بتقديم البحثو  االستغالل

 هذا تبلي  أغفل من كلو  لمنجميةا المراقبةو  جياو لو للجي طنيةو ال كالةو ال إلى البيئي سطو ال صياتو خصو 
 .دج 20000 إلى 5000 من بغرامة وأ أشهر 06 إلى شهرين من بالحبس يعاقب التقرير

 21 مادته في نص الذيو  النفايات بتسيير المتعلق 19-01نو القان في التقارير نظام نجد كما
  :على
 ماتو بالمعل بالبيئة المكلف زيرو لل بالتصريح الخطرة الخاصة النفاياتو  حائز وأ نو المنتج إلزام-

 الخاصة ماتو المعل ريةو د بصفة تقديم عليهم يجب كما النفايات، خصائصو  كميةو  بطبيعة المتعلقة
 النفايات،بأكبر هذه إنتاج لتفادي قعةو المتو   المتخذة العملية اإلجراءات كذل و النفايات، هذه بمعالجة

 50000 دينار ألف خمسين من حو تترا مالية بةو قع اإلجراء هذا لمخالفة المشرع قرر لقدو  ممكن قدر
 192.دج  100000دينار الف مئة إلى دج
 

                                                           
زالتها ومراقبتها النفايات بتسيير المتعلق 19-01القانون من 21 المادة 192  (.2001 ديسمبر15 له77 ر،ع ج) وا 



 وآلياتها في الجزائر البيئة حماية                :            الثالث الفصـل

 

165 
 

 :البيئة عل  التأثير مدى دارسة نظام 2-1-4
 يدخل الذيو  الحيطة مبدأ عن التكلم رةو بالضر  يفرض التأثير دراسة نظم عن الحديث إن

 خطر من قايةو لل المناسبةو  الفعلية يرالتداب اتخاذ رةو ضر  به يقصدو  البيئة لحماية العامة المبادئ ضمن
 الفرنسي المشرع تبنى نشاط،حيث وأ عو مشر  بأي القيام قبل ذل و  بالبيئة المضرة الجسمية األضرار

 إلى 02 مادته في أشار حيث الطبيعة بحماية المتعلق 1976 برو أكت 13 نو قان بمقتضى النظام هذا
 دو الحد بمثابة اعتبره كما البيئة على المشاريع آثار لتقييم هريو ج إجراء باعتباره التأثير دراسة إلزامية"

 وأ العامة التهيئة وأ األشغال المشاريع ببعض القيام قبل تقام أن يجب التي البيئية لالعتداءات نيةو القان
 .البيئة على األخيرة هذه آثار تقييم بقصد الخاصة

 الذيو  البيئة حماية 83/10نو قان جبو بم التأثير دراسة نظام أخد فقد الجزائري المشرع أما
 الغيرو  المباشرة االنعكاسات تقديرو  معرفة إلى تهدف البيئة، بحماية ضو للنه أساسية سيلةو  بأنه :عرفه
 ."السكان معيشة عيةو نو  إطار على كذاو  البيئي ازنو الت على للمشاريع مباشرة

 منه 15 المادة في أثيرالت دراسة عرف قد البيئة بحماية المتعلقو 03/10 نو القان أن كما
 الهياكلو  التنمية مشاريع البيئة على التأثير جزو لم وأ التأثير لدراسة الحالة حسبو  مسبقا تخضع"
 تؤثر التي التهيئة،و  البناء برام و  األعمال كلو األخرى، الفنية األعمالو  المصانعو  الثابتة المنشآتو 

 ساطو األو  اردو المو  اعو األن على سيما الو ئة،البي على الحقا وأ راو ف مباشرة غير وأ مباشرة بصفة
 "193 المعيشة عيةو نو  إطار على كذل و  جيةو لو اإليك ازناتو التو  الطبيعية الفضاءاتو 
 :التأثير لدراسة تخضع التي المشاريع 2-1-4-1-

 لدراسة تخضع التي يع المشار البيئة بحماية المتعلقو 10/ 03نو القان من 15 م نص في جاء
 برام و  األخرى الفنية األعمالو  المصانعو  الثابتة المنشآتو  الهياكلو  التنمية مشاريع" :هيو  التأثير
 لدراسة الخاضعة المشاريع ربط الجزائري المشرع أن النص خالل من استنتاجه يمكن ماو "التهيئةو  البناء
 :بمعيارين التأثير

 .البشرية البيئة وأ ناو مك أحد وأ الطبيعية البيئة على تؤثر أن يمكن التي العمليات :لواأل  المعيار-
 البناء كبرام  الكبرى المنشآتو  األشغال أهميةو  بحجم تتعلق التأثير دراسة جعل أنه :الثاني المعيار-
 .التهيئةو 

                                                           
 .الذكر السابق البيئة، بحماية المتعلق القانون من  15المادة193
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 أن ريو الضهر  مهن كهان03/10 نو القهان مهن 15 المهادة فهي الجزائهري المشهرع أن غيهر
 المقابهههههههل فهههههههيو  أنهههههههه إال،حهههههههاو مفت ر يتههههههه أن مهههههههن بهههههههدال التهههههههأثير لدراسهههههههة الخاضهههههههعة المشهههههههاريع يحهههههههدد

 ضهعو  المشهرع أن نجهد البيئهة علهى التهأثير بدراسههة المتعلهق80/78 التنفيههذي مو للمرسه دةو بهالعو 
 المخالفهة مو بمفهو الحصهر، سهبيل علهى محهددة ههيو  التهأثير لدراسهة الخاضهعة للمشهاريع قائمهة
 .التأثير مدى راسةلد يخضع فإنه القائمة في اردةو ال المعايير عليه تنطبق ال عو مشر  كل

 التي األشغال قائمة التنظيم يحدد"أنه على 03/10نو القان من 16 المادة نص في جاء قدو 
 القائمة عليها نطلق أن يكمن التيو  التأثير دراسة إلجراءات تخضع البيئة على تأثيرها أهمية بسبب

 التنظيمية، صو النص ريانلس المشرع حدده الذي األجل أن هنا يثار الذي اإلشكال أن اإليجابية،إال
 صو النص تصدر لمو  شهر 24 رو بمر  انتهى قد 83/03القديم نو القان ظل في تطبق كانت التي

 194.نيو قان فراغ أمام يجعلنا ما هذاو  الجديدة التنظيمية
 التأثير لدراسة المشاريع بعض أخضعت أخرى انينو ق هنا  البيئة حماية نو قان إلى إضافة  

 االستثمارات أخضع الذيو  اإلقليم بتهيئة المتعلق 12/11/2001في المؤر 01/02 نو القان السيما
 بتسيير لمتعلقو  01/19 نو القان إلى كذل  باإلضافة،التأثير لدراسة اإلقليم بتهيئة المتعلقة المنشآتو 

نجازهاو  تهيئتهاو  النفايات معالجة منشآت إقامة اقعو م اختيار طو شر و النفايات،  سعتهاو تو  عملها تعديلو  ا 
 195.التأثير بدراسة المتعلق التنظيم إلى
 :التأثير دراسة مضمون 2-1-4-2

 التنفيذي المرسوم من 05 والمادة البيئة بحماية المتعلق03/10القانون من 16 للمادة وفقا
 :يلي ما التأثير دراسة محتوى يتضمن التأثير بدراسة المتعلق القانون10 /78

 .به القيام المراد النشاط عن عرض-1

 .به القيام المراد بالنشاط يتأثران قد اللذان وبيئته للموقع األصلية للحالة وصف-2

 والحلول به القيام المراد النشاط بفعل اإلنسان صحة وعلى البيئة على المحتمل التأثير وصف-3
 .المقترحة البسيطة

                                                           

 . ذكره سبق 03/10 القانون من  113مادة 194 
 .ذكره سبق 01/19القانون من  01المادة195
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ذا أو بالحد تسمح التي التحقيق تدابير عن عرض-4  بالبيئة المضرة اآلثار تعويض أمكن بإزالة،وا 
 الدراسات، مكاتب في وحصرها التأثير دراسة بإعداد تقوم التي الهيئات المشرع حدد والصحة،كما

 صاحب نفقة على تنجزها بالبيئة،والتي المكلفة الوزارة من معتمدة استشارات مكاتب الخبرات، مكاتب
 .المشروع

 :اإلنذار و اإلخطار-2-1-5
 التخهههههههاذ المخهههههههالف اإلدارة تنبيهههههههه اإلداري الجهههههههزاء بأسهههههههالي مهههههههن بو كأسهههههههل باإلخطهههههههار يقصهههههههد

 قههههههههفو الو  بها،اإلخطههههههههار لو المعمهههههههه نيههههههههةو القان للمقههههههههاييس مطابقههههههههاً  نشههههههههاطه لجعههههههههل الالزمههههههههة التههههههههدابير
 إلهههههى تلجهههههأ أن قبهههههل اإلدارة، بهههههها مو تقههههه التهههههي التمهيديهههههة اإلجهههههراءات مهههههن باعتبارهمههههها للنشهههههاط المؤقهههههت

 بمثابههههههة لههههههيس بو األسههههههل هههههههذا أن نجههههههد اقههههههعو ال يفههههههو  رةو خطهههههه أكثههههههر تعتبههههههر التههههههيو  األخههههههرى بههههههاتو العق
نمهههههاو حقيقي، جهههههزاء  اتخهههههاذ عهههههدم حالهههههة فهههههي أنهههههه علهههههى المعنهههههي ونحههههه اإلدارة مهههههن تهههههذكيرو أ تنبيهههههه وهههههه ا 

 للجهههههههههزاء سيخضهههههههههع فإنهههههههههه نيهههههههههةو القان طو للشهههههههههر  مطابقههههههههها النشهههههههههاط تجعهههههههههل التهههههههههي الكافيهههههههههة المعالجهههههههههة
 .نيو القان الجزاء تمقدما من مقدمة يعتبر اإلخطار فإن عليهو ، ناً و قان عنه صو المنص

 حمايهة قهوانين أحكهام يخهالف مهن علهى تقهع أن يمكهن التهي الجهزاءات وأبسهط أخهف لعلهه
 الههههذي الجههههزاء وجسههههامة المخالفههههة خطههههورة مههههدى بيههههان اإلنههههذار التنبيه،ويتضههههمن أو اإلنههههذار هههههو البيئههههة
 زاءجههههه بمثابهههههة لهههههيس األسهههههلوب ههههههذا أن نجهههههد الواقهههههع فهههههيو196،االمتثهههههال عهههههدم حالهههههة فهههههي يوقهههههع أن يمكهههههن

نمهههههها  اتخهههههههاذ عههههههدم حالههههههة فههههههي انههههههه علههههههى المعنههههههي نحههههههو اإلدارة مههههههن تههههههذكي أو كتنبيههههههه هههههههو حقيقي،وا 
 للجههههههههههزاء سيخضههههههههههع فإنههههههههههه القانونيههههههههههة للشههههههههههروط مطابقهههههههههها النشههههههههههاط تجعههههههههههل الكافيههههههههههة،التي المعالجههههههههههة
 . قانونا عنه المنصوص
 التهههههيو  منهههههه 25 المهههههادة نهههههص نجهههههد 03/10البيئهههههة نو قهههههان فهههههي خطهههههاراإل بو أسهههههل أمثلهههههة مهههههنو 
 المنشهههههههههآت قائمهههههههههة فهههههههههي اردةو  الغيهههههههههر المنشهههههههههأة مشهههههههههغل بإعهههههههههذار اليو الههههههههه مو يقههههههههه أنهههههههههه علهههههههههى":تهههههههههنص

 التهههههههدابير التخهههههههاذ أجهههههههال يحهههههههددهو  بالبيئهههههههة تمهههههههس أضهههههههرار وأ أخطهههههههار عنهههههههها يهههههههنجم التيو المرخصهههههههة،
 ."األضرار وأ األخطار تل  إلزالة ريةو الضر 

 المياه في حادث وأ عطب عو قو  حالة في" :أنه على نو القان نفس من 56 المادة تنص كما
 خطيرة مادة تنقل وأ تحمل آلية أي وأ طائرة وأ سفينة الجزائري،ألي للفضاء تشكل أن الخاضعة
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 بالساحل الضرر إلحاق طبيعته منو دفعه، يمكن ال كبير خطر تشكل أن شأنها من قاتو محر و أ
 التدابير كل باتخاذ العائمة القاعدة وأ اآللية وأ الطائرة وأ السفينة صاحب يعذر به، المرتبطة المنافعو 

 ."197األخطار لهذه حد ضعو ل الالزمة
 : والمشاريع ساتالمؤس اتشاطن لةو مزال المؤقت قفو ال-2-1-6

 عاتو المشههههر  لههههةو مزا بسههههبب خطههههر عو قههههو  حالههههة فههههي اإلدارة إليههههه تلجههههأ تههههدبير عههههن عبههههارة وههههه
 المشهههههرعو ،ميةو العم بالصهههههحة المسهههههاس وأ البيئهههههة يهههههثو تل إلهههههى يهههههؤدي قهههههد الذيو نشهههههاطاتها، الصهههههناعية
 المصهههههههري المشهههههههرع أن حهههههههين فهههههههي" اإليقهههههههاف"  مصهههههههطلح يسهههههههتعمل األحيهههههههان غالهههههههب فهههههههي الجزائهههههههري
 فهنههههها  بهههههة،و كعق للغلهههههق نيهههههةو القان الطبيعهههههة بشهههههأن فقههههههي جهههههدال قهههههام قهههههدو ،"الغلق"  مصهههههطلح يسهههههتعمل

نمههههاو  بههههةو بعق لههههيس الغلههههق أن يههههرى مههههن  الههههرأي هههههذا أن إال اإلداريههههة، التههههدابير مههههن تههههدبير مجههههرد وههههه ا 
 معنههههههىو  الجزائيههههههة بههههههةو العق بههههههين يجمههههههع العههههههام نو القههههههان فههههههي الغلههههههق أن أسههههههاس علههههههى للنقههههههد تعههههههرض
 .قائيو ال التدبير

 وهههههه الذيو للنشهههههاط، اإلداري قهههههفو ال وهههههه هنههههها بهههههه دو المقصههههه الغلهههههق فهههههإن األمهههههر يكهههههن مهمهههههاو 
 حكهههههههههم بمقتضهههههههههى يهههههههههتم الهههههههههذي قهههههههههفو ال لهههههههههيسو إداري، قهههههههههرار بمقتضهههههههههى يتخهههههههههذ إجهههههههههراء عهههههههههن عبهههههههههارة
 ىإلهه مها مؤسسهة نشهاطات لهةو مزا تهؤدي عنهدما النشهاط قهفو  بو أسههل إلههى اإلدارة تلجأ،قضهائي

 التهدابير باتخهاذ المسهتغل بإعهذار اإلدارة مو تقه ميهة،حيثو العم بالصهحة المسهاس وأ البيئهة يهثو تل
ذاو  قائيهةو ال  غايهة إلهى المؤسسهة ههذه نشهاط قهفو ب اإلدارة مو تقه المحهدد، األجهل فهي يمتثهل لهم ا 

 .التدابير تل  تطبيق
 (02) الفقهرة 25 المهادة فهي الجزائهري المشهرع نهص حيهث اإلجهراء، لههذا ديهدةع األمثلهةو 
 اردةو  الغيهر المنشهأة مشهغل يمتثهل لهم إذا" :أنهه علهى البيئهة بحمايهة المتعلهق 10/03 نو القهان مهن
 تنفيهذ حهين إلهى المنشهأة سهير قهفو ي المحهدد األجهل فهي لإلعهذار المصهنفة المنشهآت قائمهة فهي
 المكلفههة اإلدارة مو تقهه أن رةو ضههر  علههى 05/12 الميههاه نو قههان نههص كما،ضههةو المفر  طو الشههر 
 ."ثو التل الو ز  غاية إلى المياه ثو تل في المتسببة المنشأة قيفو بت المائية اردو بالم
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 :الترخيص سحب1-7_2
 مسههههبقة حمايههههة مههههن يحققههههه لمهههها اإلداريههههة، الرقابههههة سههههائلو  أهههههم مههههن يعههههد التههههرخيص نظههههام أن

 المشههههههرع لهههههههاو خ التههههههي اإلداريههههههة الجههههههزاءات أخطههههههر مههههههن يعتبههههههر بهفسههههههح لهههههههذاو االعتداء، عو قههههههو  علههههههى
 للمقهههههاييس مطابقهههههاً  نشهههههاطه مهههههن يجعهههههل لهههههم الهههههذي المسهههههتغل تجريهههههد بمقتضهههههاه لهههههها يمكهههههن التههههيو لإلدارة،
 .الرخصة من البيئية نيةو القان

 بالمقابهههههههل فإنههههههه تنميتههههههها،و  مشههههههاريعهم إقامههههههة فههههههي األفههههههراد حههههههق أقههههههر قههههههد كههههههان إذا فالمشههههههرع
 إقامهههههة الشهههههخص حهههههق مهههههن كهههههان فهههههإذا لهههههة،و للد العامهههههة المصهههههلحةو  الحهههههق ههههههذا ياتمقتضههههه بهههههين ازنو يههههه

 مهههههههن الحهههههههق ههههههههذا يقابهههههههل مههههههها ثمهههههههة فهههههههإن إلنجاحهههههههه، سهههههههائلو ال مختلهههههههف اسهههههههتعمالو تنميته،و  عهو مشهههههههر 
 سههههليمة بيئههههة فههههي العههههي  فههههي اطنينو المهههه وأ اآلخههههرين األفههههراد قو حقهههه احتههههرام فههههي تكمههههن التزامههههات،

 مههههههن 153 المههههههادة فههههههي المشههههههرع عليههههههه نههههههص مهههههها ائههههههريالجز  التشههههههريع فههههههي السههههههحب تطبيقههههههات مههههههن،و 
 طائلهههههههة تحهههههههتو المنجمي، السهههههههند صهههههههاحب علهههههههى يجهههههههب: "يلهههههههي مههههههها علهههههههى 01/10 المنهههههههاجم نو قهههههههان

 :يأتي بما مو يق أن لسنده محتمل بسحب عو المتب التعليق
 ومتابعتههههها المنجمههههي السههههند مههههنح بعههههد واحههههدة سههههنة تتجههههاوز ال مههههدة فههههي األشههههغال فههههي الشههههروع -

 .منتظمة بصفة

 ."الفني القواعد حسب واالستغالل واالستكشاف التنقيب ألشغال المقرر البرنام  إنجاز -

 رخصههههههة صههههههاحب مراعههههههاة عههههههدم حالههههههة فههههههي أنههههههه علههههههى 05/12 الميههههههاه قههههههانون نههههههص كمهههههها
 ههههههههذه تلغههههههى قانونههههههًا، عليههههههها المنصههههههوص وااللتزامهههههههات للشههههههروط المائيههههههة المههههههوارد اسههههههتعمال أوامتيههههههاز
 المتسهببة المشهروعات علهى توقعهها يمكهن التهي اإلداريهة اءاتالجهز  أشهد لعهل المتيهاز أو الرخصهة

 مهنح فهي التقليديهة اإلدارة سهلطة أن المشهروعات،وكما ههذه تهراخيص إلغهاء ههو البيئهة تلويهث فهي
 القههههههانون لههههههها أيضهههههها،ويحدد ضههههههعيفة إلغائههههههها فههههههي التقديريههههههة سههههههلطتها تههههههذكر،فإن تكههههههاد ال التههههههراخيص

 :اآلتية األمور في العامة حاللما أو المشروعات تراخيص إلغاء حاالت

 العامهة الصهحة أو العهام األمهن علهى داههم خطهر المشهروع تشهغيل اسهتمرار فهي أصهبح إذا -1
 .تداركه يتعذر أوالبيئةر 

 هههههههذه مههههههن توافرههههههها،وكثير الواجههههههب األساسههههههية لالشههههههتراطات مسههههههتوف غيههههههر المشههههههروع أصههههههبح إذا-2
 .البيئة بحماية يتعلق االشتراطات
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 لبقههههههههاء محههههههههل ال إذ القههههههههانون، يحههههههههددها معينههههههههة مههههههههدة مههههههههن ألكثههههههههر بالمشههههههههروع العمههههههههل وقههههههههف إذا-3
 تشهههههغيلها اسهههههتمرار علهههههى المشهههههروعات أصهههههحاب يحفهههههز ذلههههه  أن كمههههها العمهههههل، وقهههههف مهههههع التهههههرخيص

 .وقفها وعدم

  .198بإزالته أو المشروع بإغالق نهائيا حكم صدر إذا-4

 للمشههههههكالت لتصههههههديا فههههههي تعتمههههههد المائيههههههة والمههههههوارد البيئههههههة وزارة أن نسههههههتنت  هههههههذا كههههههل مههههههن
 ردع اجهههههههل مههههههن وههههههههذا البيئههههههي البعهههههههد ذات القههههههوانين مههههههن جملهههههههة علههههههى البشهههههههري المنشههههههأ ذات البيئيههههههة

 البيئههههة حمايههههة قههههانون يعتبههههر ،حيههههث البيئههههي النظههههام أو بالبيئههههة تخههههل أومؤسسههههات أفههههراد مههههن المخههههالفين
 التههههههي بيئههههههةبال عالقاتههههههه اإلنسههههههان،وهي عالقههههههات مههههههن معينهههههها نوعهههههها القانونيههههههة،ينظم العلههههههوم مههههههن فرعهههههها
 فههههي اإلنسههههان سههههلو  تضههههبط نظاميههههة أو قانونيههههة لقواعههههد ملحههههة الحاجههههة أصههههبحت حيههههث فيههههها، يعههههي 
 حمايهههههة قهههههانون مهههههيالد بهههههدل  فكهههههان اإليكولهههههوجي توازنهههههها عليهههههها يحفهههههظ نحهههههو بيئتهههههه،على مهههههع تعاملهههههه
 .البيئة

 :البيئة لحماية االقتصادية اآلليات-2-2

 بعههههههض علههههههى البيئههههههة حمايههههههة أجهههههههزة هاتفرضهههههه التههههههي افزو الحهههههه مههههههن جملههههههة علههههههى عبههههههارة هههههههيو 
 يهههههتم لهههههم إن البيئهههههة حمايهههههة مو لمفهههههه فعلهههههي تحقيهههههق مو اليههههه للعهههههالم يمكهههههن ال ،إذ للبيئهههههة ثهههههةو المل األنشهههههطة
 افههههههقو الت إشههههههكالية ظهههههههرت هنهههههها مههههههنو  البيئههههههي باالقتصههههههاد للبيئههههههة المههههههدمر الحههههههالي االقتصههههههاد اسههههههتبدال

 التنميههههههههة مبههههههههادئ تحقيههههههههق أي ئههههههههةالبي حمايههههههههة مطلههههههههبو  االقتصههههههههادية التنميههههههههة مطلههههههههبالمطلبين، بههههههههين
 اردو المههههههه علهههههههى الحفهههههههاظ خهههههههالل مهههههههن البيئهههههههة علهههههههى بالحفهههههههاظ الجديهههههههدة لالهتمامهههههههات المسهههههههتدامة،نظر

 السياسهههههات تعثرو البيئيهههههة، األنظمهههههة فهههههي هريهههههةو الج ازنهههههاتو التو  البيئهههههة علىو المتجهههههددة، غيهههههر الطبيعيهههههة
 الصههههههناعي قطههههههاع فههههههي السههههههيما اإلنتاجيههههههة تههههههردي مههههههن إليههههههه أدت مههههههاو  الناميههههههة لو الههههههد فههههههي يههههههةو التنم
 .الفقيرة الفئات لدى لو حصو  االجتماعية قاتو الفر  سعو تو ،

 اردو المهههههه علههههههى الطلههههههب زيههههههادة إلههههههى الصههههههناعي السههههههيما اإلنتههههههاجي سههههههعو الت عمليههههههات أدت فقههههههد
 الطاقههههههة ألزمههههههة كههههههذل  يعههههههزى المختلفههههههة،كما اعههههههاو بأن حههههههةو المطر  ثههههههاتو المل كميههههههة ارتفههههههاعو  الطبيعيهههههة

 المتجهههههددة غيهههههر الطبيعيهههههة راتو للثههههه المفهههههرط االسهههههتغالل رةو لخطههههه ظهههههاراألن إثهههههارة إلهههههى السهههههبعينات فهههههي
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 الشهههههأن ههههههذا فيو بيئيهههههة، أخطهههههارو  طبيعيهههههة ارثو كههههه ذلههههه  عهههههن نجهههههم بمههههها عيو الههههه زيادةو البيئهههههة، ثو تلهههههو 
 تهههههرى األخهههههرىو  البيئهههههة حمايهههههةو  التنميهههههة بهههههين تعهههههارض هنههههها  أن تهههههرى إحهههههداها اتجهههههاهين هنههههها  صهههههار
 199. ذل  عكس

 :البيئة حمايةو  التنمية بين فيقو الت لفكرة المؤيدةو  المعارضة االتجاهات 2-2-1
 التنميههههههة بههههههين العالقههههههة لو حهههههه الجههههههدل احتههههههل حيههههههث التنميههههههة،و  البيئههههههة معضههههههلة العههههههالم عههههههرف

قليميهههههاو  ليهههههاو د هامهههههة مكانهههههة البيئهههههةو   انقسهههههمو الخسارة،و  المكسهههههب حسهههههابات لو حههههه رو يهههههد كهههههانو محليا،و  ا 
 قسهههههمقسمين، إلهههههى البيئهههههة حمايهههههةو  صهههههاديةاالقت التنميهههههة بهههههين تعهههههارض هنههههها  كهههههان إذا مههههها لو حههههه الههههرأي

 التنميهههههههههة بهههههههههين افهههههههههقو الت يؤيهههههههههد قسهههههههههمو ،(الو أ) البيئهههههههههة حمايهههههههههةو  االقتصهههههههههادية التنميهههههههههة بهههههههههين يعهههههههههارض
 (.ثانيا) البيئة حمايةو  االقتصادية

 : المعارض االتجاه -أ
 يشهههههير البيئهههههة،حيث حمايهههههةو  االقتصهههههادية التنميهههههة بهههههين تعهههههارض هنههههها  أن االتجهههههاه ههههههذا يهههههرى

 لو الهههههد علىو المتقدمهههههة، لو الهههههد ىو سههههه عليهههههه يقهههههدر ال فتهههههر   البيئهههههة حمايهههههة أن إلهههههى لهههههرأيا ههههههذا أنصهههههار
 الرفاهيهههههههههة لتحقيهههههههههق العاليهههههههههة االقتصهههههههههادي والنمههههههههه معهههههههههدالت تحقيهههههههههق علهههههههههى فقهههههههههط التركيهههههههههز الناميهههههههههة

 إلههههههههى االتجههههههههاه هههههههههذا أصههههههههحاب نو يسههههههههتندو 200البيئههههههههة، مشههههههههاكل إلههههههههى تنظههههههههر ذلهههههههه  بعدو االقتصههههههههادية،
 : التالية األسانيد

 علههههى لإلنفههههاق سههههلبية اقتصههههادية آثههههار هنهههها  إن،البيئــــة علــــ  لإلنفــــاق ســــلبية ديةاقتصــــا آثــــار -1
 :يلي فيما البيئة،وتتمثل

 : االقتصادي والنم من الحد-1-1
 اسههههههتخدام منههههههعو  اردو للمهههههه دو محههههههد اسههههههتخدام البيئههههههة علههههههى الحفههههههاظ مقتضههههههيات تفههههههرض حيههههههث

 المخصصههههههة الماليههههههة اردو المهههههه مههههههن جههههههزء اسههههههتقطاع تتطلههههههب البيئههههههة حمايههههههة أن كمهههههها بعينههههههها، اردو مهههههه
 فههههههرص تقلههههههص بالتههههههاليو ، اإلنتههههههاج حجههههههم انكمهههههها  إلههههههى يههههههؤدي الههههههذي األمههههههر يههههههةو التنم عاتو للمشههههههر 
 بالتهههههاليو ، البيئهههههة حمايهههههة تكهههههاليف إدمهههههاج بسهههههبب الخهههههدماتو  للسهههههلع اإلنتهههههاج تكهههههاليف ارتفهههههاعو ، العمهههههل
 . االقتصادي والنم من الحد

                                                           
 .129 ص ، مذكرة ، بوزغاية باية199

 مصر القاهرة جامعة السياسية، والعلوم االقتصاد كلية العامة، اإلدارة واستشارات دراسات مركز والتنمية، البيئة اقتصاديات الخطيب، نهى200 
 .191 ص ،2000 أكتوبر



 وآلياتها في الجزائر البيئة حماية                :            الثالث الفصـل

 

172 
 

 :البطالة مشكلة حدة زيادة -1-2
 إدخههههههال جانههههههب إلههههههى االقتصههههههادي النشههههههاط تقلههههههصو  اإلنتههههههاج جههههههمح النكمهههههها  كنتيجههههههة ذلهههههه و 

 هههههههذه اسههههههتخدام علههههههى المدربههههههة غيههههههر العمالههههههة إخههههههراج إلههههههى يههههههؤدي الههههههذي األمههههههر جديههههههدة، جيههههههاو لو كنت
 .العمل قو س من جياو لو التكن
 تتمثهههههل التكههههاليف فههههي ارتفههههاع البيئههههة حمايههههة علههههى يترتههههب كمهههها:البيئــــة حمايــــة تكــــاليف ارتفــــاع -2
 201:في
 : اإلنتاج ةتكلف زيادة -2-1

 تقيههههههيم دراسههههههاتو البيئية، األثههههههر تقيههههههيم دراسههههههات مثههههههل البيئههههههة حمايههههههة إجههههههراءات تههههههؤدي حيههههههث 
 بالتهههههههاليو اإلنتاج، تكلفهههههههة زيهههههههادة إلهههههههى للبيئهههههههة حديثهههههههة نظيفهههههههة جيهههههههاو لو تكن اسهههههههتخدامو المنت ، حيهههههههاة رةو د
 .فيها االستثمار عن المستثمرين فو عز  نتيجة الو األم سو رؤ  بو هر 

 
 

 :النامية لو الد لصادرات نافسيةالت القدرة ضعف -2-2
 مهههههن يحهههههد مههههها ههههههذاو النهائي، المنهههههت  تكلفهههههة ارتفهههههاع إلهههههى حتمههههها تهههههؤدي اإلنتهههههاج، تكلفهههههة زيهههههادة

 ارداتو الههههه زيهههههادة مقابهههههل فهههههي عات،و مهههههدفال ميزانيهههههة عجهههههز مهههههن يزيهههههدو  لو الهههههد لههههههذه التصهههههديرية القهههههدرة
 .اإلنتاج زماتمستل استيراد كذل و المتقدمة، لو الد من البيئة حماية معدات الستيراد

 اسهههههتيعابية بمقهههههدرة تتمتهههههع زالهههههت مههههها الثالهههههث العهههههالم لو د أن الهههههرأي ههههههذا أصهههههحاب يهههههرى كمههههها
 اسههههتيعاب علههههى مقههههدرتها ثههههم من،و الجديههههدة التنميههههة لعمليههههات السههههلبية اآلثههههار تحمههههل مههههن تمكنههههها كبيههههرة
 رو قصهههههههه عههههههههن النههههههههاجم جيو لههههههههو البي ثو التلهههههههه مشههههههههاكل الصههههههههناعات،متجاهلين مههههههههن الناشههههههههئة ثههههههههاتو المل
 .المرضو  الجهلو  الفقر انتشارو  الصحي الصرف خدمات ىو مست
 :لمؤيدا االتجاه -ب

 أن يههههههرى وفههههههه البيئههههههة، حمايههههههةو  االقتصههههههادية التنميههههههة بههههههين تعههههههارض هنهههههها  لههههههيس أنههههههه يههههههرى
 إلههههههى الههههههرأي هههههههذا أصههههههحاب يسههههههتندو االقتصادية، التنميههههههة دعههههههم إلههههههى تههههههؤدي البيئههههههة حمايههههههة إجههههههراءات

 :مايلي
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 :البيئة عل  لإلنفاق السلبية االقتصادية لآلثار بالنسبة-1
 هههههههههي االقتصهههههههادي والنمههههههه علهههههههى السهههههههلبية التههههههههأثيرات ههههههههذه أن البيئهههههههة حمايهههههههة أنصهههههههار يهههههههرى

 تصههههههبح فو سهههههه البعيههههههد المههههههدى علههههههى لكنو القصههههههير، المههههههدى علههههههى فقههههههط تظهههههههر قههههههد مؤقتههههههة تههههههأثيرات
 :يلي فيما تتمثل إيجابية، تأثيرات البيئة على لإلنفاق االقتصادية التأثرات

 :االقتصادي وبالنم لقيتع فيما -أ
 فهههههي اءو سههههه ضهههههخمة ائهههههدو ف يحقهههههق ريا،و ضهههههر  اسهههههتثمارا يعهههههد البيئهههههة حمايهههههة علهههههى اإلنفهههههاق فهههههإن

 ثو تلهههه علههههى السههههيطرة عههههن الناجمههههة الصههههافية يةو السههههن المنههههافع قيمههههة فههههي تتمثههههل المسههههتقبلو أ الحاضههههر
 المههههههاء ثو تلهههههه طريههههههق عههههههن المعديههههههة بههههههاألمراض اإلصههههههابة نسههههههبة خفههههههض جانههههههب اء،إلىو الهههههههو  المههههههاء

 .الفرد إنتاجية زيادةو األمراض، هذه من العالج تكاليف خفض بالتاليو  اءو الهو 
 وتنمههههههه عديهههههههدة اقو أسههههههه تفهههههههتحو  عهههههههةو متن عمهههههههل مجهههههههاالت البيئهههههههة حمايهههههههة بهههههههرام  تعطهههههههي كمههههههها

 حجهههههم زيهههههادةو  المهههههاءو  اءو الهههههه حمايهههههة معهههههدات علهههههى الطلهههههب إحهههههداث خهههههالل مهههههن ذلههههه و  كبيهههههرة بسهههههرعة
 االجتماعيههههههههههة االقتصههههههههههادية التنميههههههههههة عمليههههههههههة دفههههههههههع إلههههههههههى يههههههههههؤدي الههههههههههذي األمههههههههههر منههههههههههها، المبيعههههههههههات

 .الفرد إنتاجية لزيادة المالئمة الصحيةو  النفسية البيئة ،البيئة حماية فرو ت  أيضاو اطنين،و للم
 :البطالة بمشكلة يتعلق فيما-ب

 حمايهههههههة أن اعتبهههههههار علهههههههى ذلههههههه و للعمل، جديهههههههدة فهههههههرص إضهههههههافة إلهههههههى تهههههههؤدي البيئهههههههة حمايهههههههة
 للعمههههل، فههههرص لههههدو ت أنشههههطة كلهههههاو  ثو التلهههه مههههن الحههههد سههههائلو  نيعتصههههو  بإنتههههاج االهتمههههام تعنههههي البيئههههة
 أكثهههههر جديهههههدة عمهههههل فهههههرص لهههههدو ت أن شهههههأنها مهههههن اسهههههتخدامها إلعهههههادة النفايهههههات يرو تهههههد عمليهههههات مثهههههل
 .النفايات من للتخلص التقليدية الطرق من
 :البيئة حماية تكاليف بارتفاع يتعلق فيما -2

 أضههههههرار إلههههههى يههههههؤدي أن شههههههانه مههههههن البيئههههههي التلههههههوث أن إلههههههى الههههههرأي هههههههذا أصههههههحاب يشههههههير
 مهههها األضههههرار هههههذه أهههههم ومههههن واالجتماعيههههة االقتصههههادية التنميههههة عمليههههات تعههههوق أن يمكههههن اقتصههههادية

 202:يلي

 التههههههي الطاقههههههة ومههههههوارد األوليههههههة المههههههوارد ضهههههياع عههههههن الناجمههههههة المباشههههههرة وغيههههههر المباشههههههرة التكهههههاليف -
 (. سائلة/ غازية) كمكونات تظهر
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 (.األسما  ومصائد الزراعية األراضي) للتلوث كنتيجة لطبيعيةا األنظمة إنتاجية انخفاض -

 (.الملوثة الشرب مياه معالجة تكاليف كارتفاع)  البيئة عناصر استعمال تكاليف ارتفاع -

 انخفههههاض عليههههها يترتههههب والتههههي التلههههوث عههههن الناجمههههة األضههههرار لمعالجههههة الالزمههههة اإلنفههههاق تكههههاليف -
 (.الضرر عن التعويض ، المعدية ألمراضا الربو، السرطان،)  الفرد إنتاجية

 : البيئة لحماية االقتصادية لياتآ أنواع  2-2
 مهههههن الهههههرغم علهههههى البيئهههههة حمايهههههة إجهههههراءات أن علهههههى التأكيهههههد البيئهههههة حمايهههههة أنصهههههار اصهههههلو يو 
 مهههههههن ذلههههههه  يتضهههههههحو تساندها، بهههههههل االقتصهههههههادية التنميهههههههة عمليهههههههة تعرقهههههههل ال أنهههههههها إال تكلفتهههههههها، ارتفهههههههاع
 :يلي ما خالل

 
 :البيئية اآلثار يمو تق-2-2-1
 صهههههيانتهاو  البيئهههههة حمايهههههة ركهههههائز إحهههههدى المقامهههههة عاتو للمشهههههر  البيئهههههي التقيهههههيم عمليهههههات تعتبهههههر  
 البيئهههههي للتقيهههههيم الرئيسهههههي الهدفو المسهههههتدامة، التنميهههههة لتحقيهههههق مهههههؤخرا بهههههه بهههههدأ مسهههههتحدث مو مفهههههه وههههههو 
 المسهههههتقبلي وأ نهههههياآل رو المنظههههه مهههههن اءو سههههه اإلنمائيهههههة الخطهههههة إطهههههار فهههههي البيئهههههة صهههههيانةو  حمايهههههة وهههههه
 اآلثههههار يمو تقهههه فكههههرة وأ مو مفههههه ظهههههر بالبالد،حيههههث الشههههاملة التنميههههة عمليههههة لههههدفع علمههههي بو أسههههل فههههقو 

 طنيهههههههةو ال السياسهههههههة نو قهههههههان فهههههههي األمريكيهههههههة المتحهههههههدة اليهههههههاتو ال فهههههههي ،1969 عهههههههام مهههههههرة لو أل البيئيهههههههة
 .البيئية انينهاو ق في لو الد من العديد بها أخذت التاري  هذا بعدو  للبيئة

 دراسههههههة علههههههى تشههههههمل التههههههي العمليههههههة الطريقههههههة تلهههههه " انههههههه علههههههى البيئيههههههة اآلثههههههار يمو تقهههههه رفيعهههههه 
 طريههههق شههههق مصههههنع، إنشههههاء مثههههل معههههين، عو مشههههر  تنفيههههذ بسههههبب للبيئههههة تحههههدث التههههي التغيههههرات تقيههههيمو 

 علههههى السههههلبيةو  االيجههههابي عو المشههههر  آثههههار مههههن كههههل دراسههههة يجههههب عو للمشههههر  البيئههههي األثههههر يمو لتقو جديههههد،
 منعههههههههههها تههههههههههم السههههههههههلبية اآلثههههههههههار انو  تعظيمههههههههههها تههههههههههم االيجابيههههههههههة اآلثههههههههههار مههههههههههن للتأكههههههههههد ذلهههههههههه و  البيئههههههههههة

 : في البيئية اآلثار يمو لتق األساسية ظائفو ال تتمثلو تدنيه،و أ
 .البيئية بالمشاكل التنبؤ -
 .المشاكل تل  لتجنب لو حلو  طرق إيجاد -
 .االيجابية اآلثار تعظيم  -
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 بتنفيههههههذ الخهههههاص السهههههليم رارالقههههه اتخهههههاذ فهههههي يسهههههاعد البيئهههههي دو المهههههرد تقيهههههيم فهههههإن عهههههام بشهههههكل
 مههههههن التقليههههههل مههههههع المسههههههتقبل فههههههي المكلفههههههة التغيههههههرات تفههههههادي علههههههى يعملو مسههههههتدام، بشههههههكل المشههههههاريع
 عاتو للمشهههههر  مسهههههتقبال التخطهههههيط ياتو مسهههههت تحسهههههين علهههههى يعمهههههل بيئيهههههة،كما ارثو كههههه ثو حهههههد احتمهههههال

 التهههههههأثيرات مهههههههن األدنهههههههى الحهههههههد إلهههههههى التقليهههههههلو  للبيئهههههههة الحمايهههههههة ىو مسهههههههت رفعو اإلنمائيهههههههة،و  االقتصهههههههادية
 203.رفعها وأ ياتو المست على المحافظة إلى يؤدي مما الصحة على السلبية

 يطهههههابق البيئهههههة اآلثهههههار يمو تقههههه مهههههن الرئيسهههههي الههههههدف أن اسهههههتنتاج يمكهههههن سهههههبق مههههها خهههههالل مهههههن
ـــــدم المفســـــدة درء" الفقهيهههههة القاعهههههدة ـــــ  مق ـــــب عل ـــــة جل  الفسهههههادو  الضهههههرر منهههههع أن بمعنهههههى ،" المنفع
 وأ/ و مههههههةو الحك أن مههههههن التأكههههههد وههههههه منههههههه فالهههههههدف البيئههههههة، اللاسههههههتغ عنههههههد منفعههههههة أي علههههههى مقههههههدم
 تهههههأثيرا لهههههه أن تبهههههين فهههههإن ع،و للمشهههههر  المصهههههاحبة البيئيهههههة بالتهههههأثيرات كافيهههههة درايهههههة علهههههى القهههههرار صهههههناع
ذاو الضهههههرر، ههههههذا لتفهههههادي تعديلهههههه يهههههتم البيئهههههة لعناصهههههر ضهههههارا  مهههههن عو المشهههههر  يلغهههههى ذلههههه  يتحقهههههق لهههههم ا 

 فالمحافظههههههة االقتصههههههادية المنفعههههههة علههههههى مفضههههههلةو  مقدمههههههة البيئههههههة اردو مهههههه علههههههى المحافظههههههة أن منطلههههههق
 .استمرارهاو  التنمية عاتو مشر  إلنجاح أساسيةو  ريةو ضر  البيئة على
 204:مستدامة تنمية اجل من األنظف اإلنتاج -2-2-2

 وراء تقف خطوة تعتبر اقتصادية،حيث وقائية بيئية عمل إستراتيجية أنه على األنظف اإلنتاج يعرف
 األنظف اإلنتاج يعتبر كما ،"اللحد إلى المهد من "منهجية على معتمدة النفايات إدارة أو معالجة
رشاد بتوجيه المستدامة،وذل  التنمية لتحقيق عملية منهجية  إلنتاج الخدمات ومزودي الصناعات وا 
 عتبري أكثر واستدامة أقل بيئي تأثير واالنبعاثات،وبالتالي والنفايات والطاقة الخام المواد وبأقل أكثر

 المنتجات مختلف وتصنيع الصناعية العمليات إدارة في وكفاءة فاعلية األكثر الوسيلة األنظف اإلنتاج
 :جوهر في يتدخل ألنه وذل  الخدمات أفضل وتوفير

زالة الخام المواد بحفظ وذل :اإلنتاجية العمليات -  كمية الخطرة،وتخفيض الخام المواد والطاقة،وا 
 .اياتوالنف االنبعاثات وسمية

                                                           
 .10 ص ،2006 الكويت، العلمية، لألبحاث كويتال معهد ،البيئي المردود تقييم النفيسي، سعد ريم-203
 والتطبيقات المفاهيم مستدامة صناعية تنمية أجل من التطوعية البيئية المبادرات اإلقليمي نالتعاو  قسم للبيئة المتحدة األمم برنام  204

 DR/0565/BA/2480-807-92وحد مال الدولي الرقم ، 2007 للبيئة المتحدة األمم لبرنام  الطبع حقوق آسيا لغرب اإلقليمي المكتب
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 لحظة من أي المنت  حياة دورة مدى على السلبية آثارها من التخفيض خالل من :المنتجات -
 .منها النهائي التخلص نقطة إلى األولية المواد استخراج

 .التوصيل وخدمات التصميم في البيئية االعتبارات دم  خالل من : الخدمات-

 مالحظة يمكن والصحية،التي البيئية آلثاروا واالنبعاثات النفايات تكاليف تخفيض الممكن من
 ملموس مورد استخدام باتجاه جيدة خطوة هو األنظف اإلنتاج تقنية وتسويق تنمية إن فوائدها،حيث

 عن للصناعات الكبير الربح تحقيق تضمن التقنية مستدامة،هذه اقتصادية تنمية باتجاه البيئة وحماية
 ضرائب المعالجة،تخفيض تكاليف وتخفيض موادال احتياجات التكاليف،تخفيض تخفيض طريق

 المبيعات في زيادة خالل من الدخل معدل البيئي،ورفع العبء وتخفيض النفايات من التخلص
 .والصادرات

 بعكس التلوث من الوقاية المشكلة مصدر مع تتعامل بيئية وقائية إستراتيجية األنظف اإلنتاج ويعد
 تحقيق المستدامة لتنمية نحوا للتوجه عملية وخطوة منهجية أيضا والنتائ ،وهو اآلثار مع التعامل طرق

 بالسماح وذل  مواردها استنزاف أو للخطر المستقبلية األجيال تعريض بدون الحالي الجيل احتياجات
 وبشكل أقل وانبعاثات نفايات أقل،وبالتالي وطاقة خام وبمواد أكبر بإنتاج الخدمات ومزودي للصناعات

 .واقتصادًيا بيئًيا منطقًيا وجعله أكبر واستدامة أقل يئيب تأثير طبيعي

 مسهتدامة تنميهةو  متكاملهة بيئيهة لقضهايا معينهة منهجيهات األنظهف اإلنتهاج تطبيهق يسهتلزم
 التصهههههههههنيعية التطبيقهههههههههاتو  للتصهههههههههميم التقليديهههههههههة اإلجهههههههههراءات متحديهههههههههة الصهههههههههناعية العمليهههههههههات ضهههههههههمن

 تخفهههههههيضو  ثو التلههههههه منهههههههع مثهههههههل متعهههههههددة تقنيهههههههات األنظهههههههف اإلنتهههههههاج منهجيهههههههات تتضهههههههمن الخهههههههدماتو 
 االقتصههههههههادية البيئيههههههههة الكفههههههههاءةو  البيئههههههههة أجههههههههل مههههههههن التصههههههههميمو  التخفههههههههيض مصههههههههدر مههههههههن النفايههههههههات،

 المنهجيهههههاتو  اتو األد مهههههن عهههههدد طريهههههق عهههههن ذل و المسهههههتدام، االسهههههتهال و  للبيئهههههة الصهههههديقة الكيميهههههاءو 
 .للتطبيق المستخدمة

 لبيئتنهههههههههها مسههههههههههتدام سههههههههههتقبلم بضههههههههههمان األنظههههههههههف لإلنتههههههههههاج االجتماعيههههههههههة األهههههههههههداف تههههههههههرتبط
 النظهههههر وجههههههات إحهههههدى البيئية،وتهههههدعي والصهههههحة الطبيعيهههههة المصهههههادر حيهههههث مهههههن البشهههههري وللمجتمهههههع

 والمعرفهة،بحيث التكنولوجيها فهي المتقدمهة المنجهزات مهن مباشهرة ينهت  قهد المسهتدام المسهتقبل أن
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 تحههههههدث لتههههههيا البيئيههههههة المشههههههاكل مههههههن أي علههههههى للتغلههههههب جيههههههًدا مجهههههههزة سههههههتكون القادمههههههة األجيههههههال أن
 .اآلن

 تتطههههههور لههههههن المعرفههههههة أو المطلوبههههههة التكنولوجيهههههها بههههههأن حقيقههههههي شهههههه  هنهههههها  فههههههان هههههههذا ومههههههع
 قابلههههة غيههههر طبيعيههههة مصههههادر علههههى تشههههتمل التههههي تلهههه  وخاصههههة البيئيههههة المشههههاكل لحههههل كافيههههة بدرجههههة

 العولمهة عههد فهي بيهد يهًدا البيئهة وحمايهة المسهتدامة التنميهة تسهير أن يجهب المعنهى للتجديد،وبههذا
 األنظف،للوصهول اإلنتهاج مفههوم مهن عامهة أههداف أربعهة نسهتوحي أن يمكهن ههذا لجديهد،ورغما

 :وهي المستدام المستقبل إلى

 .المتجددة الغير الطبيعية الموارد استخدام من التخفيض -1

 .االستدامة لضمان المتجددة الطبيعية الموارد إدارة -2

 .المصدر عند ويفضل البيئة إلى الصادرة والضارة سامةال /الخطرة واالنبعاثات النفايات من اإلقالل-3

 التنمية على التكاليف،ومؤكًدا ناحية من وفاعلية تأثيًرا الطرق بأكثر األهداف هذه تحقيق -4
 .المستدامة

 حالة دراسة أساس على محددة أهداف تطبيق يمكن المرهقة،فإنه األهداف هذه من الرغم على
 المثال سبيل فعلى المحلية فو الظر و  املو الع االعتبار في األخذ مع ازنةو مت بطريقة أخرى بعد

 من ربماو  للتجديد قابل الغير ريو األحف دو قو ال استخدام تقليل بإمكانها الطاقة في الكفاءة ذات السيارات
 على جًدا صغيرة فالسيارة زائدة بيئية أعباء تستلزم ال الجديدة جياو لو التكن أن طالما الضارة، االنبعاثات

 بهذاو المقصد، جهة نفس إلى لو صو لل أكثر رحالتو  أكثر سيارات األمر يتطلب لذل و "ذجيةو نم" عائلة
  .األخرى البدائل مع مقارنتها يمكنو  مرنة لكنها مطلقة ليست األنظف اإلنتاج عملية فإن المعنى

 األنظف اإلنتاج تطبيقات خالل من أدخلت التي جيةو لو التكن التغيرات فإن الحاالت جميع فيو 
 فاعلةو  مفيدة نو تك أنو  الكلية البيئية األعباء من التقليل عند هريو ج بشكل فاعلية أكثر نو تك أن يجب
  .للمعالجة للتنظيف التقليدية االستراتيجيات مع بالمقارنة التكاليف تقليل في

 ستقبليةالم القادمة لألجيالو  الحالي للجيل الكثير يقدم الصناعات في األنظف اإلنتاج تبني إن
 عديدة أهداف لها لكنو  فقط احدو  هدف لها ليس األنظف اإلنتاج إستراتيجية ألن ذل و الرفاهية، حياة

 المثال سبيل على المختلفة المجاالت في يمكنو األبعاد،و  جهو األ متعددة مفاهيم إلى باإلضافة متكاملة
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عادو  النفايات تخفيضو  التكاليف من التقليل على األنظف اإلنتاج حث نقاذو  يرو التد ةا   الخام ادو الم ا 
 .يو الحي عو التنو  اءو اله ثو تل مثل البيئية للتحديات لو حل ضعو  وأ الحراري االحتباس ظاهرة اجهةو مو 

 نو تك ال قد لكنها اجتماعًيا بةو مرغ نو تك قد ثو التل منع حاالت بعض :المثال سبيل فعلي
 على التركيز فير،إنو الت من أكبر بيئية ائقو ع يرو التد إعادة لعملية نو تك أن يمكنو اقتصادًيا، مجدية

 آخر إلى سطو  من ثو التل من كشكل بو مرغ غير انتقال عنه ينت  قد اءو اله ثو تل مثل احدو  عو ضو م
 المستدامة التنمية تطبيق في األفضل وه الكاملة الرؤية وذ الشامل المنه  فإن لذل  فًقاوو ، المياه مثل
 .األنظف اإلنتاج يرو طت في ناو مضم أصبح الصناعة،الذي في
 (:ثو للتل تصاريح بيع :)ثو التل تكاليف تحصيل-2-2-3

 منطقة كل في ثو التل من بها حو المسم الكمية لةو د كل في المحلية السلطات تحدد حيث
 ثو التل من بكمية له تسمحو ث،و المل يشتريها لو للتدا قابلة شهادات وأ تصاريح تصدر ثم معينة،
 االقتصاديين بعض يرى الخاصة،حيث الملكية نطاق سيعو تو  بشرائها مو قي التي تصاريح قيمة تعادل
 اءو اله قو حق إعطاء طريق عن الملكية قو حق تخصيص إعادة خالل من البيئة حماية يمكن أنه
تاحةو المستهلكين، لألفراد النظيفين الماءو   الخاصة ثو التل مخرجات بعض او يبيع لكي لهم الفرصة ا 

 .له أضرار ثو حد في ذل  يتسبب أن نو د بها
 لو ح الضحاياو  ثو التل مسببي بين ضاتو مفا رو تد أن يجب انه االتجاه هذا أنصار يرىو 
 يثار ال الجماعية الملكية نظام ظل في مي،ألنهو حك تدخل أي نو د ثو التل لهذا المثلى ياتو المست

 البيئة،حيث على المحافظة في نجاعتها سائلو ال هذه أثبتت حيث،الضارة الخارجية باآلثار االهتمام
 عن ذل  يتمو ،205قو الس في أسعارها على ينعكس ثم منو  الخدماتو  السلع إنتاج نفقة على تؤثر
 دافعا نو سيك هذا فإن ثاته،و مل ثمن ثو المل يدفع فعندما ثو للتل ضريبة وأ سمور أ تسعيرة ضعو  طريق

 .يثو التل عدم على له
 الضهههههرائب تفهههههرض أن الالمثههههه سهههههبيل علهههههى منهههههها عديهههههدة سهههههائلو  طريهههههق عهههههن ذلههههه  يتحقهههههقو 
 األنظف،حيههههههث للبههههههدائل إعانههههههات تقههههههدمو  ثو التلهههههه مقههههههدار علههههههى داو حههههههد ضههههههعو ت أنو االنبعههههههاث، علههههههى

                                                           
 .326 -320:ص ،2002 ،المعارف االنظف،دار االنتاج الشي ، صالح محمد -205
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 مبههههههههررات نفسههههههههه قههههههههتو ال فهههههههي هههههههههي التههههههههيو  البيئيههههههههة مو الرسههههههه لتطبيههههههههق األساسههههههههية األهههههههههداف تتمثهههههههل
 206:في استعمالها

 الخههههههدماتو  أسههههههعار فههههههي مباشههههههرة البيئيههههههة األضههههههرار تكههههههاليف إلدمههههههاج فعالههههههة سههههههيلةو ك اسههههههتعمالها -
 .يدفع ثو المل لمبدأ تطبيقا هذاو ث،و التل في المتسببة ألنشطةواأ
 .البيئة على حفاظا ثو التل محاربة اجل من البيئيةو  االقتصادية السياسات بين التكامل -
 اردو للمهههههههه اسههههههههتعمال ونحهههههههه كهمو سههههههههل تعههههههههديلو  تحسههههههههين علههههههههى المنتجههههههههينو  المسههههههههتهلكين تحههههههههريض -

 .بيئيا فعال استعماال المتاحة
 الخاصهههههة التشهههههريعات احتهههههرام تعزيهههههزو  اإلنتهههههاج أسهههههاليب فهههههي الهيكليهههههة التو التحهههههو  تجديهههههدال تشهههههجيع -

 .البيئة بحماية
 .البيئية النفقات تغطية في تستعمل التي الجبائية اإليرادات يادةز  -

 
 :ادو الم اقتصاد تصميمو  يرو التد إعادة-2-2-4

 األنشطة بعض على البيئة حماية أجهزة تفرضها التي افزو الح من جملة على عبارة هيو 
 :يلي فيما تلخيصها يمكن التيو ثة،و المل
 : يرو التد إعادة في ادو الم اقتصاد إعادة آليات تتمثل -أ

 وأ المنزليهههههههههههة اءو المخلفات،سههههههههههه اسهههههههههههتخدامو  تصهههههههههههنيع إعهههههههههههادة" أنهههههههههههه علهههههههههههى التهههههههههههدوير إعهههههههههههادة
 العمليههههة ههههههذ تتمو البيئههههة، علههههى تراكمهههههاو  المخلفههههات هههههذه تههههأثير لتقليههههل ذلهههه و  الزراعيههههة وأ الصههههناعية

 تصههههنيع إعههههادة ثههههم بههههها دةو جههههو الم الخههههام ادو المهههه أسههههاس علههههى المخلفههههات فصههههلو  تصههههنيف طريههههق عههههن
  .207حدا، على مادة كل
عادةو  تفكيكها يسهل بحيث المنتجات تصميم-ب  : يرهاو تد ا 

 السههههههيارات مثههههههل المنتجههههههات نو تكهههههه أن اشههههههتراط فههههههي اليابههههههان بعههههههدها مههههههنو  ألمانيهههههها بههههههدأت قههههههد
عهههههادةو  تفكيكهههههها يسههههههل بحيهههههث مصهههههممة المكاتهههههب اتمعهههههدو  المنزليهههههة األجههههههزةو   مهههههاي فهههههيو  يرهاو تهههههد ا 

 الهههههتخلص يحظهههههر األجههههههزة يرو تهههههد إلعهههههادة صهههههارما نهههههاو قان( الهههههديات)الياباني البرلمهههههان أصهههههدر 2001
                                                           

 االقتصادية العلوم كلية ،09 العدد والتجارة، والتسيير االقتصاد علوم مجلة ،البيئي التلوث محاربة في البيئية الجبائية دور حمد،.أ-206
 .132-131: ص ،صئرالجزا جامعة التسيير، وعلوم والتجارية
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 يفرضو اء،و الههههههه تكييههههههف أجهههههههزة وأ نههههههاتو التلفزيو  الكهربائيههههههة الغسههههههاالت مثههههههل المنزليههههههة األجهههههههزة مههههههن
 إعههههههادة مصههههههانع إلههههههى يههههههؤدي تخلههههههص رسههههههم شههههههكل علههههههى هههههههزةاألج تفكيهههههه  تكلفههههههة المسههههههتهلكين علههههههى
 .208يرو التد
 :يرهاو تد المعاد ادو الم قو س سيعو لت ميةو الحك المشتريات استخدام-ج

 كمثهههههالو  مهههههةو للحك المشهههههتريات سياسهههههة طريهههههق عهههههن يرو التهههههد إلعهههههادة قو السههههه افزو حههههه يمكهههههنو 
 أن ىعلهههههههه يههههههههنص 1992 عههههههههام فههههههههي تنفيههههههههذها أمههههههههرا كلينتــــــــون الههههههههرئيس إدارة أصههههههههدرت لذل ،عنههههههههدما

 بعههههههد مخلفههههههات مههههههن أكثههههههر وأ %20 علههههههى مههههههةو الحك كههههههاالتو  تشههههههتريه الههههههذي رقو الهههههه جميههههههع يو محتهههههه
 يههههههاو ق حههههههافزا ذلهههههه  ،كههههههان2000 عههههههام لو بحلهههههه % 25 إلههههههى تههههههزداداو 1995 عههههههام لو بحلهههههه االسههههههتهال 
 اليهههههاتو ال مهههههةو حك كانهههههت لماو التصهههههنيع، عمليهههههات فهههههي رقيهههههةو ال المخلفهههههات السهههههتخدام رقو الههههه لصهههههانعي
 .يرهو تد المعاد رقو لل مزدهرة قاو س أنشأن ذل  فإن العالم، في رقو لل مشتر أكبر هي المتحدة

 
 : أقل ادو م تتطلب جياتو لو تكن استخدامو  يرو تط-د

 أقهههههههل جديهههههههدة جيهههههههاتو لو تكن رو ظهههههههه اد،و المههههههه علهههههههى االقتصهههههههاد اعتمهههههههاد خفهههههههض ييسهههههههر ممهههههههاو 
 وأ عاسهههههو  نطهههههاق علهههههى منتشهههههرة أبهههههراج علهههههى تعتمهههههد التهههههي لهههههةو المحم اتفو اد،فهههههالهو الم علهههههى اعتمهههههادا
 فههههههي اتههههههفو اله اسههههههتخدام فههههههي والنمهههههه أغلههههههب عههههههن لةو اإلشارات،مسههههههؤ  إلرسههههههال صههههههناعية أقمههههههار علههههههى

 النحاسهههههية األسهههههال  مهههههن األميهههههال ماليهههههين فهههههي السهههههتثمار بو الشهههههع ههههههذه تحتهههههاج لنو الناميهههههة، البلهههههدان
 .209الصناعية البلدان فعلت كما
 (:األنظف جاإلنتا آلية) مخلفات لدو ت إللغاء الصناعية العمليات تصميم إعادة-ه

 المنتجهههههاتو  الصهههههناعية للعمليهههههات المسهههههتمر يرو التطههههه" بأنهههههها األنظهههههف اإلنتهههههاج آليهههههة تعهههههرفو 
 المنبهههههع عنهههههد التربهههههةو  المهههههاءو  اءو الهههههه ثو تلههههه منعو الطبيعيهههههة، اردو المههههه اسهههههتهال  تقليهههههل الخدمات،بههههههدفو 
 ةالبشهههههري لهههههها تتعهههههرض التهههههي المخهههههاطر لتقليهههههل ذلههههه و المنبع، عنهههههد لهههههدةو المت المخلفهههههات كميهههههة خفهههههضو 
 210:يلي ما تحقيق إلى الصناعية للعمليات بالنسبة األنظف اإلنتاج تقنية تهدفو البيئة،و 
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 . الطاقةو  الخام ادو الم على الحفاظ -
 .السامة الخام ادو الم استخدام استبعاد -
 .الصناعات عن الناتجة المخلفاتو  االنبعاث سميةو  كمية خفض -
 للحفههههههاظ اآلليههههههة هههههههذه اسههههههتخدام مههههههن ءبههههههد األنظههههههف، اإلنتههههههاج رةو د خههههههالل الضههههههارة اآلثههههههار تقليههههههل -

 .المخلفات من يرهو تدو  استخدامه إعادة يصلح ال مما بالتخلص انتهاءو الخام، ادو الم على
 .اإلنتاج خطط تشغيلو  تصميم عند البيئية االعتبارات مراعاة -

لههههىو  البيئيهههههة اردو المهههه اسههههتهال  خفهههههض مههههن تمتهههههد األنظههههف اإلنتههههاج سهههههتراتيجيةإ إنفهههه لههههذا  تجنهههههب ا 
 طهههههههرقو  المنتجهههههههات تصهههههههميم كفهههههههاءة رفعو بالبيئهههههههة، ضهههههههارة وأ السهههههههمية عاليهههههههة خطهههههههرة اردو مههههههه اسهههههههتخدام
 أثنههههههاء النفايههههههاتو  المخلفههههههاتو  التصههههههريفاتو  االنبعههههههاث مههههههن الحههههههد الهههههههدفين،ثم هههههههذين لتحقيههههههق إنتاجههههههها
 القههههههيم مههههههةو منظ فههههههي النظههههههر حههههههد إلههههههى تصههههههل المخلفههههههات،حتى يرو تههههههدو  االسههههههتخدامو  اإلنتههههههاج عمليههههههة

 لهههههةو محاو  الخهههههدماتو  المنتجهههههات علهههههى االجتمهههههاعي الطلهههههب عنهههههها تنشهههههأ يالتههههه االجتماعيهههههة فو الظهههههر و 
 .211بالبيئة الضارو  ادو للم المهدر الطرفي االستهال  من إلقالل تعديلها

 :ادو الم هدرو  استغالل لخفض أخرى آليات-و
 212:هيو  ادو الم لخفض اآلليات من عةو مجم جدو ت ذكره سبق ما إلى باإلضافة

 يمكههههههن ال التههههههي باتو المشههههههر  اتو عبهههههه سههههههتعمالا حظههههههر تههههههم إذا ادو المهههههه اسههههههتخدام تخفههههههيض أن يمكههههههن-
 سههههبيل علههههى الههههدنمار  حظههههرت فقههههد فنلنههههدا،و  ر االههههدنم مههههن كههههل بههههه قامههههت أمههههر وهو يرها،و تههههد إعههههادة
 جزيههههرة فرضههههت قههههدو ،1977 فههههي يرهاو تههههد إعههههادة يمكههههن ال التههههي الخفيفههههة باتو المشههههر  اتو عبهههه المثههههال
 النتيجهههههة كانتو يرها،و تهههههد إعهههههادة يمكهههههن ال يالتههههه العلهههههب علهههههى مماثهههههل حظهههههر كنهههههدا فهههههي اردو إد بهههههرنس

 .الردم أماكن إلى القمامة تدفق في ظاو ملح انخفاضا
 مههههن أقههههل تتطلههههب ملئههههها إعههههادة يمكههههن التههههي الزجاجيههههة ةو العبهههه أن فههههي المبههههادرة هههههذه أهميههههة تتضههههحو -

 بهههههافتراض م،و األلمنيههههه مهههههن عةو مصهههههن يرهاو تهههههد معهههههاد باتو مشهههههر  ةو عبههههه تحتاجهههههها التهههههي الطاقهههههة خمهههههس
 .متحفظ تقدير وهو  مرة 15 ملؤها يعاد جةالزجا أن
 المهههههههدن تعيهههههههد النقل،فعنهههههههدما قطهههههههاع وههههههههو  ادو المههههههه اسهههههههتخدام خفهههههههض الحتمهههههههال آخهههههههر مجهههههههال ثمهههههههةو -

 حركههههههة زيههههههادة مههههههن االجتماعيههههههة ألهههههههدافها أفضههههههل تحقيههههههق إلههههههى لو صههههههو لل فيههههههها النقههههههل نظههههههم تصههههههميم
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 الرياضهههههة،فإن ممارسهههههة صفهههههر  زيهههههادةو  اإلحبهههههاطو  ريهههههةو المر  االختناقهههههات تقيهههههلو  النقهههههي اءو الههههههو  األفهههههراد
 .لذل  تبعا سينخفض السيارات استخدام

 أكبهههههر مهههههن نسهههههبيا،فإنها قليهههههل باهتمهههههام إال تحظهههههى ال المبهههههاني إنهههههاء صهههههناعة أن مهههههن الهههههرغم علهههههىو -
 المبهههههاني عمهههههر إطالهههههة مثهههههل بسهههههيطة إجهههههراءات اتخاذو اإلسهههههمنت،و  الحديهههههد فيهههههها بمههههها ادو المههههه مسهههههتخدمي

 إلهههههى تصهههههنيعها فهههههي المسهههههتخدمة الطاقهههههةو  ادو المههههه ذههههههه اسهههههتخدام تخفهههههض أن يمكهههههن تخفهههههض أن يمكهههههن
 .كبير حد
 مخلفهههههات تسهههههتخدم بحيهههههث تصهههههنيفا المصهههههانع تجمهههههع وههههههو  المخلفهههههات لخفهههههض أخهههههرى طريقهههههة هنههههها و -

 .أخرى لعملية خام كمادة العمليات إحدى
 التهههههي الجنسهههههيات متعهههههددة الشهههههركات لو أ مهههههن نيهههههاتو إللكتر  اليابانيهههههة سهههههي إي إن شهههههركة كانهههههت قهههههدو -

 أصههههههههبحت الصههههههههناعية الجمعههههههههات أن اقعو ال،و المختلفههههههههة منتجاتههههههههها لمصههههههههانع المههههههههدخل بهههههههههذا أخضههههههههت
 يمكههههههن إنتههههههاج مخلفههههههات لههههههديها التههههههي المصههههههانع لتجميههههههع مههههههاتو الحكو  الشههههههركات جانههههههب مههههههن تصههههههمم

 سههههههيلةو  المصههههههانع أحههههههد مخلفههههههات تصههههههبح الطبيعههههههة فههههههي الحههههههال وههههههه كمهههههها الصههههههناعة ففي،اسههههههتخدامها
 . آخر لمصنع البقاء
 .الزئبقو  السيانيد لو محل استخدام حظر األقل على وأ الذهب تعدين حظر-
 مهههههن احهههههداو  الخهههههام ادو المههههه يشهههههجع الهههههذي الهههههدعم إلغهههههاء يمثهههههل بيئيههههها، المهههههدمرة لألنشهههههطة الهههههدعم إلغهههههاء-

 .بيئيا المفيدة السياسة مبادرات أكثر
 (:البيئية الضريبة) وأنواعها البيئية الجباية -2-2-5

 :البيئية الجباية -أ
 ثو الملهههه" العههههالمي مو للمفههههه تطبيقهههها ثو الملهههه طههههرف مههههن المسههههاهمة لأشههههكا مههههن شههههكل تعتبههههر 
 فههههرض تههههم حيههههث ،1992 لسههههنة الماليههههة نو قههههان خههههالل مههههن بيئههههي رسههههم لو أ إدخههههال تههههم بهههههذاو ،"الههههدافع
 خههههالل مههههن جبائيههههة ترتيبههههات عههههدة اسههههتحداث تههههم كمهههها الخطههههرة وأ ثههههةو المل بالنشههههاطات المتعلههههق الرسههههم
 الخاصهههههههههة النفايهههههههههاتو  الصهههههههههلبة النفايهههههههههات مجهههههههههال فهههههههههي 2004 -2000 اتو للسهههههههههن الماليهههههههههة انينو قههههههههه
 .دو قو الو  ثةو المل األنشطةو  المستشفيات نفاياتو 

 األضهههههرار إصهههههالح تكهههههاليف لهههههدم ( يهههههدفع ثو الملههههه) مبهههههدأ لتعزيهههههز البيئيهههههة الضهههههرائب تفهههههرضو 
 سهههههلباً  المههههؤثرة النشهههههاطات بتغييههههر المسهههههتهلكينو  المنتجههههين مهههههن لكههههل الحهههههافز خلههههقو  المنهههههت  سههههعر فههههي
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 تحسههههين إلههههى جيههههههاو ت يمكههههن التههههي العائههههدات زيههههادةو ث،و التل علههههى اكبههههر سههههيطرة قيههههقتحو  البيئههههة علههههى
 البيئههههة حمايهههة فكههههرة عهههن كيوتــــو اجتمهههاع فهههي بههههيو ر و األ االتحهههاد لو د جميههههع دافهههع قهههد انههههه مهههع البيئهههة،
 الحهههههراري االحتبههههاس مههههةو مقاو  البيئهههههة حمايههههة اجههههل مهههههن البيئيههههة الضههههرائبو  مو الرسههههه فههههرض خههههالل مههههن
 معاصهههههرة سهههههيلةو  أحسهههههن( Ecotax) الجبايهههههة جعهههههل مهههههن األمريكهههههي المقتهههههرح نجهههههح األخيهههههر فهههههي ،لكههههن

 لحمايههههههة األطههههههراف المتعههههههددة االتفاقيههههههات اتو أد مههههههن أداة أهههههههم الجبايههههههة اآلن تعتبههههههرو ، البيئههههههة لحمايههههههة
 اإلطههههالق علههههى أاألكفههههو  البيئههههة لحمايههههة الحاليههههة االقتصههههادية سههههائلو  انجههههح مههههن أيضهههها تعتبههههرو  البيئههههة

 الضههههرر عههههن يضو التعهههه بغههههرض لو الههههد طههههرف مههههن ضههههةو المفر  مو الرسههههو  الضههههرائب تمثههههل الجبايههههة إن
 .  لغيره ثو المل يسببه الذي

 اجهههههل مهههههن والرسهههههوم الضهههههرائب بغهههههرض العهههههالم فهههههي والحكومهههههات الهههههدول معظهههههم تحهههههدث ولقهههههد
 التههههههي المسههههههتحدثة والدوليههههههة الوطنيههههههة السياسههههههات إحههههههدى هههههههي الجبايههههههة وتعتبههههههر البيئههههههي للتلههههههوث الحههههههد

 أهههههههم التلههههههوث،ومن ضههههههريبة أو وارسههههههم تسههههههعيرة وضههههههع طريقههههههة عههههههن نقههههههائص تصههههههحيح إلههههههى تهههههههدف
 :  فوائده

 يخههههههالف مههههههن كههههههل تجههههههاه جنائيههههههة عقوبههههههات أو ماليههههههة غرامههههههات بشههههههكل عقابيههههههة إجههههههراءات اعتبههههههر-1
 . البيئة حماية قوانين

 .  البيئة حماية من أخرى وسائل في الموجودة نقائص تصحيح – 2

 . عالمية صحية بيئية ضمان – 3

 . البيئة على لمحافظةا ثقافة غرس – 4

 . مشتركة فوائد ذات سريعة تنمية تحقيق -5

 . النفايات إزالة يتم خاللها من جديدة مالية مصادر إيجاد -6

 الخطيرة أو الخاصة الصناعية النفايات تخزين عدم عن تشجيع -7

 : البيئية الضرائب أنواع-ب
 األكثههههههر بو األسههههههل وههههههه ثو التلهههههه مشههههههاكل معالجههههههة فههههههي الضههههههريبي النظههههههام علههههههى االعتمههههههاد إن

 الضهههههههههرائب أشهههههههههكال أكثهههههههههر مهههههههههن النفايهههههههههات ضهههههههههريبة تعهههههههههد حيهههههههههث ليو الهههههههههد ىو المسهههههههههت علهههههههههى عاً و شههههههههي
 لهههههههةو د( 14) علهههههههى مسهههههههح بهههههههإجراء( OECD) االقتصهههههههادي نو التعههههههها منظمهههههههة قامهههههههت لقدو اسهههههههتخدامًا،
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 ثو التلههههههه معالجهههههههة فهههههههي قو السههههههه اتو ألد تطبيقيهههههههة حالهههههههه 153 بهههههههين مهههههههن انهههههههه اتضهههههههحو  1987 عهههههههام
 حقيقيهههههاً  حهههههافزاً  الضهههههرائب تلههههه  كانهههههت قهههههدو ث،و التل ضهههههرائب علهههههى اعتمهههههدت لهههههةحا 81 هنههههها  البيئهههههي
 اتو أد أهههههههم من،و حققتههههههه الههههههذي المههههههالي ردو المهههههه إلههههههى باإلضههههههافة البيئههههههة عيههههههةو نو  دةو جهههههه تحسههههههين علهههههى

 أثارههههههها مههههههن الحههههههدو  ثو التلهههههه مشههههههكلة معالجههههههة فههههههي عليههههههها االعتمههههههاد يمكههههههن التههههههي الضههههههريبي النظههههههام
 :مايلي السلبية

  :تجاتالمن على الضريبة-*
 اإلنتاجيهههههة حهههههداتو ال مختلهههههف فهههههي اإلنتهههههاج علهههههى عيهههههةو ن وأ قيميهههههه ضهههههريبة بفهههههرض مهههههةو الحك مو تقههههه-

حداثو  للبيئة ثو تل إنتاجها يصاحب التي  .اجتماعية إضرار ا 
 :االنبعاثات وأ النفايات على الضريبة-*

 اإلنتههههههاجي النشههههههاط مخلفههههههات علههههههى تفههههههرض أنههههههها فههههههي سههههههابقتها عههههههن الضههههههريبة هههههههذه تختلههههههف
 فهي،ثو للتلههههههه الخارجيههههههة للتكلفهههههههة قيةو السهههههه األسههههههعار رو د تمهههههههارس أنههههههها كمههههههها القتصههههههادية،ا حههههههداتو لل

 .للبيئة ثةو المل عاتو المشر  تشغيل عن الناتجة السلبية الخارجية اآلثار قيمة تعكس
 مههههن عههههةو مجم خههههالل مههههن االنبعاثههههات تخفههههيض إلههههى نو المنتجهههه يسههههعى الضههههريبة لهههههذه فقههههاً وو 
 منتجهههههات إنتهههههاج إلهههههى لو التحههههه وأ المسهههههتخدمة المهههههدخالت ةعيهههههو ن فهههههي التغييهههههرات كهههههبعض اإلجهههههراءات

 الحريههههههة إعطههههههاء وههههههه الضههههههريبة مههههههن الشههههههكل هههههههذا اسههههههتخدام هرو جهههههه فههههههان بالتههههههالي،و يثاً و تل اقههههههل أخههههههرى
 ثههههههةو المل االنبعههههههاث حجههههههم لتخفههههههيض المالئمههههههة الطريقهههههة اختيههههههارو  البحههههههث فههههههي للبيئههههههة ثو الملهههههه للمنهههههت 
 :مايلي السابق الشكل فقو  يبةالضر  هذه على يترتبو لة،و مقب ياتو مست إلى للبيئة
 تكلفهههههههة وأ النفايهههههههات مهههههههن الهههههههتخلص تكلفهههههههة تتضهههههههمن إضهههههههافية تكلفهههههههة دفهههههههع علهههههههى المنهههههههت  إجبهههههههار-1

 ال كههههههي لإلنتهههههاج المصههههههاحبة النفايهههههات ياتو بمسههههههت الهههههتحكم إلههههههى رهو بهههههد المنههههههت  يحفهههههز ممهههههها معالجتهههههها
 .اإلضافية التكلفة تل  يتحمل

 لههههههن الهههههههدف هههههههذا فههههههان الههههههربح تعظههههههيم وأ تكههههههاليفال تدنيههههههة االقتصههههههادية حههههههدةو ال هههههههدف إن طالمهههههها-2
 علهههههى الضهههههريبة معهههههدل مهههههع للهههههتحكم الحديهههههة التكلفهههههة عنهههههده تتعهههههادل الهههههذي ىو المسهههههت عنهههههد إال يتحقهههههق
 .النفايات
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  :التالية لألسباب النفايات ضريبة فرض صعوبات-ج
 اً اجتماعيهههه مثلههههى ياتو مسههههت إلههههى ثو التلهههه ياتو مسههههت مههههع اإلنتههههاج حجههههم إلههههى لو صههههو بال تسههههمح إنههههها-1

 إلههههى الضههههريبة مههههن األكبههههر الجههههزء ينقههههل فو سهههه الحالههههة هههههذه ففههههي الكاملههههة، غيههههر المنافسههههة حالههههة فههههي
 العههههههههبء يتحمهههههههل لههههههههذيا وهههههههه المسهههههههتهل  إن طالمهههههههها النفايهههههههات بمعالجههههههههة االهتمهههههههام نو د المسهههههههتهلكين

 .الضريبة هذه من األكبر
 لهههههوثالت وحهههههدات مهههههن وحهههههدة كهههههل علهههههى موحهههههدة ضهههههريبة فهههههرض أن حيهههههث المرونهههههة وعهههههدم الجمهههههود-2

 الصههههغيرة بالمشههههروعات يضههههر سههههوف الملههههوث ونشههههاطها إنتاجههههها وحجههههم طبيعتههههها عههههن النظههههر بغههههض
 الحكومهههههة تواجهههههه التهههههي المشهههههكالت ههههههي مههههها نبهههههين أن المفيهههههد مهههههن فانهههههه هنههههها الكسهههههاد،ومن أوقهههههات فهههههي
 . للبئية الملوثة االقتصادية الوحدات أو المنشاة على الضريبة فرض عند

 المنشهههههاة علهههههى فرضهههههها الواجهههههب الحكوميهههههة للضهههههريبة لمناسهههههبا المسهههههتوى إلهههههى التوصهههههل صهههههعوبة-3
 .للبيئة الملوثة

دارة التنفيهههههههذ صهههههههعوبة-4  الرشهههههههوة وانتشهههههههار بالبيروقراطيهههههههة السهههههههلطات عمهههههههل اتسهههههههم مههههههها إذا خاصهههههههة وا 
 : يجب للبيئة الملوثة المنشآت على الحكومية الضرائب فرض اإلداري،وعند والفساد

 . النفايات وعلن وفقا بالمرونة الضريبة هذه اتسام-

 فههههههي للبيئههههههة الملوثههههههة المنشههههههآت علههههههى المفروضههههههة الضههههههريبية اإليههههههرادات مههههههن كبيههههههر جههههههزء اسههههههتخدام-
 كميههههههههة مههههههههن للتقليههههههههل كفههههههههاءة أكثههههههههر طههههههههرق وتطبيههههههههق النفايههههههههات معالجههههههههة تكنولوجيهههههههها بحههههههههوث تههههههههدعيم
 213.النفايات

 األفههههههههراد تجبههههههههر وسههههههههيلة أنههههههههها فههههههههي يتمثههههههههل البيئيههههههههة الضههههههههريبة لفههههههههرض األساسههههههههي فههههههههالمبرر
 : اآلتية الثالثة السبل احد تسل  أن على توالشركا

 .للبيئة الملوث النشاط عن تماما تتوقف أن إما -1

 فههههههي الضههههههريبة حصههههههيلة اسههههههتخدام يههههههتم بحيههههههث بالبيئههههههة الضههههههار نشههههههاطها تكههههههاليف تتحمههههههل أن أو -2
 .الضار البيئي السلو  سببها التي األضرار معالجة

 .البيئة تلويث دون تهابأنشط قيامها تكفل فنية حلول عن تبحث أن أو -3
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 ضريبةهبهههههههه تسههههههههمى التهههههههيو  البيئههههههههة لحمايهههههههة البيئيههههههههة الضههههههههريبة مهههههههن أخههههههههر عو نههههههه هنهههههههها  جهههههههدو ت
 عهههههام(زو تم 31 إلهههههى– الثهههههاني نو كهههههان 3) تهههههاري  فهههههي ســـــتوكهولم فهههههي التجربهههههة ههههههذه جهههههرىو  االزدحهههههام
 او يههههدفع أن يدو السهههه فههههي المسههههجلة العربههههات مههههالكي كافههههة علههههى يجههههب ضههههريبة عههههن عبههههارة وهههههو ،2006
 خههههههالل محطههههههة( 18) عههههههددها الههههههدفع،البال  محطههههههات إحههههههدى عبههههههر رهو عبهههههه خههههههالل االزدحههههههام ضههههههريبة
 وأ لو الههههههدخ عنههههههد اءو سهههههه( مسههههههاءاً  6.30 إلههههههى-صههههههباحا 6.30) سههههههاعة مههههههن العاديههههههة عو األسههههههب أيههههههام
 : االزدحام ضريبة من التالية العربات يستثنيو  لمو كهو ست سطو  في جو الخر 
 .طن( 14) عن زنهاو  اليقل التي الباصات اإلنقاذ عربات-
 .ماسيو الدبل سل  في المسجلة العربات-
 .التاكسي سيارات -
 .النارية الدراجات -
 .أجنبية حاتو ل تحمل التي العربات -
 .العسكرية العربات -
 البيئيههههههة مو الرسهههههه وأ الضههههههريبة هههههههذه مههههههن الهههههههدفو  السههههههائل غههههههاز غيههههههر غازيههههههة وأ كهربائيههههههة سههههههيارات-

 .ثو التل من حمايتهو  ئةالبي ضعيةو  تحسينو  ابيرو الط تقليل بهدف
 :أهمها نقدم مايلي في البيئية الجباية عن أمثلة ونذكر :البيئية الجباية أنواع -د

   :المنزلية النفايات رفع رسم -1

 214 :بين حدد حيث 2002 لسنة المالية قانون خالل من معدالته مراجعة تمت

 . للعائلة سنويا دج 1000و 640 -

 . التجاري اطللنش سنويا ج10000و 1000  - 

 .للمخيمات سنويا دج5000و20000 - 

 مههههههههههن أكبههههههههههر لكميههههههههههة المنتجههههههههههة والتجاريههههههههههة الصههههههههههناعية للنشههههههههههاطات سههههههههههنويا دج100000و1000-
 .النفايات

                                                           
214  Ministère de l’aménagement de territoire et de l’environnement, programme national pour la gestion 
intégrée des déchets municipaux pour les 40 grandes villes, les progdem, 2003, P59. 
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 : الطبية باألنشطة المتعلقة النفايات تخزين عدم عل  تحفيزي رسم -2

 المصهههههدر مهههههن كيميائيههههها والملوثهههههة الضهههههارة الطبيهههههة النفايهههههات خفهههههض إلهههههى يههههههدف الرسهههههم ههههههذا
 215 :كالتالي ويوزع للطن دج 24000 به 2002 لسنة المالية قانون حسب مبلغه ويقدر

 .البلديات لصالح%  10-

 .الخزينة لصالح% 15-

زالة للبيئة الوطني للصندوق %75 -  .التلوث وا 

 : الخاصة النفايات تخزين عدم عل  التحفيزي الرسم -3

 يههههههههوزع هههههههههوو  2002 لسههههههههنة ماليههههههههةال قههههههههانون حسههههههههب للطههههههههن دج10500 بههههههههه مبلغههههههههه يقههههههههدر
 .  المفعول ساري وهو تجديده يتم لم السابق كالرسم

 : البالستيكية األكياس عل  الرسم - 4

 جميههههههههع وعههههههههاؤه ،ويشههههههههمل2004لسههههههههنة الماليههههههههة قههههههههانون بموجههههههههب الرسههههههههم هههههههههذا إدخههههههههال تههههههههم
 الرسهههههههههم مبلههههههههه  الخارج،ويقهههههههههدر مهههههههههن المسهههههههههتوردة أو محليههههههههها المنتجهههههههههة سهههههههههواء البالسهههههههههتيكية األكيهههههههههاس

زالة للبيئة الوطني الصندوق إلى حصيلته للكل ،وتوجه دج510.ب  216التلوث وا 

 :البيئة عل  والخطيرة الملوثة بالنشاطات المتعلق الرسم-5

 والخطهههههههرة الملوثهههههههة األنشهههههههطة تصهههههههنيف ويهههههههتم المصهههههههنفة المنشهههههههآت أنشهههههههطة علهههههههى يطبهههههههق  
 : نوعين إلى البيئة على

 البلهههههههدي الشهههههههعبي المجلهههههههس رئهههههههيس مهههههههن المسهههههههبق للتصهههههههريح انطالقهههههههها قبهههههههل الخاضهههههههعة األنشهههههههطة -
 .إقليميا المختص

                                                           
215  Ministère des finances, ministère de l’aménagement de territoire et de l’environnement, circulaire 
interministérielle, " taxes écologiques ", 2002, P3. 
216 Ministère de l’aménagement de territoire et de l’environnement, direction de l’environnement de 

Biskra, principaux textes législatifs et règlementaire relatif à la Protection de l’environnement, 2006, P 8.  
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 المخههههههتص الههههههوالي أو بالبيئههههههة المكلههههههف الههههههوزير مههههههن سههههههواء مسههههههبق لتههههههرخيص الخاضههههههعة األنشههههههطة -
 الماليهههههههة لقههههههانون طبقههههههها الرسههههههم إقليميا،ويحهههههههدد المخههههههتص البلهههههههدي الشههههههعبي المجلهههههههس أورئههههههيس إقليميهههههها
 : يلي كما 2000 لسنة

 :البلدي الشعبي المجلس رئيس ترخيص أو ريحلتص الخاضعة المصنفة المنشآت*  

 بهههههه الرسهههههم قيمهههههة تحهههههدد: البلهههههدي الشهههههعبي المجلهههههس رئهههههيس لتصهههههريح الخاضهههههعة المصهههههنفة االمنشهههههآت* 
 أكثههههههر تشههههههغل ال والتههههههي للتصههههههريح الخاضههههههعة للمنشههههههآت بالنسههههههبة قيمتههههههه وتخفههههههض سههههههنويا دج9000

 دج2000إلى شخصين من

 قيمههههة تحههههدد البلههههدي الشههههعبي المجلههههس سرئههههي تههههرخيص إلههههى تخضههههع التههههي المصههههنفة المنشههههآت *
 رئهههههيس مهههههن لتهههههرخيص األقهههههل علهههههى أنشهههههطتها أحهههههد تخضهههههع التهههههي المصهههههنفة للمنشهههههآت بالنسهههههبة الرسهههههم

 للتهههههرخيص الخاضهههههعة للمنشهههههآت بالنسهههههبة قيمتهههههه دج،وتخفهههههض 20000 بهههههه البههههههلدي الشهههههعبي المجلهههههس
 . دج 3000إلى شخصين من أكثر تشغل البلديوال الشعبي المجلس رئيس قبل من

 المصهههههههنفة للمنشهههههههآت الرسهههههههم قيمهههههههة تحهههههههدد: الهههههههوالي تهههههههرخيص إلهههههههى الخاضهههههههعة المصهههههههنفة المنشهههههههآت* 
 90000ب إقليميهههههههههها المخههههههههههتص الههههههههههوالي لتههههههههههرخيص األقههههههههههل علههههههههههى أنشههههههههههطتها أحههههههههههد تخضههههههههههع التههههههههههي

 تشههههههغل وال الههههههوالي قبههههههل مههههههن للتههههههرخيص الخاضههههههعة للمنشههههههآت بالنسههههههبة الرسههههههم معههههههدالت دج،وتخفههههههض
 .دج 18000 إلى شخصين من أكثر

 بالنسهههههبة الرسهههههم يحهههههدد بالبيئهههههة المكلهههههف الهههههوزير مهههههن تهههههرخيص إلهههههى الخاضهههههعة المصهههههنفة آتالمنشههههه* 
 120000ب بالبيئهههههة المكلهههههف الهههههوزير لتهههههرخيص األقهههههل علهههههى أنشهههههطتها أحهههههد تخضهههههع التهههههي للمنشهههههآت

 بالبيئهههههة المكلههههف الههههوزير قبهههههل مههههن للتههههرخيص الخاضهههههعة للمنشههههآت بالنسههههبة الرسهههههم قيمههههة تخفههههض دج،
 217.دج 24000 إلى ينشخص من أكثر تشغل ال والتي

 ونههههوع وأهميتههههه النشههههاط لطبيعههههة تبعهههها 10و1بههههين الرسههههوم هههههذه لقيمههههة مضههههاعفة هنهههها  كمهههها
زالة للبيئة الوطني الصندوق إلى بأكمله الرسم مبل  دفع عنه،ويتم الناتجة النفايات  . التلوث وا 

 

 
                                                           

 .2 -1 ص ص ،2002 ،"بيئيةال مورسال"  مشتركال زار و رومنشال البيئة،و اإلقليم تهيئة وزارة المالية، زارةو217 
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 : الصناعي المصدر ذي الجوي التلوث عل  التكميلي الرسم -6 

 بالنشههههههههههاطات ويتعلهههههههههق 2002لسهههههههههنة الماليهههههههههة قهههههههههانون بموجههههههههههب مالرسههههههههه ههههههههههذا إنشهههههههههاء تهههههههههم
 عليهههههههها يهههههههنص التهههههههي القصهههههههوى الحهههههههدود بهههههههها الغازيهههههههة االنبعاثهههههههات كميهههههههة تتجهههههههاوز التهههههههي الصهههههههناعية
 :به البلدية لصالح منه زعالقانون،ويو 

 .البلديات لصالح%  10-

 .الخزينة لصالح% 15-

زالة للبيئة الوطني للصندوق %75 -  .التلوث وا 

ـــود علـــ  الرســـم -7   بهههه الرسهههم مبلههه  ويقهههدر 2002سهههنة الماليهههة قهههانون بموجهههب إدخالهههه تهههم: الوق
 :به ويوزع البنزين من لتر لكل دج1

 السريعة والطرقات للطرقات الوطني الصندوق لصالح 50%-

زالة للبيئة الوطني للصندوق %50 -  218.التلوث وا 

 لههههههم البيئيههههههة ةالجبايهههههه حصههههههيلة أن الرسههههههم توزيههههههع طريقههههههة خههههههالل مههههههن مالحظتههههههه يمكههههههن مهههههها
زالههههههة للبيئههههههة الههههههوطني للصههههههندوق 75% تخصههههههص حيههههههث البيئههههههة لحمايههههههة كلههههههها تخصههههههص  التلههههههوث وا 

 عهههههدم علههههى بتشهههههجيع الخههههاص للرسهههههم بالنسههههبة العامههههة والخزينهههههة البلديههههة بهههههين موزعههههة المتبقيههههة 25%و
 أمههههههها الصهههههههناعي، المصهههههههدر ذي الجهههههههوي التلهههههههوث علهههههههى التكميلهههههههي الخاصة،والرسهههههههم النفايهههههههات تخهههههههزين
 والطرقهههههههات للطرقهههههههات الهههههههوطني الصهههههههندوق إلهههههههى موجهههههههه منهههههههه 50% الوقهههههههود علهههههههى طبهههههههقالم الرسهههههههم
 .البيئة حماية في المتمثل هدفها عنه البيئية الجباية إبعاد إلى يؤدي مما السريعة

 :البيئية اإليرادات تحصيل و الحكومي اإلنفاق صناديق-2-2-6

 الدولهههههههة تنفقهههههههها لتهههههههيا الماليهههههههة المهههههههوارد فهههههههي ويتمثهههههههل البيئيهههههههة السياسهههههههة أدوات إحهههههههدى ههههههههو 
 : رئيسية بصورة ويشمل الطبيعية الموارد وحماية التلوث لمكافحة

 .المياه وتنقية تطهير شبكات إنشاء-

                                                           
218 Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, programme national de gestion 
intégrée des déchets municipaux en Algérie "  Stratégie opérationnelle", mai  2003, P47.  
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صالح الغابات تجديد-  .السهوب و األراضي وا 

 .والصناعة الطاقة قطاعات في المؤسسات تقتنيها التي للتلوث المضادة التجهيزات -

 .بالبيئة لقةالمتع العمومية الصحة نفقات -

 التسههههههههعينات عشههههههههرية خههههههههالل انخفضههههههههت قههههههههد البيئيههههههههة النفقههههههههات أن إلههههههههى اإلشههههههههارة وتجههههههههدر
 واالهتمهههههههههام االقتصهههههههههادية الحالهههههههههة عهههههههههن النهههههههههات  االسهههههههههتثمارات انخفهههههههههاض بسهههههههههبب 0.34% بحهههههههههوالي

 االقتصههههههادي اإلنعهههههها  برنههههههام  إطههههههار وفي،البيئيههههههة المسههههههائل مههههههن أكثههههههر االقتصههههههادية باإلصههههههالحات
 28.9حههههههههههههوالي البيئيههههههههههههة القطاعههههههههههههات فههههههههههههي االسههههههههههههتثمارات حصههههههههههههة تبلغهههههههههههه 2001-2004 للفتههههههههههههرة
 معتبهههههههرة ماليهههههههة عائهههههههدات بتهههههههوفير الدولهههههههة تقهههههههوم المباشهههههههر الحكهههههههومي اإلنفهههههههاق إلهههههههى باإلضهههههههافة،مليار

 .البيئة حماية بتمويل الخاصة الصناديق خالل من المحلية للجماعات

زالة للبيئة الوطني الصندوق –1  : التلوث وا 

 إنشهههههههاؤه تهههههههم للبيئهههههههة الهههههههوطني الصهههههههندوق عليهههههههه يطلهههههههق انكههههههه الصهههههههندوق نشهههههههاط بدايهههههههة فهههههههي
 فيهههههههه تتصهههههههرف بالخزينهههههههة خهههههههاص حسهههههههاب علههههههى عبهههههههارة وههههههههو 1992لسهههههههنة الماليهههههههة قهههههههانون بموجههههههب
 219 :في موارده تتمثل بالبيئة المكلفة الوزارة

 .والخطيرة الملوثة النشاطات على الرسم -

 . الغرامات حصيلة -

  .والدولية الوطنية والتبرعات الهبات -

 .التلوث لمحاربة الموجهة المصاريف بعنوان التعويضات -

 والتوجيهههههههههه اإلعهههههههههالم -والبحهههههههههوث الدراسهههههههههات:  فهههههههههي فتتمثهههههههههل الصهههههههههندوق مصهههههههههاريف أمههههههههها
 يمهههههههههنح أن يسهههههههههتطيع ال الصهههههههههندوق الصهههههههههورة العامة،وبههههههههههذه المنفعهههههههههة ذات للجمعيهههههههههات واإلعالنهههههههههات

 فهههههي يتحملهههههها التهههههي ريفوالمصههههها المهههههوارد محدوديهههههة بفعهههههل الفعاليهههههة وقليهههههل محهههههدود فنشهههههاطه قروضههههها
 .وتثمينها المنتجات معالجة ونشاطات واإلنتاج التجهيز استثمارات تحجب حوافز شكل

                                                           
219 Rapport sur l’état et l’avenir de l’environnement, op.cit P, 293 
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 إلههههههههى وتحههههههههول الصههههههههندوق هيكلههههههههة إعههههههههادة تمههههههههت 2001لسههههههههنة الماليههههههههة قههههههههانون وبموجههههههههب
زالههههة للبيئههههة الههههوطني الصههههندوق  حفههههظ مثههههل بههههها يقههههوم التههههي النشههههاطات توسههههيع إلههههى أدى ممهههها التلههههوث وا 
زا المحهههههيط  إزالهههههة عمليهههههة فهههههي المؤسسهههههات يسهههههاعد أن للصهههههندوق يمكهههههن كمههههها الحضهههههري، التلهههههوث لهههههةوا 
 البيئيهههههة النجاعهههههة عقهههههود عبهههههر والمؤسسهههههات الدولهههههة بهههههين تعاقديهههههة سياسهههههة تنفيهههههذ طريهههههق عهههههن التلهههههوث
 التوقيههههع تههههم الصههههدد هههههذا وفههههي الملوثههههة الفضههههالت كميههههات مههههن التههههدريجي التخفههههيض إلههههى تهههههدف التههههي
 .عقود عشر على

 :بو الجن مناطق بتنمية خاصال قوالصند-3
 تضههههم اليههههةو 13 علههههى يشههههمل ،1998 لسههههنة الماليههههة نو قههههان جههههبو بم قو الصههههند هههههذا تأسهههس  

 تقلههههههههيص إلههههههههى تهههههههههدف سياسههههههههة النتهههههههههاج أهميتههههههههه مههههههههدى تعكههههههههس قو الصههههههههند إقامههههههههة بلديههههههههة،إن 258
 األنظمههههههههة حمايههههههههةو  المعيشههههههههة فو ظههههههههر  تحسههههههههينو  األقههههههههاليم بههههههههين االقتصههههههههاديةو  االجتماعيههههههههة ارقو الفهههههههه

 .مستدامةو  ازنةو مت تنمية إطار في اردو الم على الحفاظو  لهشةا البيئية
 إيراداتهههههه بلغهههههت حيهههههث ليهههههة،و البتر  الجبايهههههة ارو مههههه مهههههن 1% بنسهههههبة يلههههههو تم قو الصهههههند يتلقهههههىو 
 مههههههن 10%الي،و التهههههه علههههههى دينههههههار مليههههههار 14.723و دينههههههار مليههههههار 2001-2002 السههههههنتين خههههههالل
 المعيشههههة إطههههار تحسههههين فههههي أساسهههها تتمثههههل البيئههههي الطههههابع ذات المشههههاريع إلههههى جهههههو ت اإليههههرادات هههههذه
 القمامههههههههات إنجهههههههاز الميههههههههاه، دو صهههههههع ظههههههههاهرة محاربهههههههةو  الصههههههههحي الصهههههههرف شههههههههبكة استصهههههههالح مثهههههههل
 220.جيو لو البي عو بالتن االهتمام كذل و  المراقبة

  :لإلقليم المستدامة والتنمية للتهيئة الوطني الصندوق-4
 تهيئههههة أجههههل مههههن لمحليههههةا النشههههاطات إلههههى ومعونههههات امتيههههازات مههههنح إلههههى يهههههدف الصههههندوق

 : خالل من اإلقليم

 دائمههههين األقههههل علههههى شههههغل مناصههههب 10تههههوفر التههههي المؤسسههههات إنشههههاء أجههههل مههههن اإلعانههههات مههههنح -
 . المجال هذا في المناطق لترقية لإلنتاج المخصصة النشاطات مناطق في

 مجههههال وفههههي المنههههاطق نفههههس فههههي دائمههههين مناصههههب 5 األقههههل علههههى تشههههغل التههههي المؤسسههههات إنشههههاء -
 (. االتصال – المعلوماتية) جديدة تقنيات ذات لخدماتا
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 مجههههال فههههي تنشههههط التههههي األبحههههاث ومكاتههههب مراكههههز طههههرف مههههن المنجههههزة والبحههههوث الدراسههههات تمويههههل -
 221. اإلقليم تهيئة

  :السهوب وتنمية التصحر مكافحة صندوق -5 
 جهههههههراء مهههههههن السههههههههوب منطقهههههههة تشههههههههدها أصهههههههبحت التهههههههي الخطيهههههههر التهههههههدهور لحالهههههههة نتيجهههههههة

 التههههههي الوسههههههط هههههههذا لحمايههههههة للتههههههدخل إسههههههتراتيجيتها مههههههن الدولههههههة غيههههههرت المفههههههرط، والرعههههههي حرالتصهههههه
 تههههههم ولهههههههذا عليههههههها للمحافظههههههة الماليههههههة الوسههههههائل بههههههإدراج التنظيميههههههة،وذل  الوسههههههائل علههههههى تقههههههوم كانههههههت
 لهههههوزارة تهههههابع خههههاص حسهههههاب شههههكل علهههههى2002 لسههههنة الماليهههههة قههههانون بموجهههههب الصههههندوق ههههههذا إنشههههاء
 .دينار مليون 500به يقدر ابتدائي بتمويل فيةالري والتنمية الفالحة

 النشهههههاطات فهههههي وتنميتهههههها المراعهههههي علهههههى الحفهههههاظ ألعمهههههال الموجههههههة اإلعانهههههات تحديهههههد وتهههههم
 222 :التالية

 . الرعوية والزراعية السهبية المناطق في الحيوانية المنتجات تنمية - 

 . المراعي وحماية التصحر مكافحة - 

 .واناتالحي تربية منتوجات تثمين - 

ـــــوطني الصـــــندوق -6  ـــــة ال ـــــاطق الســـــاحل لحماي  بموجهههههب الصهههههندوق ههههههذا أنشهههههأ:الســـــاحلية والمن
 :في إيراداته تتمثل 2003لسنة المالية قانون

 . والوطنية الدولية المساعدات -

 . الدولة خزينة -

 . البحر في الكيميائية المواد تسرب حوادث وتعويضات غرامات -

 223 :في فتتمثل األساسية الصندوق مهمة أما 

 والمنهههههههههاطق السهههههههههاحل علهههههههههى بالمحافظهههههههههة تههههههههههتم التهههههههههي التطبيقيهههههههههة والبحهههههههههوث الدراسهههههههههات تمويهههههههههل - 
 .الساحلية

                                                           
221  Rapport sur l’état et l’avenir de l’environnement, op.cit, P 284- 288- 
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 تلههههوث إلههههى يههههؤدي حههههادث هنهههها  يكههههون عنههههدما العاجههههل بالتههههدخل المتعلقههههة النفقههههات فههههي المسههههاهمة -
 .بحري

 زيههههادة إلههههى تههههؤدي دقهههه البيئههههة حمايههههة أن مههههن فبههههالرغم،التلوث بإزالههههة تهههههتم التههههي النشههههاطات تمويههههل - 
 : ومنها الحديثة التقنية بالوسائل التكلفة هذه لخفض إمكانية هنا  أن اإلنتاج،إال تكلفة

 .اإلنتاج تكلفة من يخفض أن شأنه من النفايات تدوير أسلوب -

 يهههههؤدي أن شهههههانه مهههههن المنهههههت  حمايهههههة دورة تقيهههههيم لدراسهههههات طبقههههها اإلنتاجيهههههة العمليهههههات تقيهههههيم إعهههههادة -
 .اإلنتاج تكلفة انخفاض وبالتالي التلوث درجة للموارد،وتقليل األمثل التخصيص إلى

 شهههههأنه ،مههههن المتجهههههددة غيههههر المهههههوارد خاصههههة المرتفعهههههة األثمههههان ذات المهههههوارد محههههل البهههههدائل إحههههالل -
 .اإلنتاج تكلفة تخفيض إلى يؤدي أن

 ،مناإلنتهههههههاج تكلفهههههههة تخفهههههههيض إلهههههههى يهههههههؤدي أن شهههههههأنه مهههههههن النظيهههههههف اإلنتهههههههاج تكنولوجيههههههها اسهههههههتخدام -
 مواصهههههههفات وظههههههههور لجـــــــاتا اتفاقيهههههههة ،فبعهههههههد التلهههههههوث مهههههههن الحهههههههد إجهههههههراءات تكلفهههههههة تخفهههههههيض خهههههههالل
 أمههههههههرا البيئههههههههة بحمايههههههههة المتعلقههههههههة واإلجههههههههراءات البيئيههههههههة بالشههههههههروط االهتمههههههههام أصههههههههبحو  14000األيهههههههزو
 .العالمية األسواق في التنافسية وقدرتها صناعة ألي الستمرار ضروريا

 عمليههههههة فههههههي بالبيئههههههة ضههههههارة غيههههههر لمههههههواد اسههههههتخدامه دىمهههههه خههههههالل مههههههن المنههههههت  جههههههودة تتحههههههدد حيههههههث
 تهههههؤدي البيئيهههههة،وبالتالي للشهههههروط الصهههههناعة أوطريقهههههة أسهههههلوب مواءمهههههة مهههههدى جانهههههب إلهههههى الصهههههناعة،
 الههههههذي ضههههههعفها،األمر إلههههههى ولههههههيس للصههههههادرات التنافسههههههية القههههههدرة زيههههههادة إلههههههى البيئههههههة حمايههههههة إجههههههراءات

 224.التجاري الميزان على إيجابيا تأثيرا يؤثر

 وتربيههههة ثقافههههة ترسههههي  نحههههو األفههههراد سههههلوكيات تغييههههر يجههههب أخههههرى جهههههة جهههههة،ومن مههههن هههههذا
 نجاعتههههها الوسههههائل هههههذه أثبتههههت البيئههههة،حيث علههههى الحفههههاظ فههههي يسههههاهم بيئههههي وعههههي عنههههها ينههههت  بيئيههههة
 علههههى يهههنعكس ثهههم، ومههههن والخهههدمات السهههلع إنتههههاج نفقهههة علهههى تههههؤثر حيهههث البيئهههة، علههههى المحافظهههة فهههي

 .السوق في أسعارها
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  : البيئة لحماية كآلية  البيئية ةالتربي-3
 عههههههدة فههههههي وعضهههههه الجزائههههههر نو لكهههههه يرجههههههع الدراسههههههية المنههههههاه  فههههههي البيئيههههههة التربيههههههة إدمههههههاج إن
 ينههههههادي الههههههذي العههههههالم هههههههذا مههههههن يتجههههههزأ ال جههههههزء أنههههههها جانههههههب إلههههههى أهميههههههة، ذات منظمههههههاتو  هيئههههههات
 المنهاه  فهي لبيئهيا البعهد إدخهال يعهد ،حيهث الدراسهية المنهاه  فهي البيئيهة التربيهة إدخهال رةو بضهر 

 علينهها تحتمههها رةو ضههر  أنههها جانههب إلههى صههحيحةو  ايجابيههة ةو خطهه يههةو الترب بمؤسسههاتنا الدراسههية
 إسهتراتيجية إلهى ارجهع يهةو الترب الهياكهل فهي البيئيهة التربيهة تعمهيم ،إن الجديهدة الحيهاة متطلبهات
 ههيو  البيئيهة ةو ثهر ال علهى المحافظهة علهى الصهاعدة األجيهال تربيهة فهي المتمثلهة المحكمهة السياسهة
 . محكم بيئي تسيير تتطلب باعتبارها جديدة أساسية عناصر تنظيم على تعمل
 :المدرسي سطو ال في البيئية التربية عو مشر  -3-1

 زارةو  بهين بهه الخهاص لو كهو تو البر  علهى قيهعو الت تهم قهدو 2002 سهنة عو المشهر  ههذا انطلهق
 فهي بيئهي بعهد بإعطهاء يهرتبط عو المشهر  ههذاو  طنيهةو ال التربيهة زارةوو  سهابقا البيئهةو  اإلقلهيم تهيئهة
 المفهاهيم تضهمين خهالل مهن ذله  يتمو متخصصهة، باحترافيهة ذله و  التعليميهةو  يهةو الترب البهرام 
 يهأتي الجزائهري، المجتمهع فهي عامهة بيئيهة ثقافهة ينو تكه مناجهل ههذاو  يهةو الترب العمليهة فهي البيئيهة
 عو المشههر  هههذا يههرتبطو الجزائر، يفهه المسههتدامة التنميههة تفرضههه أساسههيو  مسههتجد كمطلههب ذلهه 

  :الدراسية ياتو المست بجميع
 .االبتدائية المرحلة-
 .سطةو المت المرحلة-
 225يةو الثان المرحلة-
  :المدرسة ىو مست عل  األخضر النادي أنشطة-أ

 ىو مسهههههت علهههههى بالبيئهههههة صهههههيةو ال زارةو الههههه عمهههههدت التالميهههههذ لهههههدى البيئيهههههة التربيهههههة تثمهههههين إطهههههار فهههههي
 الخضهههههههراء اديو النههههههه مهههههههن عهههههههةو مجم تشهههههههكيل خهههههههالل مهههههههن التربيهههههههة مهههههههن عو النههههههه ههههههههذا بتهههههههدعيم الجزائهههههههر
 النقههههههاط خههههههالل مههههههن استعراضههههههها يمكننهههههها التههههههيو  بيئيههههههة يههههههةو ترب أنشههههههطة بعههههههدة مو تقهههههه التههههههي المدرسههههههية

 :التالية
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 : )الغرس (البستنة نشاط 1-
 المدرسي األخضر النادي ىو مست على تمارس التي األنشطة أهم من النشاط هذا اعتبر لطالما

 المنخرطين األطفال تعليم يتم األخير هذا إطار فيو األطفال، سو نف في طيب قعو  من جدهو أ لما هذاو 
 لكن،و بالمدرسة األزهار نادي في الزارعة عملية تتمو صحيح، بشكل بها االعتناءو  النباتات زراعة كيفية
 النبتةو  الطفل بين تالفيو  ديو   و سل خلق على يعمل نشاطا بصفته النشاط لهذا البالغة األهمية رغم
 له أساسي كهدف يضع الذي النشاط شهده كبير تراجع هنال  أن نلمح حيو ر  بشكل به ترتبط التي
 النباتات بأهمية التالميذ تحسيس خالل من المدارس ىو مست على الخضراء المساحات سيعو ت
 226.اعهاو بأن
 :الرسم -2-

 باستعمال ذل و  بيئته عن خاللها من الطفل ليعبر حاو مفتو  خصبا مجاال المساحة هذه تقدم
 أن لو يحاو  رغبات منو  مفاهيم منو  اطفو ع من نفسه في لو يج ما باستحضار مو يق وفه منهو  الرسم
 رسم كذاو  ناتهاو بمك البيئة رسم إلى الطفل يتجه ما كثيراو ان،و األلو  القلم خالل من يتخيله ما يترجم
 هذه في المنشط مو يقو تتهددها، التي المشكالت فمختل عن بالتعبير مو يق كذاو فيه، يعي  الذي المحيط
 الرسم يبقى منهو عليها، الحفاظو  البيئة بحماية حيو ت ماتو رس إنتاج على األطفال بتحفيز الحصة
 . بيئته لحماية اإلبداع من الطفل يمكن اسعاو  مجاال

 : ) الرسكلة ( يةو اليد النشاطات -3-
 من كشكل هذاو  النفايات من نو يك أن يمكن ما دةاستعا على التالميذ بتشجيع النادي مو يق هنا

 من هذاو  تلزمهم تعد لم التي األشياء وأ راقو األ من االستفادة من التالميذ مو يق منهو الرسكلة، أشكال
نو القسم، تزيين في ثانية استخدامهاو  فنية بأعمال تشكيلها إعادة خالل  من الطفل تجعل العملية هذه ا 
 .المختلفة اردهاو م إهدار عدمو  البيئة على الحفاظ في أساسي بشكلو  هميسا يةو اليد األشغال خالل

 
 
 

                                                           

 التكوينات مركز في االتصال ومسؤولة سالمدار  مستوى على الخضراء النوادي بتنصيب المكلفة وز، بغز حكيمة السيدة مع مقابلة226 
 .صباحا09:00 الساعة ،على 2014 مارس 23 ،)دنيا دار(البيئية



 وآلياتها في الجزائر البيئة حماية                :            الثالث الفصـل

 

196 
 

 :المسرح-4-
 من تسمح ، بيئية ثقافة تشكيل على التالميذ تشجع التي الثقافي للتعبير مساحة يعد المسرح إن

 تيال البيئية القيم تقديم كذاو  البيئة على الحفاظ أشكال إبراز على نهاو يقدم التي المسرحيات خالل
 على يقدر ممتع بشكل البيئية الرسالة بإيصال يسمح ذكي تعبير وه البيئي الطفل فمسرح منهو  تحميها

-الشجرة: مثل شخصيات عدة يتقمص الطفل يجعل وهو المسرحي، العمل إبان التفاعل يخلق أن
 ماو  بيئته تجاه مشاعره خاصة و أفكارهو  اطفهو عو  جهاتهو ت اسطةو ب عنها التعبيرو  اناتو الحي -األزهار

 .يهو تح
 :الحضراء اديو الن في البيئي االتصال سائلو -ب

 ورللجمه عيةو التو  التحسيسية رسالتها صيلو ت في الخضراء اديو الن إليه تسعى لما نظر
 هذه لو صوو  نجاح لضمان االتصالية سائلو ال مختلف ظفو ت أن عليها جبو ت التالميذ من العريض
 :منها االتصالية الرسائل

 :: Les Dépliants تياو المط -1-
 قدو الكبرى، المشاريعو  أهدافهاو بالنادي، التعريف في الهامة سائلو ال أحد ياتو المط أن باعتبار

 يةو المط مثل تصميمها على تعمل التي البيئية ياتو المط من الكثير بإعداد البيئية يناتو التك مركز قام
 عيةو ن من ارقو أ فيو  جذاب بشكل مصممة هيو  األخضر النادي بشخصية بالتعريف تخص التي
 المؤسس النشأة كتاري  بالنادي خاصة ماتو معل في فيتمثل نو المضم أما الشكل ناحية من هذا رفيعة
 تظاهرات أثناء ياتو المط هذه زيعو ت يتمو  االنترنيت على قعهو مو  نيو اإللكتر  مشاريعه،البريدو  أهدافه له
  .مختلفة مناسبات في زيارات وأ معارض وأ
 : Les Affiches اتلملصق-2-

 كذل و ر،و للجمه التحسيسية الرسالة نقل في أساسيةو  هامة إعالمية سائلو  الملصقات تعتبر
 للنادي يو عو التو  التحسيسي رو للد نظراو  لهذا التظاهرات،و  البيئية المناسبات بمختلف تذكيرهو  تعريفه

 عو مشر  لو ح صممتها يكالت الصغير،و  الكبير الحجم ذات ملصقات بتصميم مو تق فإنها األخضر،
 على المحافظة منه الهدف كن الذيو ، 2005 يليةو ج 31 إلى 2004تو أ 01من امتد الذي جيجل
 سماء بهاو  باألشجار مليئة جزيرة نجد الملصق خلفية في،حمايتهاو  انةو للع الجزرو  الساحلية المنطقة
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 في النادي نشاطات رو ص على الملصق ىو يحت كما ،"لطبيعة لنحمي" التالي الشعار تحتهاو  زرقاء
 .الخضراء اديو الن لكل مفيدة بيئية ماتو معل يحملو جيدة، طريقةو  بشكل مصمم فالملصق جيجل،

 لبرنام  المدعمة سائلو ال أهمو  أبرز من تعد الخضراء اديو الن أن الصدد هذا في المدرسة ترى
 هيو  الجزائري المجتمع في لبةالغا الفئة باعتبارها)الشباب(التالميذ لفئة جهةو م كانت إذا خاصة البيئة
 اديو فالن البعيد،و  سطو المت المدى على بفعالية البرام  هذه مثل تنفيذ على القادرةو  يةو حي األكثر

 مثل تحقيق يبقىو  البيئية التربية في للمساهمة التالميذ فيه ينشط فضاءات عن عبارة هي الخضراء
 لها التابعة المراكز كذاو  المائية اردو المو  البيئة زارةو  اإليه تطمح التي المستقبلية اآلفاق من عو المشر  هذا
  .البيئية التربية إطار في فعالةو  جيدة نتائ  من تقدمه لما نظر لتحقيقها ) البيئية يناتو التك مركز (

 :المستدامة التنمية أجل من البيئية التربية حقيبة -ج
 في وذل  واسع نطاق على عملية انطالقة أجل من تحديا البيداغوجية الحقيبة هذه تعتبر

 ومنه الوطنية التربية ووزارة والبيئة اإلقليم تهيئة وزارة بين 2002 أفريل 02 يوم المبرمة االتفاقية إطار
 هذه تندرج حيث الدراسي المسار مجمل في البيئية التربية وتطوير إدماج الوزارتان هاتان قررت فقد

 . ليةالحا المدرسة تفتح سياسة ضمن المبادرة

ن  العناصر طرف من المقدمة لالقتراحات وتستجيب للتطور قابلة دوما تبقى المحتويات وا 
 وهي لها الثالثة الطبعة 2007 طبعة تعد ،كما سواء حد على والبيئي التربوي الميدان في الناشطة
 : كاآلتي معنونين كمرجعين يعتبران ملفين على بداخلها تحوي

 . البيئية التربية في المربي أدلة -أ

 .الفرنسية باللغة ترجمة تتبعها العربية باللغة كتبا ولقد المدرسي األخضر النادي حقيبة-ب

 :الثالثة التعليم اطوار مختلف في البيئية التربية في المربي أدلة ملف-1
 يستطيع بحيث احدو  مصنف في جمعت أدلة عن عبارة البيئية التربية في المربي أدلة تعتبر

 االبتدائي، التعليم مراحل مختلف في ادو الم بين فيما رو تشا بإجراء نو مو يقو  المعلمين كل هإلي يرجع أن
 : أدلة ثالثة نجد هناو  يو ثانو  سطو مت
 .)االبتدائي التعليم( البيئية التربية في المربي دليل-

 .)المتوسط التعليم ( البيئية التربية في المربي دليل-
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 فصول أربعة على األدلة هذه من دليل كل يحوي، الثانوي التعليم ( البيئية التربية في المربي دليل-
 : كاآلتي معنونة

 . البيئية بالتربية المتعلقة والرهانات التحديات المفاهيم، تلخيص فيه تمي مدخلي جزء هو :1 الفصل

 . الحالية المناه  في المطبقة والمنهجية الراهن الوضع يصف :2 الفصل

 . إتباعه الواجب عىبالمس متعلق :3 الفصل

  .والحرائق الزالزل النفايات، الماء، : مواضيع حول محورية تقنية مذكرات اقتراح فيه تم :4 الفصل

 :)االبتدائي التعليم( البيئية التربية في المربي دليل-1-1
 : منها احدو  كل بشرح مو سنق ، لو فص (04)أربعة إلى مقسم وه سابقا ذكرنا كما
  :رهاناتو  تحديات ، اهيممف  :لو األ الفصل -

 البيئية التربية تعريف تم كما بها اإلحاطةو  تعريفها خالل من البيئة مو مفه إلى التطرق تم قدو 
 بيان الجزائر،مع منها تعاني التي البيئية بالمشاكل أساسا ربطت التي التحديات أهمو  أهدافها بيان مع

 الرهانات من رهان لكل المفضلة جيةو البيداغ بيانو  لو جد في تصنيفها خالل من يةو الترب الرهانات
  . رةو المذك

  :المطبقة المنهجيةو  الحالية ضعيةو ال  :الثاني فصلال-
 من تبيانها تم والتي حاليا المعتمدة في المتضمنة المحاور على مضمونه في يحوي والذي

 والثاني األول: الطورين في المعتمدة الدراسية المناه  في أجريت التي النقدية التحليلية الدارسة خالل
 جدول ضمن أساسي والرابعة األولى السنة في المعتمدة المحاور تموضعت ،وقد2001 سنة أساسي
 االبتدائي التعليم في المدرسية البيئة بمفهوم الخاصة والمقاربات بالبيئة لمتعلقة المواضيع على احتوى
 :في تتمثل والتي

 .الزارعية الطبيعية، البيئة-

 .التربية الثقافة، ،الصحة-

 .السياسة االجتماعي، البعد الحماية،-

 .المخاطر التلوث،-
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 لوجدانياالمعرفي،: الجانب تنمية إلى تسعى التي المطبقة المنهجية إلى أيضا تعرض كما
 التعليم على وتركيزها الميداني بالعمل االهتمام دون والنقا  التلقين على تعتمد والتي والمهاري
 .الصفي

  :البيئية التربية إلدراج المقترحة المنهجيات  :الثالث صلالف-

 عناصر تجاه نفسه في المسؤولية روح وغرس المتعلم سلو  تغيير على تعمل منهجيات هي
 : نجد المنهجيات هذه بين البيئة،ومن

 مفهوم بيان خالل من الفصل هذا في الكبيرة األهمية لها قدمت والتي: المشروع بيداغوجية-1
 في المنشط دور بيان وكذا األخير هذا بها يمر التي (06)الست ومازياها،والمراحل المشروع غوجيةبيدا

 هذه أهداف على يحوي مخطط وضع إلى باإلضافة فيه القوة مواطن المشروع،وبعض بيداغوجية
 . المنهجية

 التركيز مع وحلها البيئية المشكالت لدارسة تعليمية كطريقة قدمت : المشكالت حل بيداغوجية -2
 : األخيرة هذه بها تمر التي المراحل أهم تحديد تم وقد بالبيئة المتعلم وعي على

 .بالمشكلة الشعور-

 .والتخطيط التفسير-

 .التنفيذ-

 227.التقويم-

 التي البيئة من نتلقاه الذي ينو التك ذل  باعتبارها شرحت التيو: البيئي ينو التك بيداغوجية -3 
 لو األ شكلين خالل من بو بالتنا تعمل هيو بيئته،و  اإلنسان بين تجمع التي القةالع خالل من بنا تحيط

 . شخصي انفعالي رمزي ذاتي الثانيو  جماعي عقالني عيو ضو م
 لجزء وأ للبيئة شاملة نظرة إلى لو صو ال إلى تهدف بأنها عنها عبر التيو: النسقية المقاربة-4

 المقاربة على مو يق الذيو  ادو الم تداخل على مو يق يالذ البيئة علم معالم تحديد على تعمل هيو منها،
 . بها تمر التي المراحلو  العلمية

                                                           
227 Ministère De L’éducation , Ministère De L’aménagement Du Territoire Et De L’environnement , 
guide de l’éducateur « éducation a l’environnement »,ibid, p11,12,13 
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 :تربوية – بيداغوجية بطاقات  :الرابع الفصل-
 النفايات، الماء، ( بمواضيع المتعلقة البطاقات من مجموعة على األخيرة هذه احتوت

نما إجبارية ليست المواضيع ،وهذه)الحرائق الزالزل،  معالجة عند المربي به يستدل مرشد ثابةبم هي وا 
 . فيها يوجد التي البيئة مع مباشر اتصال لها معينة إشكالية

 : الماء حول فنية بطاقة-1

 الذي( المشروع بيداغوجية وفق والثانية المشكالت حل بيداغوجية وفق األولى فنيتين بطاقتين بها
 ) مقترحة أنشطة 20 به وضعت

 : اياتالنف حول فنية بطاقة -2

 .دراسية خرجة وفق والثانية) المنظومية( النسقية المقاربة وفق األولى فنيتين بطاقتين بها وضعت

 : الحرائق حول فنية بطاقة -3

  .والتقويم واألنشطة العمل الوسائل،خطة،األهداف بها حددت لكن المعتمدة البيداغوجيا بها تحدد لم

 : الزالزل حول فنية بطاقة -4

 توضيح تم األخيرة هذه خالل من هو أن إال هنا المتبعة المنهجيات بيان أيضا يتم لم
 . الزالزل وبعد أثناء قبل اكتسابها الواجب والتصرفات النشاطات الوسائل، اإلشكالية،األهداف،

 : )المتوسط التعليم  (البيئية التربية في المربي دليل-2

 مع لكن سالفا ذكرت التي ناوينالع بنفس فصول أربعة إلى مقسم فهو السابق كالدليل
  : نجد وهنا الدراسي الطور وهذا يتناسب بما وذل  المحتوى في اختالف

 : ورهانات تحديات مفاهيم : األول الفصل -

 البيئية التربية مفهوم تحديد إلى باإلضافة بها الخاصة التصورات أهم وحدد البيئة عرف
 . بها الخاصة والرهانات أهدافها وبيان

 : المتبعة والمنهجية الحالية الوضعية : الثاني فصلال -
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 على اشتمل كما الجزائري المدرسي الوسط في البيئية التربية إلى خالله من التعرض تم
 التي والمواضيع المواد خالل من وذل  األساسي التعليم من الثالث الطور برام  تناولتها بيئية محاور
 في البيئة بمفهوم الخاصة المقاربات أبرز ثم، جدول في ذل  ضعو  وقد المقرر البرنام  ضمن تناولتها
 : متوسط األولى السنة

 .رعة الزا الطبيعة، البيئة، -

 .التربية الثقافة، الصحة،-

 .مخاطر تلوث،-

 شرح وتعليق تحليل عرض تم بعدها التدريس في المطبقة الطرائق فيه وذكرت اجتماعي بعد حماية،-
 228. الطرائق هذه في لموجود القصور فيه

 األخير هذا يحوي، المتوسط التعليم في البيئية التربية إلدراج المقترحة المنهجيات : الثالث الفصل -
 : يلي ما على

 . والمقاربة البيداغوجية الطريقة إلى باإلضافة البيداغوجيا مفهوم عرض ضمنه مت: البيداغوجيا-1

 عرض ،وتم(06) الست ومراحلها أهدافه وبينت يهف داغوجيةيالب هذه عرفت: المشروع بيداغوجية-2
 وبيداغوجية البيئية التربية مبادئ يبين جدول وضع وخصائصها المشروع بيداغوجية في المربي دور

 .البيداغوجي لهذه بها بأس ال مساحة تخصيص تم أنه هنا والمالحظ المشروع

 : اإليكولوجي / البيئي التكوين -3

 البيئي التكوين تعريف تم فيه و بأنه نجد وهنا بعالمه اإلنسان ربطي البيئي التكوين أن يوضح
 عالجها الهواء إشكالية حول نشاطات عن مثال ،وقدم229البيئي التكوين بيداغوجية تطبيق وأساليب

                                                           
228 Ministère De L’éducation , Ministère De L’aménagement Du Territoire Et De L’environnement , 

guide de l’éducateur « éducation a l’environnement », ibid , du p5au p48 

229 2Ministère De L’éducation , Ministère De L’aménagement Du Territoire Et De L’environnement 

,ipi.ta.to,du p 5 au p 17 
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 بيداغوجية مراحل تحديد إلى وانتقل جدول ضمن وهذا البيئي التكوين وكذا المشروع بيداغوجية حسب
 . وصفاته المربي دور عرض مخطط وفي البيئي التكوين

 : النسقية المقاربة -4

 خصائص بعض تبيان إلى باإلضافة النسقية المقاربة وتعريف النظام تعريف تم وفيها
 . النسقية المقاربة

 : تربوية بيداغوجية بطاقات : الرابع الفصل-

 إن القسم جخار  أو داخل تطبيقها للمربي يمكن الجميع متناول في سهلة أنشطة على تحوي
 .والزالزل الحرائق النفايات، الماء، : التالية الموضوعات حول منهجيات على تشمل البطاقات هذه

 :الماء-1

 المرتبطة تل  إلى باإلضافة بالمربي الخاصة واألهداف الجزائر في الماء إشكالية وضحت
 التكوين بيداغوجية لمشروع،ا بيداغوجية :وهي المطبقة المنهجيات على احتوى كما ، المطبقة بالطريقة
 يبين وهذا المقاربات كل استخدام تم بأنه القول يمكننا ،حيث النسقية المقاربة بيداغوجية البيئي،
 الحصول خاللها من يتم التي والسندات الدعم وسائل ذكر تم للموضوع،وقد خصصت التي األهمية
 . الموضوع هذا حول نموذجية تقنية بطاقات أربعة خصصت وقد المعلومات على

 : النفايات-2

 وضعت وهنا تطبيقها يمكن التي والمنهجيات الجزائر في النفايات إشكالية توضيح فيه تم
 إلى باإلضافة النسقية المقاربة وبيداغوجيا البيئي التكوين وبيداغوجيا المشروع بيداغوجيا منهجية
 . سالفا ذكرت التي والسندات الدعم على احتوائها

 خالل من هنا تطبق التي المنهجيات حددت بعدها الجزائر في اإلشكالية هذه إبراز تم : الحرائق -3
 توظيفها تم وقد الشمولية المقاربة البيئي،وبيداغوجية التكوين بيداغوجية وأيضا المشروع بيداغوجية

 . والسندات الدعم توضيح إلى باإلضافة الموضوع كل طبيعة حسب

 إلى باإلضافة النشاطات وكذا والوسائل واألهداف الجزائر في شكاليةاإل هذه عن تحدث : الزالزل -4
 . الزلزال وبعد وأثناء قبل التصرفات اكتساب
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 : المدرسي األخضر النادي حقيبة ملف -ب

 المؤسسات في البيئة حول التربوية األعمال مشاريع لتنمية ضرورية الحقيبة هذه تعتبر
 : يلي ما على تحوي المدرسية التربوية

 .المدرسي األخضر النادي في المنشط – للمعلم البيداغوجي الدليل-

 .للمعلم التحضير بطاقات-

 .البيئي المدرسي الميثاق-

 . للمنخرط الميدان دفتر-

 المقاربات حول االبتدائية للمرحلة المدرسي األخضر النادي مستوى على المقترحة األنشطة وتتركز-
 .واالكتشاف اإلعجاب حول والترفيهية والجسدية الحسية

 كيفية الشباب المثمن،يتعلم الجماعي العمل على تساعد فهي اإلكمالي للمستوى قدمت التي تل  أما-
 .المعارض وتنظيم بالتحقيقات والقيام صحيفة انجاز على قادرون فهم بأنفسهم وتسييرها بذاتهم التكفل

 :والبيئة والمواطنين القرار أصحاب بين لمعقدةا العالقات تبدو الثانويات،فهنال  لتالميذ بالنسبة أما-
 يوميا،ألنهم وسلوكاتهم حركاتهم مسؤولية يواجهون كيف ويتعلمون كمواطنين مكانتهم تبوؤوا فالشباب
   .230مهنتهم الختيار يستعدون

ن  وفي معينة فترة في أنجزت أمثلة لكنها بحذافيرها لتطبق تأتي لم الموضوعة األنشطة وا 
 المسعى هو مشروع يبتكر أن أخضر ناد كل ،فعلى للتطبيق منهجية إلى تشير معالم فهي معين مكان
 ويقاسمها مبادرتها من ليستفيد أخرى خضراء نوادي مع عالقات ويربط يبدع وأن مناسبا يراه الذي

 . مكتسباته

 حسههب المشههروع أو الموضههوع يختههار أن مدرسههي أخضههر نههاد لكههل يمكههن ومنههه
 ههذه وفهي األخيهرة ههذه تواجههها التهي البيئيهة واإلشهكاليات بهها متواجهد ههو التهي البيئهة متطلبهات
 : الحقيبة هذه محتويات باستعراض نقوم سوف الدارسة
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guide de l’animateur du club vert scolaire, 3eme édition , dar el – hakaek , 2007 



 وآلياتها في الجزائر البيئة حماية                :            الثالث الفصـل

 

204 
 

 : المدرسي األخضر النادي في المنشط – للمعلم البيداغوجي الدليل -2

 : يلي فيما ممثلة أجزاء خمسة على األخير هذا يحوي

 (03)ثالثة في تحديدها تم والتي المدرسي األخضر اديالن أهداف بيان تم األمر بادئ في
 وبعدها السلوكية المعرفة اكتساب -الفعلية المعرفة اكتساب – المعرفة اكتساب : هي أساسية أهداف

 . األجزاء إلى التعرض تم

  :على واشتمل مدرسي اخضر نادي وتنظيم إنشاء شروط : األول الجزء-

 .رسيالمد األخضر النادي إنشاء دوافع-

 .المدرسي األخضر النادي بإنشاء الخاصة الترتيبات-

 .المدرسي األخضر للنادي البشري التنظيم-

 .المدرسي األخضر النادي محل-

 .التعليمية المؤسسة في المدرسي األخضر النادي مكانة-

  :على هذا الجزء واحتوى المشروع بيداغوجيا  :الثاني الجزء-

 .المشروع بيداغوجية نشأة-

 .وحية مفتوحة للتعلم كطريقة المشروع داغوجيةبي-

 .المشروع لديناميكية الست المراحل-

 .المتعلم ينميها التي الخصال-

 .المربي خصال-

  :231على يحتوي المدرسي األخضر النادي سير  :الثالث الجزء -

 .المدرسي األخضر النادي تسيير طريقة-

 : تفاليةاالح األيام وبرنام  رزنامة لوضع المعالم بعض-
                                                           

231 Ministère De L’éducation , Ministère De L’aménagement Du Territoire Et De L’environnement , 
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 .والدولية الوطنية االحتفالية األيام-1

 .المدرسي الدخول-2

 .الدراسية السنة انتهاء-3

 األخضر النادي نشاطات-4

 األخضر النادي نشاط حصة-5

 نشاط كل انتهاء عند المنشط به يقوم : النشاطات تقييم-6

 .المدرسي األخضر للنادي المالي الدعم يقدمون الذين الممولين أهم يذكر وهو: المالي التسيير-7

 النادي بها يقوم التي النشاطات يذكر الممكنة المدرسي األخضر النادي نشاطات الرابع: الجزء -
 الماء،ك للجزائر البيئية باإلشكاليات المتعلقة األساسية المواضيع من بمجموعة ربطت والتي األخضر
 بالنظر وذل  أخرى مواضيع إيجاد يمكن ألنه ةإجباري ليست النشاطات وهذه الزالزل الغابات، النفايات،

 :إلى

 .ومشاكلها والمناطق األقاليم اختالف-

 بالمستوى أغلبتها ربطت قد األنشطة أن إلى اإلشارة بنا تجدر المدرسي والطور السن اختالف-
 : لي فيما تتمثل وهي االبتدائي الدراسي

 :بالماء تتعلق نشاطات -1

 .الماء أحب أنا-

 .لساحلا أحب أنا-

 .الحياة مصدر الماء-

 .،الوادي المستنقع النهر،-

 .القذرة بالمياه تجريبية بيولوجية بحيرة انجاز-

 .الثانوية في الماء حصيلة-
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 232. المياه تلوث-

 : بالنفايات متعلقة نشاطات -2

 العرائس لصنع النفايات مخلفات من االستفادة يتم : عرائس-

 .الكنز عن بحثا يصبح النفايات عن البحث-

 .النفايات صناديق تحوي ماذا على-

 .المنزلية النفايات-

 .يتحول شيء كل-

 .النفايات حول تحقيق-

 .النفايات بها وتقييم تعال  التي والنظم الكيفيات-

 .النفايات تثمن كيف-

 : بالغابات متعلقة نشاطات -3
 الوافر النصيب اخذ قد نفاياتوال الماء موضوع أن هو هنا تسجل التي المالحظة إن الغابة أحب أنا-
 .قليلة جد بأهمية حضي الذي الغابات بموضوع بالمقارنة األهمية من

 :في حددت والتي المدرسية الخضراء النوادي منشطي تكوين :الخامس الجزء -

 إلى باإلضافة األخضر النادي وتسيير البيئة حول المعارف تحصيل خالل من : القاعدي التكوين-1
 . المجال نفس في العاملين مع المنشط يقيمها لتيا االتصاالت

  البيئية واإلشكاليات المواضيع مختلف حول المستمرة المتخصصة بالتربصات متعلق هوو : الرسكلة-2

 ممن وذل  المدرسية الخضراء للنوادي السنوي البرنام  تبادل خالل من : النوادي بين التبادل-3
 .كاالنترنت وسائل عدة خالل

 : المدرسية الخضراء النوادي في المنشط – للمعلم التحضير اتبطاق -ب
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 :كاآلتي مصنفة والفرنسية العربية باللغتين كتبت بطاقات ستة على تشمل

 :المدرسي األخضر النادي انطالق بطاقة-1

 البيئية،وكذا االهتمامات ذوي التالميذ عن البحث بكيفية المتعلقة النقاط من تتألف 
  مسبقا بها يقوم التي األولى األنشطة على احتوائها إلى باإلضافة بها، القيام الواجب االتصاالت

 انطالق مرحلة ،وعند إعالمية لوحة ووضع النادي اسم مسؤول،اختيار مكان،انتخاب كالتعارف،امتال 
قامة بالشركاء كاالتصال بها القيام الواجب النشاطات تبرز النشاط  أو تظاهرة وتنظيم التدشين حفل وا 
 . مسابقة

  :233التالية بالنقاط متعلقة المنشط بملئها يقوم فارغات على تحوي وهي :حصة إعداد بطاقة-2

 .الحصة موضوع - اختاره الذي المحور -

 . اختياره دوافع -

 .خالله من المنشودة األهداف-

 . استعمالها الواجب الضرورية الوسائل تحديد يتم وفيه: النشاط وصف-

 الذاتي التقييم، انتهائه بعد وذل  القادم بالمحور النهاية في التذكير مع النشاط بتفعيل هفي يقوم: األداء-
 : خالل من وذل  للحصة

 . الحصة اعترضت التي بالصعوبات اإلحاطة-

 .المشروع تطور صالح في التالميذ أبداها التي االهتمامات-

 المدرسي األخضر النادي لمنشط البد التي الخطوات مختلف توضع وفيها: خرجة تحضير بطاقة -3
 من يطلب األخير الخرجة،وفي وبعد أثناء قبل، وذل  موقع ألي ميدانية زيارة أي قبل بها يقوم أن

 . الميدانية الخرجة لتل  بتقييمهم المتعلق التعليق التالميذ

                                                           
 .2007الحقائق ،دار 3ط ،"المنشط تحضير بطاقات "المدرسي األخضر للنادي البيداغوجية الحقيبة ،والبيئة اإلقليم تهيئة زارةو 233
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 ديالنا بها يقوم التي واألعمال النشاطات من مجموعة ذكرت وفيها: المشروع تثمين بطاقة-4
-متوسط -إبتدائي : معه يتناسب ما إلى وبالنظر مدرسي طور كل بحسب وذل  المدرسي الخضر
 .ثانوي

 األداء سير تقييمو  ال أم كافيا التحضير كان إذا فيما لو ح تقييم ضعو  يتم هنا : حصة تقييم بطاقة-5
 مشاركة مدى يتقييم مو يق ثم اهاو محتو  بها سارت التي تيرةو الو  المقدمة المادةو  التنظيم إلى عو بالرج

 كياتو السل مالحظة يتمو  اجهتهاو  التي باتو الصع على التعرف إلى باإلضافة الحصة في التالميذ
 . بالتالميذ الخاصة

 : البيئي المدرسي الميثاق-ج
 باللغة بترجمة عةو متب العربية باللغة كتبت م2 مقاسها كبيرة صفحة في ضعو  ميثاق وه
 في جاء قدو ، "سليمة بيئة نو بد مستقبل أي البيئي المدرسي الميثاق  "ناو عن تحت جاء قدو  الفرنسية
 يو يح وهو  البلدية رئيس المدرسة، مدير التلميذ، من كل األخير هذا على قيعو بالت مو يقو تساؤل، صيغة
 تحديده إلى باإلضافة اآلخرينو  الصحةو  البيئة تجاه بها او يتقيد أن وبد ال التي لياتو المسؤ  على

  .234نفسه على قعو الم يحملها التي للتعهدات
 بمستوى خاص منها واحد كل دفاتر ثالثة وضع تم: المدرسي األخضر النادي في المنخرط دفتر -د

 : معين تعليمي

 .) االبتدائي التعليم( المدرسي األخضر النادي في المنخرط دفتر -1

 .) المتوسط العليم ( المدرسي األخضر النادي في المنخرط دفتر  -2

 .) الثانوي التعليم ( المدرسي األخضر النادي في المنخرط دفتر -3

 الرجع الطفيف االختالف بعض لوال واحد محتوى ذات بالتقريب هي الثالثة الدفاتر وهذه
  .الفرنسية واللغة العربية اللغة من كل إلى مقسم الدراسية،وهو األطوار اختالف إلى األولى بالدرجة

 : )االبتدائي التعليم ( المدرسي األخضر اديالن في المنخرط دفتر-أ

 بها صورته لوضع تركت مساحة مع به الخاصة المعلومات المنخرط فيها يسجل مساحة به
 : يلي ما على يحتوي ، به التحق الذي األخضر بالنادي خاصة معلومات فيه يسجل كما

                                                           
 .السابق المرجع ،والبيئة اإلقليم تهيئة زارةو234 



 وآلياتها في الجزائر البيئة حماية                :            الثالث الفصـل

 

209 
 

 توجد ذل  إلى باإلضافةو:خضراأل النادي في باالنخراط الخاصة والتقييمات وااللتزامات الدوافع-
 . بيئته المنخرط فيها ليرسم تركت فارغة مساحة

 فيه يوقع ومكان التعهدات به ووضعت مختصر بشكل كتب قدو: البيئي المدرسي الميثاق -
 .المنخرط

 والثانية النفايات حول أسئلة على األولى تحوي أخرى صفحة مقابل في صفحة هي : أجد أبحث -
 . إجاباته خرطالمن فيها يدون

 . يرميها التي األشياء سطور في المنخرط فيهما يذكر صفحتين من مكونة : أرمي -

 في حدثت بالماء عالقة لها قصة سرد المنخرط يحاول هنا : منطقتي في ماء قطرة قصة أحكي-
 . فيها يعي  التي المنطقة

 . بزراعتها قام التي الشجرة حكاية يسرد فيهاو: شجرتي قصة -

 . لبذرة زراعة يذكر هناو: بذرة رعأز  -

 وذل  جيد بشكل ويعرفه مهما هو يجده محور حول ملصق بانجاز يقوم يقوم فيهاو: ملصقة أحضر -
 . الملصق إعداد أثناء بها يمر التي المراحل الدفتر له حدد البيئة،ولقد بحماية زمالئه تحسيس أجل من

 لهم حدد كما الخرجة إعداد في المنخرط اهميس كيف الدفتر يذكر هنا : ميدانية خرج  أحضر-
 . للخرجة تقييم بنفسه يعد المنخرط يجعل األخير وفي باألمن الخاصة التعليمات

 ومالحظات الخرجة في شاهده ما المنخرط فيهما يروي صفحتان هنا ضعتو: خرجتي عن أحكي -
 .بها أعجب التي األشياء هو

 . البيئة عن رسومات بإعداد المنخرط يقوم كي خصصت مساحة هي : بيئتي أرسم -

 األسئلة من مجموعة عن باإلجابة المنخرط خاللها من يقوم استمارة شكل في جاءت : أقيم -
 235 .له قدمتها التي واألشياء إسهاماته وعن فيها شار  التي النشاطات حول والمغلقة المفتوحة
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 التي والذكريات والمواقف التجارب من يشاء ما المنخرط فيها يكتب مساحة هي : الخاصة مذكراتي -
 عن بالتعبير يقوم هنا فهو والبيئة،ومنه المدرسي األخضر النادي مع تجربته ضممن ذهنه في تعلقت
   .236تجاربه

 يحوي ما نفس على تقريبا يحوي: المتوسط للتعليم المدرسي األخضر النادي في المنخرط دفتر -ب
 والنشاطات المواضيع يخص فيما بينهما اختالفا نسجل أننا إال االبتدائي بالطور الخاص الدفتر عليه
 : على يحوي فهو ومنه

 .األخضر النادي في انخرط-

 .البيئي المدرسي الميثاق -

 من يقوم نشاط وضع إلى باإلضافة للمادة البيولوجي التحلل عن يتحدث هنا : يتحول شيء كل -
 تجاه السلبية السلوكات تجاه فعله رد وأول أسرته تلقيها التي النفايات عن تحقيق بإجراء المنخرط خالله
 . الغير طرف من البيئة

 ملصقة أعد -

 خرج  في أشار  -

 . البيئة حول والتحقيقات المقاالت بكتابة يقوم : األخضر النادي جريدة انجاز في أشار  -

 األخضر النادي مع النشاطات تقييم : أقيم -

 .األخضر النادي في بها يقوم التي المشاريع المنخرط فيها يدون حةمسا هي : النادي في مشاريعي -

 .الخاصة مذكراتي- 

   .237مهمة يجدها التي األماكن عناوين المنخرط فيها يسجل  :مهمة عناوين -

 عن تقال السابقة المالحظة نفس: الثانوي للتعليم المدرسي األخضر النادي في المنخرط دفتر -ج
 : محتوياته نذكر ومنه الدفتر هذا

                                                           
236 Ministère De L’éducation , Ministère De L’aménagement Du Territoire Et De L’environnement , 

livre de l’adhérent du club vert scolaire , enseignement primaire ,ibid,du p 28 au p 32. 

237 Ministère De L’éducation , Ministère De L’aménagement Du Territoire Et De L’environnement , 
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 . لالنخراط دفعته التي التحفيزات أهم بتسجيل المنخرط يقوم : تحفيزتي -

 .األخضر النادي في انخرط-

 .البيئي المدرسي الميثاق-

 .لالنخراط دفعته التي التحفيزات أهم المنخرط يدون فيهاو:نادي مشاريع-

 .مهمة عناوين-

 ومكاتب المصالح هذه بها تقوم التي نشطةواأل األعمال يسجل هنا : البلدية مصالح اكتشف -
 . لها التابعة النظافة

 األخيرة هذه تؤديها التي والنشاطات المحلية الجمعيات أهم فيها يسجل : المحلية الجمعيات اكتشف -
 البيئة تجاه

 .بالبيئة المتعلقة المهمة المرجع توثيق فيها يتم : أوثق -

 .األخضر النادي مع نشاطاته بها يقيم : أقيم -

 . الخاصة مذكرتي -
 للبيئة الميداني االكتشاف إلى لالنطالق مدخال نو ليك جدو  األخضر النادي بأن لو الق يمكننا

نو األساسي، للتعليم الثالثة ارو األط في بالتالميذ المحيطة  هي المرجع هذا في المحددة النشاطات ا 
 من تختلف فهي لذل  باإلضافةو  خضرأ ناد بكل المحيطة البيئة حسب للتغير قابلةو  إجبارية غير
 عن يعبران المرجعان وأ الملفان هذان أن وه بالذكر الجدير فإن مو العم في،و  آلخر دراسي ىو مست

 على قادر البيئية بالمخاطر اعيو  تلميذ ينو تك لةو محا إطار في ذل و  زارتينو ال بها قامت جيدة مبادرة
 238.عليها المحافظةو  تهاحماي من تمكن التي األعمالو  باألنشطة القيام
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 : لألطفال جيةو البيداغ المزارع- 3
 إلى الجزائر في بالبيئة المهتمة الجمعيات تسعى مستحدثة ليفةو ت لألطفال جيةو البيداغ المزارع

 االهتمام على حملهمو  الجديد الجيل طالئعو  التالميذ ساطو أ في البيئية التربية مو مفه يرو لتط تعميمها،
 اسم ستحمل لألطفال جهةو الم،و البالد في انيةو الحي ةو الثر و  النباتي الغطاء تأمين يف باإلسهام أكثر

 من البراعم تقريب إلى يهدف االجتماعية،و  الثقافيةو  يةو الترب األبعاد وذ الفضاء هذاو ،"الصغير البيئي"
 .لديهم بيئية ثقافة غرسو  صو الخص جهو  على الطبيعي سطو ال

 يو يحت (العاصمة غرب كلم 400 )هرانو  بمحافظة ذجيةو نم جيةو بيداغ مزرعة لو أ عو مشر 
 طفال 250 منها يستفيد أن ي نتظر جيةو لو ايك مكتبةو  للدراجات مسل و  التنزهو  للعب فضاءات على

 انيةو الحي مةو بالمنظ تتعلق أخرىو الزراعية، بالتقنيات خاصة ر و  على ذاتها المزرعة فرو تت كما ميا،و ي
 .تربيتها مراحلو  طرق على اإلطالع الجديدة لألجيال يتسنى حتى

 تسييرو  معالجة كيفيات يدر  قادم جيل بتصنيع تسمح أن جيةو البيداغ المزارع هذه شأن منو 
 مزاياو  أهمية معرفة بغية المتجددة للطاقات رشاتو  استحداث مع صاو خص اعها،و أن بمختلف النفايات

 ارهاو أدو  الشمسية احو األل استعمال طرق لو ح نو مختص يقدمها التي سو الدر و البديلة، الطاقات هذه مثل
 د،و ر و لل مربعات كذاو  الغرسات فيها تستنبت زجاجية تو بي على زعو ستت ،والتيالبيئة على الحفاظ في

 استزراع عن فضال عيةو التو  للتلقين حةو مفت فضاءات جعلهاو  البيئية التربية لتدريس ر و  عن فضال
 .البستنة فن لو أصو  النباتات اعو أن شتى

 التهمو مي تنميةو  لألطفال البيئي ينو التك عملية في منهجية طريقة تمثل جيةو البيداغ المزارع ذهه
 كاالحتباس البيئية المشاكل بين حاصل بتداخل يتسم مشهد في به، العنايةو  البيئي محيطهم تجاه

 وأ هابعض عن فصلها يمكن ال محاذير هيو اعه،و أن بمختلف ثو التلو  المناخية التغيراتو  الحراري
 يو ضو الف للرعي مرتع إلى المحلية البيئة لتو ح خاطئة لممارسات معاكس بشكل منفصلة اجهتهاو م
 .الطبيعية اردو للم المفرط االستغاللو  األشجار على االعتداءو  ائيو العش الحرثو 

 البحيراتو  العليا الهضاب كذاو  الصحراء احاتو  إلى جيةو البيداغ المزارع تجربة ستمتدو 
 الجهات أطفال استيعاب صعيد على إيجابية آثار من لذل  ،لما الخضراء األحرا  ائرسو  اضو األحو 

 القيام أجل من الالزمة التجهيزات على الجزائر في الطبيعية الحظائر مختلف فرو تت،و الجزائر في األربع
 في البيئة على المحافظة ىو بجد األطفال تحسيس درب علىو الشأن، بهذا بيئية يةو ترب بعمليات
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 تفعيل مع بالتزامن البيئي، للتعليم مكثفا برنامجا األخير العام منذ يةو الترب المؤسسات باشرت لجزائر،ا
 239.محليا البيئية الثقافة غرس نو لو يت نينو مك ينو تكو  الخضراء اديو الن عمل

 عةو مجم عن عبارة هيو متنقلة، ذجيةو نم بمشاتل الجزائرية يةو الترب المؤسسات تعزيز سيتمو 
 ياتو حاو  الحماالتو  السقيو  للغرس سائلو  على يو تحت بالستيكية بشبكة مغطاة دنيةمع هياكل

 استكشاف عن فضال البيئي التحسيسو  عيةو الت نشاط لتفعيل إيضاح سائلو  فيرو ت جانب النفايات،إلى
 النباتية لطبيعية اردو بالم يتصل ماو  السياحية المعالمو  الرطبة المناطق عبر جيو لو اإليك ثو ر و الم
 جميع تفعيل يتم لم إذا منها المرتجى تحقق لن جيةو البيداغ المزارع أنّ  على خبراء يشّدد،و انيةو حيالو 

قناعو المجتمع، فضاءات  حلقات إلى االنضمام ال لماو  المحيط يثو تل عن قفو بالت الصغار قبل الكبار ا 
  .لو مقب غير حدا ضعو ال بل  بعدما بيئية، ينيةو تك
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 :البيئة لحماية كآلية ئيالبي التخطيط-4
 لتطبيهههههق عليهههههها يعتمهههههد آليهههههات عهههههدة إلهههههى الجزائهههههر فهههههي البيئهههههة طنيهههههةو ال اإلسهههههتراتيجية اعتمهههههدت

 اآلليهههههههات كهههههههذل و  نيهههههههةو القان اتو األدو  البهههههههرام و  المخططهههههههات فهههههههي تتمثهههههههل حيهههههههث البيئهههههههي، التخطهههههههيط
 اإلطهههههههار يمتهههههههدعو  البهههههههرام و  المخططهههههههات إعهههههههداد فهههههههي اآلليهههههههات ههههههههذه تتمثهههههههل الماليهههههههةو  الفنيهههههههة التقنيهههههههة

 .حمايتها كيفية بالبيئة المتعلقة احيو الن مختلف في نيو القان
 لههههههةو الد فههههههي فرةو المتهههههه اإلمكانيههههههاتو  اردو المهههههه اعو أنههههه جميههههههع دراسههههههة إلههههههى التخطههههههيط يهههههههدف لهههههذا

 ثو حههههههههد عنههههههههد ضههههههههاعو األ لتههههههههدار  وأ األزمههههههههات عو قههههههههو  عنههههههههد المناسههههههههب البههههههههديل اختيههههههههار أجههههههههل مههههههههن
 كيفيههههة المخطههههط يقههههرر عةو ضههههو الم للبههههرام  طبقههههاو  اجههههاتالحو  اردو المهههه بههههين ازنههههةو الم ،فبعههههد مشههههكالت
لههههىو  ضههههاعو األ تحسههههين إلههههى تههههؤدي رةو بصههههو  األهههههداف تحقيههههق فههههي اردو المهههه هههههذه اسههههتخدام  ضو النههههه ا 

لىو  االجتماعي التغير إلى المؤدي التقدمو   .بيئياو  اجتماعياو  اقتصاديا أفضل ضعو  ا 
 : االجتماع علماء عند التخطيط-4-1

 المناقشهههههههةو  البحهههههههث تتضهههههههمن متشهههههههابكة إراديهههههههة عمليهههههههة: أنههههههههب هيمـــــــز زيـــــــفو ج عرفهههههههه لقهههههههد
 فيههههه بههههاو مرغ شههههيئا باعتبارههههها إليههههها ينظههههر التههههي القههههيمو  ابطو الههههر و  فو الظههههر  تحقيههههق أجههههل مههههن العمههههلو 
 غايههههة يعتبههههر التغييههههر أن ناحيههههة مههههن بينهمهههها الفههههارقو  يبههههدو  التغييههههر وههههه التخطههههيط أن الههههبعض يعتقههههدو "

 .التغيير إلى لو صو لل أداةو  سيلةو  وفه التخطيط أما ذاته في
 الههههههبعض يخههههههالفو  التخطههههههيط للفههههههظ مرادفهههههها المجتمههههههع تنسههههههيق اصههههههطالح الههههههبعض يسههههههتعملو 

 تنسهههههههيق"  اصهههههههطالح مهههههههن أعهههههههم االجتمهههههههاعي التخطهههههههيط اصهههههههطالح أن أسهههههههاس علهههههههى المعنهههههههى ههههههههذا
 أهههههههداف إلههههههى لو صههههههو لل اهو قهههههه تنسههههههيقو  المجتمههههههع بتنظههههههيم تتصههههههل التخطههههههيط عمليههههههة أن إذ"  المجتمههههههع
 التهههههي المسهههههائل بعهههههض لحهههههل األجهههههل يلهههههةو ط عاتو لمشهههههر  مختلفهههههة ياسهههههاتس رسهههههم طريهههههق عهههههن معينهههههة
 خهههههدمات تقهههههدمو  المستعصهههههية غيهههههر المشهههههكالت تعهههههال  األجهههههل قصهههههيرة عاتو مشهههههر و  المجتمهههههع يعانيهههههها
  .240يهاو لذ عاجلة

 وهههههههه الهههههههذي بنهههههههائيال التخطهههههههيط إلهههههههى لتخطهههههههيطا نو يقسهههههههم االجتمهههههههاع علمهههههههاء فهههههههإن لإلشهههههههارةو 
 البنههههههههاء فههههههههي أساسههههههههية تغييههههههههرات إحههههههههداث اجههههههههل مههههههههن تتخههههههههذ التههههههههي اإلجههههههههراءاتو  القههههههههرارات عههههههههةو مجم

 فههههههي التغييههههههرات إحههههههداث إلههههههى يسههههههتهدف الههههههذي ظيفيو الهههههه التخطيطو لههههههة،و للد االجتمههههههاعيو  االقتصههههههادي
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 نو د التهههههدريجي، اإلصهههههالحو  البطههههه  يرو التطههههه بعهههههد ذلههههه  فهههههي آخهههههذا النظهههههام، يؤديهههههها التهههههي ظهههههائفو ال
 241.القائمة النظم في جذرية تغييرات إلحداث التو محا أية
 :البيئي التخطيط جاالتم -2

 أن يمكهههههههن لكنو عاتها،و ضهههههههو مو  البيئهههههههة عناصهههههههر بتعهههههههدد البيئهههههههي التخطهههههههيط مجهههههههاالت تتعهههههههدد
  :اآلتي في المجاالت هذه نجمل

 :السياحية األنشطةو  الثقافيةو  الطبيعية الممتلكات لحماية التخطيط -2-1
 الحساسهههههههة المنهههههههاطق فهههههههي الطبيعيهههههههة المحميهههههههات إلنشهههههههاء التخطيطبههههههه المتعلقهههههههة المجهههههههاالت ههههههههيو 
 التاريخيههههههة اآلثههههههار علههههههى للحفههههههاظ التخطيط،البيئيههههههة السههههههياحة أنشههههههطة فههههههي سههههههيعو للت التخطههههههيطو  بيئيهههههها

 .الخضراء المساحات لزيادة التخطيطو  العمراني التراثو 
 : بيئيا التعميرو  اإلقليم لتهيئة التخطيط -2-2

 عمههههههههارةال الشههههههههتراطات فقههههههههاو  الجديههههههههدة المسههههههههاكنو  األبنيههههههههة إلنشههههههههاء التخطههههههههيط فههههههههي يتمثههههههههلو 
 .األراضي الستخدام السليم التخطيطو  ائيةو العش المناطق على لقضاء التخطيط،خضراءال
 :بيئيا ينو للتك التخطيط-2-3
 إلعههههههداد التخطههههههيطو  البيئيههههههة لههههههإلدارة القههههههدرات رفههههههعو  المؤسسههههههي يرو للتطهههههه التخطههههههيط يشههههههملو      
 .يةالبيئ األبحاث أنشطة لدعمو  البيئة مجال في مدربةو  علميا مؤهلة ادرو ك
 :البيئية التربيةو  عيةو للت التخطيط-2-4

 التربيههههههههة إلدراج التخطيطو ،البيئههههههههي عيو الهههههههه لرفههههههههع أنشههههههههطةو  بههههههههرام  إلعههههههههداد التخطههههههههيط وهههههههههو 
 .الجامعيو  العام التعليم مناه  ضمن البيئية

 :الصناعية لألنشطة التخطيط -2-5
 يطالتخطو هو البيئههههههة، علههههههى النشهههههاطات أخطههههههر يتضههههههمن نههههههو ك رأينهههههها حسههههههب األههههههم مههههههن وههههههو 
 ضهههههارة أثهههههار ذات جيههههاتو لو التكن عهههههن بههههدال األنظهههههف اإلنتههههاجو  للبيئهههههة الصههههديقة جيهههههاو لو التكن السههههتخدام
 البديلههههههههههههههة للطاقههههههههههههههة مصههههههههههههههادر عههههههههههههههن البحههههههههههههههثو  الطاقههههههههههههههة اسههههههههههههههتخدام لترشههههههههههههههيد التخطيطو ،بالبيئههههههههههههههة
 البيئهههههة علهههههى السهههههلبية التهههههأثيرات مهههههن يمكهههههن مههههها بأقهههههل صهههههناعية منهههههاطق إلنشهههههاء التخطيطو ،المتجهههههددة
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 التخطههههههيطو  بيئيهههههها مالئمههههههة نو لتكهههههه القائمههههههة الصههههههناعية المنشههههههآت ضههههههاعو أ يةو تسهههههه دةإلعهههههها التخطههههههيطو 
  242.النفايات يرو تد إلعادة

 : والريفية والزراعية الفالحية لألنشطة التخطيط-2-6 
 مثههههههههل البيئيههههههههة المشههههههههكالت اجهههههههههةو لم الطبيعيههههههههة الطههههههههرق اسههههههههتخدام فههههههههي التخطههههههههيط يشههههههههملو 
 تطبيهههههههق إعهههههههادة مهههههههن االسهههههههتفادة فهههههههي التخطهههههههيط ،ةالنباتيههههههه الحشهههههههراتو  ل فهههههههات جيهههههههةو لو البي المكافحهههههههة

 .المحلية للمجتمعات السليمة البيئية ثاتو ر و الم
 : التنموية النشاطات كل لمتابعة التخطيط-2-7
 السههههههتخدام التخطيط،البيئهههههة لحمايهههههة نيههههههةو القان اآلليهههههات تهههههدعيمو  يرو لتطهههههه التخطهههههيط يتضهههههمنو   

 .البيئي للرصد محطات شاءإن في التخطيطو  البيئة حماية في االقتصادية اتو األد
 : البيئي التخطيط شكالأ-3

 إنمائيههههههة خطههههههط إلههههههى بيئيهههههها، تخطههههههيط تعتبههههههر التههههههي االسههههههتراتيجياتو  الخطههههههط أشههههههكال تتعههههههدد
 التخصصههههههههيةو  عيههههههههةو الن البيئيههههههههة خطههههههههطو  طنيههههههههةو ال البيئيههههههههة العمههههههههل خطههههههههطو  بيئيهههههههها مههههههههةو مق طنيههههههههةو 
سههههههههههتراتيجيةو   ارئو الطههههههههههه خططو بيئيههههههههههة،ال اإلدارات أنشهههههههههههطة خططو البيئههههههههههة، علههههههههههى للحفهههههههههههاظ طنيههههههههههةو  ا 
 عنههههههههد الخطههههههههط تلهههههههه  تأخههههههههذ أن وههههههههه بينههههههههها المشههههههههتر  العامههههههههل لكنو الطبيعيههههههههة، ارثو الكهههههههه مكافحههههههههةو أ

 : يلي كما البيئي التخطيط من شكل كل إلى سنتطرق يلي فيماو البيئية، باالعتبارات إعدادها
 :بيئيا مةو المق طنيةو ال اإلنمائية الخطط: الو أ

 خطههههههههط) المههههههههدة محههههههههددة عههههههههادة نو تكههههههههو  طنيههههههههةو لا مههههههههاتو الحك تعههههههههدها التههههههههي الخطههههههههط هههههههههيو 
 تتعلههههق أهههههداف وأ التحتيههههة البنههههى يرو لتطهههه رئيسههههية مشههههاريع وأ ماليههههة أهههههداف علههههى تركههههزو ( خماسههههية

 يعههههههاو تط يهههههتم عنهههههدما البيئهههههي التخطهههههيط إطهههههار فهههههي اإلنمائيهههههة الخطهههههط ههههههذه تهههههدخلو الكلي، باالقتصهههههاد
جهههههراءو  إعهههههدادها عنهههههد البيئهههههي البعهههههد بهههههدم  ذلههههه و  بيئيههههها  عاتو للمشهههههر  البيئهههههي األثهههههر لتقيهههههيم دراسهههههات ا 

 .فيه المدرجة
 :طنيةو ال البيئية العمل خطط: اثاني

 حيهههههههث لهههههههة،و الد ىو مسهههههههت علهههههههى البيئهههههههي للعمهههههههل المسهههههههتقبلية الرؤيهههههههة تسهههههههتعرض خطهههههههط ههههههههيو 
 يجهههههب التهههههي البيئيهههههة يهههههاتو لو األ وأ القضهههههايا بتحديهههههد مو تقو سهههههنة،15 إلهههههى تصهههههل قهههههد اتو لسهههههن ضهههههعو ت

                                                           
 في والقوانين التشريعات دور وة ند– البيئي التخطيط دعائم إرساء في ورها ود العربية البيئية التشريعات الرزاق عبد الرشيد عبد عادل انظر 242

 .7 ،6 ص المتحدة العربية اإلمارات الشارقة، اإلدارية، للتنمية العربية المنظمة ،2005 ماي/17/11 العربية البيئة حماية
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 قطاعهههههات مهههههن قطهههههاع كهههههل مهههههن بهههههةو المطل ارو األد تحهههههددو لفترة،ا تلههههه  خهههههالل اجهتههههههاو م علهههههى التركيهههههز
 لحهههههههل مناسههههههبة تراههههههها التههههههي عاتو المشههههههر  مقترحهههههههاتو  اإلجههههههراءات ضههههههعو  العالقههههههة،مع ذات المجتمههههههع

 .القضايا تل 
 :التخصصيةو  عيةو الن البيئية خطط: اثالث

 مثال معينة بيئية مشكلة وأ البيئة ناتو مك من نو مك لو تنا في تتخصص التي الخطط هيو 
 اإلدارة خطة الساحلية، للمناطق المتكاملة اإلدارة خطة رالتصح لمكافحة طنيةو ال الخطة ذل  على

 لمتطلبات استجابة لو الد تضعها التي الخطط ضمنها من يدخل كما،الصلبة للنفايات المتكاملة
 المتحدة ألمما التفاقية استجابة ضعو ت التي طنيةو ال الخطط مثل إليها، تنضم التي ليةو الد االتفاقيات

 .جيو لو البي عو التن اتفاقيةو  المنا  تغير بشأن
 :البيئة عل  للحفاظ طنيةو ال اإلستراتيجية :ارابع

 علههههههى للمحافظههههههة العالميههههههة اإلسههههههتراتيجية إعههههههالن بعههههههد جههههههاءت طنيههههههةو ال االسههههههتراتيجيات هههههههذه
 حيهههههث،أخرى ليهههههةو د منظمهههههات مهههههع نو بالتعههههها الطبيعهههههة نو لصههههه ليو الهههههد االتحهههههاد صهههههاغها التهههههيو  البيئهههههة

 البيئهههههة لحمايههههة طنيههههةو  إسهههههتراتيجية بإعههههداد لههههةو د كهههههل مو تقهههه أن العالميههههة اإلسهههههتراتيجية إعههههالن صههههىو أ
 .عام كإطار العالمية اإلستراتيجية على معتمدة فها،و ظر و  مشاكلها مع تتناسب بها خاصة
 :البيئية اإلدارات أنشطة خطط: اخامس

 زارةو كههههههه البيئهههههههة بحمايهههههههة ختصهههههههةالم الرسهههههههمية البيئيهههههههة اإلدارات تضهههههههعها التهههههههي الخطهههههههط ههههههههيو 
 مجههههههال فههههههي بههههههها مو سههههههتق التههههههي األعمههههههالو  لألنشههههههطة ذلهههههه و  البيئههههههة حمايههههههة هيئههههههة وأ كالههههههةو  وأ البيئههههههة
 .ميالدية سنة نو تك ما غالبا زمنية فترة خالل البيئة حماية
 :الطبيعية ارثو الك مكافحة وأ ارئو الط خطط: اسادس

 أثارههههها مههههن التقليههههلو  البيئههههة ارثو كههههال اجهههههةو لم لالسههههتعداد خصيصهههها تعههههد التههههي الخطههههط هههههيو 
 .الفيضاناتو  األعاصيرو  الزالزل أخطار اجهةو كم المدمرة
 :المستدامة للتنمية طنيةو ال االستراتيجيات: اسابع

 البرازيههههههل فههههههي انعقههههههد الههههههذي األرض قمههههههة عههههههن المنبثههههههق 21 القههههههرن أعمههههههال لو جههههههد دعهههههها لقههههههد
 عامهههههههة التسهههههههمية هذهو المسهههههههتدامة، للتنميهههههههة طنيهههههههةو ال باالسهههههههتراتيجيات يسهههههههمى مههههههها إلهههههههى 1992 عهههههههام
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 بشههههههههكل اجتماعيهههههههةو  جيهههههههةو لو ايكو  اقتصههههههههادية أههههههههداف تحقيهههههههق إلهههههههى ترمههههههههي تشهههههههاركيه ريهههههههةو د لعمليهههههههة
 243.تكاملو  ازنو مت

 األخيههههرة العشههههرية هههههذه فههههي الخطههههط مههههن األشههههكال بهههههذه تأخههههذ بههههدأت الجزائههههر أن إلههههى نشههههيرو 
 المسهههههتدامة التنميهههههة اجهههههل مهههههن البيئهههههة حمايهههههة إطهههههار فهههههي صهههههدرت التهههههي الجديهههههدة انينو القههههه إطهههههار فهههههي

 التنميهههههههههةو  البيئهههههههههة ألنشهههههههههطة طنيو الههههههههه المخطهههههههههطو  2011-2001 العشهههههههههري االسهههههههههتراتيجي كاإلطهههههههههار
 للبيئههههههههههههة الخماسههههههههههههي المخطههههههههههههطو  2004-2001 يههههههههههههةو لو األ ذات األنشههههههههههههطة مخطههههههههههههطو  المسههههههههههههتدامة

 اط ،المخططاتو الشهههههههههه تهيئههههههههههة مخططههههههههههاتو النفايات، لتسههههههههههيير طنيو الهههههههههه المخطههههههههههطو 2009 -2005
 ليهههههةو الد االتفاقيهههههات تنفيهههههذ إطهههههار فهههههي المعهههههدة المخططهههههاتو  منهههههها قايهههههةو الو  ارثو الكههههه بتسهههههيير الخاصهههههة

 حمايهههههههةو  الريفيهههههههة التنميهههههههةو  جيو لهههههههو البي عو التنهههههههو  المنههههههها  تغيهههههههرو  بالتصهههههههحر الخاصهههههههة كالمخططهههههههات
 .الساحل

 :البيئي للتخطيط اإلجرائية المراحل-4-4
 :ةاآلتي بالمراحل تمر أن ينبغي التخطيط عملية أن الخبراء بعض يرى 

شراكهم المواطنين مع والحوار المناقشة -  .مجتمعهم أمور كل في وا 

 .تخطيطية مرحلة -

 .تنفيذية مرحلة-

 .والتقويم المتابعة مرحلة -

ن  علههههههى إسههههههقاطها يمكههههههن أنههههههها إال عههههههام بوجههههههه التخطههههههيط تخههههههص المراحههههههل هههههههذه كانههههههت وا 
 ويمكههههههن سهههههابقا ناأشهههههر  كمهههههها عقليهههههة ذهنيهههههة عمليههههههة ههههههي التخطهههههيط عمليههههههة مادامهههههت البيئهههههي التخطهههههيط
 مجههههههال فههههههي السههههههيما العههههههام، الجمهههههههور مههههههع مباشههههههرة عالقههههههة لههههههها التههههههي المجههههههاالت كههههههل فههههههي تطبيقههههههها
 ههههههههذه إتبهههههههاع يمكهههههههن النفايات،وعليهههههههه لتسهههههههيير والتخطهههههههيط البيئيهههههههة والثقافهههههههة البيئيهههههههة والتوعيهههههههة التربيهههههههة

(244) :يلي كما اإلجراءات
 

                                                           
 9-8ص ع،المرج نفس243
 .15 ص سابق، مرجع رشوان، أحمد الحميد عبد حسين انظر244
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 :الجماهير مع المنظمة المناقشة -أ
 بههههههههال  أمرو أساسههههههههي، مبههههههههدأ التخطههههههههيط عمليههههههههة فههههههههي ثقههههههههتهم كسههههههههبو  اطنينو المهههههههه إشههههههههرا  إن
 قههههد رو أمهههه خههههالل مههههن األهههههالي ثقههههة المخطههههط يكتسههههبو  أهدافههههه تحقيقو ع،و المشههههر  نجههههاح فههههي األهميههههة

 مراعاتههههههههو منهم، الكبيهههههههرو  للصهههههههغير تقهههههههديرهو معهم، اعيهههههههدهو لم كاحترامهههههههه ذاتهههههههها فهههههههي دةو مقصههههههه نو تكههههههه
 كلفهههههه مهمههههها الجماعيهههههةو  الفرديهههههة مشهههههاكله حهههههل علهههههى حرصههههههو تقاليدهم،و  قهههههيمهمو  اطنينو المههههه فو لظهههههر 
 كسههههب يههههرتبط أخيههههراو  المجتمههههع مشههههاكل لحههههل االتصههههالو  الحركههههة علههههى قدرتهههههو قت،وو  جهههههد مههههن ذلهههه 
 .المخطط عمل فترة ظل في المجتمع حققها التي اإلنجازات بمقدار الثقة

 االقتصهههههههاديةو  االجتماعيهههههههة ضهههههههاعهو أو  المجتمهههههههع علهههههههى يتعهههههههرف نأ المخطهههههههط علهههههههى ينبغهههههههيو 
 علهههههى التعهههههرفو  المجتمهههههع لمؤسسهههههات العديهههههدة الزيهههههارات خهههههالل مهههههن ذلههههه  يهههههتمو  الجغرافيهههههةو  ةالسهههههكانيو 

 المخطهههههههط يلهههههههم أن األهميهههههههة من،و مقترحهههههههاتهمو  آرائههههههههم إلهههههههى االسهههههههتماعو  الشهههههههعبيةو  الرسهههههههمية قياداتهههههههه
 نو التعههههها علههههى المشههههجعة امههههلو الع جيهههههو ت مههههن يهههههتمكن المجتمههههع،حتى فههههي السههههائدة العمليههههاتو  ىو بههههالق
 .حيادي قفو م يقف أنو  التحدياتو  الصراع نبذو  النظر جهاتو  تقريب لىع يعملو  التآلفو 

 لهههههه التخطهههههيط المهههههراد عو فالمشهههههر  السهههههابقة، التخطهههههيطو  التنميهههههة دو بجهههههه المخطهههههط يلهههههم أن البهههههدو 
نماو عهههههدم، وأ فهههههراغ مهههههن يبهههههدأ ال  التهههههي عاتو المشهههههر  يمو تقههههه التخطهههههيطو  التنميهههههة عهههههن نو لو المسهههههئ يأخهههههذ ا 

 المجتمعيههههههة فو الظههههههر و  فيههههههها اطنينو المهههههه مشههههههاركةو  أهههههههدافها تحقههههههق مههههههدىو  المجتمههههههع هههههههذا فههههههي تمههههههت
 .بتنفيذها أحاطت التي االقتصاديةو 
 .للخطة المبدئي اإلطار تصميم مرحلة .ب

 لو الحصههههه يمكنو الخطهههههة، ضهههههعو ل الالزمهههههة األساسهههههية البيانهههههات جمهههههع المرحلهههههة ههههههذه فهههههي يهههههتم
 بهههههالمجتمع الخاصهههههة ائطالخهههههر و  مو الرسهههههو  اإلحصهههههائية السهههههجالت إلهههههى عو بهههههالرج الالزمهههههة البيانهههههات علهههههى

 أههههههداف تحديهههههد المرحلهههههة ههههههذه إطهههههار فهههههي يتمو ذلههههه ، األمهههههر اقتضهههههى إذا دراسهههههاتو  ثو بحههههه إجهههههراء وأ
 :هما جانبين على تشتملو الخطة،

 .واقتصادية اجتماعية تغييرات إحداث -

 مواجههههههههة علهههههههى األفهههههههراد منها،ومسهههههههاعدة يشهههههههكو التهههههههي مشهههههههاكله وحهههههههل المجتمهههههههع حاجهههههههات تحقيهههههههق -
 مشهههههههروعات فهههههههي الفعهههههههال اإلسههههههههام مهههههههن يتمكنهههههههوا حتهههههههى المشهههههههروعة رغبهههههههاتهم وتحقيهههههههق احتياجهههههههاتهم

 .التنمية
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 .التنفيذ مرحلة .ج
 رغبتهههههها حسهههههب المهههههواطنين علهههههى العمهههههل مسهههههئوليات تهههههوزع أن التنفيهههههذ عمليهههههات فهههههي يراعهههههى

 العمهههههل يعرقههههل ال حتههههى والتضههههارب التههههدخل عههههدم العمههههل توزيههههع فههههي ويراعههههى ومهاراتههههها، واسههههتعدادها
 سيمارسهههههونها،ومن التهههههي األعمهههههال علهههههى لألفهههههراد تهههههدريب الفهههههردي العمهههههل يسهههههبق أن المستحسهههههن ومهههههن
 : اآلتي تحقيق على المخطط يعمل التنفيذية المرحلة خالل

 .التغير إلحداث المجتمع سكان في الرغبة استشارة -

 .المطلوب التغير إحداث -

 .واستمراريته التغير تثبيت -

 : المتابعة مرحلة-د
 المخطهههههط المتابعهههههة تسهههههاعدو  الخطهههههة تنفيهههههذ متابعهههههة تهههههتم حتهههههى طهههههيطالتخ عمليهههههة تكتمهههههل لهههههن

 علههههههى لو للحصهههههه الخطهههههة مههههههع شهههههياامتم التنفيههههههذ يجعهههههل بمهههههها التعهههههديالت بإدخههههههال القهههههرارات اتخههههههاذ فهههههي
 تنفههههذ البههههرام  أن مههههن التأكههههد إلههههى المتابعههههة تهههههدفو يم،و التق مو لمفههههه مشههههابه مو مفههههه وهههههو  أكبههههر فاعليههههة

 يقتضههههههي الخطههههههة نجههههههاح فههههههإن فيههههههه شهههههه  ال ممههههههاو  الخطههههههة فههههههي عليههههههها االتفههههههاق تههههههم التههههههي سههههههائلو بال
 للههههههزمن فقههههههاو  عاتو المشههههههر  تنفيههههههذ ضههههههمانو أدائه، معههههههدالتو  اتجاهاتهههههههو  العمههههههل سههههههير علههههههى التعههههههرف
 متابعههههة يجههههب لهههههذا التنفيههههذ فههههي ةو القههههو  الضههههعف اطنو مهههه عههههن الكشههههفو  عةو ضههههو الم التكلفههههةو  المحههههدد
 .المحددة الزمنية فترتها طيلة التنفيذية المرحلة سير

 األجههههههههزة بهههههههينو  اطنينو المههههههه بهههههههين الثقهههههههة يهههههههةو تق فهههههههي مباشهههههههر غيهههههههر بطريهههههههق المتابعهههههههة دتفيهههههههو 
 بمجهههههههههههاالت عنهههههههههههه الخهههههههههههدمات بمجهههههههههههاالت اتصهههههههههههاال أكثهههههههههههر العهههههههههههادي اطنو المههههههههههه أن ذل و التنفيذيهههههههههههة،

 إلهههههى أدعهههههى ذلههههه  كهههههان لهههههةو الد بهههههها مو تقههههه التهههههي عاتو المشهههههر  بنجهههههاح نو اطنهههههو الم شهههههعر كلمهههههاو اإلنتاج،
  .السائد الحكم نظام في ثقتهم يةو تق

 إلههههههههى عليهههههههها تشهههههههتمل التههههههههي الرئيسهههههههية عاتو ضهههههههو الم حسههههههههب المتابعهههههههة تصهههههههنف أن يمكهههههههنو 
 عينو نهههههه إلههههههى ياتهاو مسههههههت حسههههههب تقسههههههم أن يمكههههههن،و  عيههههههةو ن متابعههههههةو  ماليههههههة متابعههههههة: اثنههههههين عينو نهههههه

 قطاعههههههههات مههههههههن قطههههههههاع كههههههههل بههههههههها مو تقهههههههه التههههههههي عاتو المشههههههههر  ىو مسههههههههت علههههههههى متابعههههههههة: همهههههههها أيضهههههههها
 .للمجتمع ةالكلي القطاعات ىو مست على أخرىو التنمية،
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 : يمو التق مرحلة -هه
 الجزئههههههههي أو الكلههههههههي التههههههههأثير حقيقههههههههة عههههههههن الكشههههههههف يسههههههههتهدف علمههههههههي مههههههههنه  أو أداة هههههههههو

 الهههههدف،هي هههههذا تحقيههههق إلههههى وسههههيلتهو  والمحلههههي الههههوطني القطههههاعين فههههي التنميههههة بههههرام  مههههن لبرنههههام 
 تقههههههويمال عمليههههههة والمعنوي،وتمههههههارس والتكنولههههههوجي المههههههادي االجتمههههههاعي التغيههههههر حقيقههههههة عههههههن الكشههههههف

ذا أم أهدافههههه حقههههق قههههد المشههههروع هههههذا كههههان إذا مهههها يتضههههح كههههي المشههههروع تنفيههههذ يههههتم أن بعههههد  كههههان ال،وا 
 مهههههن القهههههدر ههههههذا إحهههههراز علهههههى سهههههاعدت التهههههي العوامهههههل ههههههي ومههههها مهههههدى أي فهههههإلى األههههههداف حقهههههق قهههههد

 :الطرق بإحدى التقويم بالكامل،ويتم تحقيقها فشل في تسببت التي العوامل هي النجاح،وما

 كههههههل فههههههي معههههههه يتشههههههابه ضههههههابط بمجتمههههههع البرنههههههام  فيههههههه يمههههههارس الههههههذي المجتمههههههع مقارنههههههة متههههههت أن -
 ( .البرنام ) المتغير هذا عدا المتغيرات

 (. البعدية القبلية التجربة)  البرنام  تنفيذ وبعد قبل المجتمعين دراسة–

 تاتجاههههههههها قيههههههههاس مههههههههع البرنههههههههام  تنفيههههههههذ وبعههههههههد قبههههههههل بنفسههههههههه المجتمههههههههع بمقارنههههههههة التقههههههههويم يههههههههتم أن -
 .التقدم مدى عن للكشف المواطنين

 تهههههههداركها علهههههههى المشهههههههرفون ،فيعمهههههههل الضهههههههعف مهههههههواطن يوضهههههههح أنهههههههه التقهههههههويم مزايههههههها ومهههههههن
 حصهههههر عمليهههههة عهههههن عبهههههارة التقهههههويم أن ذلههههه  تهههههدعيمها،ويعني علهههههى فيعملهههههون القهههههوة مهههههواطن وكشهههههف
 .245المستفادة للدروس

 البيئههههي التخطههههيط بيههههقتط عنههههد متعههههددة فوائههههد علههههى الحصههههول يمكههههن:البيئــــي التخطــــيط أهميــــة-4-5
 :يلي فيما نجملها أن يمكن والتي

 :الصحية األهمية-4-5-1

 أفههههههراد فيههههههها يعههههههي  صههههههحية نظيفههههههة بيئههههههة وجههههههود إلههههههى يههههههؤدي البيئههههههي التخطههههههيط تطبيههههههق إن
 :يلي ما اإليجابية الصحية أثار ومن البيئية المشكالت ضغوطات عن بعيدين أصحاء

 وانبعاثههههههههات الضوضههههههههاء بخفههههههههض وذلهههههههه  ويالجهههههههه والتلههههههههوث السههههههههمعي التلههههههههوث درجههههههههة مههههههههن الحههههههههد -
 .والطرق المرور لحركة السليم التخطيط عند هذاو  المركبات
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 الخضهههههههههراء المسهههههههههاحات لزيهههههههههادة التخطهههههههههيط خهههههههههالل مهههههههههن الضوضهههههههههاء وامتصهههههههههاص الههههههههههواء تنقيهههههههههة -
 .الحضرية المناطق في والتشجير

 امالسههههههههتخد التخطههههههههيط خههههههههالل مههههههههن السههههههههكان صههههههههحة علههههههههى للصههههههههناعة السههههههههلبية التههههههههأثيرات تقليههههههههل -
 عهههههن بعيهههههدا الصهههههناعية المنهههههاطق إلقامهههههة والتخطهههههيط األنظهههههف واإلنتهههههاج للبيئهههههة الصهههههديقة الصهههههناعات

 .السكنية المناطق

 للههههههتخلص السهههههليم التخطههههههيط خهههههالل مههههههن الصهههههحي والتههههههدهور األمهههههراض نقههههههل مهههههن السههههههكان حمايهههههة -
عادة استرجاعها وطرق المخلفات من اآلمن  .استخدامها وا 

 مهههههن السههههليم بههههالتخطيط وذلهههه  الكيميائيههههة والمههههواد بالمبيهههههدات لههههوثالم غيههههر الصههههحي الغههههذاء تههههوفير -
 246.التربة تلوث من الحد أجل

 : االقتصادية األهمية -4-5-2

 ووفههههههههرة تنميههههههههة تحقيههههههههق إلههههههههى مباشههههههههر غيههههههههر أو مباشههههههههر بشههههههههكل البيئههههههههي التخطههههههههيط يههههههههؤدي
 :ذل  أمثلة ومن اقتصادية

 الصههههههحي العههههههالج نفقههههههات وتقليههههههل اجاإلنتهههههه لزيهههههادة عههههههامال تعتبههههههر الههههههذكر السههههههابقة الصههههههحية الفوائهههههد -
 .التنمية ولخدمة للعمل والعقلية الجسدية قواهم كامل في األفراد يكون حيث

 ذلهههههه  وفههههههي اسههههههتخدامها وترشههههههيد الطبيعيههههههة المههههههوارد اسههههههتنزاف وقههههههف إلههههههى البيئههههههي التخطههههههيط يههههههؤدي-
 .كبيرة اقتصادية منافع

 اسههههتخدام لكفههههاءة التخطههههيط خههههالل مههههن اقتصههههادية وفههههرص اقتصههههادية وفههههرة تحقيههههق إلههههى يههههؤدي كمهههها-
 .للطاقة متجددة بديلة مصادر عن بالبحث واالهتمام الطاقة

عهههههادة اسهههههتغالل يهههههتم البيئهههههي التخطيطبههههه -  فبهههههدال اقتصهههههادية وفهههههرة إلهههههى ؤدييههههه ممههههها النفايهههههات ريتهههههدو  وا 
 247.تدويرها إعادة تم التي المخلفات استخدام يتم فإنه جديدة خام مواد واستخراج شراء من

 

                                                           
 7 ص. سابق مرجع الرزاق، عبد الرشيد عبد عادل  انظر 246
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 : االجتماعية يةاألهم-4-5-3

 :التالية االجتماعية الفوائد البيئي التخطيط تطبيق عن ينجم

 مههههههن المسههههههتقبلة واألجيههههههال الحاضههههههر الجيههههههل بههههههين الطبيعيههههههة المههههههوارد توزيههههههع فههههههي العدالههههههة تحقيههههههق -
 .الطبيعية الموارد لحفظ التخطيط خالل

 بهههههين للموازنهههههة طالتخطهههههي خهههههالل مهههههن السهههههكانية المشهههههكلة حهههههدة مهههههن والتخفيهههههف الفقهههههر علهههههى القضهههههاء -
 .الموارد استخدام وكفاءة السكان نمو

 للمهههههههدن السهههههههليم التخطهههههههيط خهههههههالل مهههههههن العشهههههههوائية،وذل  المسهههههههتوطنات علهههههههى للقضهههههههاء التخطهههههههيط -
نشههههاء  تظهههههر التههههي األخههههرى االجتماعيههههة والمشههههكالت الجههههرائم خفههههض إلههههى يههههؤدي ممهههها جديههههدة مههههدن وا 

 .الرسمية غير السكانية المجمعات تل  في

 للتربيهههههههة البيئهههههههي التخطهههههههيط خهههههههالل مهههههههن العهههههههام والجمههههههههور اإلدارة لهههههههدى البيئهههههههي الوعيبههههههه االرتقهههههههاء -
 وبسههههههلو  المسههههههؤولية مههههههن بههههههروح المحههههههيط مههههههع التعامههههههل إلههههههى يههههههؤدي ممهههههها البيئههههههي التحسههههههيسو  البيئيههههههة
 .البيئة على يحافظ حضاري

 الشهههههرح سهههههيتم ألنهههههه كبيهههههر تفصهههههيل دون البيئيهههههة المخططهههههات عهههههن األمثلهههههة بعهههههض فيمهههههايلي
 للبيئههههههة وطنيههههههة إسههههههتراتيجية بنههههههاء فههههههي الجزائههههههر عمههههههدت للدراسههههههة،حيث الميههههههداني الجههههههزء فههههههي األوفههههههر
 البيئههههههة حههههههول الههههههوطني التقريههههههر معاينههههههة مههههههن وانطالقهههههها المسههههههتدامة التنميههههههة منطقههههههة ضههههههمن للتموقههههههع
 المبههههههههادئ حههههههههول تههههههههدور سههههههههنوات لعشههههههههر تمتههههههههد الجزائههههههههر تشههههههههرع أن الضههههههههروري مههههههههن كههههههههان ،2000

 248:التالية والمحاور

حهههههداث الفقهههههر تقلهههههيص قصهههههد مهيكلهههههة قاعهههههدة مهههههن انطالقههههها االقتصهههههادي النمهههههو إنعههههها  -  مناصهههههب وا 
 .عمل

( البيئههههههي التنههههههوع الغابههههههات، األرض، المههههههاء،)  والمحههههههدودة الهشههههههة الطبيعيههههههة المههههههوارد علههههههى الحفههههههاظ -
 .الطويل المدى على مدعمة تنمية أجل من

                                                           
 .21ص ذكره سبق مرجع  2005 سنة تقرير والبيئة اإلقليم تهيئة وزارة248
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 الملوثهههههههات وتطهيهههههههر للنفايهههههههات أفضهههههههل تسهههههههيير خهههههههالل مهههههههن للمهههههههواطن العموميهههههههة الصهههههههحة تحسهههههههين -
 المسهههههتدامة، للتنميهههههة األولهههههى اللبنهههههات بوضهههههع الجزائهههههر فهههههي البيئيهههههة اإلسهههههتراتيجية تسهههههمح الهوائيهههههة،حتى

 :مبدأين على تقوم فهي

 نمههههههودائم علههههههى الحههههههث قصههههههد البلههههههد تنميههههههة إسههههههتراتيجية فههههههي البيئيههههههة القابليههههههة إدمههههههاج: األول المبههههههدأ-
 .الفقر وتقليص

 يههههرتبط للبيئههههة الخارجيههههة المظههههاهر تنظههههيم إلههههى ترمههههي ةفعالهههه عموميههههة سياسههههات وضههههع:الثاني المبههههدأ-
 اإلسههههههتراتيجية تواجههههههه كمــــــاالخههههههاص، بالقطههههههاع فههههههأكثر أكثههههههر واالجتمههههههاعي االقتصههههههادي نشههههههاطها نمههههههو

 :التالية التحديات الجزائر في للبيئة الوطنية

 الخاص،وتقههههههارب القطههههههاع قبههههههل مههههههن فههههههأكثر أكثههههههر والمعههههههد المتنههههههوع السههههههريع الههههههدائم النمههههههو تشههههههجيع -
 .البيئي االنتقال مع االقتصادي تقالاالن

 حرمانههههها األكثهههههر السهههههكان تسهههههتهدف والتهههههي االقتصهههههادية االجتماعيهههههة البهههههرام  تسهههههمح الفقهههههر تقلهههههيص -
 .دخلهم مصادر بتحسين الفقر وتقليص التهمي  مكافحة إلى

 للشههههههههرب الصههههههههالحة للميههههههههاه األفضههههههههل االسههههههههتعمال المههههههههواطنين معيشههههههههة ونوعيههههههههة الصههههههههحة تحسههههههههين -
 .للنفايات األفضل التسيير نقاء، األكثر الطاقة مصادر هيرالتط ولخدمة

 االيكولوجيههههههة بالمشههههههاكل وربطههههههها المحليههههههة االيكولوجيههههههة المشههههههاكل علههههههى التركيههههههز أي العامههههههة البيئههههههة-
 فههههههههي والقانونيهههههههة والمؤسسهههههههاتية التنظيميههههههههة الترتيبهههههههات تهههههههدعيم شههههههههكل فلقهههههههد وهكهههههههذاوالعالمية، الجهويهههههههة
 القهههههوانين مههههن العديههههد إلههههى بهههههالنظر وهههههذا 2007-2000 بههههين فتههههرةلل األولويهههههات إحههههدى البيئههههة ميههههدان

 للتخطهههههههيط تجسهههههههيدا الفتهههههههرة ههههههههذه فهههههههي صهههههههدرت التهههههههي والتهههههههدابير واإلجهههههههراءات التنظيميهههههههة والنصهههههههوص
 .المستدامة التنمية لتحقيق كآلية البيئي
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 :خالصة

 غربههههيال االجتمههههاعي الفكههههر فههههي مهمهههها حيههههزا أخههههذت البيئههههة أن تبههههين تقديمههههه تههههم مهههها خههههالل مههههن
 أسههههههاليب تعههههههددو  إيجههههههاد بههههههها االجتماعيههههههة الحيههههههاة تعقههههههد مههههههع ألزمههههههت والتههههههي كههههههان اإلسههههههالمي أو كههههههان

 تجنههههههب بهههههههدف البيئههههههي التههههههدهور سههههههتباقإل التشههههههريعي القههههههانوني الجانههههههب بههههههين البيئههههههة حمايههههههة وآليههههههات
ذ، نتائجهههههههههه  والعمرانيههههههههههة الصهههههههههناعية النشهههههههههاطات علههههههههههى حازمهههههههههة قيهههههههههوداً  التشههههههههههريعات ههههههههههذه تضهههههههههع وا 
 .البيئية االعتبارات مجاراتها لضمان عامة واإلنمائية االستهالكيةو  واإلنتاجية

 تعتبههههههر والتههههههي كالضههههههرائب لتطبيقههههههها عمليههههههة أدوات تههههههدعمها لههههههم مهههههها فاعليههههههة بههههههال تبقههههههى فهههههههي
 واالسههههههتهال  اإلنتههههههاج بأنمههههههاط الههههههتحكم إلههههههى تهههههههدف والتههههههي الرادعههههههة االقتصههههههادية التههههههدابير أهههههههم مههههههن

 .تحسيسية رىوأخ بيئي تدهور إلى تؤدي التي الحياة وأساليب
 البيئهههههة حيهههههال لياتهمو مسهههههؤ  علهههههى اطنينو المههههه عيهههههةو ت اإلعهههههالمو  البيئيهههههة التربيهههههة اسهههههتطاعة ففهههههي

 بهههههههين حهههههههاً و مفت منبهههههههرا باعتبارهههههههها البيئهههههههة حمايهههههههة إلهههههههى المؤديهههههههة التهههههههدابير لهههههههدعم صهههههههلبة قاعهههههههدة خلهههههههقو 
 تسهههههاعد تهههههيوال أيضهههههاً  والمجتمهههههع القهههههرار لصهههههانعي خيهههههارات فرو يههههه ،ممههههها المختلفهههههة المجتمهههههع قطاعهههههات

 أن يمكههههههن الههههههذي االيجههههههابي البيئههههههي األثههههههر إظهههههههار طريههههههق عههههههن لةو مسههههههؤ  كيةو سههههههل أنمههههههاط خلههههههق فههههههي
 . ميةو الي الحياة في األفراد تصرفات في يتجسد
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 الفصل الرابع:

اإلجراءات المنهجية 

 للدراسة
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 تسهههههاعد التهههههي االجتماعيهههههة، البحهههههوث فهههههي خاصهههههة أههههههم الميدانيهههههة اإلجهههههراءات مرحلهههههة تمتهههههل
 التهههههههراث جمهههههههع فهههههههي فقهههههههط تتمثهههههههل ال االجتمهههههههاعي البحهههههههث قيمهههههههة ألنل،والتحليههههههه الفههههههههم فهههههههي الباحهههههههث
نمههههها النظهههههري  الميدانيهههههة الدراسهههههة علهههههى اعتمادهههههها فهههههي االجتماعيهههههة للبحهههههوث الحقيقيهههههة القيمهههههة تتمثهههههل وا 
 التسههههاؤالت علههههى جابههههةلإل الدراسههههة مجتمههههع مههههن والبيانههههات المعلومههههات جمههههع مههههن الباحههههث تمكههههن التههههي

 .المطروحة
 :الدراسة مجاالت: أوال

لهههههههى الجغرافيهههههههة المنطقهههههههة أو والبيئهههههههة المكهههههههان إلهههههههى يشهههههههير المجهههههههال إن  وتفهههههههاعالتهم النهههههههاس وا 
لههههى وعالقههههاتهم  إلههههى الميدانيههههة الدراسههههة مجههههاالت تقسههههم ،حيههههث النههههاس هههههؤالء فيههههه يوجههههد الههههذي الههههزمن وا 

 : وهي مجاالت( 03) ثالث

 :للدراسة المكاني المجال-1
 وهههههي الجزائههههر بيئههههة يمثههههل هههههذه تنادراسهههه فههههي البحههههث،وهو مجتمههههع يحههههوي الههههذي المكههههان وهههههو

 البيئهههههة وزارة مصهههههالح رؤسهههههاء) مهههههن العينهههههة مفهههههردات شهههههملت والتهههههي البيئيهههههة بالحمايهههههة المعنهههههي المكهههههان
 (. المائية والموارد

 :الــموقـع 1-1
 األبهههههههيض البحهههههههر الشهههههههمال مهههههههن يحهههههههدها إفريقيههههههها لقهههههههارة الغربهههههههي الشهههههههمال فهههههههي الجزائهههههههر تقهههههههع
 الغهههههههرب مهههههههن ويحهههههههدها الغربهههههههي الجنهههههههوب مهههههههن وريتانيهههههههاوم ومهههههههالي النيجهههههههر الجنهههههههوب ومهههههههن المتوسهههههههط
 عهههههههههههرض خطهههههههههههي بهههههههههههين تقهههههههههههع وليبيهههههههههههاوهي تهههههههههههونس الشهههههههههههرق ومهههههههههههن الغربيهههههههههههة والصهههههههههههحراء المغهههههههههههرب

 .مستغانم مدينة في(0(غرينت  خط عليها يمر غربا،°7و°22طول شماالوخطي1°7و10°
 فههههههي الثانيههههههة المرتبههههههة تحتههههههل فهههههههي مسههههههاحة اإلفريقيههههههة البلههههههدان أكبههههههر مههههههن الجزائههههههر تعتبههههههر 

 مهههههن أكثهههههر علهههههى إقليمهههههها ،ويمتهههههد²كلهههههم2.381.000 األخيهههههرة ههههههذه تبلههههه  حيهههههث السهههههودان بعهههههد قهههههارةال
 الصههههههحراء أقصههههههى إلههههههى المتوسههههههط األبههههههيض البحههههههر مههههههن أي الجنههههههوب إلههههههى الشههههههمال مههههههن كلههههههم1000
 فهههههي اغلهههههبهم يتركههههز نسهههههمة مليههههون 40.5 يبلههههه  سههههكان بعهههههدد كلههههم2500 بهههههه السههههاحلي شهههههريطها ويمتههههد
 . 2015لسنة لإلحصاء عامال الديوان حسب وهذا الشمال
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 هكتههههههار مليههههههون 2.4 بمسههههههاحة القههههههديم العههههههالم قلههههههب فههههههي اسههههههتراتيجيا موقعهههههها الجزائههههههر تحتههههههل
 كبيهههههههرين تجمعههههههههين مهههههههن الجزائهههههههر تتشهههههههكل حيهههههههث كلهههههههم، 1200 بطهههههههول بحريهههههههة منصهههههههة وباحتاللهههههههها

 :مختلفين
 تتبهههههع حيهههههث والبحهههههر الصهههههحراوي األطلهههههس بهههههين كلهههههم280.000) فيهههههها بمههههها الشهههههمال إلهههههى الجزائهههههري-

 (.األلب) لتكوين المنطقة
 والبهههههههدائي القديمهههههههة اإلفريقهههههههههي الهههههههههدراع مهههههههههن جهههههههزء ، األطلهههههههس الجهههههههههنوب الهههههههى الصهههههههحراوية الجزائهههههههر-

 التليهههههههه المنهههههههاطق فهههههههي المنههههههها  ويختلهههههههف اإلجماليهههههههة السهههههههاحة مهههههههن بالمائهههههههة% 80 بمفردهههههههها وتحتهههههههل
 : مناخية أقاليم ثالث يسودها حيث المناخية األقاليم بتنوع الجزائر والصحراوية،وتتميز

 :المتوسط األبيض البحر منا -أ
 اإلجماليههههههههة المسههههههاحة مههههههن %12 يمثههههههل الههههههذي الههههههبالد شههههههمال فههههههي متوسههههههطي بمنهههههها  تتميههههههز

 وههههههو شهههههتاءا ممطهههههر بهههههارد صهههههيفا جهههههاف حهههههار بأنهههههه يتميهههههز والهههههذي الشهههههمال فهههههي السهههههكان مهههههن %90و
 . هملم2100به تقدر سنويا الهاطلة األمطار كمية معتدل منا 
 :القاري المنا  -ب

 التسههههههاقط نسههههههبة صهههههيفا جههههههاف شههههههتاءا البهههههرودة شههههههديد منهههههها  وههههههو الداخليههههههة المنههههههاطق ويسهههههود
 . المتوسط األبيض بمنا  مقارنة قليلة فيه
 : الصحراوي لمنا ا -ج

 بهههههالجنوب الجزائريهههههة الصهههههحراء تشهههههكل والتهههههي للجزائهههههر الكبهههههرى المسهههههاحة فهههههي يقهههههع منههههها  ههههههو
 تتهههههراوحو  األمطهههههار فيهههههه تسهههههقط مههههها نهههههادرا لهههههيال الشهههههديدة ودةالبهههههر  وكهههههذا نههههههارا الشهههههديدة بهههههالحرارة يتميهههههز
 عنهههههد ملهههههم1200 الهههههى الرطبهههههة المنهههههاطق فهههههي ملهههههم 1000 بهههههين األكثهههههر بهههههين األمطهههههار تساقههههههط درجهههههة
 حيههههههث الجهههههههاف وشههههههبه الرطههههههب وشههههههبه والتلهههههههي السههههههاحلي الجههههههزء ففههههههي الصههههههحراوي، األطلههههههس حههههههواف
 ذات العلهههههههيا السهههههههههول منطقههههههة وتمتههههههد غههههههابي بيئههههههي ونظههههههام فالحههههههة توجههههههد ملههههههم400 التسههههههاقط يفههههههوق
 .بجههفافهههها وتمتههاز هكتههار ملههيون 20 مساحهههة على المعتههبر االتساع
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 : الجزائر في اإلقليمية التوزيعات-1-2
 مجموعهههههههات ثهههههههالث للسهههههههاحل، المهههههههوازي ترتيبهههههههها فهههههههي الجزائريهههههههة التضهههههههاريس سالسهههههههل تحهههههههدد

 :249كاآلتي اتالمجموع تل  نبين الجزائري، اإلقليم خريطة ترسم
 :  الشمال في التلية المجموعة-أ

 اإلجماليههههههههههة المسههههههههههاحة مههههههههههن %4تحتههههههههههل
 مهههههن وتتكهههههون²كلهههههم71.140أي الجزائهههههري لإلقلهههههيم

 الجبليهههههههههههههههة والمرتفعهههههههههههههههات السهههههههههههههههاحلية الحاشهههههههههههههههية
 السههههههههههههاحلية الحاشههههههههههههية التلي،وتعتبههههههههههههر لألطلههههههههههههس

 الفضهههههاء ²كلههههم 2100 علهههههى ممتههههد شهههههاط  بخههههط
 حريههههههةالب ومههههههوارده مناخههههههه بفعههههههل امتيههههههازا األكثههههههر
 الشههههههههاطئية وأوديتههههههههه وسهههههههههوله الزراعيههههههههة وثروتههههههههه
 وعنابهههههههههههة سهههههههههههكيكدة المتيجهههههههههههة، تافنهههههههههههة، سههههههههههههول
 فههههي المنتشههههرة المتنوعههههة األنشههههطة بفعههههل وخاصههههة
 األنشههههطة أهههههم منههههها الرئيسههههية وتحتضههههن موانئههههها

          . لإلقليم الصناعية
 .باالقاليم مقارنة اإلجمالية المساحة تقسيم تمثل نسبية دائرة(:01) لشكلا                          

 :العليا الهضاب مجموعة-ب
 وهههههههي الصههههههحراوي لألطلههههههس الجنوبيههههههة والسههههههفوح التلههههههي األطلههههههس بههههههين الواقههههههع الفضههههههاء تحتههههههل

 البههههههههروز قليلههههههههة بالتضههههههههاريس تتميههههههههز ،²كلههههههههم124.170 أي الههههههههوطني اإلقلههههههههيم مههههههههن%7 نسههههههههبة تمثههههههههل
 أوراس بمرتفهههههع الشهههههرقي جزئهههههه يفههههه إال جليههههها طابعههههها يظههههههر ال الهههههذي الصهههههحراوي لألطلهههههس والمفتوحهههههة
 -400 بهههههين( التسهههههاقط نسهههههبة) المغيائيهههههة تتهههههراوح حيهههههث الجفهههههاف إلهههههى هنههههها المنههههها  ويميهههههل النمامشهههههة

 تميههههههز التههههههي الرعويههههههة والزراعههههههة المههههههردود ضههههههعيفة الحبههههههوب زراعههههههة هنهههههها سههههههنويا،ونجد ميليمتههههههر200
 .السهوب تحتله الذي الشاسع الفضاء

 
                                                           

249 Ministère De L’aménagement Du Territoire Et De L’environnement;les risques majeurs et l’aménagement 

du territoire; colloque international , Alger; hôtel Sheraton, les 15 et 16 mars 2004, p5,09 

الية تقسيم المساحة االجم:العنوا  
مقارنة باالقليم

المساحة االقليمية للصحرا 

المساحة الفالحية االجمالية

المساحا  الرعوية

اراضي غير منتجة للمستثمرا  الفالحية
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 : الجنوب في الصحراوية المجموعة-ج
 جافههههههة مجموعهههههة ،وههههههي²كلههههههم1.072.470 يعهههههادل مههههها أي إقليمنههههها مههههههن%27 نسهههههبة الصهههههحراء تمثهههههل
 كثيههههههرة الصهههههحراوية فالمنههههههاطق ملهههههم،200 عههههههن تقهههههل السههههههنوية المتوسهههههطة ومغياثيتههههههها الجفهههههاف شهههههديدة
 . 250 المناخية الظروف بقساوة تتميز الحرمان

 مهههههههههههن بالمائهههههههههههة %17 أي هكتهههههههههههار 40.7( م،ف،إ) اإلجماليهههههههههههة الفالحيهههههههههههة المسهههههههههههاحة تبلههههههههههه  كمههههههههههها-
 علهههههى تمتهههههد الحيوانهههههات كمراعهههههي األقل،وتسهههههتخدم علهههههى سهههههنوات خمهههههس وتتضهههههمن اإلقليميهههههة المسهههههاحة
 .اإلجمالية الفالحية المساحة من بالمائة%77.6 وتمثل هكتار مليون31.6 مساحات

 المراعهههههههي اإلسهههههههطبالت المهههههههزارع ههههههههذه وتتضهههههههمن: الفالحيهههههههة للمسهههههههتثمرات المنتجهههههههة غيهههههههر األراضهههههههي-
 وتمثهههههههههههههل هكتهههههههههههههار 882.400 الضهههههههههههههيقة،وتبل  األوديهههههههههههههة القنهههههههههههههوات، ، ح،المسهههههههههههههال الذب فضهههههههههههههاءات

  .م،ف،إ من بالمائة2.2
 تبلههههه  مسهههههاحة علهههههى وتمتهههههد تهههههزرع التهههههي األراضهههههي وههههههي( م،ف،ص) الصهههههالحة الفالحيهههههة المسهههههاحة-

  :كتالي وتتوزع م،ف،إ من بالمائة 20.2% أي هكتار مليون 8.2
 46.3% أي هكتهههههههههار 3.8 العشهههههههههبية الزراعهههههههههات-

 .ف،م،ص من بالمائة
 أي هكتههههههههههههار مليههههههههههههون 3.7: راحههههههههههههة فههههههههههههي ارض-

 .م،ف،ص من بالمائة 45.4%
 أي هكتهههههههههههههههار 576990: المثمهههههههههههههههرة األشهههههههههههههههجار-

 .م،ف،ص من بالمائة 7.01%
 بالمائهههههههههههههة 1% أي هكتهههههههههههههار 81.550:الكهههههههههههههروم-

 .م،ف،ص
                                                 

 
 .للزراعة الصالحة الفالحية المساحات تمثل دائرة( :02)الشكل

 
                                                           

-
250

Ministère De L’aménagement De Territoire Et De L’environnement, rapport sur l’état et l’avenir de 

l’environnement, 2000., p9 

46%

7%

46%

1%

المساحات الفالحية : العنوا 
الصالحة للزراعة

الزراعا  العشبية ارض في حالة راحة

االشجار المثمرة اشجار الكروم
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 : للجزائر الطبيعية اإلمكانات-1-3
 والمهههههههههوارد الثهههههههههروات مهههههههههن بالعديهههههههههد تزخهههههههههر بهههههههههأن للجزائهههههههههر الجغرافيهههههههههة الخصهههههههههائص سهههههههههمحت

 بههههذل  وهههههي طبيعيهههها الغنيههههة الههههدول مههههن واحههههدة منههههها تجعههههل التههههي الطبيعيههههة والقههههدرات الهامههههة الطبيعيههههة
 : يلي بما تتميز

 : الجزائر في البيولوجي التنوع 1-3-1
 : البرية النباتات تنوع-أ

 نهههههوع1227 حهههههوالي الجزائهههههر فهههههي يوجهههههد حيهههههث ثرائهههههها او بتنوعهههههه الجزائريهههههة النباتهههههات تشهههههتهر
 مههههن نههههوع 2100 عههههددها فيقههههارب ترددههههها نههههوع بضههههعف تتميههههز التههههي للنباتههههات بالنسههههبة النباتههههات مههههن
 500 حههههوالي إحصههههاء متهههه نادرة،لقههههد جههههد11و جههههدا نههههادرة10، نههههادرة170 مهههها نوعهههها نههههادرة124  بينههههها
 أصهههههههل مهههههههن277 بينهههههههها مهههههههن محهههههههدودة الطبيعهههههههي توزيعهههههههها مسهههههههاحة المسهههههههتوطنة النباتهههههههات مهههههههن نهههههههوع

 فرعههههههي ونههههههوع نههههههوع210 نجههههههد أخههههههرى جهههههههة مههههههن تونسههههههي جزائههههههري أصههههههل مههههههن10 مغربههههههي جزائههههههري
 .والزعتر الشيح كالعرعار، طبي نوع من وأكثر علفي نوع104 غذائي،

 : الغابات-ب
 مليهههههونين منهههههها هكتهههههار مليهههههون1.7 وتغطهههههي المتوسهههههطي النهههههوع مهههههن الجزائريهههههة الغابهههههات تعتبهههههر

 أشهههههجار مهههههن رئيسهههههية بصهههههفة الشهههههمالي الجهههههزء غابهههههات التدهور،تتشهههههكل الشهههههديدة الغابهههههات مهههههن هكتهههههار
 نهههههوع مهههههن بنباتهههههات مغطهههههاة فنجهههههدها العليههههها الهضهههههاب واألحراج،أمههههها األدغهههههال ومهههههن والصهههههنوبر البلهههههوط

 للمنطقهههههة فينيقيا،وبالنسهههههبة عرعهههههار الحلفهههههاء ومهههههن األطلهههههس فسهههههتق مثهههههل بالسههههههوب خهههههاص شهههههجيراتي
 المسهههههاحات بعهههههض وفهههههي الجافههههة األوديهههههة فهههههي تبقههههى لهههههم مجملهههههها فهههههي قاحلههههة تقريبههههها فههههههي الصههههحراوية

 الطاسههههههيلي سههههههرو الطلحههههههاء مههههههن المتكونههههههة الفتيههههههة الغابههههههات بعههههههض إال الغربههههههي الشههههههمال فههههههي الواقعههههههة
 . الصحراوي والزيتون

ــــوع 1-3-2 ــــات المــــوارد تن ــــرالجزا ف الحيوان  الحيوانيههههة بههههالموارد وثراءههههها بتنههههوع الجزائههههر تشههههتهر :ئ
 :كمايلي

 : البرية لحيواناتا -أ
 المغههههههرب قههههههرد: منههههههها نههههههذكر قانونيهههههها محميههههههة نههههههوع 47 منههههههها207 نههههههوع الثههههههدييات عههههههدد يبلهههههه 

 مهههههن نهههههوع115 الطيهههههور فصهههههيلة وتضهههههم واألرويهههههة البربهههههري األيهههههل الغهههههزالن، المتهههههوح ، ،القهههههط ،الفنههههه 
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 الحبههههههارى، الههههههوردي، النحههههههام السهههههههوب، نسههههههر الصههههههقر السههههههرنوف، العقههههههاب مثههههههل محميههههههة207  بينههههههها
 . واألسود األبيض اللقلق

 الصهههههههههحراء ورل مثهههههههههل محميهههههههههة منهههههههههها نهههههههههوع 40مهههههههههن تتشهههههههههكل فههههههههههي للزواحهههههههههف وبالنسهههههههههبة
 . نوع1000 به هذا يومنا إلى جردها تم التي الحشرات عدد يبل  كما والضب،

  251: إحصاء تم فقد بالمزارع الخاصة الداجنة الحيوانات عن أما-

 . الغنم من رأس مليون 27-

 . الماعز من رأس مليون1-

 . البقر من رأس مليون2.1-

 . الجمال من رأس10.000-

 . الخيل من رأس 200.000 -

 : المائية والنباتات الحيوانات-ب
 العذبهههههة الميهههههاه اسههههما  مهههههن نههههوع10و العظميهههههة األسهههههما  مههههن نهههههوع254الجزائههههر فهههههي أحصههههي

 البحهههههر علهههههق مهههههن نهههههوع 200الطحلهههههب،و بينهههههها مهههههن مهههههائي نبهههههاتي نهههههوع724 يضهههههاأ إحصهههههاء تهههههم كمههههها
 غائصههههههههة مههههههههروج الجزائريهههههههة الشههههههههواط  الحيهههههههواني،وتغطي البحههههههههري العلههههههههق مهههههههن نههههههههوع100و النبهههههههاتي
 التونسهههههية الحهههههدود مهههههن تمتهههههد مرجانيهههههة شهههههعب علهههههى شهههههواطئنا تتهههههوفر البوزيهههههدونيات،كما فيهههههها تتطهههههور
 فههههي قههههرون منههههذ يسههههتغل الههههذي األحمههههر المرجههههان نمهههه نههههوع علههههى القالههههة شههههاط  ويحتههههوي عنابههههة إلههههى

 .والحلي المجوهرات صناعة
 

 : الجزائرية الطبيعية المحميات-1-3-3
 محميههههههههة منههههههههاطق بتحديههههههههد المحليههههههههة السههههههههلطات قامههههههههت البيولههههههههوجي التنههههههههوع علههههههههى للمحافظههههههههة

 1للصههههههيد،ومراكز مراكههههههز 4طبيعيههههههة، محميههههههات 4 و وطنيههههههة حظيههههههرة 20 مههههههن األخيههههههرة هههههههذه وتتكههههههون
 جهههههههة ومههههههن هكتههههههار11.000.000 حههههههوالي المحميههههههة المسههههههاحات هههههههذه وتغطههههههي لمصههههههيداتا لتربيههههههة

                                                           
 .3،5،ص الجزائر ، الجزائر في البيولوجية الثروة تنوع عل  وا وتعرف معي ،تعالوا سلسلة والبيئة اإلقليم تهيئة وزارة251
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 كمحميهههههههههات أو وطنيهههههههههة كحظهههههههههائر المنهههههههههاطق بعهههههههههض بتصهههههههههنيف البيئهههههههههة وزارة بهههههههههادرت فلقهههههههههد أخهههههههههرى
 .النعامة والية) عيسى ،وجبل(وهران والية) حابيباس بجزر األمر طبيعية،ويتعلق

 : زائرالج في السياحية والمناطق األثرية المعالم 1-3-4
 النقديهههههة باآلثههههار غنهههههي مصههههكوكات وخهههههزان المنقوشههههة للكتابهههههات ثريههههة مكتبهههههة الجزائههههر تعتبههههر

 نقديههههة قطههههع عههههدة الههههوطني المسههههبكي الكنههههز القديمة،ويضههههم ورومهههها باليونههههان الموجههههودة بتلهههه  الشههههبيهة
 الونههههههههداني،البيزنطي القرطاجي،النوميههههههههدي،الروماني، العهههههههههد إلههههههههى تعههههههههود وبرونزيههههههههة وفضههههههههية ذهبيههههههههة
 :الجزائر في األثرية السياحية المناطق أشهر من ونجد والفرنسي ماني،العث

 نهههههرين قههههرب صههههخري موقههههع علههههى المههههيالد قبههههل72 سههههنة بنيههههت قديمههههة رومانيههههة مدينههههة وهههههي: جميلههههة
 .الجزائر- سطيف بوالية حاليا وتتواجد العظيم"سيفير"معبد عليه تحوي ما ضمن ومن

 مههههههن وكثيههههههرا الحههههههاكم ومبنههههههى سههههههرتيوس صر،سههههههوقالن قههههههوس تضههههههم قديمههههههة رومانيههههههة مدينههههههة: تيمقههههههاد
 .الجزائر -باتنة بوالية حاليا وتتواجد  المتقنة الرومانية والنقو  اآلثار

 .وبسكرة باتنة واليتي حدود بين األوراس في غوفي شرفة-

 . الجزائرية الصحراء في الطاسيلي-

 252. تمنراست في الصخرية النقو  معابد-

 فههههههي نحههههههددها مهمههههههة طاقويههههههة بمههههههوارد الجزائههههههر تزخههههههر :لجزائــــــرا فــــــي الطاقويــــــة المــــــوارد 1-3-5
 :لتاليةا النقاط

 فهههههي وههههههو طهههههن مليهههههار1 بهههههه منهههههه االحتيهههههاطي ويقهههههدر1956 سهههههنة الجزائهههههر فهههههي اكتشهههههف: البتهههههرول-1
 5002 سههههههههههنة إنتاجههههههههههها قههههههههههدر حيههههههههههث غههههههههههدامس كحههههههههههوض المسههههههههههتمرة االكتشههههههههههافات بسههههههههههبب زيههههههههههادة

 مهههههههههن الهههههههههنفط ويسهههههههههتخرج عربيههههههههها5و عالميههههههههها27 المرتبهههههههههة بهههههههههذل  واحتلهههههههههت طهههههههههن مليهههههههههون 77,21)2)
 : هما رئيسيين حوضين

 تكاليفه لكن البقال، الطويل،وغورد قاسي حقوله وأهم طن مليون700 احتياطه مسعود حاسي حوض-
 .الخاصة والمعدات الكبير العمق بسبب مرتفعة

                                                           
 .4،6،9: ص ، بقالسا مرجعال والبيئة، اإلفليم تهيئة زارةو 252
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  .فوري وطين إيجلي زارزتين، حقوله وأهم العمق قليل أمناس وعين -

 منهههههههه االحتيهههههههاطي يقهههههههدر أمنهههههههاس، وعهههههههين الرمهههههههل حاسهههههههي فهههههههي حقولهههههههه تتركهههههههز: الطبيعهههههههي الغهههههههاز-2
 أنتجههههههت ،وقههههههد العههههههالم فههههههي األولههههههى العشههههههر الههههههدول بههههههين مههههههن وهههههههي مكعههههههب متههههههر مليههههههار1510بنحههههههو

 واألولهههههى عالميههههها الخامسهههههة المرتبهههههة بهههههذل  واحتلهههههت مكعهههههب متهههههر مليهههههار1001212.2 سهههههنة الجزائهههههر
 .عربيا واألولى عالميا الثالثة ةالمرتب بذل  واحتلت مكعب متر مليار12.2منه صدرت عربيا

 الشههههههمال عهههههن بعهههههده بسهههههبب مشهههههغل غيهههههر لكنهههههه ببشهههههار القنادسهههههة فهههههي يتركهههههز   :الحجهههههري الفحهههههم-3
  الكبريت نسبة وارتفاع

 والمصهههههادر والغهههههاز البتهههههرول مهههههن%70 الحراريهههههة المصهههههادر مهههههن إنتاجهههههها ميهههههت: الكهربائيهههههة الطاقهههههة-4
 %25و الكهربائيهههههة الطاقهههههة مجمهههههوع مهههههن%24الشهههههمال شهههههبكة تمثهههههل السهههههدود، مهههههن%20 المائيهههههة
 . جنوبا

 والثههههههاني العاصههههههمة قهههههرب الدراريههههههة فههههههي األول نهههههوويين مفههههههاعلين الجزائههههههر تمتلههههه : النوويههههههة الطاقهههههة-5
 كاالسهههههههتعمال سهههههههلمية وألغهههههههراض العلمهههههههي البحهههههههث فهههههههي الجلفة،ويسهههههههتغالن بواليهههههههة وسهههههههارة عهههههههين فهههههههي

نتاج الطبي  . الكهرباء وا 

 الشمسههههية المرايهههها مههههن حقههههول بههههزرع الطاقههههة هههههذه اسههههتغالل يههههذتنف فههههي شههههرع لقههههد: الشمسههههية الطاقههههة-6
 ضهههههه  فههههههي تسههههههتغل ،وهههههههي الصههههههحراء فههههههي25و الهضههههههاب فههههههي20و السههههههاحلي الشههههههريط فههههههي4 منههههههها
نتهههههاج التبريهههههد وفهههههي وتنقيتهههههها الميهههههاه  علهههههى لهههههيال المضهههههيئة العالمهههههات فيوضهههههع تسهههههتغل كمههههها الكهربهههههاء وا 
 تسهههههههتعمل كمههههههها الطهههههههرق لتنيهههههههر بطاريهههههههات فهههههههي الطاقهههههههة ههههههههذه وتخهههههههزن الكبهههههههرى الصهههههههحراوية الطهههههههرق
 .253المنزلي االستعمال ألغراض

 . ثا/م1 تتعدى أن يجب التي الرياح سرعة تستغل التكاليف قليلة هي: الهوائية الطاقة-7

 . الجنوب في والبعض والشرقية الساحلية المنطقة في اغلبها ترتكز: المعدنية الموارد-8
                                                           

253 Ministère De L’énergie Et Des Mines,bilan des réalisations du secteur del’énergie et des mines 2000-
2008, édition 2009, p 61 ,62 . 
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 موريطانيا،ومصههههر بعههههد طههههن مليههههون2.4 بههههه نتاجههههاإ عربيههههة دولههههة ثالههههث الجزائههههر تعههههد:الخههههام الحديههههد-9
 بغهههههار موجهههههود فههههههو احتيهههههاطي أكبهههههر عهههههن أمههههها صهههههاف وبنهههههي وبوخضهههههرة الهههههونزة مهههههنجم مهههههن يسهههههتخرج
 . التصدير وأماكن المصانع عن بعده بسبب مستغل غير لكنه جبيالت

 عنابهههههه قهههههرب بربهههههار وعهههههين سهههههكيكدة فهههههي كمبهههههر سهههههيدي مهههههنجم مهههههن يسهههههتخرج:والرصهههههاص الزنههههه -10
 يوسهههههههف رزة بالعلمهههههههة،ومنجم قسهههههههطر الونشهههههههريس،وجبل ومهههههههنجم بتلمسهههههههان زنهههههههدر وواد ابهههههههدالع ومهههههههنجم
 . بسطيف

 وهههههههو طههههههن مليههههههار علههههههى احتياطههههههه يحههههههوي العنههههههق جبههههههل همهههههها منجمههههههين فههههههي يتركههههههز: الفوسههههههفات-11
 . النفاذ طريق في وهو باهظة تكاليفه الكويف منجم وفي االستغالل سهل

يهههههدوغ بربهههههار عهههههين مهههههنجم فهههههي طهههههن700 بإنتهههههاج قليلهههههة بكميهههههات يوجهههههد : النحههههاس-12  عنابهههههة قهههههرب وا 
 .الصفراء وعين

 الهههههف11قليهههههل منهههههه الجزائهههههر إنتهههههاج سهههههكيكدة واليهههههة بغرابهههههة إسهههههماعيل مهههههنجم فهههههي يتركهههههز : الزئبهههههق-13
 .طن

 . وبسكيكدة بالوادي والشط ببسكرة لوطاية في: الملح-14

 بهههههههالموارد غنيهههههههةال البلهههههههدان مهههههههن ههههههههي الجزائهههههههر بههههههأن القهههههههول يمكننههههههها ومنهههههههه الهقهههههههار فهههههههي: الههههههذهب-15
 التسهههههههيير إلهههههههى تخضهههههههع المهههههههوارد ههههههههذه ولكهههههههن ال أم متجهههههههددة األخيهههههههرة ههههههههذه أكانهههههههت سهههههههواء المتنوعهههههههة

 التههههههي البيئيههههههة المشههههههكالت مههههههن العديههههههد مههههههيالد معههههههه صههههههاحب الههههههذي األمههههههر عقالنههههههي السههههههي ،والغير
 . 254بيئية أزمة عهد بداية وتعلن الجزائري البيئي االستقرار،واألمن تهدد أصبحت

 
                                                           

254 Ministère De L’énergie Et Des Mines, ibid. , p 63, 64 
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 .بالجزائر المعدنية الموارد تموقع تمثل خريطة(: 01)رقم خريطة
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 :البشري المجال-2

 موضهههههههوع فحسهههههههب ،لهههههههذا بيهههههههنهم مهههههههن البحهههههههث عينهههههههة تختهههههههار الهههههههذين األفهههههههراد مجموعهههههههة ههههههههو
 سههههههأدرس التههههههي العينهههههة أفههههههراد هههههههم البحهههههث هههههههذا فههههههي دراسهههههته المههههههراد مجتمههههههع فهههههإن واشههههههكاليته الدراسهههههة
 المكلفهههههة الرسهههههمية الحكوميهههههة والمؤسسهههههات الجههههههات وليمسهههههؤ  وههههههم البيئهههههة حمايهههههة موضهههههوع فهههههي دورهههههها
 بطريقهههههههة العينهههههههة اخهههههههذ تهههههههم البيئهههههههة بحمايهههههههة الخاصهههههههة واالسهههههههتراتيجيات والمخططهههههههات البهههههههرام  بإعهههههههداد
 المائيهههههة المهههههوارد و البيئهههههة بهههههوزارة المتواجهههههدين المصهههههالح رؤسهههههاء باختيهههههار الباحثهههههة قامهههههت ،لهههههذا قصهههههدية
 .للبحث كعينة

 عالقههههههة لهههههههم والههههههذين البيئههههههة بههههههوزارة المصههههههالح ؤسههههههاءر  علههههههى تشههههههتمل قصههههههديه عينههههههة فهههههههي
 والتهههههي اآلليهههههات بهههههأهم ومعهههههرفتهم المتهههههدهور للجزائهههههر البيئهههههي الحهههههالي الوضهههههع فهههههي يجهههههري بمههههها مباشهههههرة
 حهههههرا باختيارههههها الباحهههههث يقههههوم القصههههدية فالعينهههههة الوضههههع، ههههههذا خطههههورة لتههههدار  سهههههتتخذ والتههههي أخههههذت
 األعمههههال أهههههم فههههي ،والمثملههههة255بالبيانههههات اوتمههههدن والبحههههث الدراسههههة أغههههراض تحقههههق أنههههها أسههههاس علههههى

 التجههههاوزات مههههن البيئههههة لحمايههههة المائيههههة والمههههوارد البيئههههة وزارة بههههها قامههههت التههههي والتههههدخالت النشههههاطاتو 
 .  محددة باليات المتواجدة البيئة المشكالت لحل أو الخطيرة

 القيهههههههاس تتطلهههههههب التهههههههي االسهههههههتطالعية الدراسهههههههات فهههههههي عمومههههههها القصهههههههدية العينهههههههة تسهههههههتخدم
 دقيهههههق إحصهههههائي إطهههههار يوجهههههد فهههههال األبعاد،وبالتهههههالي مضهههههبوط غيهههههر البحهههههث مجتمهههههع كهههههان إذا اصهههههةخ

 مهههههههن مجموعههههههة الختيههههههار الباحههههههث يلجهههههههأ البحههههههوث هههههههذه مثههههههل ففهههههههي عشههههههوائيا العينههههههة اختيههههههار يمكههههههن
 هيكلهههههة فهههههي حصهههههلت التهههههي التطهههههورات أههههههم يلهههههي ،وفيمههههها256البحهههههث وأغهههههراض تهههههتالءم التهههههي الوحهههههدات
 المائيهههههة المهههههوارد وزارة للبيئهههههة الجزائهههههري المشهههههرع اسهههههتحدث ،حيهههههث المائيهههههة والمهههههوارد البيئهههههة وزارة جههههههاز
 الوطنيههههة اإلسههههتراتيجية تطبيههههق مراقبههههة مجههههال فههههي للدولههههة التههههابع الرئيسههههي الجهههههاز تعههههد والتههههي والبيههههههئة
 .بها تتصل التي أو البيئة بحماية المتعلقة والتنظيمات عمل وتقييم ومراقبة البيئة لحماية

 

 
                                                           

 .170 ،ص2007، وت ،بير والنشر للطباعة الهدى ،دارالبحث منهجية صباحة، االمير عبد يوسف 255
 .2007،دار،1،ط جتماعيةاال العلوم في العلمي البحث وادوات مناهجزرواتي، رشيد 256
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 - 1974 مـــــن الجزائريـــــة والبيــــــئة المائيـــــة المـــــوارد وزارةلـــــ لمؤسســـــاتيا التطـــــور -2-1

2016: 
 حمايههههههههة وتسههههههههير إدارة مشههههههههروع تبنههههههههي فههههههههي تحههههههههوالت بعههههههههدة بههههههههالجزائر البيئههههههههة قطههههههههاع مههههههههر 

 بســــــتوكهولم المنعقههههههد البيئههههههة حههههههول المتحههههههدة األمههههههم لنههههههدوة الختههههههامي اإلعههههههالن وبعههههههد أن البيئههههههة،حيث
 ،فهههههي 1974 سهههههنة البيئهههههة لحمايهههههة مركهههههزي إداري ازجهههههه أول بإحهههههداث الجزائهههههر ،قامهههههت 1972 سهههههنة
 حمايهة علهى يشهرف مركهزي إداري هيكهل تأسهيس إلهى أسهباب عهّدة دفعهت بالهذات المرحلهة ههذه
 09 إلههى 05 بتههاري  المشههتركة الوزاريههة اللجنههة حررتههه الههذي التقريههر بينههها مههن بههالجزائر البيئههة
 الجزائههر تعيشههها التههي البيئيههة لالمشههاك إلههى فيههه متطرقهها سههتوكهولم لنههدوة تحضههيرا 1972مههاي

 :في والمتمثلة
  .عقالنية غير بصفة الطبيعية للمصادر الدولة استغالل-

 .الصناعي التلوث التغذية، سوء المعيشي بالوسط واإلضرار التلوث-

 .واألمية الديموغرافي االنفجار-

 بيئيههة سياسههة وضههع العامههة السههلطات علههى أنههه أهمههها، حلههول إلههى اللجنههة تقريههر وتوصههل
 لههههههههذا المحلية،واسهههههههتجابة والسهههههههلطات األخهههههههرى الهههههههوزارات مهههههههع بالتعهههههههاون وذلههههههه  بهههههههها يتكفهههههههل وجههههههههاز
 البيئهة علهى اإلشهراف صهالحيات إياهها موكلهة إداريهة هيئهة بإنشهاء الجزائريهة الدولهة قامهت التقريهر

 فهههههههي 2016 - 1974 مهههههههن الجزائهههههههر فهههههههي البيئهههههههة لقطهههههههاع المؤسسهههههههاتي التطهههههههور فقهههههههد ولههههههههذاوحمايته،
 : بمرحلتين ئرالجزا

 نههههههب فهههههي الكبيهههههر الهههههدور الجزائهههههر فهههههي فرنسههههها طبقتهههههها التهههههي القهههههوانين لعبهههههت: االســـــتعمارية الفتـــــرة-أ
 صههههههورة فهههههي ذلههههه  علهههههى مثهههههال لخيهههههر رقـــــان فهههههي النوويهههههة التجربهههههة ولعهههههل البيئيهههههة المهههههوارد واسهههههتنزاف

 عهههههرافواأل القهههههوانين كامهههههل علهههههى والتجنهههههي الجزائهههههر فهههههي البيئيهههههة المقهههههدرات علهههههى التعهههههدي مهههههدى أكهههههدت
 . البيئة احترام إلى الداعية الدولية

 الجزائهههههر انشهههههغال نتيجهههههة الفتهههههرة هههههذه بهههههدايات خهههههالل البيئهههههي الجانههههب أهمهههههل : االســـــتقالل مرحلـــــة-ب
 تزايهههههههد مهههههههع معالمهههههههها تتضهههههههح بهههههههدأت االهتمهههههههام بهههههههوادر أن إال السهههههههكن كالتصهههههههنيع أخهههههههرى بمجهههههههاالت
:  بيئيهههههة مجهههههاالت عهههههدة خصهههههت مؤسسهههههات شهههههكل فهههههي فعليههههها ذلههههه  بالبيئة،وتجسهههههد العهههههالمي االهتمهههههام
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 أول صههههههدر وقههههههد اإلطههههههار هههههههذا فههههههي وتشههههههريعات قههههههوانين وسههههههن ،الميههههههاه السههههههاحلية المههههههدن كالسههههههواحل،
 سههههنة الصههههادر البلديههههة قههههانون فههههي والمتمثههههل وصههههالحيتها اإلقليميههههة الجماعههههات بتنظههههيم يتعلههههق تشههههريع
1967 . 

 تههههههههارة أخههههههههذت مختلفههههههههة هيكليههههههههة تنظيمههههههههات المركههههههههزي اإلداري الجهههههههههاز هههههههههذا عههههههههرف حيههههههههث
 القطههههاع هههههذا أن القههههول يمكههههن لههههذل  ، وعمليهههها تقنيهههها هههههيكال أخههههرى وتههههارة وزاريههههة بههههدوائر ملحقهههها هههههيكال

 أن إلههههى، 1974 سههههنة فههههي بالبيئههههة تتكفههههل هيئههههة أول نشههههأة منههههذ وذلهههه  القطههههاعي االسههههتقرار يعههههرف لههههم
 أهههههههم للبيئههههههة،وفيمايلي الدولههههههة كتابههههههة فههههههي وتمثههههههل 1996 عههههههام فههههههي حكههههههومي هيكههههههل أول إحههههههداث تههههههم
 257البيئة حقيبة تولي مسؤولية على طرأت التي لتطوراتا

 :03-83 قانون قبل المركزية البيئية اإلدارة-أ

 :للبيئة الوطنية اللجنة -1

 فهههههههههي المهههههههههؤر  156258-74 رقهههههههههم المرسهههههههههوم بموجهههههههههب للبيئهههههههههة الوطنيهههههههههة اللجنهههههههههة أنشهههههههههأت
 )شههرع اثنتهها يمثلههها الدولههة وزيههر وصههاية تحههت وزارات عههدة ممثلههي مههن تتكههون 12/07/1974
 االقتصههههههههادي الههههههههوطني المجلههههههههس مههههههههن لكههههههههل والميههههههههاه،وممثلين للتخطههههههههيط الدولههههههههة وكههههههههاتبي وزارة (12

 ويرأسهههههههها البيئهههههههة بمههههههههام تتكلههههههف مختصهههههههة ولجهههههههان الجهههههههامعين وأسههههههاتذة التهيئهههههههة ولجنهههههههة واالجتمههههههاعي
 مسهههههههتوى علهههههههى الجزائههههههر عرفتهههههههه بهههههههارز بيئههههههي إداري تنظهههههههيم أول اللجنهههههههة هههههههذه ،تعتبهههههههر الدولهههههههة وزيههههههر
 .المركزي ارياإلد التنظيم

 المرسهههههوم ولهههههم متخصصهههههة أقسهههههام عهههههدة مهههههن تتكهههههون دائمهههههة بكتابهههههة الوطنيهههههة اللجنهههههة جههههههزت
 بتتبههههع مكلفههههة دائمههههة بكاتبههههة اللجنههههة زودت حيههههث ، إنشههههائها مههههن259سههههنة بعههههد إال لصههههالحياتها المههههنظم

 بموجههههههب وتنظيمههههههها تسههههههييرها تحديههههههد وتههههههم للبيئههههههة الوطنيههههههة اللجنههههههة مههههههن المتخههههههذة القههههههرارات وبتطبيههههههق
 :للبيئة الوطنية اللجنة مهام أهم ومن1975  أفريل 09 في المؤر  رالقرا

 .والتلوث المضار من والوقاية الحياة وظروف إطار لتحسين البيئية المشاكل في تنظر-
                                                           

 .15-13 ،ص 1998 وهران جامعة ماجيستير رسالة الجزائر في البيئة ادارة: ياحي ناسو257 

 .1974 جويلية 23 ل 59 عدد. ر. ج للبيئة وطنية لجنة إحداث يتضمن ، 1974و ولي ي12 في مئر  156-74 رقم مرسوم258 

 .للبيئة الوطنية للجنة الدائمة كتابةال وتسيير تنظيم يتضمن 1975 ابريل 09 في مؤر  قرار259 
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 والتطههههههههوير اإلقلههههههههيم تهيئههههههههة مجههههههههال فههههههههي البيئيههههههههة للسياسههههههههة العريضههههههههة الخطههههههههوط للحكومههههههههة تقتههههههههرح-
 .واالجتماعي االقتصادي

  .البيئة مجال في المشاركة الوزارات مختلف بين ربطوال التنسيق ضمان-

  .البيئة تحسين أجل من صالح تنظيم أو قانون مشروع كل في تستشار-

 مهابين الالزمهة التهدابير كهل باتخهاذ وذله  البيئهي الطهابع ذات البهرام  وتحضهير بتنسهيق تقهوم-
 .المعينة الوزارات

  .البيئة تمس التي الدراسات كل في اقتراح تقدم-

  .بالبيئة المتعلقة الدولية واالتفاقيات الندوات في الجزائرية اللجنة تمثل-

 .والبيئية الطبيعية للحماية الوطني القانون ت عد-

 فهههههههههي والمهههههههههؤر  199-77رقهههههههههم المرسهههههههههوم بموجهههههههههب حّلهههههههههها تهههههههههم للبيئهههههههههة الوطنيهههههههههة اللجنهههههههههة أن غيهههههههههر
 مصهههههالحه ،وتحويهههههل للبيئهههههة الوطنيهههههة للجنهههههة الدائمهههههة الكتابهههههة تنظهههههيم بعهههههد سهههههنتين أي 15/08/1977
 مهههههههرة ألول احتلهههههههت البيئهههههههة أن هنههههههها البيئهههههههة،ويالحظ وحمايهههههههة األراضهههههههي واستصهههههههالح الهههههههري وزارة إلهههههههى
 .وزارية دائرة تسمية في مكانة

 :األراضي واستصالح الري وزارة -2

 للبيئهههههههة الوطنيهههههههة اللجنهههههههة مههههههههام إنههههههههاء بعهههههههد األراضهههههههي واستصهههههههالح الهههههههري وزارة اسهههههههتحدثت
 الدولههههة كتابههههة إلههههى للبيئههههة العامههههة المديريههههة مصههههالح تحويههههل تههههم حيههههث الحكومههههة متنظههههي إعههههادة ،أثنههههاء

 علهههههى المحافظهههههة فهههههي يكمهههههن دورهههههها وكهههههان1977 عهههههام بحلهههههول وذلههههه  األراضهههههي واستصهههههالح للغابهههههات
 وقهههههههد الطبيعيهههههههة البيولوجيهههههههة والمهههههههوارد والحيوانهههههههات الطبيعيهههههههة والمجمعهههههههات الحهههههههدائق الطبيعهههههههي التهههههههراث
نشهههههههاء للتسهههههههلية غابيههههههة أمهههههههاكن ئهههههههةتهي منهههههههها مشهههههههاريع عهههههههدة أنجههههههزت  جهههههههل فهههههههي للحيوانهههههههات حهههههههدائق وا 
 . ووهران قسنطينة عنابه، ، العاصمة بالجزائر الساحلية المدن عواصم

 التشههههههههكيلة إعههههههههادة مههههههههع تههههههههزامن الههههههههذي الوصههههههههية الههههههههوزارة تغيههههههههر البيئههههههههة إدارة عرفههههههههت كمهههههههها
عهههههادة الهههههري وزارة أحهههههدث ،والهههههذي 1977فهههههي الحكوميهههههة  الهههههذي البيئهههههة وحمايهههههة األراضهههههي استصهههههالح وا 

 اللجنههة حهل الوزارة،وبعهد مصهلحة مسهتوى علهى وذله  صهريحة بصهفة للبيئهة مفههوم أول أظههر
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 الهههههههري وزارة إلهههههههى للجنهههههههة الدائمهههههههة للكاتبهههههههة والماديهههههههة البشهههههههرية والمهههههههوارد المههههههههام آلهههههههت للبيئهههههههة الوطنيهههههههة
عادة  :ومنها بمديريات البيئة إدارة ج هزت حيث والبيئة، األراضي استصالح وا 

 .للبيئة عامة مديرية-

  .واألضرار التلوث ضد مديرية-

  .الطبيعية للحماية مديرية-

 بههذا العمهل فتواصهل المهديريات ههذه وصهالحيات مههام يحهدد نهص يصهدر لهم أنهه غيهر
 1979260 سنة الحكومة تشكيل أعيد أن إلى التنظيم

 1979مارس 08 في المؤر  79/57 األمر بموجب الجديدة الحكومة تشكيل إعادة عند
 الهيئة مجال في تغيير فطرأ المركزي اإلداري التنظيم مستوى على أخرى مّرة البيئة إدارة ،اختفت
صالح الّري وزارة بحل وذل  بالبيئة الخاصة اإلدارية  وزارة إلى لتنقسم البيئة، وحماية األراضي وا 

نشاء الفالحة الري،وزارة  .261*والتشجير للغابات الدولة البحري،وكاتبة للصيد الدولة كاتبة وا 

 : والتشجير للغابات الدولة كتابة-3

 ،وتههههههم1979 لسههههههنة الحكههههههومي التعههههههديل بعههههههد262والتشههههههجير للغابههههههات الدولههههههة كتابههههههة أحههههههدثت
 الغهههههابي الميهههههدان فهههههي الزراعيهههههة والثهههههورة الفالحهههههة وزارة بهههههها تتمتهههههع كانهههههت التهههههي الصهههههالحيات كهههههل نقهههههل
 :مهامها ،ومن دارياإل التنظيم ناحية من الفالحة وزارة وصاية تحت دائما لكن

 وكهههههههل الحرائهههههههق ومكافحهههههههة والتصهههههههحر االنجهههههههراف مهههههههن األراضهههههههي وحمايهههههههة الغهههههههابي التهههههههراث تسهههههههير -
 . اإليكولوجي التوازن في اضطرابا تحدث التي النشاطات

 .الطبيعية والمحميات القنصية الثروة تسيير على تسهر كما -
                                                           

-3 في المؤرخة 11 رقم الرسمية جريدة وتشكيلها ومة الح  تنظيم المتضمن.08.03.1979 في المؤر  57-79 رقم التنفيذي المرسوم260
 .202،ص 09-1979

 الوزراء رئيس عليه يشرف كزيمر  جهاز واسست 1969 سنة فرنسا انشاته الذي والتسيى االداري التكوين نفس هنا الجزائر اعتمدت261 *
 .للبيئة التنظيمي الهيكل تنظيم وتجربة التاسيس في السيرورة نفس الجزائر وعرفت وزارة 12 والتنسيق تسسير في ويتدخل  DATAR يسمى

 .1979 ديسمبر 25 ل52 عدد.  ر.ج والتشجير للغابات ولة الد لكتابة المركزية اإلدارة تنظيم يتضمن 264 -79 مرسوم262



 للــدراسة المنهجـية اإلجراءات                     رابعالـ الفصــل

 

242 
 

 وضهههههوح عهههههدم أخهههههرى مهههههرة يؤكهههههد ا،ممههههه واحهههههدة سهههههنة إال والتشهههههجير للغابهههههات الدولهههههة كتابهههههة تعمهههههر لهههههم
 263. المركزية الهياكل مختلف تتقاذفها كانت التي المهمة

 : األراضي واستصالح للغابات الدولة كتابة -4

 والتشههههههجير،في للغابههههههات الدولههههههة وكتابههههههة األراضههههههي واستصههههههالح الفالحههههههة وزارة تنظههههههيم أعيههههههد
 التعهههههههديل خهههههههالل مهههههههن ضهههههههياألرا واستصهههههههالح للغابهههههههات الدولهههههههة بكتابهههههههة مدعمهههههههة الفالحهههههههة وزارة شهههههههكل

 .1980لسنة الحكومي

 : 03-83 قانون بعد المركزية البيئية اإلدارة-ب

 للسياسهههههههههة القهههههههههانوني اإلطهههههههههار ليحهههههههههدد البيئهههههههههة بحمايهههههههههة المتعلهههههههههق 03-83 قهههههههههانون صهههههههههدر
 التلههههههوث أشهههههكال كهههههل ،واتقهههههاء الطبيعيهههههة المهههههوارد حمايهههههة إلهههههى ترمهههههي ،والتهههههي البيئهههههة لحمايهههههة الوطنيهههههة
 . ونوعيتها المعيشة إطار ينوتحس ومكافحته والمضار

 الحيههههههههوان فصههههههههائل علههههههههى والحفههههههههاظ الطبيعههههههههة حمايههههههههة بههههههههأن 03-83 قههههههههانون اعتبههههههههر كمهههههههها
 أسههههباب جميههههع مههههن الطبيعيههههة المههههوارد علههههى والمحافظههههة البيولوجيههههة التوازنههههات علههههى واإلبقههههاء والنبههههات
 حمايههههههة لموضههههههوع يعطههههههي التكييههههههف وطنية،هههههههذا مصههههههلحة ذات أعمههههههاال تعههههههد تهههههههددها التههههههي التههههههدهور
 البيئة،ويهههههههدرجها حمايهههههههة أهميهههههههة ترتيهههههههب بإعهههههههادة يسهههههههمح ممههههههها والهامهههههههة االسهههههههتراتيجية مكانتهههههههه البيئهههههههة
 . المركزية اإلدارة عليها تسهر التي األولويات ضمن

 : والغابات والبيئة الري وزارة-1

 المتعلقهههة المصههالح ضههم تهههم حيههث والغابههات البيئهههةو  الههّري وزارة إلهههى البيئههة إدارة ن قلههت
 للغابههههههههات الدولههههههههة كتابههههههههة مههههههههن البيئههههههههة بحمايههههههههة المتعلقههههههههة المصههههههههالح تحويههههههههل وأعيههههههههد ئههههههههةالبي بحمايههههههههة

 المحهههدد 84/126 المرسهههوم بموجهههب والغابهههات والبيئهههة الهههري وزارة إلهههى األراضهههي واستصهههالح
 المكلههف الههوزير لنائههب البيئههة حمايههة مهمههة مكلفهها والغابههات والبيئههة الههّري وزيههر لصههالحيات
 بالبيئهة المكلهف الهوزير نائهب صهالحيات 124/84المرسهوم نمه 03 المهادة حهددت بالبيئهة،حيث

 :الري وزارة وصاية تحت
                                                           

263 benaceur youcef , l’administration centrale de la protection de la nature , I.D.S.A,universite 

d’oran ,p6-10. 
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 .والتعاون التنسيق إطار في البيئة بحماية-

 .البيئية للحماية الوطنية السياسة وتطبيق بوضع-

 . 264.والرقابة التتبع يضمن-

 إلههههههى توصههههههلت ،وقههههههد البيئيههههههة بالمشههههههاكل التكفههههههل علههههههى الجديههههههدة الهيئههههههة هههههههذه عملههههههت وقههههههد
 األمههههههر تعلههههههق سههههههواء التلههههههوث انتشههههههار مههههههن للحههههههد التههههههدابير مههههههن العديههههههد تنههههههاول عمههههههل برنههههههام  إعههههههداد
 .الطبيعية الموارد وكذا الحضرية بالمناطق أو بالبحار

 والغابات،وتسهههههههر والبيئههههههة الههههههري مجههههههال فههههههي الوطنيههههههة السياسههههههة بتنفيههههههذ الههههههوزارة تتكفههههههل كمهههههها
-85 المرسهههههههههوم ،بموجهههههههههب وتطويرهههههههههها يعيهههههههههةالطب والنباتيهههههههههة الغابيهههههههههة والثهههههههههروة البيئهههههههههة حمايهههههههههة علهههههههههى

 يمكهههههن والتهههههي مهههههديريات عهههههدة إلهههههى والغابهههههات والبيئهههههة الهههههري لهههههوزارة المركزيهههههة اإلدارة تقسهههههيم تهههههم265131
 :في إجمالها

 . والمضار التلوث ضد الحماية مديرية -

 . والحيوانات الحظائر ومديرية-

 .الوطني الغابي التراث مديرية-

 . فرعية مديريات على مديرية كل ،وتشمل األراضي تهيئة ومديرية-

 الههههههوزارة والغابههههههات والبيئههههههة الههههههري وزارة تعتبههههههر سههههههبقتها التههههههي الوزاريههههههة الهياكههههههل إلههههههى بههههههالنظر
 غايههههههة إلههههههى1977 سههههههنة مههههههن نشههههههاطها اسههههههتمر والتههههههي االسههههههتقرار مههههههن نوعهههههها عرفههههههت التههههههي الوحيههههههدة
ن االسههههتقرار هههههذا أن إال ، 1988  ونشههههاطات أعمههههال فههههي يتههههرجم لههههم أنههههه ،إال طههههويال مهههها نوعهههها بههههدا وا 
 .المدة هذه طيلة البيئية لإلدارة استقرار فعال تجسد

 

 
                                                           

 01 ،العدد بالبيئة المكلفة الدولة كتلبة عن/  البيئة مجلة" الجزائر في البيئية السياسة"  بعنوان البيئة، حول ملف ، لليبئة الجزائرية مجلة264
 .07 ص ،1999 سنة

 . والغابات والبيئة الري لوزارة المركزية اإلدارة تنظيم ،يتضمن 1985 ماي 21 في المئر  131-85 مرسوم265 



 للــدراسة المنهجـية اإلجراءات                     رابعالـ الفصــل

 

244 
 

 : والتكنولوجيا البحث بوزارة البيئة إلحاق -2

 المرسهههههوم خهههههالل مهههههن والتكنولوجيههههها البحهههههث بهههههوزارة جديهههههد مهههههن البيئهههههة حمايهههههة مهمهههههة ألحقهههههت
 يتههههههولى ،والههههههذيوالتكنولوجيا للبحههههههث المنتههههههدب الههههههوزير إلههههههى البيئههههههة حمايههههههة مهههههههام وأوكلههههههت392 -90

 لحمايتهههههههها الالزمهههههههة والوسهههههههائل التهههههههدابير ويقتهههههههرح ويهههههههدرس البيئهههههههة لحمايهههههههة الوطنيهههههههة السياسهههههههة إعهههههههداد
 . عليها والمحافظة البيئة بحماية المرتبطة والبحوث الدراسات جميع تطبيق ويتولى

 39-90 المرسهههههههوم خهههههههالل مهههههههن والتكنولوجيههههههها البحهههههههث لهههههههوزارة المركزيهههههههة اإلدارة تنظهههههههيم تهههههههم
 لمواضهههههيع والتقنهههههي العلمهههههي الطهههههابع إلهههههى والتكنولوجيههههها البحهههههث بهههههوزارة البيئهههههة إلحهههههاق بسهههههب ،يعهههههود266

 وتكنولوجيههههههها علميههههههها رصهههههههيدا تفتهههههههرض البيئهههههههي التهههههههدهور أو التلهههههههوث مظهههههههاهر كهههههههل أن ذلههههههه  ، البيئهههههههة
 لبنههههو  أسههههس وضههههع علههههى الههههنص خههههالل مههههن جليهههها الفرضههههية هههههذه ومحاربتههههها،وتظهر عنههههها للكشههههف
 إعهههههداد خهههههالل مهههههن أيضههههها يظههههههر كمههههها والبيئهههههة، والتكنولهههههوجي يالعلمههههه البحهههههث بهههههين تجمهههههع معطيهههههات
 الفرضههههههية هههههههذه ،وتعههههههززت البيئههههههة وحمايههههههة والتكنولهههههوجي العلمههههههي البحههههههث ميههههههدان فههههههي وبههههههرام  خطهههههط
 والبحهههههههث للجامعهههههههات المركزيهههههههة لهههههههإلدارة الهيكلهههههههي التنظهههههههيم ضهههههههمن البيئهههههههة مديريهههههههة إدراج خهههههههالل مهههههههن

 .267العلمي

 : التربية وزارة إل  البيئة تحويل -3

 ،وتهههههم كسهههههابقاتها والتكنولوجيههههها البحهههههث وزارة أدراج فهههههي طويلهههههة مهههههدة حمايهههههة مهمهههههة تعمهههههر لهههههم
 المنتههههههدب والههههههوزير الجامعههههههات وزيههههههر مهههههههام ،وانتقلههههههت الوطنيههههههة التربيههههههة وزارة إلههههههى أخههههههرى مههههههرة نقلههههههها

 لهههههههوزارة المركزيهههههههة إلدارة المهههههههنظم المرسهههههههوم الوطنيهههههههة،ونص التربيهههههههة وزيهههههههر إلهههههههى والتكنولوجيههههههها للبحهههههههث
 . السابقة الوزارة ظل في كانت التي المديريات بنفس احتفظت والتي التربية

 

 

 
                                                           

 ديسمبر 12 ل 54:  عدد ر ج والتكنولوجيا للبحث المركزية اإلدارة تنظيم يتضمن 1990 ديسمبر ول أ في مؤر  393-90 رقم مرسوم266
1990 . 

- 65 عدد ر ج العلمي والبحث للجامعات اإلدارةالمركزية تنظيم يتضمن,  1993 أكتوبر 10 يف مؤر  235-93 رقم تنفيذي مرسوم267
 .السابق وم المرس من 15 المادة إلى 1 المادة من أنظر  1993
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 :الجامعات وزارة-4

 بالبحههههههههث المكلفههههههههة الدولههههههههة كتابههههههههة إلههههههههى الداخليههههههههة وزارة مههههههههن البيئههههههههة اختصاصههههههههات تحويههههههههل
 ضهههههمت مديريهههههة العلمهههههي للبحهههههث الدولهههههة كتابهههههة لهههههدى أحهههههدثت ،وقهههههد 1992 عهههههام فهههههي ،وذلههههه  العلمهههههي

 العلمههههي للبحههههث الدولههههة كتابههههة إلغههههاء تههههم 1993 عههههام فههههي انههههه بالههههذكر ديرالسههههابقة،والج المصههههالح كههههل
لحههههههاق  فههههههي المههههههؤر  235ههههههه93 رقههههههم المرسههههههوم بموجههههههب الجامعههههههات بههههههوزارة البيئيههههههة االختصاصههههههات وا 

10/02/1993268 

 :اإلداري واإلصالح والبيئة المحلية والجماعات الداخلية وزارة-5

 بمصهههههالح البيئهههههة إلحهههههاق مهههههن وجيهههههزة ةمهههههد بعهههههد قويهههههة وزارة خهههههالل مهههههن البيئهههههة لهههههدعم محاولهههههة
 فههي والمتمثلههة السههيادة ذات الوزاريههة المصههالح إلههى البيئههة إدارة نقههل ،تههم الوطنيههة التربيههة وزارة
 أي ي نشهر أن بهدون وذله  البيئهة مديريهة فهي تنظيمهها ،وتهم 1988 سهنة فهي وذله  الداخليهة وزارة
 .تنظيم

 أول البيئهة وزارة أجهرت إثرهها ىعله ثهم بيئيهة، بمشهاكل الحكومهة مهرت الفتهرة ههذه فهي
 03 بتهاري  جهانيرو بريهودي انعقهدت التهي للبيئهة الثانيهة المتحهدة األمهم لنهدوة كتحضهير اجتمهاع

 بالمشهاكل شهبيهة بيئيهة مشهاكل واحهد آن فهي تعهاني الجزائهر بهأن مصهرحا 1992جهوان 14 إلهى
 والبحهري،وتقلص الجهوي التلهوث ظهاهرة انتشهار فهي والمتمثلهة المصهنعة الهدول منهها تعهاني التهي

 التههي بالمشههاكل كههذل  وتعههاني الصههناعي المجههال لتوسههيع نتيجههة وذلهه  الزراعيههة المسههاحات
 .المياه وتلوث الحياة إطار وتدهور والجهل التخلف في والمتمثلة النامية البلدان تعيشها

 الحيههاة نمههط فشههمل مفهومههه، فههي توسههع البيئههة مصههطلح عههرف النههدوة هههذه أثنههاء
  1987أفريههل لجنههة لتقريههر يعههود وهههذا فههي المحههرر والبشههرية الصههناعية والبيئههة لفقههروا التعميههر

BRUNTLAND  البشههر اسههتمرار وتحقيههق للبيئههة فعالههة حمايههة لتحقيههق أنههه صههّرح الههذيو 
 .المستدامة والتنمية البيئة بين التوفيق يجب مستقبال

                                                           

 الصادر ،42 العدد ، الرسمية ،الجريدة الحكومة اعضاء تعيين يتضمن 2002 وان ج 17 في المؤر  09-01 رقم التنفيدي المرسوم268 
 .2002 وان ج18/اري بت
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 مهمهههههههة لحهههههههاقإ تهههههههم لهههههههها، وتهههههههدعيما البيئهههههههة حمايهههههههة مجهههههههال فهههههههي الحاصهههههههل للعجهههههههز وتهههههههداركا
 المهمهههههة بههههههذه للقيهههههام يرشهههههحها مههههها والبشهههههرية الماديهههههة القهههههدرات مهههههن تملههههه  قويهههههة بهههههوزارة البيئهههههة حمايهههههة
 المديريههههة وبقيههههت مههههديريات عههههدة شههههكل فههههي والبيئههههة الداخليههههة وزارة هياكههههل تنظههههيم وجههههه،تم أكمههههل علههههى

 المههههههههنظم الجديههههههههد المرسههههههههوم صههههههههدر أن إلههههههههى مؤقتهههههههها 235-93 المرسههههههههوم ألحكههههههههام خاضههههههههعة العامههههههههة
 للبيئههههههة عامههههههة ومفتشههههههية للدراسههههههات مههههههديران إحههههههداث علههههههى نههههههص ،والههههههذي269 للبيئههههههة العامههههههة للمديريههههههة
 .للبيئة العام المدير يساعدان

 : العلمي بالبحث المكلفة الدولة كتابة إل  الداخلية وزارة من البيئة اختصاصات تحويل-6

 ضهههههمت مديريهههههة العلمهههههي للبحهههههث الدولهههههة كتابهههههة لهههههدى أحهههههدثت ،وقهههههد 1992 عهههههام فهههههي وذلههههه 
 العلمههههي للبحههههث الدولههههة كتابههههة إلغههههاء تههههم 1993 عههههام فههههي انههههه بالههههذكر السههههابقة،والجدير المصههههالح كههههل

لحههههههاق  فههههههي المههههههؤر  235ههههههه93 رقههههههم المرسههههههوم بموجههههههب الجامعههههههات بههههههوزارة البيئيههههههة االختصاصههههههات وا 
10/02/1993 . 

 :  والبيئة المحلية والجماعات الداخلية بوزارة البيئة قطاع إلحاق -7

 رقههههههم التنفيههههههذي المرسههههههوم بمقتضههههههى للبيئههههههة العامههههههة المديريههههههة إنشههههههاء تههههههم يههههههثح أخههههههرى مههههههرة
 270. 10/08/1994 في المؤر  ،248ه94

 تسههههتقر لههههم عشههههريتين مههههن أكثههههر منههههذ البيئههههة أن الخصههههوص هههههذا فههههي مالحظتههههه يمكههههن ومهههها
 طيلههههة عرفههههت بههههل الههههزمن بمههههرور وتتقههههوى وتتوسههههع تنمههههو أن شههههأنها مههههن المعههههالم واضههههحة هيكلههههة علههههى
 وذلهههههه  بههههههها المكلفههههههة المصههههههالح تركيههههههب إعههههههادة ثههههههم وتركيههههههب واالنقطههههههاع االسههههههتقرار دمعهههههه المههههههدة هههههههذه

 غايههههههة إلهههههى ، 1974 سهههههنة فهههههي هيئهههههة أول إنشهههههاء منههههههذ تتبعناهههههها التهههههي المراحهههههل خهههههالل مهههههن واضهههههح
 . 1994 سنة

 قطههههههاع مههههههنح الداخليههههههة بههههههوزارة إلحاقههههههها إعههههههادة بعههههههد أي ،1994 سههههههنة مههههههن ابتههههههداء انههههههه إال
 : 271ومنها إليها اسند التي المهام لخال من اكبر عناية البيئة

                                                           
 .1995 سنة 23 عدد ر ج للبيئة العامة المديرية تنظيم يحدد, 1995 أبريل 12 في مؤر  107-95 رقم تنفيذي مرسوم269

 الصادر ،42 العدد ، الرسمية ،الجريدة الحكومة اعضاء تعيين يتضمن 2002 وان ج 17 في المؤر  09-01 رقم التنفيدي المرسوم270 
 2002 وان ج18/بتاري 
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 ضههد والوقايههة للتلههوث عرضههة تعتبههر التههي األوسههاط علههى المحافظههة إلههى الراميههة القواعههد تحديههد -
 .أشكاله كل

 . والصحة البيئة على الخطرة والمواد الصناعية بالمنشآت الخاصة المدونات إعداد -

 . النفايات ومعالجة ونقل تخزين وكيفيات شروط تقنين -

نشاء الطبيعية للمواقع جرد إجراء -  . الخضراء والمساحات للتسلية حدائق وتطوير وا 

 سهههههواء الطبيعيهههههة األوسهههههاط علهههههى المحافظهههههة إلهههههى الراميهههههة بالقواعهههههد المعنيهههههة الهههههوزارات كهههههل مشهههههاركة -
 مهههههن الهههههتمكن علهههههى المختصهههههين يشهههههجع واضهههههحا برنامجههههها المحهههههاور ههههههذه شهههههكلت أوحيوانية،وقهههههد نباتيهههههة
 272. البيئة لحماية فعالة وسائل وتوفير لتلوثا ظاهرة تطويق

 مجهال فهي فعاليتهها علهى انعكهس الهذي اسهتقرار البيئهة إدارة عرفهت المرحلهة ههذه فهي
 البيئهة مفتشهيات تأسهيس تهم كمها 1996 سهنة للبيئهة وطنهي مخطهط أول باعتمهاد الوقايهة،وذل 

 فهي التهأخر دار ته أجهل مهن ومؤسسهاتي قهانوني إصهالح فهي بهادرت المحلي،كمها المسهتوى علهى
 وزارة إلهى القطهاع تحريه  تهم أن حتهى فتهرة إال تهدم لهم المرحلهة ههذه ولكهن البيئهة حمايهة مجهال
 .أخرى

 : للبيئة الدولة كتابة -8

 البيئههههههة حمايههههههة مهمههههههة بههههههها ألحقههههههت التههههههي الوزاريههههههة للهياكههههههل تطههههههور مههههههن عرضههههههه تههههههم ممهههههها
 الههههههذي غيههههههر إداري بجهههههههاز أو متخصصههههههة غيههههههر بههههههإدارة أوليههههههت المهمههههههة هههههههذه وكههههههأن دائمهههههها ،فيظهههههههر

                                                                                                                                                                                
 الداخلية وزير صالحات يحدد ، 1994 وت ا 10 في المؤر  247ه 47 رقم التنفيذي المرسوم ، الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية271

 ، المرسوم من 18 المادة ، 1994 وت ا 10 بتاري  الصادر ، 53 العدد ، الرسمية الجريدة ، اإلداري واإلصالح والبيئة المحلية والجماعات
 .19 ه18 ص ص

 الحكومة أعضاء تعيين المتضمن ، 2010 ماي 28 في المؤر   149 ه 10 رقم الرئاسي المرسوم الشعبية الديمقراطية الجزائرية االجمهورية271
 .2010 ماي 30 بتاري  الصادر ، 36 ،العدد الرسمية ،الجريدة

 الحكومة أعضاء تعين يتضمن ، 2012 سبتمبر 04 في المؤر  ، 326 ه 12 رقم الرئاسي المرسوم الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية271 
  .2012 سبتمبر 09 بتاري  الصادر ، 49 العدد ، الرسمية ،الجريدة

 والبيئة  المحلية والجماعات الداخلية وزارة في المركزية اإلدارة تنظيم يتضمن ،1994 وت أ في المؤر  248-47 رقم التنفيذي المرسوم272
 . 19-18،ص مرسوم من 18 المادة ، 1994 وت ا10 بتاري  الصادر ،53العدد الرسمية الجريدة ، اإلداري واإلصالح
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 مختلهههههف بهههههين وتنقلهههههها البيئهههههة حمايهههههة بمهمهههههة االسهههههتقرار عهههههدم يفسهههههر مههههها ،وههههههذا بهههههه تلحهههههق أن ينبغهههههي
 فقهههههط يضهههههطلع خهههههاص إداري البيئهههههة،بجهاز قطهههههاع بهههههإفراد المبهههههادرة جهههههاءت ذلههههه  أجهههههل ،مهههههن الهههههوزارات
 الدولههههههههههة كتابههههههههههة إحههههههههههداث خههههههههههالل مههههههههههن األولههههههههههى التجربههههههههههة هههههههههههذه تجسههههههههههدت البيئههههههههههة حمايههههههههههة بمهمههههههههههة

 05/01/1996 بتهههههههاري  96هههههههه01 رقهههههههم الرئاسهههههههي المرسهههههههوم بموجهههههههب إنشهههههههاؤها تهههههههم ،والتهههههههي273بيئهههههههةلل
 العامههههة المديريههههة الكتابههههة هههههذه وصههههاية تحههههت وضههههع تههههم ،وقههههد274الحكومههههة أعضههههاء بتعههههين ،والمتعلههههق

 : يلي فيما صالحيتها وحددت للبيئة

 . واألضرار التلوث أشكال كل من الوقاية -

 . الطبيعي وسطال تدهور أشكال كل من الوقاية -

 . القوانين احترام على السهر -

 . البيئة على التأثير مدى دراسات على المصادقة -

 .البيئي والتحسيس والتربية اإلعالم نشاطات ترقية -

 : والعمران والبيئة اإلقليم وتهيئة العمومية األشغال وزارة-9

 إال اإلقلهههههههيم وتهيئهههههههة العموميهههههههة األشهههههههغال وزارة أدراج فهههههههي البيئهههههههة حمايهههههههة ملهههههههف يعمهههههههر لهههههههم
 مناسهههههب،لتحقيق حهههههل تصهههههور عهههههن عجزهههههها جديهههههد مهههههن المركزيهههههة السهههههلطات لتبهههههرهن أشههههههر، بضهههههعة

 تهيئهههههة وزارة وههههههي خاصهههههة وزارة إلهههههى البيئهههههة حمايهههههة مهمهههههة مهههههرة ألول البيئهههههة،نقلت لقطهههههاع االسهههههتقرار
 . والبيئة اإلقليم

 : والبيئة اإلقليم تهيئة وزارة-10

 المهههههؤر  09هههههه01 رقهههههم التنفيهههههذي المرسهههههوم بموجهههههب اإلقلهههههيم ةبتهيئههههه مكلفهههههة وزارة إنشهههههاء تهههههم 
 المديريهههههههة:  منهههههههها هياكهههههههل عهههههههدة مهههههههن والبيئهههههههة اإلقلهههههههيم تهيئهههههههة وزارة وتتكهههههههون07/01/2001275 فهههههههي

                                                           

 . 1996-01 عدد ر ج  للبيئة لةو الد بكتابة والمتعلق,  1996 جانفي 05 في المؤر  01-96 رقم رئاسي مرسوم273 

، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة 1996جانفي  5  في المؤر  01ه96جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، المرسوم الرئاسي رقم 274
 06، ص  1996جانفي  07، الصادر بتاري   1، العدد  الجريدة الرسمية ،

 المركزية اإلدارة تنظيم المتضمن ، 2001 جانفي 07  في المؤر  09 ه 01 رقم التنفيذي المرسوم ، الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية275 
 . 14/01/2001 في الصادرة ، 04 العدد ، الرسمية الجريدة ، والبيئة اإلقليم ةتهيئ وزارة في
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 خمهههههس المديريهههههة ههههههذه تضهههههم ، الهههههوزارة مسهههههتوى علهههههى الوحيهههههدة العامهههههة المديريهههههة وههههههي للبيئهههههة العامهههههة
 : وهي فرعية مديريات(5)

 . الحضرية يةالبيئ السياسة مديرية -

 . الصناعية البيئية السياسة مديرية -

 . الطبيعية والمناظر والمواقع الطبيعي والوسط البيولوجي التنوع على المحافظة مديرية -

 . البيئية والتربية والتوعية االتصال مديرية -

 . البيئي والتقويم والدراسات التخطيط مديرية -

 فيمهههههها تكمههههههن للبيئههههههة العامههههههة المديريههههههة صههههههالحيات فههههههإن ، المههههههذكور المرسههههههوم مههههههن 02 للمههههههادة طبقهههههها
 :يلي

 . والحضري الصناعي الوسط في واألضرار التلوث أشكال جميع من بالوقاية تقوم-

 . الطبيعي الوسط في التدهور أشكال جميع من بالوقاية تقوم-

 . البيولوجي التنوع على تحافظ-

 . هاب المعمول والتنظيمات القوانين احترام على تسهر-

 . ومراقبتها البيئة حالة رصد تضمن-

 . البيئة ميدان في والرخص التأشيرات تسلم-

 . البيئة في التأثير دراسات على توافق-

 . البيئة ميدان في واالتصال والتربية والتكوين التوعية أعمال بترقية تقوم-

 مهههههن بالوقايهههههة تتكفهههههل التهههههي ههههههي العامهههههة المديريهههههة ههههههذه أن المههههههام ههههههذه خهههههالل مهههههن يبهههههرز
 ميههههدان فههههي والههههرخص التأشههههيرات تسههههليم صههههالحية لههههها كمهههها الخطههههرة المههههواد فيههههه تسههههبب الههههذي التلههههوث
 . خاصة بصفة الخطرة المواد مجال وفي عامة بصفة البيئة
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ـــــة وزارة-11 ـــــة التهيئ ـــــة العمراني  العمرانيهههههة التهيئهههههة وزارة لتصهههههبح الهههههوزارة تسهههههمية إعهههههادة تهههههم : والبيئ
 بعههههههد 2002 جههههههوان 17 فههههههي المههههههؤر  208-02 رقههههههم 276الرئاسههههههي لمرسههههههوما بموجههههههب وهههههههذا والبيئههههههة
 .الحكومي التعديل

ــــة وزارة-12 ــــة التهيئ ــــة العمراني  وزارة فههههي البيئههههة مههههع السههههياحة قطههههاع إدمههههاج تههههم : والســــياحة والبيئ
 .2007 جوان 04 في المؤر  173- 07 رقم الرئاسي المرسوم وفق واحدة

 والبيئههههههة العمرانيههههههة التهيئههههههة وزارة إلههههههى الصههههههياغة أعيههههههدت : والبيئــــــة العمرانيــــــة التهيئــــــة وزارة-13
 149-10 رقههههههم الرئاسههههههي المرسههههههوم بموجههههههب وهههههههذا البيئههههههة عههههههن السههههههياحة قطههههههاع فصههههههل وتههههههم مجههههههدد
 2012. غاية إلى امتدت ،والتي2010277 ماي 28 في المؤر 

  278: والمدينة والبيئة العمرانية التهيئة وزارة-14

 ،وهههههذا والمدينههههة والبيئههههة العمرانيههههة التهيئههههة وزارة لتصههههبح المدينههههة إضههههافة مههههع الههههوزارة تسههههمية إعههههادة تههههم
 فهههههههي طهههههههرأ الهههههههذي الحكهههههههومي التعهههههههديل فيهههههههه تهههههههم والهههههههذي326 -12 رقهههههههم الرئاسهههههههي المرسهههههههوم بموجهههههههب
 .2012 سبتمبر

ــــة المــــوارد وزارة-15 ــــة المائي  وزارة الجديههههدة التسههههمية لتصههههبح البيئههههة مههههع الميههههاه قطههههاع أدمهههه : والبيئ
 جمهههههههادى 21 فهههههههي المهههههههؤر  89-16 رقهههههههم التنفيهههههههذي المرسهههههههوم حسهههههههب والبيئة،وههههههههذا المائيهههههههة المهههههههوارد
 اإلدارة تنظهههههههههيم يتضهههههههههمن والهههههههههذي 2016 ةسهههههههههن مهههههههههارس 01 لهههههههههه هوالموافق ه1437 عهههههههههام األولهههههههههى
 .الحقا مهامه ألهم التطرق والبيئة،وسيتم المائية الموارد لوزارة المركزية

 

 
                                                           

 الحكومة أعضاء تعيين يتضمن ، 2002 جوان 17 في المؤر  208 ه 02 رقم الرئاسي المرسوم الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية276
 . 2002 جوان 18 بتاري  الصادر ، 42 العدد ، الرسمية ،الجريدة

 أعضاء تعيين المتضمن ، 2010 ماي 28 في المؤر   149 ه 10 رقم الرئاسي المرسوم الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية:  نظرا277 
 .2010 ماي 30 بتاري  الصادر ، 36 ،العدد الرسمية الجريدة ، الحكومة30

 الحكومة أعضاء تعين يتضمن ، 2012 سبتمبر 04 في المؤر  ، 326 ه 12 رقم الرئاسي المرسوم الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية
  .2012 سبتمبر 09 بتاري  الصادر ، 49 العدد ، الرسمية ،الجريدة
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  :2016 ـ 1974 من الجزائر في البيئة لقطاع المؤسساتي التطور يلخص(: 01) رقم جدول 
 التسمية السنة
 للبيئة الوطنية اللجنة 1974
 البيئة وحماية راضياأل واستصالح الري وزارة 1977
 والتشجير للغابات الدولة كتابة 1979
 األراضي واستصالح للغابات الدولة كتابة 1980
 والغابات والبيئة الري وزارة 1983
 الفالحة وزارة 1988
 والتكنولوجيا البحث وزارة 1990
 الوطنية التربية وزارة 1994
 الجامعات وزارة 1994
 واإلصالح والبيئة المحلية لجماعاتوا الداخلية وزارة 1994
 بالبيئة المكلفة الدولة كتابة 1996

 والعمران والبيئة اإلقليم وتهيئة العمومية األشغال وزارة 1999 
 والبيئة اإلقليم تهيئة وزارة 2001
 والبيئة العمرانية التهيئة وزارة 2002
 والسياحة والبيئة اإلقليم تهيئة وزارة 2007
 والبيئة العمرانية التهيئة وزارة 2010
 والمدينة والبيئة العمرانية التهيئة وزارة 2012
 والبيئة العمرانية التهيئة وزارة 2013-2015
 والبيئة المائية الموارد وزارة 2016

 مارس 01 له ههوالموافق1437 عام األولى جمادى 21 في المؤر  89-16 رقم التنفيذي لمرسوما على باالعتماد الباحثة إعداد من / المصدر 
 في البيئية العامة السياسات تطور"  زوا  حسين أ، ومقال والبيئة المائية الموارد لوزارة المركزية اإلدارة تنظيم يتضمن والذي2016 سنة

 .ttp://www.maspolitiques.com: الرابط انظر، 2013 ورقلة. الجزائر
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 :بيئيةوال المائية الموارد وزير وصالحيات مهام-2-2
 عههههههههام األولههههههههى جمههههههههادى مههههههههؤر  88-16 رقههههههههم تنفيههههههههذي المرسههههههههوم مضههههههههامين علههههههههى بنههههههههاء

 وهههههههي والبيئيههههههة المائيههههههة المههههههوارد وزيههههههر صههههههالحيات يحههههههدد ،2016 سههههههنة مههههههارس أول الموافههههههق 1437
 :كمايلي

 عملههههههها وبرنههههههام  للحكومههههههة العامههههههة السياسههههههة إطههههههار فههههههي والبيئيههههههة المائيههههههة المههههههوارد وزيههههههر يقتههههههرح إذ-
 ومراقبتهههههها تطبيقهههههها متابعهههههة ويتهههههولى والبيئيهههههة المائيهههههة المهههههوارد ميهههههادين فهههههي الوطنيهههههة السياسهههههة عناصهههههر

 األول الههههههوزير إلههههههى نشههههههاطاته بنتههههههائ  تقريههههههرا ويقههههههدم بها،حيههههههث المعمههههههول والتنظيمههههههات للقههههههوانين وفقهههههها
 . المقررة واآلجال والكيفيات األشكال حسب الوزراء وجلس والحكومة

 المعنيهههههة والهيئهههههات القطاعهههههات مهههههع ،باالتصهههههال صهههههالحياته يئيهههههةوالب المائيهههههة المهههههوارد وزيهههههر يمهههههارس -
 المههههوارد ميههههادين فههههي المسههههتدامة التنميههههة منظههههور مههههن انطالقهههها ، منههههها كههههل اختصاصههههات حههههدود وفههههي
 : يأتي بما الخصوص على الصفة،يكلف وبهذه البيئة وحماية المائية

 ويحههههههدد وتنفيههههههذها واقتراحههههههها ةوالبيئهههههه المائيههههههة المههههههوارد ميههههههادين فههههههي الوطنيههههههة االسههههههتراتيجيات إعههههههداد-
 . الضرورية والمالية والهيكلية والبشرية القانونية الوسائل

 ومتابعهههههة إعهههههدادها ههههههو اختصهههههاص ميهههههدان تحكهههههم التهههههي والتنظيميهههههة التشهههههريعية بالنصهههههوص المبهههههادرة-
 .تطبيقها على والسهر تنفيذها

 علههههههههى الحفههههههههاظ كههههههههذاو  األمثهههههههل وتثمينههههههههها الوطنيههههههههة والطاقههههههههات األساسهههههههية الهياكههههههههل جميههههههههع تطهههههههوير-
  .الحدودية المناطق والجنوب والسهوب والجبال ،الساحل وترقيتها والهشة الحساسة الفضاءات

 . والبيئة المائية الموارد ميادين في العمومية السلطة لصالحيات الفعالة الممارسة-

 . والبيئة ةالمستدام والتنمية المائية بالموارد المتصلة التقنية والتعليمات التنظيمات تطبيق-

 مجههههههههال فههههههههي بنشههههههههط معنههههههههوي أو طبيعههههههههي شههههههههخص لكههههههههل مهامههههههههه إطههههههههار فههههههههي االعتمههههههههادات تسهههههههليم-
 .  اختصاصه

 بالتههههدخل للمؤسسههههات تسههههمح التههههي الشههههروط والبيئههههة المائيههههة المههههوارد وزيههههر يحههههدد اإلطههههار هههههذا وفههههي-
 . والبيئة المائية الموارد قطاعي في كمتعامل
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 :االخرى والقطاعات والبيئة لمائيةا الموارد وزارة بين التنسيق ميادين-2-3
 المهههههههوارد ميهههههههدان فهههههههي بمهامهههههههه للقيهههههههام صهههههههالحياته والبيئهههههههة المائيهههههههة المهههههههوارد وزيهههههههر يمهههههههارس

 :  اآلتية لميادين في المعنية القطاعات مع باالتصال المائية

 وتقييمههههههها السههههههطحية المائيههههههة المههههههوارد بمعرفههههههة المرتبطههههههة والجيولوجيههههههة المناخيههههههة المائيههههههة األبحههههههاث-
 . للتخزين األخرى والمنشآت السدود مواقع ديدوتح

 ومعرفتههههههههها الجوفيههههههههة المائيههههههههة المههههههههوارد لتحديههههههههد الموجهههههههههة والهيدرولوجيههههههههة الجيوفيزيائيههههههههة الدراسههههههههات-
 . وتقييمها

 المنشهههههههآت مواقهههههههع وتحديهههههههد وتحديهههههههدها العاديهههههههة غيهههههههر المائيهههههههة المهههههههوارد بتقيهههههههيم المتعلقهههههههة الدراسهههههههات-
 . العامة المنفعة ألهداف وتخزينها المياه هذه لنقل الالزمة األساسية

 . للسقي األساسية المنشآت وتسيير واستغالل وانجاز الفالحية التربية علم دراسات-

 . المستعملة المياه تصفية ووحدات التطهير أنظمة وصيانة واستغالل انجاز-

 المحههههههالة رالبحهههههه ميههههههاه واسههههههتعمال إنتههههههاج فيههههههها بمهههههها والفالحيههههههة والصههههههناعية المنزليههههههة الميههههههاه إنتههههههاج-
 . المصفاة المستعملة والمياه المالحة والمياه

 بمهههها يكلههههف ، الشههههأن هههههذا العاديههههة،وفي وغيههههر العاديههههة المائيههههة للمههههوارد وكيفههههاً  كّمهههها المسههههتمر التقيههههيم-
 :  يأتي

 . ويقترحها المياه تسعيرة بسياسة يبادر-

 اجهههههههل مهههههههن دةاألصهههههههع جميهههههههع علهههههههى المائيهههههههة بهههههههالموارد الخاصهههههههة النشهههههههاطات تخطهههههههيط أدوات يعهههههههد-
 . تطبيقها على ويسهر المستدامة التنمية

 . وتسييرها واستعمالها ومعالجتها ونقلها المياه حشد سياسة يعد-

 الحكومههههههة ألهههههههداف طبقهههههها وتوزيعههههههها الماليههههههة المههههههوارد إلنتههههههاج والجهويههههههة الوطنيههههههة المخططههههههات يعههههههد-
 . العمرانية التهيئة مجال في

 أنظمهههههة وضهههههع فهههههي كهههههذل  ،ويشهههههار  السهههههقي ببهههههرام  عنيهههههةالم األخهههههرى اإلدارات مهههههع باالتصهههههال يعهههههد-
 . المياه صرف وتقنيات
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 . العقالني واستعمالها عليها والمحافظة المائية الموارد حماية على يسهر-
 األراضههههههي وكههههههذا والشههههههطوط والسههههههبخات والبحيههههههرات األنهههههههار مجههههههاري وحمايههههههة صههههههيانة علههههههى يسهههههههر-

 ضههههههمن الواقعههههههة والملحقههههههات المحههههههاجر واسههههههتغالل المههههههواد اسههههههتخراج ،ويههههههنظم لههههههها التابعههههههة والنباتههههههات
 .للري العمومية األمال 

 لالسهههههتهال  الموجههههههة الميهههههاه حشهههههد منشهههههآت انجهههههاز فهههههي واحترامهههههها المقهههههاييس مطابقهههههة علهههههى يسههههههر-
 الميههههههههههاه وتصههههههههههفية وتوزيعههههههههههها وتحويلههههههههههها ومعالجتههههههههههها وتخزينههههههههههها والصههههههههههناعي والفالحههههههههههي المنزلههههههههههي
  .المستعملة

 ممتلكههههههات صههههههيانة علههههههى ويعمههههههل واقتصههههههادها المائيههههههة للمههههههوارد نههههههيالعقال االسههههههتغالل علههههههى يسهههههههر-
 . عليها والمحافظة الري

 :  يأتي بما البيئة ميدان في ، والبيئة المائية الموارد وزير يكلف كما-

 المهههههههوارد بحمايهههههههة الخاصهههههههة والتهههههههدابير المعنية،بالقواعهههههههد والقاعهههههههات الهياكهههههههل مهههههههع باالتصهههههههال يبهههههههادر-
 ويتخهههههههذ ذلههههههه  عليهههههههها،ويقترح والحفهههههههاظ وتنميتهههههههها البيئيهههههههة واألنظمهههههههة راثيهههههههةوالو  والبيولوجيهههههههة الطبيعيهههههههة
 بالصههههحة واإلضههههرار البيئههههة وتههههدهور التلههههوث أشههههكال كههههل مههههن والوقايههههة الضههههرورية التحفظيههههة التههههدابير
 . المالئمة التحفظية التدابير ويتخذ ذل  ويقترح ويتصور المعيشة وبإطار العمومية

 التلههههوث مههههن والوقايههههة التحديههههد شههههأنه مههههن وبحههههث دراسههههة كههههل ادبإعههههد المعنيههههة القطاعههههات مههههع يبههههادر-
 . ذل  في ،ويساهم والصناعي الحضري الوسط في واألضرار

 باالتصهههههال البيئهههههة، مجهههههال فهههههي واإلعهههههالم والتربيههههة والتعبئهههههة التوعيهههههة أعمهههههال ويطهههههور بهههههالبرام  يبههههادر-
 . أعمالها ويدعم البيئة حماية جمعيات إنشاء على ويشجع المعنيين والشركاء القطاعات مع

 المسههههههههتمر والتقيههههههههيم المعنيههههههههة القطاعههههههههات مههههههههع باالتصههههههههال البيوتكنولوجيهههههههها وتطههههههههوير بترقيههههههههة يقههههههههوم-
 .البيئة لوضعية

 . والصناعي الحضري الوسط في السيما ، البيئة تلوث إزالة دراسات ينجز-

 التغيهههههرات سهههههيما ،وال للبيئهههههة الشهههههاملة بالمسهههههائل المتعلقهههههة العمهههههل ومخططهههههات اسهههههتراتيجيات يتصهههههور-
 باالتصهههههال ذلههههه  ،وينفهههههذ البيئهههههة علهههههى والتهههههأثير األوزون وطبقهههههة البيولهههههوجي التنهههههوع وحمايهههههة المناخيهههههة

 . المعنية القطاعات مع
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 الخاصههههههههههههة والمراقبههههههههههههة التحليههههههههههههل مخههههههههههههابر وكههههههههههههذا والمراقبههههههههههههة الرصههههههههههههد وشههههههههههههبكات تصههههههههههههوراألنظمة-
 . سيرها ويضمن ويضعها بالبيئة،ويقترحها

 ترقيهههههههة خهههههههالل بهههههههها ويبهههههههادر البيئهههههههي االقتصهههههههاد تنميهههههههة لهههههههىإ ترمهههههههي التهههههههي األعمهههههههال كهههههههل تصهههههههور-
 . البيئة بحماية المرتبطة النشاطات

 . تطبيقها على ويسهر بالبيئة المتعلقة لألنشطة التخطيط أدوات يعد -

 الممارسههههههات كههههههل وردع البيئههههههة بحمايههههههة الكفيلههههههة التههههههدابير كههههههل تشههههههجيع إلههههههى الراميههههههة األدوات يقتههههههرح-
 . مةالمستدا التنمية تضمن التي

 اإلطههههههههار وترقيههههههههة العموميههههههههة الصههههههههحة حمايههههههههة فههههههههي المعنيههههههههة القطاعههههههههات مههههههههع باالتصههههههههال يسههههههههاهم-
 .المعيشي

 العموميههههههة والخدمههههههة البيئههههههة بحمايههههههة مثلههههههى بصههههههفة المتكفههههههل والبيئههههههة المائيههههههة المههههههوارد وزيههههههر يكلههههههف -
 ضههههههمن تههههههدخل التههههههي الههههههري وشههههههبكات األساسههههههية المنشههههههآت وتسههههههيير اسههههههتغالل طههههههرق بمالئمههههههة للمههههههاء
 واالنفتههههههاح المنافسهههههة تطههههههوير علهههههى أساسهههههها المركهههههزة السههههههوق اقتصهههههاد ،ومتطلبههههههات تصاصههههههاخ مجهههههال
 . الخاص القطاع على

 ضههههههمن الداخلههههههة بالنشههههههاطات المتعلقههههههة اإلعالميههههههة األنظمههههههة والبيئههههههة المائيههههههة المههههههوارد وزيههههههر يضههههههع -
 .والمالية والمادية البشرية الوسائل ويحدد وتنظيمها أهدافها ويعد ه اختصاص مجال

 مجهههههههال ضهههههههمن الداخلهههههههة بالنشهههههههاطات المتعلقهههههههة للرقابهههههههة أداة والبيئهههههههة المائيهههههههة المهههههههوارد وزيهههههههر يضهههههههع-
 وفههههههي لتنفيههههههذها الضههههههرورية الوسههههههائل ويحههههههدد وتنظيمههههههها واسههههههتراتيجياتها أهههههههدافها ويرسههههههم اختصاصههههههه

 : يأتي ما على يسهر اإلطار هذا

 . البيئة حماية اجل من ومشاريع مخططات مع العمومية المنشآت مطابقة-

 . للمياه العام المرفق ونوعية أمن لضمان باالمتياز المتعلقة الشروط دفاتر أحكام احترام-

 . المقررة والمقاييس التقني التنظيم احترام-

 . والمواد واألشغال الدراسات نوعية-

 .وصيانتها األساسية المنشآت نوعية-
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 تطهههههههوير مجهههههههال فهههههههي نيهههههههةالمع والهيئهههههههات القطاعهههههههات مهههههههع ،باالتصهههههههال القطاعيهههههههة السياسهههههههة إعهههههههداد-
 . للري األساسية المنشآت ميدان في واالنجاز للدراسات الوطنية القدرات

 مههههع وبالتشههههاور للههههبالد الخارجيههههة السياسههههة إطههههار فههههي والبيئيههههة المائيههههة المههههوارد وزيههههر يتههههولى
 : يأتي ما المعنية الوطنية الهيئات

 الثنائيهههههههة الدوليهههههههة وضهههههههاتالمفا كهههههههل فهههههههي مسهههههههاعدته المعنيهههههههة المختصهههههههة للسهههههههلطات ويقهههههههدم يشهههههههار -
 . اختصاصه مجال ضمن الداخلة بالنشاطات المرتبطة األطراف والمتعددة

 الوزاريهههههههة دائرتهههههههه يخهههههههص فيمههههههها ن ويطبهههههههق الدوليهههههههة واالتفاقهههههههات االتفاقيهههههههات تطبيهههههههق علهههههههى يسههههههههر-
 . الجزائر بها تعهدت التي االلتزامات بتجسيد المتعلقة التدابير

 المائيههههههههة المهههههههوارد ميهههههههادين فهههههههي المختصهههههههة والدوليهههههههة ويهههههههةالجه المنظمهههههههات نشهههههههاطات فهههههههي يشهههههههار -
 . والبيئة

 المؤسسهههههههات ضههههههمن القطههههههاع تمثيهههههههل الخارجيههههههة بالشههههههؤون المكلههههههف الهههههههوزير مههههههع بالتشههههههاور يضههههههمن-
 . بصالحياته الصلة ذات النشاطات في الدولية

 . بصالحياته الصلة ذي والدولي اإلقليمي الصعيد على التعاون تطوير عالقات يدعم-

 . إليه تسند أن يمكن التي الدولية العالقات في األخرى المهام بجميع يقوم-

 تنفيههههذ اجههههل مههههن المعنيههههة الوزاريههههة للههههدوائر مسههههاهمته والبيئههههة المائيههههة المههههوارد وزيههههر يقههههدم كمهههها
 : مكافحة مجال في األعمال

 . المياه طريق عن المتنقلة األمراض-

 . للفيضانات الضارة اآلثار-

 . والصناعي الحضري الوسط في السيما رارواألض البيئي التلوث-

 .والتصحر الطبيعية األوساط تدهور-
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 البحههههههث نشههههههاطات فههههههي المعنيههههههة القطاعههههههات مههههههع باالتصههههههال والبيئههههههة المائيههههههة المههههههوارد وزيههههههر يشههههههار -
 تههههههم التهههههي والمبهههههادالت والنهههههدوات الملتقيهههههات ويهههههنظم والبيئهههههة المائيهههههة المهههههوارد ميهههههادين ضهههههمن العلمهههههي
 . القطاع

 وكههههذا للههههوزارة الممركههههزة وغيههههر المركزيههههة الهياكههههل حسههههن علههههى والبيئههههة المائيههههة المههههوارد زيههههرو  يسهههههر -
 .وصايته تحت الموضوعة العمومية المؤسسات

 القطهههههاعي والتنسهههههيق للتشهههههاور مؤسسهههههاتي إطهههههار كهههههل اقتهههههراح والبيئهههههة المائيهههههة المهههههوارد وزيهههههر يمكهههههن -
 . إليه الموكلة بالمهام األفضل للتكفل مالئمة وهيئة هيكل أي أو

 حاجهههههههات لتلبيهههههههة المؤهلهههههههة البشهههههههرية المهههههههوارد تطهههههههوير علهههههههى والبيئهههههههة المائيهههههههة المهههههههوارد وزيهههههههر يسهههههههر -
 . البشرية الموارد وتثمين بها المكلف النشاطات تأطير

 القطههههههاع الحتياجههههههات الموجهههههههة المعههههههارف وتجديههههههد المسههههههتوى وتحسههههههين التكههههههوين بههههههرام  وينفههههههذ يعههههههد-
 مجههههههال فهههههي الدولههههههة عمهههههل وتنفيههههههذ إعهههههداد فههههههي المعنيهههههة القطاعههههههات كهههههل مههههههع يشهههههار  الصههههههفة ،وبههههههذه
 . البشرية الموارد وتثمين المعارف وتجديد المستوى وتحسين التكوين

 . البشرية الموارد وتثمين المعارف وتجديد المستوى وتحسين التكوين برام  وينفذ يعد كما-
 : والبيئة المائية الموارد لوزارة المركزية اإلدارة تنظيم -2-4

 المرسههههههههوم مضههههههههامين فههههههههي مههههههههاورد حسههههههههب والبيئههههههههة المائيههههههههة المههههههههوارد لههههههههوزارة المركزيههههههههة اإلدارة تشههههههههمل
 سهههههنة مهههههارس أول الموافهههههق 1437 عهههههام األولهههههى جمهههههادى 21 فهههههي ر  مهههههؤر  89-16 رقهههههم التنفيهههههذي
 الهههههههوزير سهههههههلطة ،تحهههههههت والبيئهههههههة المائيهههههههة المهههههههوارد لهههههههوزارة المركزيهههههههة اإلدارة تنظهههههههيم يتضهههههههمن ، 2016
 : يأتي ما على
 األمهههههن ومكتهههههب العهههههام التنظهههههيم مكتهههههب بهههههه ويلحهههههق دراسهههههات مهههههديري( 3) ،ويسهههههاعده العهههههام ناألمهههههي-

 .للوزارة الداخلي
 نشههههههاطات بتحضههههههير يكلفههههههون والتلخههههههيص بالدراسههههههات مكلفههههههين( 8) ثمانيههههههة الديوان،ويسههههههاعده رئههههههيس-

 . مجال في وتنظيمها الوزير
 . والمنتخبين البرلمان مع والعالقات الحكومية النشاطات-
 .والتعاون الدولية قاتالعال-
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 . اإلعالم أجهزة مع والعالقات االتصال-
 .  القطاع لنشاطات الموحدة الحصائل متابعة-
 . االقتصاديين االجتماعيين والشركاء والمواطنين الجمعوية الحركة مع العالقات-
 . القطاع لتطوير الكبرى البرام  متابعة-
 . اقبتهاومر  الوصاية تحت المؤسسات نشاطات متابعة-
 . البيئة على والمحافظة للماء العمومية بالخدمة المتعلقة الملفات ومتابعة تحضير-
 الهياكهههههههل تنفيهههههههذي مرسهههههههوم بموجهههههههب وسهههههههيرها وتنظيمهههههههها إنشهههههههاؤها يحهههههههدد التهههههههي ، العامهههههههة المفتشهههههههية-

 :  اآلتية
 . المستدامة والتنمية للبيئة العامة المديرية -
 .الري وتهيئات الدراسات مديرية -
 . المائية الموارد حشد ةمديري -
 . المياه تحلية مديرية -
 . للشرب الصالحة بالمياه التزويد مديرية -
 . التطهير مديرية -
  الفالحي الري مديرية -
 . االقتصادية والشؤون التخطيط مديرية -
 . والمنازعات القانونية والشؤون التنظيم مديرية -
 . اإلعالمية واألنظمة اآللي اإلعالم مديرية -
 . البشرية الموارد مينتث مديرية -
 . التعاون مديرية -
 .والوسائل الميزانية م يرية -
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 العام األمي  العامة ةيالمفتش ال يوا  رئيس

 

البيئةو  المائية اردو  الم زارةو ل المركزية لإل ارة التنظيمي الهيكل(: 03) رقم الشكل  
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 :والبيئة المائية الموارد لوزارة المركزية اإلدارة المهام 2-5
 :  يأتي بما وتكلف المستدامة والتنمية للبيئة العامة المديرية-1
 .المستدامة والتنمية البيئة لحو  الوطني التقرير وتعد االستشرافية بالدراسات تبادر -

 فهههههههي سهههههههيما واألضهههههههرار،ال التلهههههههوث مهههههههن والوقايهههههههة للتشهههههههخيص وبحهههههههث دراسهههههههة كهههههههل بإعهههههههداد تبهههههههادر -
 . ذل  في وتساهم والصناعي الحضري الوسط

 . المستدامة والتنمية البيئة مجال في والتربية التحسيس أعمال بترقية تقوم -

 . المستدامة والتنمية ئةبالبي يتعلق معطيات بن  ووضع بتصور تقوم -

 والتنميههههههههههة البيئههههههههههة بحمايههههههههههة المتعلقههههههههههة والتنظيميههههههههههة التشههههههههههريعية النصههههههههههوص إعههههههههههداد فههههههههههي تسههههههههههاهم -
 .المستدامة

 . المعيشي اإلطار وترقية العمومية الصحة حماية في تساهم -

 .الخضراء المساحات وتطوير البيولوجي التنوع على الحفاظ في تساهم -

 . المناخية التغيرات مكافحة في المعنية اعاتالقط مع باالتصال تساهم -

 . البيئية التحليلية والدراسات الخطر ودراسات التأثير دراسات وتحلل تدرس -

 وتحيينهمهههههههها وتقييمههههههههها للبيئههههههههة الههههههههوطني العمههههههههل ومخطههههههههط الوطنيههههههههة اإلسههههههههتراتيجية تنفيههههههههذ تضههههههههمن -
 . ومتابعتهما

 والتنظههههههيم التشههههههريع تطبيههههههق علههههههى تسهههههههر مهههههها،ك البيئههههههة لحالههههههة والتقيههههههيم والمراقبههههههة الحراسههههههة تضههههههمن -
 : مديريات( 6) ست ،وتضم البيئة ميدان في بهما المعمول

 : يأتي بما تكلفو الحضرية البيئية السياسة مديرية-1-1

 التشههههههههههريعية النصههههههههههوص وتحيههههههههههين إعههههههههههداد وفههههههههههي المعنيههههههههههة القطاعههههههههههات مههههههههههع باالتصههههههههههال تسههههههههههاهم -
 . السمعية واألضرار واءاله ونوعية النفايات بتسيير المتعلقة والتنظيمية

 .الحضرية البيئية السياسة عناصر تقترح -
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 ونوعيهههههة المنزليهههههة النفايهههههات بتسهههههيير المرتبطهههههة باإلشهههههكاليات الصهههههلة ذات الدراسهههههات بإعهههههداد تبهههههادر -
 .تأهيلها إعادة تم التي للمفرغات والبيوغاز اآلثنة المياه ومعالجة الحضري الوسط في الهواء

 النفايهههههات لتسهههههيير الهههههوطني البرنهههههام  وتقيهههههيم إعهههههداد فهههههي المعنيهههههة القطاعهههههات مهههههع باالتصهههههال تسههههاهم -
 . وتثمينها شابهها وما المنزلية

 . الحضري الوسط في البيئية واألضرار التلوث مكافحة تقنيات ترقية في تساهم -

 : فرعيتين( 2) مديريتين وتضم

 : يأتي بما ،وتكلف شابهها وما المنزلية للنفايات الفرعية المديرية-1-1-1
 ومعالجههههههههة لتسههههههههيير التقنيههههههههة والمواصههههههههفات القواعههههههههد وتحديههههههههد الدراسههههههههات بإعههههههههداد وتسههههههههاهم تبههههههههادر - 

 . شابهها وما المنزلية النفايات وتثمين
  الحضري التلوث مكافحة مجال في واألبحاث الدراسات بكل تبادر -
 المنزليهههههة لنفايهههههاتبا يتعلهههههق وطنهههههي برنهههههام  إعهههههداد فهههههي المعنيهههههة القطاعهههههات مهههههع باالتصهههههال تسهههههاهم -
 . تنفيذه على وتسهر شابهها وما
 . شابهها وما المنزلية بالنفايات تتعلق معطيات قاعدة وضع في تساهم -
 معالجهههههههة منشهههههههآت عهههههههن الناجمهههههههة التهههههههدفقات ومعالجهههههههة التلهههههههوث إلزالهههههههة الموجههههههههة المنشهههههههآت تتهههههههابع -

 .البيوغاز سيما ال ، شابهها وما المنزلية النفايات
 األوسههههاط فههههي والعههههدوى الميههههاه تلههههوث وتقلههههيص للوقايههههة الراميههههة التههههدابير ومتابعههههة ذتنفيهههه فههههي تسههههاهم -

  .الطبيعية
 والتــــــــنقالت الهــــــــواء ونوعيــــــــة والبصــــــــرية الســــــــمعية لألضــــــــرار الفرعيــــــــة المديريــــــــة-1-1-2

 : يأتي بما تكلفو :النظيفة
 فهههههي ءالههههههوا نوعيهههههة مراقبهههههة شهههههبكات وأههههههداف وموقهههههع شهههههكل بتحديهههههد تسهههههمح التهههههي بالدراسهههههات تبهههههادر-

 . الحضري الوسط
 . ذل  في وتساهم ومحاربته الجوي التلوث من بالوقاية تسمح التي الترتيبات وضع تقترح -
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 والتنظيميهههههههههة التشهههههههههريعية النصهههههههههوص إعهههههههههداد فهههههههههي المعنيهههههههههة القطاعهههههههههات مهههههههههع باالتصهههههههههال تسهههههههههاهم -
 الوسههههههط فههههههي والبصههههههرية السههههههمعية األضرار،السههههههيما أشههههههكال كههههههل بمحاربههههههة تسههههههمح التههههههي والترتيبههههههات

 . تطبيقها على والسهر لحضريا
 . وتطويرها النظيف النقل وسائل ترقية في تساهم -
 :  يأتي بما تكلفو الصناعية البيئية السياسة مديرية-1-2
 . وتقترحها الصناعية البيئية السياسة بعناصر تبادر -
 رارواألضهههههه التلهههههوث مهههههن الوقايهههههة علههههههى تسهههههاعد التهههههي واألعمهههههال واألبحههههههاث الدراسهههههات بكهههههل تبهههههادر -

 .الصناعية
 التكنولوجيهههههههات إلهههههههى اللجهههههههوء لتشهههههههجيع المعنيهههههههين الشهههههههركاء مهههههههع واألبحهههههههاث الدراسهههههههات بكهههههههل تبههههههادر -

 . النظيفة
 . وتنفيذها الصناعي الوسط في التلوث إزالة وبرام  بمشاريع تبادر -
 التهههههي التقنيهههههة والمواصهههههفات القصهههههوى والقهههههيم والتنظيميهههههة التشهههههريعية النصهههههوص إعهههههداد فهههههي تسهههههاهم -

 علههههههى وتسهههههههر ومكافحتههههههها الصههههههناعي المصههههههدر ذات واألضههههههرار التلههههههوث مههههههن الوقايههههههة لههههههها تخضههههههع
 . تطبيقها

 الصههههناعية والمههههواد النفايههههات اسههههترجاع عمههههل كههههل بترقيههههة المعنيههههة القطاعههههات مههههع باالتصههههال تقههههوم -
عادة الفرعية  . استعمالها وا 

 . اعيةالصن األخطار خرائط إعداد في المعنية القطاعات مع باالتصال تشار  -
 الحههههههدود عبههههههر الخطههههههرة النفايههههههات بنقههههههل المتعلقههههههة األعمههههههال فههههههي المعنيههههههة القطاعههههههات مههههههع تشههههههار  -

 : فرعية مديريات( 3) ثالث ،وتضم األوزون طبقة وبحماية الثابتة العضوية الملوثات وبإزالة
ــــة المديريــــة-1-2-1 ــــات للوقايــــة الفرعي  وتكلههههف: الخطــــرة الكيميائيــــة والمــــواد والمنتجــــات والنفاي
 : يأتي بما
 الوسههههههههط فههههههههي النشههههههههاطات عههههههههن الناجمههههههههة األضههههههههرار وتقلههههههههيص وقههههههههائي عمههههههههل كههههههههل بتقيههههههههة تقههههههههوم -

 .الصناعي
 ذات الصههههههناعية للمؤسسههههههات الههههههوطني المسههههههح سههههههجل المعنيههههههة القطاعههههههات مههههههع باالتصههههههال تمسهههههه  -    

 . الصناعية باألخطار لإلصابة القابلية خرائط وتعد الكبير الخطر
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 األخطههههار مجههههال فههههي والتههههدخل الوقايههههة مخططههههات تنفيههههذ المعنيههههة اتالقطاعهههه مههههع باالتصههههال تتههههابع -
 . الصناعية

 الخاصههههههة النفايههههههات لتسههههههيير الههههههوطني المخطههههههط المعنيههههههة القطاعههههههات مههههههع باالتصههههههال تسههههههاهمو  تنفههههههذ -
 .  الخطرة الكيميائية والمواد للمنتجات الوطني الجرد إعداد فيو 
 الههههههههههرخص ومههههههههههنح خطههههههههههرةال النفايههههههههههات وتصههههههههههدير وجمههههههههههع نقههههههههههل رخههههههههههص طلههههههههههب ملفههههههههههات تههههههههههدرس -

 .بها المرتبطة واالعتمادات
 :  يأتي بما ،وتكلف المصنفة المؤسسات لمراقبة الفرعية المديرية-1-2-2
 . ومتابعتها الصناعي التلوث إلزالة المخططة العمليات ببرام  تبادر -
 التهههههههي التقنيهههههههة المواصهههههههفات تطبيهههههههق متابعهههههههة فهههههههي ن المعنيهههههههة القطاعهههههههات مهههههههع باالتصهههههههال تسهههههههاهم -

 .المصنفة المؤسسات يخص
 . بها المتعلقة اللجان أشغال وتتابع مراقبتها وتضمن المصنفة المؤسسات قائمة تمس  -
 المصهههههههههدر ذات الغازيهههههههههة واالنبعاثهههههههههات السهههههههههائلة المصهههههههههبات لخصهههههههههائص الهههههههههوطني المسهههههههههح تمسههههههههه -

 . الصناعي
عادة التلوث إزالة ومخطط الجرد تعد-  . الملوثة واألراضي المواقع تأهيل وا 

 والمنتجــــات النفايــــات وتثمــــين نظافــــة األكثــــر التكنولوجيــــات لترقيــــة الفرعيــــة المديريــــة -1-2-3
 : يأتي بما ،وتكلف الصناعية الفرعية

 والمهههههؤمن العقالنهههههي االسهههههتعمال يشهههههجع عمهههههل كهههههل المعنيهههههة القطاعهههههات مهههههع باالتصهههههال وتعهههههد تقتهههههرح-
 . الصناعية الفرعية والمنتجات األولية للمواد

 الصهههههههناعية الفرعيهههههههة والمنتجهههههههات النفايهههههههات اسهههههههترجاع علهههههههى تشهههههههجع التهههههههي لاألعمههههههها بجميهههههههع تقهههههههوم-
عادة  . اقتصاديا وتثمينها استعمالها وا 

 واسهههههههههتخدام ترقيهههههههههة إلهههههههههى الراميهههههههههة األعمهههههههههال بجميهههههههههع المعنيهههههههههة القطاعهههههههههات مهههههههههع باالتصهههههههههال تقهههههههههوم-
 .ومالءمة نظافة األكثر التكنولوجيات

 التقنيههههات أحسههههن اعتمههههاد علههههى المشههههجعة األعمههههال بجميههههع المعنيههههة القطاعههههات مههههع باالتصههههال تقههههوم-
 والتقيههههههيم االبتكههههههار وكههههههذا الصههههههناعية الوحههههههدات طههههههرف مههههههن والعمليههههههة المتههههههوفرة البيئيههههههة والتكنولوجيههههههات

 .البيئيين
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 يبههههادر التههههي البيئههههة وحمايههههة التلههههوث مههههن بالوقايههههة الخاصههههة والمشههههاريع األعمههههال جميههههع بترقيههههة تقههههوم-
 . الصناعيون المتعاملون بها
 المحميــــــة والمجــــــاالت الطبيعــــــي والوســــــط البيولــــــوجي التنــــــوع علــــــ  المحافظــــــة مديريــــــة-1-3

 :  يأتي بما ،وتكلف الساحلو الخضراء والمساحات
 التنههههههوع علههههههى للمحافظههههههة الوطنيههههههة اإلسههههههتراتيجية المعنية،بتصههههههور القطاعههههههات مههههههع باالتصههههههال تقههههههوم- 

 . وتحيينها البيولوجي
 . البيولوجي التنوع على فظةبالمحا المتعلقة الدراسات بانجاز وتقوم تبادر-
 المههههههههههوارد علههههههههههى بالحصههههههههههول المتعلقههههههههههة العناصههههههههههر المعنيههههههههههة القطاعههههههههههات مههههههههههع باالتصههههههههههال تقتههههههههههرح-

 .البيولوجية
 .  البيولوجي األمن مجال في وطنية سياسة وضع في تساهم-
 المتعلقهههههة والتنظيميهههههة التشهههههريعية النصهههههوص إعهههههداد فهههههي المعنيهههههة القطاعهههههات مهههههع باالتصهههههال تسهههههاهم-

 المحميهههههههههة والمجهههههههههاالت الطبيعهههههههههي الوسهههههههههط علهههههههههى والمحافظهههههههههة البيولهههههههههوجي التنهههههههههوع لهههههههههىع بالحفهههههههههاظ
 . تطبيقها على والسهر والساحل الخضراء والمساحات

 مجهههههههههال فهههههههههي الوطنيههههههههة السياسهههههههههة عناصههههههههر بتصهههههههههور المعنيههههههههة القطاعهههههههههات مههههههههع باالتصهههههههههال تقههههههههوم-
 . الخضراء المساحات

 األهميههههههة ذات المسههههههاحات ييرتسهههههه قواعههههههد إعههههههداد فههههههي المعنيههههههة القطاعههههههات مههههههع باالتصههههههال تسههههههاهم-
 .الطبيعية

 فههههههي الوطنيههههههة السياسههههههة عناصههههههر وتنفيههههههذ إعههههههداد فههههههي المعنيههههههة القطاعههههههات مههههههع باالتصههههههال تسههههههاهم-
 :  فرعية مديريات( 3) ثالث ،وتضم عليه والمحافظة الساحل حماية مجال

 المحميـــــة والمجـــــاالت والبيولـــــوجي الطبيعـــــي التـــــراث علـــــ  للحفـــــاظ الفرعيـــــة المديريـــــة-1-3-1
 :  يأتي بما ،وتكلف الخضراء المساحاتو 
 وصهههههيانتها األهميهههههة ذات البريهههههة المحميهههههة المجهههههاالت تأهيهههههل إعهههههادة وبهههههرام  أعمهههههال بجميهههههع تبهههههادر-

 . ذل  في وتسهم وتثمينها
 .  ومواطنهما والنبات للحيوان الوطني الجرد انجاز في تساهم-
عادة تأهيل إعادة وبرام  أعمال جميع في تساهم-  . باالنقراض المهددة التالسال جلب وا 
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 . البيوتكنولوجية األخطار من الوقاية ترتيبات يوضع ف تساهم-
 .  ووقايتها عليها المحافظة أجل منن البرية المحمية المجاالت وتصنيف تحديد في تساهم-
 فههههههي وتسههههههاهم للجينههههههات بنهههههه  إلقامههههههة الضههههههرورية الوسههههههائل المعنيههههههة بالقطاعههههههات باالتصههههههال تحههههههدد،-

 .تنفيذها
 البيولوجيهههههة المهههههوارد اسهههههتغالل لمتابعهههههة الضهههههرورية المؤشهههههرات بوضهههههع المعنيهههههة القطاعهههههات مهههههع قهههههومت-

 .  وتتابعها
 .وتطويرها الخضراء المساحات حماية في تساهم-
 وتكلههههف الرطبــــة والمنــــاطق البحــــري والوســــط الســــاحل علــــ  للحفــــاظ الفرعيــــة المديريــــة-1-3-2
 : يلي بما
 . الرطبة والمناطق البحري والوسط للساحل والعقالني م المد والتسيير المحافظة على تسهر-
 .تطويرها في وتساهم والشاطئية الساحلية للمساحات المدم  التسيير وبرام  بمشاريع تبادر-
 للسههههاحل المعلوماتيههههة األنظمههههة وتحيههههين إنشههههاء فههههي وتسههههاهم للسههههاحل الههههوطني المسههههح سههههجل تحههههين-

 .  الرطبة والمناطق البحري والوسط
 البحريهههههههههة والمهههههههههواطن السهههههههههاحلية المسهههههههههاحات وحمايهههههههههة ودراسهههههههههة لتحديهههههههههد عمهههههههههق كهههههههههل فهههههههههي تسههههههههاهم-

 . والشاطئية
 . المتدهورة الرطبة والمناطق الساحلية المساحات تأهيل اعادة مشاريع وضع في تساهم-

ــــــــة -1-3-3 ــــــــة المديري ــــــــاظ الفرعي ــــــــ  للحف ــــــــات عل ــــــــة المنظوم ــــــــة البيئي  والســــــــهبية والجبلي
 : يأتي ماب ،وتكلف وتثمينها والصحراوية

 فهههههي وتسهههههاهم والصهههههحراوية والسههههههبية الجبليهههههة للفضهههههاءات المهههههدم  التسهههههيير وبهههههرام  بمشهههههاريع تبهههههادر-
 . تطويرها

عهههههههداد تحديهههههههد فهههههههي وتسهههههههاهم تبهههههههادر-  والجبليهههههههة البيئيهههههههة األنظمهههههههة علهههههههى الحفهههههههاظ وبهههههههرام  مشهههههههاريع وا 
 . والصحراوية والسهبية

 العقالنههههههههههي التسههههههههههيير وأدوات ام والبههههههههههر  الدراسههههههههههات المعنيههههههههههة القطاعههههههههههات مههههههههههع باالتصههههههههههال تقتههههههههههرح-
 . والصحراوية والسهبية الجبلية للفضاءات
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عههههههادة وتهيئههههههة المحافظههههههة بدراسههههههات المعنييههههههة القطاعههههههات مههههههع باالتصههههههال وتسههههههاهم تبههههههادر-  تأهيههههههل وا 
 . والصحراوية والسهبية والجبلية البيئية األنظمة

 األنظمههههة ومصههههالح بيولههههوجيال التنههههوع وتثمههههين تقيههههيم فههههي المعنيههههة القطاعههههات مههههع باالتصههههال تسههههاهم-
 . والصحراوية والسهبية الجبلية لألوساط البيولوجية

 :  يأتي بما ،وتكلف المناخية التغيرات مديرية-1-4

 وتنسههههههههقها المناخيههههههههة التغيههههههههرات حههههههههول الوطنيههههههههة والمخططههههههههات والسياسههههههههات االسههههههههتراتيجيات تطههههههههور-
 . المعنيين والفاعلين السلطات مع والتنسيق بالتشاور وتنفذها

 . التنفيذ وسائل رصد استراتيجية المعنية القطاعات مع باالتصال تقترح-

 مجههههههال فههههههي والتقلههههههيص المالءمههههههة بههههههرام  اعههههههداد فههههههي المعنيههههههة القطاعههههههات مههههههع باالتصههههههال تسههههههاهم-
 . المناخية التغيرات

 المناخيهههههة التغيهههههرات حهههههول المفاوضهههههات مسهههههار المعنيهههههة القطاعهههههات مهههههع باالتصهههههال وتنسهههههق تحضهههههر-
 . فيها وتشار 

 المتحههههههدة لألمههههههم اإلطههههههار االتفاقيههههههة أحكههههههام تنفيههههههذ فههههههي المعنيههههههة القطاعههههههات مههههههع باالتصههههههال تسههههههاهم-
 الوطنيهههههة االعمهههههال ومتابعهههههة وتقيهههههيم وتمثيهههههل توافهههههق مهههههدى ضهههههمن وأدواتهههههها المناخيهههههة التغيهههههرات حهههههول

 . الدولية المساعي مع المناخية التغيرات بمكافحة الخاصة

 : فرعيتين( 2) مديريتين ،وتضم يةالمناخ بالتغيرات المتعلق التنظيم تعد-

 :  يأتي بما وتكلف المناخية التغيرات مع للمالءمة الفرعية المديرية-1-4-1
 .  المناخية التغيرات مع المالءمة برام  بتصور المعنية القطاعات مع باالتصال تقوم-
 . المالءمة برام  تنفيذ وسائل المعنية القطاعات مع باالتصال تحدد-
 . المالءمة برام  بتقييم المعنية القطاعات مع تشاوربال تقوم-
 إجههههههراءات حههههههول والقطاعيههههههة الوطنيههههههة واالسههههههتراتيجيات والمخططههههههات الدراسههههههات إعههههههداد فههههههي تسههههههاهم-

 . المناخية التغيرات مع المالءمة
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 :  يأتي بما ،وتكلف المناخية التغيرات من للتقليص الفرعية المديرية-1-4-2
 إجههههههراءات حههههههول والقطاعيههههههة الوطنيههههههة واالسههههههتراتيجيات والمخططههههههات اتالدراسهههههه إعههههههداد فههههههي تسههههههاهم-

 . المناخية المتغيرات من التقليص
 المناخيهههههة التغيهههههرات مهههههن التقلهههههيص بهههههرام  وتقيهههههيم بتصهههههور المعنيهههههة القطاعهههههات مهههههع باالتصهههههال تقهههههوم-

 . ذل  تنفيذ وسائل ووضع
 .  يأتي بما ،وتكلف البيئية الدراسات تقييم مديرية-1-5
 . البيئي التقييم مجال في اإلستراتيجية عناصر تقترح-
 المتعلقهههههة والتنظيميهههههة التشهههههريعية النصهههههوص إعهههههداد فهههههي المعنيهههههة القطاعهههههات مهههههع باالتصهههههال تسهههههاهم-

 . تطبيقها على ،وتسهر البيئية الدراسات بتقييم
  .البيئية التحليلية والدراسات الخطر ودراسات البيئة على التأثير دراسات مطابقة على تسهر-
 وتوافههههههق البيئيههههههة التحليليههههههة والدراسههههههات الخطههههههر ودراسههههههات المشههههههاريع تههههههأثير دراسههههههات وتحلههههههل تههههههدرس-

 . عليها
 . استغاللها حسن على وتسهر المصنفة المؤسسات إنشاء في رأيها تبدي-
 . المصنفة المؤسسات استغالل رخص قرارات تعد-
 . والمراقبة والمتابعة التقييم أدوات تضع-
 مجهههههال فهههههي المحليهههههين المسهههههتخدمين تكهههههوين نشهههههاطات فهههههي المعنيهههههة الهيئهههههات مهههههع بالتعهههههاون تشهههههار -

 :  فرعيتين( 2) مديريتين وتضم البيئي التقييم
 :  يأتي بما ،وتكلف التأثير دراسات لتقييم الفرعية المديرية-1-5-1
 . البيئة حول تطوير مشروع لكل المباشر وغير المباشر التأثير بتقييم تقوم-
 .  التأثير دراسات بقةمطا على تسهر-
 . التأثير دراسات تنفيذ تتابع-
 . التأثير دراسات على الموافقة مقررات تعد-
 . البيئي التسيير مخطط تنفيذ ومراقبة متابعة على تسهر-
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ــــة المديريــــة-1-5-2 ــــيم الفرعي  بمهههها ،وتكلههههف البيئيــــة التحليليــــة والدراســــات الخطــــر دراســــات لتقي
 :  يأتي
 العموميههههههة الصههههههحة حههههههول المصههههههنفة المؤسسههههههة لنشههههههاط المباشههههههرة وغيههههههر باشههههههرةالم األخطههههههار تقيههههههيم-

 .والبيئية
 . البيئية التحليلية والدراسات الخطر دراسات وتحلل تدرس-
 . البيئية التحليلية والدراسات الخطر دراسات مطابقة في رأيها تبدي-
 . المصنفة المنشآت أمن تسيير نظام ومراقبة متابعة على تسهر-
 : يأتي بما وتكلف البيئة لحماية والشراكة والتربية التوعية ريةمدي-1-6
 . بتحينها وتقوم البيئي واالتصال والتربية للتحسيس الوطنية اإلستراتيجية تعد-
 المتعلقهههههة والتنظيميهههههة التشهههههريعية النصهههههوص اعهههههداد فهههههي المعنيهههههة القطاعهههههات مهههههع باالتصهههههال تسهههههاهم-

 . البيئية والتربية بالتوعية
 ميههههدان فههههي والتوعيههههة التربيههههة وبههههرام  اعمههههال جميههههع بترقيههههة المعنيههههة القطاعههههات مههههع تصههههالباال تقههههوم-

 .البيئة
 وبهههههرام  االعمهههههال بجميهههههع ن المتخصصهههههة والمؤسسهههههات المعنيهههههة القطاعهههههات مهههههع باالتصهههههال تبهههههادر-

 . والشبانية التربوية األوساط في وتعدها والتوعية التعليم
 الجماعهههههههات اتجهههههههاه وفهههههههي مهههههههع ترقيتهههههههها فهههههههي تسهههههههاهمو  الشهههههههراكة ومشهههههههاريع االعمهههههههال بجميهههههههع تبهههههههادر-

 علهههههى المهنيهههههة والتجمعهههههات والجمعيهههههات البحهههههث ومؤسسهههههات والجامعهههههات العموميهههههة والهيئهههههات المحليهههههة
 :  فرعيتين( 2) مديريتين الخصوص،وتضم

 : يأتي بما ،وتكلف البيئية والتربية للتوعية الفرعية المديرية-1-6-1
 الوسهههههط فهههههي البيئيهههههة التربيهههههة حهههههول وبرنهههههام  عمهههههل بكهههههل يهههههةالمعن والهيئهههههات القطاعهههههات مهههههع تبهههههادر-

 .  ذل  في وتساهم الشباني
 . البيئي واإلعالم التوعية ميدان في بالبرام  تبادر-
 والهيئههههههات الجمعويههههههة الحركههههههة مههههههع باالتصههههههال البييئيههههههة الحههههههرف مجههههههال فههههههي التكههههههوين بترقيههههههة تقههههههوم-

 . األخرى المعنية
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 البهههههههههرام  بتصهههههههههميم ، المعنيهههههههههة المتخصصهههههههههة والهيئهههههههههات الوزاريهههههههههة الهههههههههدوائر مهههههههههع باالتصهههههههههال تقهههههههههوم-
 .التربوي الوسط في بالبيئة المتعلقة التعليم ومقررات

 والتنظيميههههههة التشههههههريعية النصههههههوص إعههههههداد فههههههي المعنيههههههة والقطاعههههههات الهياكههههههل مههههههع باالتصههههههال تقههههههوم-
 .البيئية والتربية بالتوعية المتعلقة

 : يأتي بما وتكلف ئةالبي حماية أجل من للشراكة الفرعية المديرية-أ
 والخاصهههههههة العموميهههههههة والهيئهههههههات المحليهههههههة الجماعهههههههات مهههههههع الشهههههههراكة أعمهههههههال جميهههههههع بترقيهههههههة تقهههههههوم-

 . المستدامة والتنمية البيئة حماية ميدان في الوطنية السياسة وأهداف توجيهات مع بالتوافق
 . االقتصاديين والمتعاملين الجمعيات مع الشراكة أعمال جميع بترقية تقوم-

 :  يأتي بما ،وتكلف الري وتهيئات الدراسات مديرية -2
 . ذل  وتتابع والجهوي الوطني المستويين على الري تهيئة مخططات بإعداد تبادر-
 .المستعملين واحتياجات المائية بالموارد المتعلقة المعطيات قاعدة تعد-
 . للسقي القابلة والمساحات المائية الموارد وتقييم وتحيينه الجرد على تسهر-
 . بالماء يتعلق معطيات بن  وتضع تتصور-
 .  للقطاع التابعة للمؤسسات البحث أولويات وتحدد البحث سياسة توجيهات تعد-
 الماليهههههههة المهههههههوارد وحشهههههههد البشهههههههرية المهههههههوارد تجنيهههههههد ، المعنيهههههههة القطاعهههههههات مهههههههع باالتصهههههههال تضهههههههمن-

 . البحث وفرق لوحدات الحسن للسير
 المائيهههههة المهههههوارد وحمايهههههة العقالنهههههي التسهههههيير ميهههههدان فهههههي والخبهههههرة ثالبحههههه بهههههرام  تحديهههههد فهههههي تشهههههار -

 :  فرعيتين( 2) مديريتين عليها،وتضم والمحافظة  والتربة
 :  يأتي بما ،وتكلف والتربة المائية للموارد الفرعية المديرية-2-1
  .بةوالتر  المائية للموارد احسن معرفة اجل من وتتابعها والتحقيقات الدراسات بكل تبادر-
 والتربههههة المائيههههة للمههههوارد العقالنههههي التسههههيير مجههههال فههههي والتجههههارب البحههههث بههههرام  تحديههههد فههههي تشههههار -

 . عليها والمحافظة وحمايتها
 :  يأتي بما ،وتكلف الري لتهيئات الفرعية المديرية-1-2
 . وتطورها المياه الى الحاجات بتحديد تتعلق التي بالدراسات تقوم-
 . المياه القتصاد تحسيسيا برنامجا تحدد-
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 مختلفههههههههة آفههههههههاق علههههههههى التنميههههههههة مخططههههههههات المعنيههههههههة والقطاعههههههههات الهياكههههههههل مههههههههع باالتصههههههههال تعههههههههد-
 . بتحينها وتقوم واستعمالها المائية الموارد إلنتاج والجهوية الوطنية والمخططات

 :  يأتي بما ،وتكلف المائية الموارد حشد مديرية-3
 المنشههههههآت وانجههههههاز بدراسههههههة للمههههههاء المههههههدم  ييرللتسهههههه وتحسههههههبا الههههههوطني المخطههههههط اطههههههار فههههههي تبههههههادر-

 .  ذل  على وتسهر وتحويلها والجوفية السطحية المياه بحشد الخاصة والتجهيزات
 . وتنفيذها وتقييمها وتخزينها المياه إنتاج مجال في الوطنية السياسة تعد-
 .  ةالمائي والموارد والمنشآت التجهيزات استغالل وشروط واألنظمة المعايير تقترح-
( 3) ثههههههههالث ،وتضههههههههم وتحويلههههههههها الميههههههههاه حشههههههههد ومنشههههههههآت لهياكههههههههل العههههههههادي السههههههههير علههههههههى تسهههههههههر-

 : فرعية مديريات
 :  يأتي بما وتكلف السطحية المائية الموارد لحشد الفرعية المديرية-3-1
 . وتحيينها الري تهيئة مخططات دراسات إعداد في تشار -
 الميهههههههاه حشههههههد منشههههههآت وانجههههههاز دراسههههههة جههههههالم فهههههههي التقنههههههي التنظههههههيم ومتابعههههههة إعههههههداد فههههههي تسههههههاهم-

 . احترامه على والسهر وتحويلها السطحية
 . وتحويلها السطحية المائية الموارد حشد هياكل وانجاز الدراسات برام  وتراقب تتابع-
 :  يأتي بما وتكلف الجوفية المائية الموارد لحشد الفرعية المديرية-3-2
 الميهههههههاه لطبقهههههههات العقالنهههههههي واالسهههههههتغالل التعهههههههرف إلهههههههى يرمهههههههي تفكيهههههههر كهههههههل فهههههههي وتشهههههههار  تبهههههههادر-

 . ومستدامة مدمجة تنمية إطار في عليها والمحافظة الصحراء في المتحجرة
 المههههههوارد حشههههههد منشههههههآت وانجههههههاز دراسههههههة مجههههههال فههههههي التقنههههههي التنظههههههيم ومتابعههههههة إعههههههداد فههههههي تسههههههاهم-

 . احترامه على ،وتسهر الجوفية المائية
 تحديههههههد إلههههههى الراميههههههة الدراسههههههات وتحيههههههين إعههههههداد فههههههي ، ةالمعنيهههههه الهياكههههههل مههههههع باالتصههههههال تشههههههار -

مكانيات شروط وتحديد كميتها وتقدير الجوفية المائية الموارد موضع  . استعمالها وا 
 .وتحويلها الجوفية المائية الموارد حشد هياكل وانجاز الدراسات برام  وتراقب تتابع-

 : يأتي بما تكلفو المائية اردالمو  حشد هياكل واستغالل لتسيير الفرعية المديرية -3-3
 مختلهههههههف بهههههههين وتخصيصههههههها بتوزيعهههههههها وتقههههههوم والجوفيهههههههة السههههههطحية الميهههههههاه مخههههههزون تسهههههههيير تتههههههابع-

 .المستعملين
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 . االستثنائية الحاالت في المائية الموارد لتوزيع القرار عناصر تقترح-

 بتربيههههههة بطههههههةالمرت منههههههها السههههههيما األنشههههههطة ترقيههههههة فههههههي المعنيههههههة القطاعههههههات مههههههع باالتصههههههال تشههههههار -
 . وتطويرها الحموية والمياه األسما 

 .المياه نوعية مراقبة أنظمة تطوير على تسهر-

 وتحويلههههههههها والجوفيههههههههة السههههههههطحية المائيههههههههة المههههههههوارد حشههههههههد لمنشههههههههآت التقنيههههههههة الرقابههههههههة علههههههههى تسهههههههههر-
 . عليها والمحافظة وصيانتها

 وحماتههههههها الوطنيههههههة  األمههههههال إلههههههى الختصاصههههههها التابعههههههة القاعديههههههة المنشههههههآت تبعيههههههة علههههههى تسهههههههر-
عداد  . بذل  المرتبط المسح وا 

 الميههههههاه مخههههههزون جههههههداول وتضههههههبط المائيههههههة المههههههوارد باسههههههتغالل المتعلقههههههة المعلومههههههات وتعههههههال  تجمههههههع-
 . المستغلة الجوفية والطبقات السطحية

 . بتحينه وتقوم اختصاصها بمجال يتعلق إعالميا نظاما تنش -

 :  يأتي بما وتكلف البحر مياه تحلية مديرية-4
 ونهههههزع البحهههههر ميهههههاه لتحليهههههة القاعديهههههة المنشهههههآت المعنيهههههة والهيئهههههات القطاعهههههات مهههههع باالتصهههههال تطهههههور-

 . العمومية المنفعة ألجل المالحة المياه من والمعادن األمالح

 ميهههههاه تحليهههههة منشهههههآت وانجهههههاز دراسهههههة ببهههههرام  المعنيهههههة والهيئهههههات القطاعهههههات مهههههع باالتصهههههال تبهههههادر-
 .  ذل  وتتابع المالحة المياه من عادنوالم األمالح ونزع البحر

 الميههههههاه مههههههن والمعههههههادن األمهههههالح ونههههههزع البحههههههر ميهههههاه تحليههههههة تطههههههوير إلههههههى يرمهههههي عمههههههل بكههههههل تبهههههادر-
 . بذل  وتقوم المالحة

 ميههههاه تحليههههة منشههههآت مههههن الناتجههههة الفرعيههههة المههههواد بتثمههههين المعنيههههة القطاعههههات مههههع باالتصههههال تبههههادر-
 .ذل  في وتساهم تطبيقه على والسهر المالحة مياهال من والمعادن األمالح ونزع البحر

 الميههههههاه مههههههن والمعههههههادن األمههههههالح ونههههههزع البحههههههر ميههههههاه تحليههههههة لمنشههههههآت العههههههادي السههههههير علههههههى تسهههههههر-
 . المالحة
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 مههههههن والمعههههههادن األمههههههالح ونههههههزع البحههههههر ميههههههاه تحليههههههة اسههههههتعمال ورخصههههههة االمتيههههههاز عمليههههههات تتههههههابع-
 : فرعية مديريات( 3) ثالث ،وتضم تنفيذها وتراقب المالحة المياه

 :  يأتي بما تكلفو البحر مياه لتحلية الفرعية المديرية-4-1
 . وتنفذه وتحدده به وتقوم البحر مياه تحلية لتطوير الدراسات ببرنام  تبادر-
 . البحر مياه تحلية تطوير مجال في تفكير بكل تبادر-
 قصهههههههد وتنفهههههههذه فيهههههههه وتشهههههههار  البحهههههههر ميهههههههاه تحليهههههههة لتطهههههههوير لتطهههههههوير األولويهههههههة ذا البرنهههههههام  تحهههههههدد-

 . والسقي للشرب الصالحة بالمياه التزويد
 وتسهههههر البحههههر ميههههاه تحليههههة منشههههآت وانجههههاز دراسههههة مجههههال فههههي التقنههههي التنظههههيم إعههههداد فههههي تسههههاهم-

 . تطبيقه على
 .البحر مياه لتحلية القاعدية المنشآت وانجاز دراسات برام  وتقيم تتابع-
 : يأتي بما ،وتكلف المالحة المياه من المعادن نزع يرلتطو  الدراسات ببرنامج تبادر-4-2
 . وتنفذه وتحدده به وتقوم المالحة المياه من المعادن نزع لتطوير الدراسات ببرنام  تبادر-
 .  المالحة المياه من المعادن نزع تطوير مجال في تفكير بكل تبادر-
 المالحههههههة الميههههههاه مههههههن المعههههههادن عنههههههز  لتطههههههوير وتنفههههههذه فيههههههه وتشههههههار  األولويههههههة ذات البرنههههههام  تحههههههدد-

 .  والسقي للشرب الصالحة بالمياه والتزويد
 الميهههههاه مهههههن المعهههههادن نهههههزع منشهههههآت وانجهههههاز دراسهههههة مجهههههال فهههههي التقنهههههي التنظهههههيم إعهههههداد فهههههي تسهههههاهم-

 .  المالحة
 . المالحة المياه من المعادن لنزع القاعدية المنشآت وانجاز دراسات برام  وتقيم تتابع-

 :  يأتي بما ،وتكلف االمتياز لمتابعة الفرعية المديرية -4-3
 للمقههههههههاييس االسههههههههتعماالت مختلههههههههف حسههههههههب المعنيههههههههة القطاعههههههههات مههههههههع باالتصههههههههال وتحههههههههدد تقتههههههههرح-

نتههههاج وحشههههد تحويههههل لمنشههههآت والشههههروط التقنيههههة واألنظمههههة  والمعههههادن األمههههالح ونههههزع المحههههالة الميههههاه وا 
 .  المالحة المياه من

 تحليهههههة منشهههههآت عهههههن الناتجهههههة الفرعيهههههة المهههههواد بتثمهههههين ، معنيهههههةال القطاعهههههات مهههههع باالتصهههههال تبهههههادر-
 .  المالحة المياه من والمعادن األمالح ونزع البحر مياه
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نتههههههاج وحشههههههد تحويههههههل هياكههههههل تبعيههههههة علههههههى تسهههههههر-  والمنزوعههههههة المالحههههههة والميههههههاه المحههههههالة الميههههههاه وا 
 .  بذل  المرتبط المسح وتعد الوطنية لألمال  العادية غير المعادن

 مهههههن والمعهههههادن األمهههههالح ونهههههزع البحهههههر ميهههههاه تحليهههههة لمنشهههههآت االمتيهههههاز شهههههروط دفهههههاتر وتراقهههههب تعهههههد-
 . المالحة المياه

 الميههههاه مههههن والمعههههادن األمههههالح ونههههزع البحههههر ميههههاه تحليههههة اسههههتعمال ورخصههههة امتيههههاز عمليههههات تتههههابع-
 .  الوصاية تحت المؤسسات مع تنفيذها ومراقبة المالحة

 مهههههن والمعهههههادن األمهههههالح ونهههههزع البحهههههر ميهههههاه لتحليهههههة القاعديهههههة نشهههههآتالم امتيهههههاز عقهههههود وتقهههههيم تتهههههابع-
 . المالحة المياه

ـــــة -5 ـــــد مديري ـــــاه التزوي  بمههههها المعنيهههههة الهياكهههههل مهههههع باالتصهههههال تكلهههههفو, للشـــــرب الصـــــالحة بالمي
 :  يأتي
 وتوزيهههههههع بإنتهههههههاج الخاصهههههههة العموميهههههههة الخدمهههههههة إصهههههههالح وتنفيهههههههذ مسهههههههار حهههههههول دراسهههههههة بكهههههههل تبهههههههادر-

 .المياه
 وتتابعههههههه اختصاصهههههها مجههههههال يحكهههههم تقنههههههي أو تنظيمهههههي أو تشههههههريعي طهههههابع ذي إجههههههراء بكهههههل تبهههههادر-

 . تنفيذه وتراقب
 . المائية للموارد العقالني االستعمال على تسهر-
 . المياه وتوزيع إنتاج وهياكل القاعدية للمنشآت العادي السير على تسهر-
 التزويههههد منشههههآت واسههههتغالل زوانجهههها دراسههههة مجههههال فههههي التقنههههي التنظههههيم ومتابعههههة إعههههداد فههههي تشههههار -

 .بالمياه
 الميههههههههاه مههههههههن والصههههههههناعة السههههههههكان حاجههههههههات تغطيههههههههة لضههههههههمان تنفيههههههههذها الواجههههههههب األعمههههههههال تحههههههههدد- 

 .للشرب الصالحة
 .وتوزيعها والصناعية المنزلية المياه إنتاج ومنشآت شبكات وصيانة استغالل مقاييس تحدد-
 وتوزيعهههههههها الميهههههههاه باسهههههههتغالل المكلفهههههههة ، للهههههههوزارة التابعهههههههة الهيئهههههههات وتطهههههههور نشهههههههاط وتراقهههههههب تتهههههههابع-

 :  فرعية مديريات( 3) ثالث ،وتضم
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 : يأتي بما وتكلف: الماء لتنمية الفرعية المديرية-5-1
 وتوزيهههههع وشهههههبكات منشهههههآت وانجهههههاز دراسهههههة مجهههههال فهههههي وتتابعهههههه التقنهههههي التنظهههههيم إعهههههداد فهههههي تشهههههار -

 . احترامه على والسهر المياه
 الحضهههههرية التجمعهههههات فهههههي الميهههههاه توزيهههههع وشهههههبكات منشهههههآت جهههههازان دراسهههههات بهههههرام  وتراقهههههب تتهههههابع-

 .  الصناعية المناطق في للوحدات المخصصة تل  وكذا والريفية
 المنزلهههههههههي لالسههههههههتعمال المهههههههههاء مههههههههن واالحتياجهههههههههات المقههههههههاييس بتحديهههههههههد المتعلقههههههههة بالدراسهههههههههات تقههههههههوم-

 . والصناعي
 :  يأتي بما وتكلف والمراقبة لالستغالل الفرعية المديرية-2-
 .  تنفيذه وتراقب وتتابعه اختصاصها مجال يحكم تقني طابع ذي إجراء بكل تبادر-
 .  بالمياه للتزويد العمومية الخدمة بامتياز المتعلقة الشروط دفاتر وتراقب تعد-
 .  المياه لتوزيع العمومية الخدمة تسيير بتحسين تتعلق سياسة كل تنفذ-
عهههههداد الوطنيههههة األمههههال  إلههههى الختصاصهههههها التابعههههة للههههري القاعديههههة المنشهههههآت تبعيههههة علههههى تسهههههر-  وا 

 .  بذل  المرتبط المسح
 . بتحينه وتقوم اختصاصها بمجال يتعلق إعالميا نظاما تنش -

 :  يأتي بما تكلفالمياهو القتصاد الفرعية المديرية -5-3
 والميهههههههههههاه للشهههههههههههرب الصهههههههههههالحة بالميهههههههههههاه التزويهههههههههههد أنظمهههههههههههة تجديهههههههههههد بهههههههههههرام  إعهههههههههههداد فهههههههههههي تسهههههههههههاهم-

 .متابعتها ة،وتضمنالصناعي
 العموميهههههة بالخدمهههههة المرتبطهههههة واألتهههههاوى التسهههههعير عناصهههههر ، المعنيهههههة الهيئهههههات مهههههع باالتصهههههال تعهههههد-

 . الصناعية والمياه للشرب الصالحة بالمياه للتزويد
 كيفيههههههات وكههههههذا البشههههههري لالسههههههتهال  الموجههههههه المههههههاء نوعيههههههة معههههههايير المعنيههههههة الهيئههههههات مههههههع تحههههههدد-

 .المطابقة مراقبة
 فههههي الميههههاه اسههههتعمال ترشههههيد إلههههى الراميههههة والتحسيسههههية اإلعالميههههة والنشههههاطات التههههدابير بكههههل تبههههادر- 

 . والصناعي البشري االستهال 
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 :  يأتي بما تكلفو التطهير مديرية- 6
 .بذل  ،وتقوم للتطهير العمومية الخدمة تحسين وتنفيذ تسيير حول ودراسة تفكير بكل تبادر-
 المائيهههههة المهههههوارد حمايهههههة الهههههى يرمهههههي عمهههههل بكهههههل المعنيهههههة والهياكهههههل المصهههههالح مهههههع باالتصهههههال تبهههههادر-

 . عليها والمحافظة
 لتثمههههههههين ، المعنيههههههههة والقطاعههههههههات الهياكههههههههل مههههههههع بالشههههههههراكة واألشههههههههغال الدراسههههههههات بمشههههههههاريع تبههههههههادر-

 . الحضرية القذرة المياه تصفية محطات عن الناتجة االوحال
 تحسهههههبا األمطهههههار وميهههههاه القهههههذرة الميهههههاه اتإفهههههراز  وتطهيهههههر جمهههههع مجهههههال فهههههي الوطنيهههههة السياسهههههة تحهههههدد-

 .وتنفيذها المائية للموارد المدم  للتسيير
 التطهيههههر منشههههآت واسههههتغالل وانجههههاز دراسههههة ميههههدان فههههي التقنههههي التنظههههيم ومتابعههههة إعههههداد فههههي تسههههاهم-

 . تطبيقه على والسهر
 . القاعدية ومنشآته التطهير لشبكات العادي السير على تسهر-
 . للتطهير القاعدية المنشآت وانجاز الدراسات م برا وتراقب تتابع-
 . القذرة المياه افرازات تصفية وشروط وأنظمة معايير تقترح-
 . التصفية وأنظمة واألمطار القذرة المياه تجميع شبكات وصيانة استغالل معايير تحدد-
 تمههههههديريا( 3) ثههههههالث ،وتضههههههم الوصههههههاية تحههههههت الهيئههههههات وتطههههههور النشههههههاط وتراقههههههب وتنشههههههط توجههههههه-

 :  فرعية
 : يأتي بما وتكلف التطهير لتنمية الفرعية المديرية-6-1
 . التطهير وشبكات منشآت وانجاز دراسات برام  وتراقب تتابع-
 وشههههههههبكات منشههههههههآت وانجههههههههاز دراسههههههههة مجههههههههال فههههههههي ومتابعتههههههههه التقنههههههههي التنظههههههههيم إعههههههههداد فههههههههي تسههههههههاهم-

 .التطهير
 . بالتطهير الخاصة واالحتياجات المقاييس بتحديد المتعلقة بالدراسات تقوم-
 :  يأتي بما وتكلف التطهير لتسيير الفرعية المديرية-6-2
 . تنفيذه وتراقب ،وتتابعه اختصاصها مجال يحكم تقني طابع ذو إجراء بكل تبادر-
 .ونوعيتها المصفاة القذرة المياه إفراز مقاييس المعنية الهيئات مع باالتصال تحدد-
 .ذل  ،وتتابع القذرة المياه وتصفية جمع ومنشآت كاتشب وصيانة استغالل مقاييس تحدد-
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 واألتهههههاوى للتسهههههعير والماليهههههة القانونيهههههة العناصهههههر المعنيهههههة والهياكهههههل المصهههههالح مهههههع باالتصهههههال تقتهههههرح-
 .  بالتطهير المرتبطة

عهههههداد الوطنيههههة األمههههال  إلههههى الختصاصهههههها التابعههههة للههههري القاعديههههة المنشهههههآت تبعيههههة علههههى تسهههههر-  وا 
 .ذل ب المرتبط المسح

 .  وتحيينه اختصاصها بمجال يتعلق إعالميا نظاما تنش -

 : يأتي بما وتكلف التطهير مواد لتثمين الفرعية المديرية -6-3

 فههههههي وتسههههههاهم المعنيههههههة والقطاعههههههات الهيئههههههات مههههههع باالتصههههههال التطهيههههههر مههههههواد تطههههههوير بترقيههههههة تقههههههوم-
 .ذل 

 الناتجههههههة واألوحههههههال المصههههههفاة لقههههههذرةا الميههههههاه اسههههههتعمال بإعههههههادة يتعلقههههههان ودراسههههههة تفكيههههههر بكههههههل تبههههههادر-
 . ذل  وتنفذ التصفية أنظمة عن

 .تنفيذها وتراقب التطهير مواد استعمال بامتياز المتعلقة العمليات تتابع-

 : يأتي بما وتكلف الفالحي الري مديرية -7

 وتقهههههوم الميهههههاه وصهههههرف للسهههههقي العموميهههههة الخدمهههههة إصهههههالح وتنفيهههههذ سهههههير حهههههول دراسهههههة بكهههههل تبهههههادر-
 . بذل 

 الفالحههههههي الههههههري منشههههههآت وانجههههههاز دراسههههههة مجههههههال فههههههي التقنههههههي التنظههههههيم ومتابعههههههة إعههههههداد فههههههي تسههههههاهم-
 . واستغاللها

 . المياه وصرف للسقي القاعدية والمنشآت للشبكات العادي السير على تسهر-

 . ،وصيانتها المياه وصرف للسقي الموجهة والمنشآت الشبكات استغالل مقاييس تحدد-

 السهههههههقي مجهههههههال فهههههههي الفالحهههههههي الهههههههري سياسهههههههة المعنيهههههههة والهياكهههههههل مصهههههههالحال مهههههههع باالتصهههههههال تحهههههههدد-
 .المياه وصرف

 الوطنيهههههة والمخططهههههات التطهههههوير مخططهههههات إعهههههداد فهههههي المعنيهههههة الهياكهههههل مهههههع باالتصهههههال تسهههههاهم -
 . المياه وصرف السقي مجال في والجهوية
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 . المياه وصرف للسقي القاعدية المنشآت وانجاز الدراسات برام  وتراقب تتابع-

 الههههههههههري بنشههههههههههاط المكلفههههههههههة للههههههههههوزارة التابعههههههههههة الهيئههههههههههات وتطههههههههههور نشههههههههههاط وتراقههههههههههب وتنشههههههههههط توجههههههههههه-
 : فرعية مديريات( 3) ثالث الفالحي،وتضم

 :  يأتي بما ،وتكلف الكبرى للمساحات الفرعية المديرية-7-1

 . انجازها وتتابع السقي تقنيات وتطوير الشبكات مردودية لتحسين دراسة كل تباشر-

 وصهههههرف السهههههقي منشهههههآت وانجهههههاز دراسهههههة مجهههههال فهههههي التقنهههههي التنظهههههيم ومتابعهههههة داداعههههه فهههههي تسهههههاهم-
 . المياه

 مجههههال فههههي الههههري مخططههههات دراسههههات وتحيههههين إعههههداد فههههي المعنيههههة الهياكههههل مههههع باالتصههههال تشههههار -
 . المياه وصرف السقي

 المنهههههاطق فهههههي الميهههههاه وصهههههرف للسهههههقي القاعديهههههة المنشهههههآت وانجهههههاز الدراسهههههات بهههههرام  وتراقهههههب تتهههههابع-
 . كبرى كمساحات مصنفةال

 : يأتي بما وتكلف والمتوسط الصغير للري الفرعية المديرية-7-2

 . وتتابعها والمتوسط الصغير الري تطوير ببرام  تبادر-

 الصههههههغير الههههههري تنميههههههة سياسههههههة اعههههههداد فههههههي المعنيههههههة والقطاعههههههات الهياكههههههل مههههههع باالتصههههههال تشههههههار -
 . والمتوسط

 .والمتوسط الصغير الري منشآت وانجاز دراسة مجال في التقني التنظيم تتابع-

 :  يأتي بما تكلفو الفالحي الري الستغالل الفرعية المديرية -7-3

 .عليها والحفاظ وصيانتها المياه وصرف السقي لمنشآت التقنية المراقبة تضمن-

 المسهههههههح واعهههههههداد الوطنيهههههههة االمهههههههال  الهههههههى التابعهههههههة للهههههههري القاعديهههههههة المنشهههههههآت تبعيهههههههة علهههههههى تسههههههههر-
 .بذل  المرتبط

 . المياه وصرف السقي تسيير بإصالح تتعلق سياسة كل تنفذ-

 . بتحينه وتقوم اختصاصها بمجال يتعلق إعالميا نظاما تنش -
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 : يأتي بما ،وتكلف االقتصادية والشؤون التخطيط المديرية-8

 . واالستثمارات للمشاريع التخطيط بمهمة المتعلقة العامة الدراسات تعد-

 . وتنسقها واالستثمارات للمشاريع طيطالتخ اشغال تعد-

 .الوصاية تحت والهيئات الهياكل عن الصادر االولوية ذي البرنام  اقتراحات ملخص تعد-

 . القطاعية والمخططات الدراسات في تشار -

 . الدورية الحصائل وتعد البرام  انجاز متابعة تضمن-

 مهههههديريات( 4) اربهههههع ،وتضهههههم والتخطهههههيط بالماليهههههة المكلفهههههة المعنيهههههة المصهههههالح مهههههع االتصهههههال تضهههههمن-
 :  فرعية

 : يأتي بما وتكلف واإلحصائيات للتخطيط الفرعية المديرية-أ

 . البرام  بتنفيذ المتعلقة والمالية المادية الحصائل تعد-

 .الضرورية واالستثمارات المبرمجة للمشاريع السنوات والمتعددة السنوية المخططات تعد-

 . تنفيذها وتراقب قيمهاوت المخططات هذه تتابع-

 .بالقطاع المرتبط الظرف حول دورية مذكرات وتنشر تحضر-

عتمادات البرام  رخص من الحاجات توجد-  . متابعتها وتضمن الدفع وا 

 وتضهههههههمن القطهههههههاع تههههههههم التهههههههي االحصهههههههائي الطهههههههابع ذات االقتصهههههههادية المعطيهههههههات وتعهههههههال  تجمهههههههع-
 . توزيعها

 . لقطاعا بنشاط المتعلقة اإلحصائيات تمركز-

 : يأتي بما وتكلف والتمويالت االقتصادية للدراسات الفرعية المديرية-ب

 . االقتصادي الطابع ذات الدراسات المعنية الهياكل مع باالتصال تعد-

 . للتمويالت الخاضعة للمشاريع التقييمية الدراسات المعنية، الهياكل مع باالتصال تعد-

 . اوتتابعه الخاص التخصيص حسابات تسير-



للـدراسة المنهجــية اإلجراءات                       الـرابع الفصــل  

 

279 
 

 . المالية الحصائل وتعد تنفيذها وتقيم القرض اتفاقات تتابع-

 : يأتي بما ،وتكلف البيئة برام  لمتابعة الفرعية المديرية -ج  

 . تنفيذها وتراقب وتقيمها التنمية مخططات تتابع-

 . الوصاية تحت الهيئات عن الصادرة البرام  اقتراحات ملخص تعد-

 . القطاع لنشاط الجوهرية يةالبيئ المؤشرات وتتابع تعد-

 . المقبولة البرام  انجاز متابعة تتولى-

 . البرام  بتنفيذ المتعلقة المالية الحصائل تعد-

 : يأتي بما وتكلف المؤسسات ومتابعة لتنشيط الفرعية المديرية -د

 مجهههههال فهههههي القطاعيهههههة السياسهههههة عناصهههههر المعنيهههههة والهيئهههههات القطاعهههههات مهههههع باالتصهههههال وتنفهههههذ تعهههههد -
 . للري القاعدية المنشآت مجال في واالنجاز للدراسات الوطنية الطاقات طويرت

 وزارة لوصههههههاية التابعههههههة العموميههههههة الدراسههههههات ومكاتههههههب والهيئههههههات المؤسسههههههات قههههههدرات تطههههههوير علههههههى-
 . المائية الموارد

 العموميههههة الدراسههههات ومكاتههههب والهيئههههات المؤسسههههات ومراقبههههة متابعههههة فههههي أفضههههل تحكههههم علههههى سهههههر-
 . المائية الموارد لقطاع ةالتابع

 . المائية الموارد قطاع في االنجاز مؤسسات تنافسية تطوير على تعمل-

 . استعجاليه أو استثنائية حاالت في االنجاز وسائل تجند-

 .وتطهيرها المؤسسات تحسين المتضمن العمل ومخططات التدابير وتنفيذ إعداد في تشار -

 تههههدعم قههههد التههههي الشههههراكة أشههههكال كههههل تنفيههههذ اجههههل مههههن تالمؤسسهههها ومبههههادرات فههههرص وتههههدعم تشههههجع-
 .االقتصادية والنجاعة المهني التحكم

 . بتحيينه وتقوم القطاعي اإلعالم نظام إطار في معطيات بن  تنش -
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 :  يأتي بما ،وتكلف والمنازعات القانونية والشؤون التنظيم مديرية -9

 المتعلقهههههة والتنظيميهههههة التشهههههريعية النصهههههوص عمشهههههاري المعنيهههههة الهيئهههههات مهههههع باالتصهههههال وتعهههههد تبهههههادر -
 . بالقطاع

 بهههههها يبهههههادر التهههههي النصهههههوص بمشهههههاريع المتعلقهههههة والتلخهههههيص والتنسهههههيق األعهههههداد أشهههههكال بكهههههل تقهههههوم-
 . القطاع

 وتتههههههههابع القطههههههههاع تهههههههههم والتههههههههي الخاصههههههههة والتنظيميههههههههة التشههههههههريعية النصههههههههوص توزيههههههههع علههههههههى تسهههههههههر-
 .تنفيذها

 . للقطاع التابعة المهنية النشاطاتب المتعلق التنظيم تطبيق على تسهر-

 . بالقطاع المتعلقة المنازعات قضايا وتابع تدرس-

 : فرعية مديريات( 3) ثالث ،وتضم قطاعية أهمية ذات صفقة كل مراقبة تضمن-

 : يأتي بما وتكلف القانونية والشؤون للتنظيم الفرعية المديرية-9-1

 . والتنظيمية التشريعية لنصوصا إعداد في األخرى القطاعات مع وتساهم تدرس-

 .إعدادها تم التي النصوص مشاريع المعنية الهيئات مع باالتصال وتمركز تدرس-

 .األخرى القطاعات طرف من المقترحة النصوص مشاريع تدرس-

 . القانوني المجال في الهيئات أشغال تنسق-

 ذات الملفهههههههات سهههههههةدرا ميهههههههدان فهههههههي الممركهههههههزة غيهههههههر والمصهههههههالح الوصهههههههاية تحهههههههت الهيئهههههههات تسهههههههاعد-
 .القانوني الطابع

 . للقطاع التابعة المهنية بالنشاطات المتعلق التنظيم تطبيق على تسهر-

 . بالمياه المتعلق القانون تطبيق مجال في اإلجراءات احترام على تسهر-

 . ذل  في وتشار  القطاع بها يبادر التي القانونية المطابقة بالمهام تقوم-
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 : يأتي بما تكلفو للمنازعات يةالفرع المدرية –9-2

 وهيئهههههات الوطنيهههههة المحهههههاكم أمهههههام تسهههههويتها حتهههههى للقطهههههاع التابعهههههة المنازعهههههات قضهههههايا وتتهههههابع تهههههدرس-
 .الدولية التحكيم

 المنازعههههههات قضههههههايا متابعههههههة فههههههي للوصههههههاية التابعههههههة والمؤسسههههههات الممركههههههزة غيههههههر المصههههههالح تسههههههاعد-
 .لذل  دوريا تقييما وتعد الختصاصها التابعة

 : يأتي بما تكلفو العمومية للصفاقات الفرعية المدرية – 9-3

 .العمومية الصفاقات تنظيم في عليها المنصوص القواعد تطبيق على تسهر -

 الشههههههروط دفههههههاتر مشههههههاريع وبرمجههههههة باسههههههتالم المرتبطههههههة الماديههههههة المهههههههام ومجمههههههوع األمانههههههة تضههههههمن-
 . للصفاقات القطاعية ةاللجن لدى المودعة والمنازعات والطعون والمالحق والصفاقات

 : يأتي بما تكلفو اإلعالمية واألنظمة اآللي اإلعالم مديرية-10

 .وتضعها تطورها ،وتتابع قطاع في المطبقة واالتصال لإلعالم القاعدية المنشآت تنسق-

 .وتضعها المعلومات وتبادل االتصال أرضيات تطور-

 .ونشرها وتطويرها القطاع ةبأنشط المتعلقة اآللي اإلعالم تطبيقات اقتناء تضمن-

 . واألرشيف الوثائق تسيير وحسن حفظ على تسهر-

 مهههههههديريات( 3) ثهههههههالث للوزارة،وتضهههههههم الخارجيهههههههة الهياكهههههههل مهههههههع المعلومهههههههات تبهههههههادل تسهههههههيير تضهههههههمن-
 : فرعية

 : يأتي بما تكلفو: اآللي اإلعالم لشبكات الفرعية المدرية-10-1

 غيههههههر بالمصههههههالح للههههههوزارة المركزيههههههة الهياكههههههل تههههههربط التههههههي اآللههههههي اإلعههههههالم شههههههبكات وضههههههع تضههههههمن-
 .الوصاية تحت المؤسسات وكذا الممركزة

 . وأمنها اآللي اإلعالم أنظمة تناسق تضمن-

 .وتديرها بالوزارة الخاصة اآللي اإلعالم شبكات تسيير-
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 : يأتي بما وتكلف: والتطوير المعطيات لتسيير الفرعية المديرية -10-2

 .وتنفيذها القطاع بنشاطات المتعلقة اآللي اإلعالم طبيقاتوت المعطيات قواعد تعد-

 وسهههههائل وضهههههع علهههههى وتسههههههر المعلومهههههة إلنتهههههاج الضهههههرورية المعلومهههههات جمهههههع قنهههههوات وتهههههنظم تحهههههدد-
 .نشرها

 .تأمينها على وتسهر بالوزارة الخاصة المعطيات قواعد تدير-

 : يأتي بما تكلفو واألرشيف للوثائق الفرعية المدرية – 10-3

 .القطاع أرشيف تسيير نتضم-

 الممركههههههههههزة غيههههههههههر المصههههههههههالح علههههههههههى األرشههههههههههيف بتسههههههههههيير المتعلقههههههههههة واألنظمههههههههههة النصههههههههههوص تههههههههههوزع-
 .الوصاية تحت العمومية والمؤسسات

 وتعالجهههههها واإلحصهههههائي واالقتصهههههادي والعلمهههههي التقنهههههي الطهههههابع ذات والمعلومهههههات المعطيهههههات تجمهههههع-
 .وتوزعها وتحفظها

 التطبيقههههههات توحيههههههد علههههههى وتسهههههههر بترقيتههههههه وتقههههههوم للوثههههههائق اإللكترونههههههي التسههههههيير اسههههههتعمال تطههههههور-
 .الوثائقية بالتقنيات المتعلقة والبرام 

 :يأتي بما تكلفو والتكوين البشرية الموارد تثمين مديرية-11

 . وتثمينها وترقيتها للقطاع البشرية الموارد تسيير سياسة وتنفذ تقترح-

 فهههههههههي المسهههههههههتوى وتحسهههههههههين التكهههههههههوين مجهههههههههال فهههههههههي الوطنيهههههههههة سياسهههههههههية توجيههههههههههات وتجسهههههههههد تكيهههههههههف-
 :فرعيتين( 2) مدريتين برام ،وتظم

 :يأتي بما تكلفو البشرية الموارد وتثمين لتسيير الفرعية المدرية - 11-1

 .المسطرة األهداف حسب وتنفيذها فالقطاع البشرية موارد تسيير سياسة تحدد-

 .للمستخدمين الداخلية للترقية المهنية االمتحانات وتنظم تخطط-

 .وتطويرها تطبيقها وتتابع بالمستخدمين المتعلقة التنظيمية النصوص إعداد في تشار -

 . المهني مسارهم وتتابع المستخدمين وتسير توظف-
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 .تحيينه وتقوم والقدرات الكفاءات بتقديم القطاع بمستخدمي خاصة معطيات بن  تكون-

 .القطاع مستخدمي وترقية تسيير سياسة وتنفذ تقترح-

 : يأتي بما تكلفو: للتكوين الفرعية المديرية -11-2

 .ذل  بترقية وتقوم والبيئة بالمياه المتعلقة الحرف في المستوى وتحسين بالتكوين تبادر-

 القطههههههاع تهههههههم التههههههي التكههههههوين وبههههههرام  مخططههههههات إعههههههداد فههههههي المتخصصههههههة الهيئههههههات مههههههع تشههههههار -
 .وتنفذها

 . ةالوصاي تحت المؤسسات نشاطات وتقييم متابعة تضمن-

 : يأتي بما تكلفو: التعاون مديرية -12

 .األطراف والمتعددة الثنائية العالقات متابعة في المعنية، الهيئات مع باالتصال تساهم-

 والبيئيهههههة المائيهههههة المهههههوارد مجهههههال فهههههي البحهههههث تطههههوير فهههههي المعنيهههههة القطاعهههههات مهههههع بالتشهههههاور تسههههاهم-
 .الدولية الهيئات مع

 فهههههههي المتخصصههههههة والدوليهههههههة الجهويههههههة الهيئهههههههات نشههههههاطات فهههههههي القطههههههاع مشهههههههاركة وتنسههههههق تحضههههههر-
 :فرعيتين( 2) مديريتين والبيئة،وتضم المائية الموارد مجاالت

 :يأتي بما تكلفو األطراف المتعدد للتعاون الفرعية المديرية – 12-1

 المتعلقهههههة الوطنيهههههة السياسهههههة فهههههي االهتمهههههام ذات المحهههههاور المعنيهههههة القطاعهههههات مهههههع باالتصهههههال تحهههههدد-
 .تنفيذها في وتساهم اعبالقط

 المائيههههههة المههههههوارد ميههههههادين فههههههي والجهويههههههة الدوليههههههة الهيئههههههات مههههههع التعههههههاون ومجههههههاالت محههههههاور تعههههههرف-
 .والبيئة

 طههههههههرف مههههههههن الممنههههههههوح الخههههههههارجي التمويههههههههل فههههههههرص المعنيههههههههة، القطاعههههههههات مههههههههع باالتصههههههههال تعههههههههرف-
 .الدولية الهيئات

 تعنهههههههي التهههههههي بالميهههههههادين الخاصهههههههة األطهههههههراف المتعهههههههددة اللقهههههههاءات فهههههههي القطهههههههاع مشهههههههاركة تحضهههههههر-
 .القطاع
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 .القطاع بها يبادر التي األطراف المتعددة والمتبادالت التعاون وبرام  ومشاريع أعمال تقيم-

 .التعاون هيئات لدى وكذا المشاريع في المشتركة اللجان في القطاع تمثل-

 :يأتي بما وتكلف الثنائي للتعاون الفرعية المدرية -2-

 علهههههى الحصهههههول ومنافهههههذ البحهههههث مجهههههال فهههههي عمهههههل بكهههههل المعنيهههههة لقطاعهههههاتا مهههههع باالتصهههههال تبهههههادر-
 .والبيئة المائية الموارد بميادين الخاصة والبرام  للمشاريع الخارجية التمويالت

 أجهههههل مهههههن والبهههههرام  والمشهههههاريع األعمهههههال كهههههل وتقتهههههرح الثنهههههائي التعهههههاون ومجهههههاالت محهههههاور تعهههههرف-
 .والبيئة المائية ردالموا ميادين في الثنائي للتعاون وطنية سياسة

 بهههههها يبهههههادر التهههههي والبهههههرام  المشهههههاريع وتقيهههههيم الثنهههههائي للتعهههههاون الوطنيهههههة البهههههرام  تنفيهههههذ فهههههي تسهههههاهم-
 .القطاع

 .المشتركة الثنائية اللجان في القطاع تمثل-

 :يأتي بما وتكلف العامة والوسائل الميزانية مديرية-13

 المركزيهههة اإلدارة مصهههالح حاجهههات بتلبيهههة يتصهههل عمهههل بكهههل المعنيهههة الهياكهههل مهههع باالتصهههال تقهههوم-
 .والمادية المالية الوسائل إلى الممركزة غير والمصالح

 المركزيههة عيههر الوسههائل غيههر ولمركزيههة اإلدارة تسههيير اعتمههادات مجههال فههي الحاجههات تقههّيم-
 .الممركزة غير والمصالح

 التابعهههههة والهيئهههههات لممركهههههزة اغيهههههر  والمصهههههالح لمركزيههههةا اإلدارة فهههههي والتجهيهههههز التسهههههيير ميزانيتهههههي تنفههههذ-
 .للقطاع

 جهههههههرد ومسههههههه  واسهههههههتغاللها المركزيهههههههة لهههههههإلدارة التابعهههههههة والمنقولهههههههة العقاريهههههههة الممتلكهههههههات بجهههههههرد تقهههههههوم-
 :فرعيتين (2) مديريتين الممركزة،وتضم غير للمصالح التابعة العقارية الممتلكات

  :يأتي بما وتكلف والمحاسبة للميزانية الفرعية المديرية 13-1-

 الميزانيهههههههههة وتسهههههههههيير المركزيهههههههههة اإلدارة مسهههههههههتخدمي لصهههههههههالح اجتمهههههههههاعي عمهههههههههل كهههههههههل بترقيهههههههههة تقهههههههههوم-
  .بها المرتبطة



للـدراسة المنهجــية اإلجراءات                       الـرابع الفصــل  

 

285 
 

 الممركههههههههزة غيههههههههر والمصههههههههالح المركزيههههههههة اإلدارة ميزانيههههههههة وتحّضههههههههر النفقههههههههات تقههههههههديرات وتقتههههههههرح تقههههههههّيم-
 .وتنفذها العمومية ولمؤسسات

 .التجهيز ميزانية في الممركزة العمليات لكل والدفع االلتزام إجراءات تنفذ-

 . االستهالكات تطور وتحلل تنفيذها وتراقب التسيير اعتمادات توزع-

 . للقطاع التابعة الممركزة غير المصالح لتسيير الدفع اعتمادات تفوض-

   279  :يأتي بما تكلفو والممتلكات العامة للوسائل الفرعية المديرية-13-2

 .اقتناءها وتضمن واللوازم األثاثو  العتاد إلى المركزية اإلدارة حاجات تضبط-

 تطبيههق وكههذا المركزيههة لههإلدارة التابعههة والعقاريههة المنقولههة األمههال  وصههيانة تسههيير تضههمن-
  . المقررة األمن تدابير جميع

 . بها المعمول والتنظيمية التشريعية األحكام وجب-

 .والتنقالت والندوات للمحاضرات المادي التنظيم تضمن-

 . وصيانتها المركزية اإلدارة سيارات يرةحظ تسيير تضمن-

 .للقطاع التابعة الممركزة غير للمصالح العقارية الممتلكات جرد تمس -

 : الزماني المجال-3
عهههههههداد الموضهههههههوع اختيهههههههار مهههههههن بهههههههدءا البحهههههههث يسهههههههتغرقها التهههههههي الفتهههههههرة بهههههههه ويقصهههههههد  خطهههههههة وا 

عهههههداد المنهجيهههههة والخطهههههوات اإلجهههههراءات بتحديهههههد مهههههرورا,  البحهههههث  مجهههههاالت واختيهههههار البحهههههث أدوات وا 
 .  280البحث تقرير وكتابة وتحليلها البيانات جمع إلى وصوال الدراسة

 إعهههههههداد بعهههههههد العلمهههههههي البحهههههههث إعهههههههداد مراحهههههههل مهههههههن مرحلهههههههة ثهههههههاني الميدانيهههههههة الدراسهههههههة تعتبهههههههر
 2011 نهههههوفمبر مهههههن الدراسهههههة ههههههذه فهههههي انجهههههازه مهههههدة دامهههههت األخيهههههر ههههههذا للدراسهههههة النظهههههري الجانهههههب

                                                           
 اإلدارة تنظيم يتضمن والذي 2016 سنة مارس 01 له ههوالموافق1437 عام األولى جمادى 21 في المؤر  89-16 رقم التنفيذي المرسوم279

 .البيئة و المائية ردالموا لوزارة المركزية

 

 . 41 ص 2000 الجزائر, الحديث الكتاب دار,  التربوي البحث مناهج, الرشدي صالح بشر280
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 فهههههي والميهههههداني النظهههههري الجهههههانبين بهههههين البحهههههث فهههههي المهههههزج يهههههتم وأحيانههههها 2013 نهههههوفمبر غايهههههة إلهههههى
 .الفترات نفس

 المنهجهههههي اإلطهههههار إعهههههداد مهههههن بهههههدا بهههههه والعمهههههل التحضهههههير بهههههدأت فقهههههد الميهههههداني الجانهههههب أمههههها
 فيهههههها تمهههههت التهههههي الفتهههههرة تقسهههههيم يمكهههههن إذ,  الدراسهههههة نتهههههائ  إلهههههى وصهههههوال وتحليلهههههها البيانهههههات جمهههههع ثهههههم
 :التالية حلالمرا إلى الدراسة هذه
 : األولى المرحل-أ

 فههههههي والمتمثههههههل دراسههههههته المههههههراد مجتمههههههع لمعظههههههم اكتشههههههاف فتههههههرة وهههههههي االسههههههتطالعية المرحلههههههة
 أساسهههههههية بمعطيهههههههات للتهههههههزود منههههههها محاولهههههههة المتكهههههههررة االسهههههههتطالعية الزيهههههههارات إن ،حيهههههههث البيئهههههههة وزارة

 شههههههههاطاتوالن واألعمههههههههال بالنشههههههههأة خاصههههههههة معلومههههههههات خاصههههههههة والبحههههههههث االنطههههههههالق فههههههههي لمسههههههههاعدتنا
 الهامههههههة الخطههههههوات مههههههن بالعديههههههد القيههههههام تههههههم المرحلههههههة هههههههذه فههههههي واالسههههههتراتيجيات واألهههههههداف واآلليههههههات
 للدراسهههههههة مبدئيهههههههة خطهههههههة إعهههههههداد فيهههههههها تهههههههم والتي,الالحقهههههههة للمراحهههههههل وأساسهههههههية مهمهههههههة تعتبهههههههر والتهههههههي

 إعهههههداد,  المتبهههههع والمهههههنه  الدراسهههههة مجهههههاالت تحديهههههد للدراسهههههة المنهجيهههههة اإلجهههههراءات تضهههههمنت الميدانيههههة
 . اإلحصائية المعالجة أساليب وتحديد البيانات جمع أدوات
 :  الثانية المرحلة-ب
 الههههههذكر السههههههالفة المؤسسههههههات هههههههذه عههههههن المههههههأخوذة للمعلومههههههات وتههههههدقيق مراجعههههههة مرحلههههههة هههههههي  

 إلهههههى النهههههزول بعهههههد ،وههههههذا االسهههههتبيان واسهههههتمارة المقابلهههههة لهههههدليل والمحتهههههوى البنهههههاء صهههههدق مهههههن والتأكهههههد
 البيئهههههة بهههههوزارة المصهههههالح رؤسهههههاء مهههههع المقابلهههههة دليهههههل وبتطبيهههههق عرضههههههم لخهههههال ومهههههن الدراسهههههة ميهههههدان
 بههههالجزائر الههههوزارة مقههههر إلههههى الههههذهاب إمكانيههههات حسههههب( 03) سههههنوات ثههههالث طيلههههة مختلفههههة فتههههرات فههههي

مكانيههههة العمههههل وظههههروف العاصههههمة  ورغههههم األحيههههان مههههن كثيههههر فههههي حيههههث بالمقابلههههة المعنيههههين تواجههههد وا 
 . الوزارة بمقر تواجدهم أو عملهم ظروف حسب ذل  يتعذر تهملمقابل الكبير والمجهود التنسيق

 فيمهههها المبحههههوثين إجابههههات وفههههق إجاباتههههه تنظههههيم المرحلههههة هههههذه فههههي تههههم فقههههد المقابلههههة دليههههل أمهههها
 الحهههههههالي البيئهههههههي الوضهههههههع لمعالجهههههههة الهههههههوزارة طهههههههرف مهههههههن المتبادلهههههههة واالسهههههههتراتجيات اآلليهههههههات يخهههههههص
 البيئيهههههة والصهههههحة البيئهههههة تههههههدد التهههههي بهههههالجزائر ةالبيئيههههه المشهههههاكل مهههههن لكثيهههههر حلهههههول إيجهههههاد ومحاولهههههة
 .للمواطن
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 :  المنهج: ثانيا
 :الدراسة منهج-1

 نحهههههوى الفكهههههر توجيهههههه العلميهههههين والبحهههههث النظهههههر مجهههههاالت فهههههي المهمهههههات أصهههههعب مهههههن لعهههههل 
 إنتههههههاج صههههههيرورة علههههههى تههههههأثير مههههههن للمههههههنه  لمهههههها نظههههههرا وذلهههههه  والمقاربههههههة والتحليههههههل المنهجيههههههة الزاويههههههة
 حقهههههل منهههههها وخاصهههههة العلميهههههة الحقهههههول كافهههههة وفهههههي تطبيقيههههها أو نظريههههها علمهههههي بحهههههث أي فهههههي المعرفهههههة
 يسهههههههلكه الهههههههذي والمهههههههنه  الطريهههههههق يفهههههههرض الهههههههذي ههههههههو الدراسهههههههة موضهههههههوع كهههههههان ولمههههههها,االجتماع علهههههههم

 الدراسههههههة تسههههههاؤالت علههههههى اإلجابههههههة أجههههههل ومههههههن الواقههههههع أرض علههههههى اإلشههههههكالية معالجههههههة فههههههي الباحههههههث
 الباحهههههث يؤههههههل طريهههههق إتبهههههاع مهههههن بهههههد ال دروسهههههة،الم الظهههههاهرة عهههههن دقهههههة أكثهههههر نتهههههائ  إلهههههى والوصهههههول

 البحهههههوث ضهههههمن الدراسهههههة ههههههذه تدخلمسهههههتقبال، لهههههه والتنبهههههؤ حاضهههههر اسهههههتثماره يمكهههههن معرفهههههي كهههههم إلهههههى
 .معينة بظاهرة المرتبطة الحقائق بدراسة تهتهم التي الوصفية االستكشافية

 معتمههههههدة الدراسههههههة محههههههل الظههههههاهرة خصههههههائص تحليههههههل إلههههههى الوصههههههفية البحههههههوث هههههههذه وتهههههههدف
 البحههههههث اإلشههههههكالية منههههههها انطلقههههههت التههههههي التسههههههاؤالت عههههههف لإلجابههههههة وتحليلههههههها الحقههههههائق جمههههههع لههههههىع

 البيئهههههههة حمايهههههههة فهههههههي الحكوميهههههههة المؤسسهههههههات دور ههههههههو بالدراسهههههههة نتناولهههههههه الهههههههذي والموضهههههههوع وأهدافهههههههه
 البيئههههههههي للوضههههههههع وتههههههههداركا ومعرفههههههههة البيئههههههههة حمايههههههههة علههههههههى وصههههههههية كهيئههههههههة البيئههههههههة وزارة واسههههههههتهداف
 تنطلهههههق إذ التحليلهههههي، الوصهههههفي المهههههنه  ههههههو الدراسهههههة ههههههذه فهههههي يتبهههههع مهههههنه  فانسهههههب لهههههذا المتهههههدهور،

 : ومحدد عام تساؤل من الدراسة هذه
  البيئهة؟ حمايهة في حكومية كهمؤسسة والبيئة  المائية الموارد وزارة دور ههو مها - 

 الوصههههفي المههههنه  أسههههلوب هههههو الموضههههوع لطبيعههههة اسههههتجابة المنههههاه  أكثههههر أن نههههرى هنهههها مههههن
بعادهههههها جوانبهههههها وتحليهههههل الدراسهههههة موضهههههوع ظهههههاهرة وصهههههف إلهههههى يههههههدف الهههههذي التحليلهههههي  المختلفهههههة، وا 
 وأسههههههبابها البحههههههث محههههههل البيئيههههههة المشههههههكالت مختلههههههف واقههههههع عههههههن لكشههههههفبا،281وكيفيهههههها كميهههههها وصههههههفا

 علههههههى والتههههههأثير المنشههههههأ المختلفههههههة األخطههههههار لتههههههدر  تعمههههههل وكيههههههف البيئههههههي واقههههههع علههههههى وانعكاسههههههاتها
 فههههي بالموضههههوع ارتبههههاط مههههن هلهههه لمهههها الوصههههفي المههههنه  السههههتخدام حاجههههةال جليهههها ،واتضههههحوالفرد البيئههههة
 .دقيقا تحليال وتحليلها البيانات وتصنيف المطلوبة الحقائق كشف ىلع قدرته

                                                           
 . 34 ص, 1997 مصر,  الشرق زهراء مكتبة , وتنفيذها الجتماعية وث البح تنظيم, ناصر سعيد281
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 منهجههههههها بوصهههههههفه الحالهههههههة دراسههههههة مهههههههنه  علههههههى أساسهههههها تعتمهههههههد منهجيههههههة مقاربهههههههة نتههههههوخى لههههههذا
 فهههههههي موجهههههههودة ههههههههي مهههههههاك المواقهههههههفو  الظهههههههواهرو  المتغيهههههههرات لكافهههههههة الهههههههدقيق الوصهههههههف علهههههههى يرتكهههههههز

 تتظمنهههههههها التهههههههي اإلشهههههههكالية تفسهههههههير علهههههههى للمسهههههههاعدة الشهههههههامل والتحليهههههههل الهههههههدقيق الوصهههههههف ماقهههههههع،ثالو 
 هههههههذه تحويههههههها التههههههي والههههههدالالت المعههههههاني اسههههههتخالص ومحاولههههههة حولههههههها المعلومههههههات وجمههههههع الدراسههههههة
 وصههههفا الواقههههع فههههي توجههههد كمهههها الظههههاهرة بدراسههههة يقههههوم الوصههههفي بها،فههههالمنه  التنبههههؤ أجههههل مههههن البيانههههات

 282.وكميا كيفييا عنه والتعبير دقيقا

 : في التوفيق من المنه  هذا خالل من تمكنا حيث-
 مهههههن لإلسههههتفادة األسههههاتذة بعههههض مههههع ومناقشههههتها الدراسههههة موضههههوع حههههول النظريههههة المعلومههههات جمههههع-

 عههههههن باإلجابههههههة للغايههههههات المحققههههههة الصههههههحيحة المنطلقههههههات صههههههوب البحههههههث لتوجيههههههه العلميههههههة خبههههههرتهم
 .اسةالدر  تساؤالت

 .الواقع في المتوفرة الميدانية البيانات بناء الدراسة لتساؤالت السليمة الصياغة في المساعدة-
 والمالحظهههههههههة المقابلهههههههههة فهههههههههي والمتمثلهههههههههة الدراسهههههههههة لموضهههههههههوع المناسهههههههههبة المنهجيهههههههههة األدوات اختيهههههههههار-

 .الوثائق أو والسجالت الرسمية واإلحصاءات والتقارير
 شههههههافية بنتههههههائ  للخههههههروج دقيقهههههها وصههههههفا ووصههههههفها الواقههههههع فههههههي هههههههي كمهههههها الميدانيههههههة البيانههههههات تحليههههههل-

 يتهههههابع علمهههههي مهههههنه  علهههههى ،بنهههههاء البيئهههههة حمايهههههة فهههههي البيئهههههة لهههههوزارة الفعلهههههي الهههههدور لكشهههههف للتسهههههاؤالت
 تعبههههر نظريههههة خلفيههههة أسههههاس علههههى يكههههون بههههل فههههراغ، مههههن يبنههههى ال العلههههم ألن ويدعمههههه البحههههث سههههيرورة

 .والبحث االنطالق أرضية عن
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 :الدراسة في المستخدمة المنهجية األدوات -ثالثا

 البيانهههههههات جمهههههههع ووسهههههههائل أدوات علهههههههى أنواعهههههههها اخهههههههتالف علهههههههى الدراسهههههههة منهههههههاه  تعتمهههههههد
 والوصههههول تسههههاؤالت مههههن أثههههاره مهههها علههههى لإلجابههههة دراسههههته فههههي الباحههههث بههههها يسههههتعين التههههي والمعلومههههات

 جمهههههع أدوات مهههههن مهههههايلي ثهههههةالباح اسهههههتخدمت لهههههذل  وتحقيقههههها, الدراسهههههة بمشهههههكلة المتعلقهههههة النتهههههائ  إلهههههى
 :البيانات

 

 :والوثائق السجالت-3-1
 محهههههاوره بعهههههض أو البحهههههث بموضهههههوع المتعلقهههههة البيانهههههات بجمهههههع الباحهههههث يقهههههوم خاللهههههها ومهههههن

 فهههههي األخهههههرى البيانهههههات جمهههههع ألدوات تكميليهههههة إمههههها تكهههههون اإلداريهههههة،ووظيفتها والسهههههجالت الوثهههههائق مهههههن
 جمهههههههع أدوات تمسهههههههها التهههههههي بالمحهههههههاور تتعلهههههههق لتهههههههيا البيانهههههههات جمهههههههع والتعليهههههههل،أو والتفسهههههههير التحليهههههههل
 والسههههههجالت الوثههههههائق بتحليههههههل نقههههههوم سههههههوف الدراسههههههة هههههههذه ،وفههههههي283البحههههههث فههههههي المسههههههتخدمة البيانههههههات
 المعنيههههههة المؤسسههههههات مههههههن عليههههههها تحصههههههلنا والتههههههي الموضههههههوع جوانههههههب بعههههههض تخههههههص التههههههي اإلداريههههههة

 . البيئية بالقوانين ةالمتعلق الرسمية الجريدة مثل تكميلية تكون سوف هنا وظيفتها أن حيث
 : والتقارير الرسمية اإلحصاءات 3-2

 عليههههها تحصههههلنا التههههي والتقههههارير اإلحصههههائيات بعههههض علههههى الدراسههههة هههههذه فههههي اعتمههههدنا حيههههث
 تناولهههههت التهههههي التقهههههارير بمختلهههههف أمهههههدتنا التهههههي البيئهههههة وزارة خاصهههههة بالدراسهههههة المعنيهههههة المؤسسهههههات مهههههن

 والصهههههههههناعية الحضهههههههههرية بالمنشهههههههههآت الخاصهههههههههة ائياتواإلحصهههههههه للهههههههههبالد البيئيهههههههههة الحالهههههههههة أو الوضههههههههعية
 بههههها تزخههههر التههههي البيئيههههة بالمقومههههات المتعلقههههة اإلحصههههائيات بعههههض علههههى تحصههههلنا كمهههها بههههها، المختلفههههة

 مثههههههل المعنيههههههة مصههههههالح مههههههن الموجههههههودة الحمايههههههة سياسههههههة مههههههن موقعههههههها ومعرفههههههة إحصههههههائها اجههههههل مههههههن
 .ال ...العمرانية التهيئة ومديرية والبرمجة التخطيط مديرية

 :المالحظة-3-3
 هههههههذه فههههههي االعتمههههههاد تههههههم البيانات،وقههههههد جمههههههع وسههههههائل مههههههن هامههههههة وسههههههيلة المالحظههههههة تعتبههههههر  

 الواقهههههع مشهههههاهدة خاللهههههها مهههههن نسهههههتطيع التهههههي المباشهههههرة البسهههههيطة المالحظهههههة علهههههى الوصهههههفية الدراسهههههة
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 المالحظههههة تعتبههههر ،حيههههث284البيئههههة وصههههون حمايههههة ألجههههل البيئههههة لههههوزارة الفعلههههي الههههدور ومعرفههههة البيئههههي
 المقههههابالت أسههههئلة وصههههياغة بههههالبالد البيئههههة واقههههع علههههى المبنيههههة التسههههاؤالت إثههههارة بههههها نسههههتطيع أداة ولأ

 الدراسهههههة جوانهههههب تثهههههري التهههههي الفوتوغرافيهههههة بالصهههههور االسهههههتعانة مهههههع المشهههههاهدة الوقهههههائع علهههههى اسهههههتنادا
 . البيئية والحالة للواقع المرئي الدليل باعتبارها

 
 
 :المقابلة دليل)   ( رقم ملحق :المقابلة -3-4

 عليهههههها الحصهههههول يمكهههههن ال التهههههي البيانهههههات لجمهههههع الميدانيهههههة البحهههههوث فهههههي المقابلهههههة تسهههههتخدم 
 مهههههههع حههههههوار شههههههكل علهههههههى المقابلههههههة األخرى،وتجههههههري البيانههههههات جمهههههههع أدوات أو النظريههههههة الدراسههههههة مههههههن

 فهههههي محهههههور لكهههههل األسهههههئلة الباحهههههث يضهههههع وفيهههههها مقننهههههة مقابلهههههة نهههههوعين إلهههههى تنقسهههههم وههههههي المبحهههههوث
 ال وفيهههههها مقننهههههة غيهههههر ومقابلهههههة متشهههههعبة والغيهههههر المحهههههددة المواضهههههيع فهههههي النهههههوع ههههههذا ويكهههههون ةالمقابلههههه
 .285األبعاد محدد غير الموضوع ألن المحاور أسئلة الباحث يضع

 اإلدارة مسهههههؤولي مهههههع أجريهههههت والتهههههي(الحرة) مقننهههههة غيهههههر بالمقابلهههههة اسهههههتعنا الدراسهههههة ههههههذه وفهههههي
 عالقههههة لهههههم والههههذين المصههههالح رؤسههههاء مناصههههب لونيشههههغ الههههذين بههههها المههههوظفين وبعههههض البيئههههة لههههوزارة
 والمخططهههههات البهههههرام  بهههههأهم كبيهههههر اطهههههالع علهههههى وههههههم والتشهههههريعية القانونيهههههة النصهههههوص فحهههههوى بتنفيهههههذ
 اآلتيههههة األفههههراد مههههع المقههههابالت تمههههت والبشههههري،حيث البيئههههي بشههههقيها البيئههههة لحمايههههة الدولههههة تبينههههها التههههي

 : ووظائفهم و أسماءهم
  مصلحة رئيس نعيمة مصباح ايت السيدة مع مقابلة-

  .البيئي لالتصال الفرعية المديرية سامية طوالبي السيدة مع مقابلة-

  . لإلعالم الفرعية المديرية خديجة مباركي السيدة مع مقابلة-

 .البيئي والتحسيس التوعية مكتب مسؤولة شاطر بن السيدة مع مقابلة-
                                                                                                                                                                                

 .148ص.2002 الجزائر، دارهومة،. االجتماعية العلوم في العلمي البحث منهجية عل  تدريبات: واتي زر رشيد - 283
توووودريبات عملية،ترجموووووة :بوزيووووود نوووووحرا وي وأخووووور ون ،دار   منهجيةةةةةة البحةةةةةث العلمةةةةي فةةةةةي العلةةةةةوم اإلنسةةةةةانية. موووووريج أنجووووور :284

 184.ص2004لنشر والتوزيع ،الجزائر ،القصبة ل

 . 149 -148ص: السابق المرجع -285
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 المهههههدارس مسهههههتوى علهههههى الخضهههههراء النهههههوادي بتنصهههههيب المكلفهههههة بعهههههزوز حكيمهههههة السهههههيدة مهههههع مقابلهههههة-
 .البيئية التكوينات مركز في االتصال قسم ومسؤولة

 .بالوزارة للمشاريع برمجة بمصلحة موظف احمد أعراب السيد مع مقابلة-

 .والطبيعي البيولوجي للتنوع الفرعية المديرية نادية شنوف السيدة مع مقابلة-

 .البيئية التربية تبمك مسؤول تشاشي وحيد السيد مع مقابلة-

 . واالرشيف التوثيق مصلحة بدرية معطار اآلنسة مع مقابلة-

 .البيئية للتكوينات الوطني بالمركز المشاريع متابعة مصلحة الدين قمر السيد مع مقابلة-

 النشههههههاطات أهههههههم حههههههول المعلومههههههات مههههههن بمجموعههههههة تمههههههدنا أن مههههههن مكنههههههت المقههههههابالت وهههههههذه
 رؤسهههههاء وان ،خاصهههههة بالدنههههها مهههههها تعهههههاني التهههههي البيئيهههههة المشهههههاكل موأهههههه تنفيهههههذها ومجهههههاالت واآلليهههههات
 مههههع مباشههههرة الميههههدان فههههي هههههم و منههههها تطبيقههههه مههههاتم و البههههرام  أهههههم تعلههههم التههههي الفئههههات أكثههههر المصههههالح

 مههههههع بههههههالموازات للدراسههههههة الميههههههداني الجانههههههب فههههههي بههههههها االسههههههتعانة تههههههم البيئية،وكههههههذل  المسههههههتجدات أهههههههم
 .البيئة وزارة من تمدةالمس والتقارير الوثائق محتوى

 تمهههههر التهههههي المراحهههههل أهههههم مهههههن الحاليهههههة لدراسهههههةا فههههي المطبقهههههة المنهجيهههههة اإلجهههههراءات تعتبههههر إذ
 واألسههههههههاليب الطههههههههرق اجتماعية،وكههههههههذا ظههههههههاهرة والتحليههههههههل بالدراسههههههههة تتقصههههههههى علميههههههههة دراسههههههههة اي بههههههههها

 جمههههع بعههههد نهههههاع االجابههههة محاولههههة و التسههههاؤالت وصههههياغة االشههههكالية ببنههههاء بدايههههة الميدانيههههة المعالجههههة
 برؤسهههههههاء ههههههههذه دراسهههههههتنا فهههههههي تمثلهههههههت وقهههههههد التهههههههي العينهههههههة واختيار،الدراسهههههههة موضهههههههوع حهههههههول البيانهههههههات
 منهجيههههههههة اهميههههههههة ذات والعناصههههههههر الخطههههههههوات هههههههههذه كل،المائيههههههههة والمههههههههوارد البيئههههههههة بههههههههوزارة المصههههههههالح
 علههههى والمبنيههههة منههههها انطلههههق التههههي اهدافههههه الههههى للوصههههول الصههههحيحة االليههههات للبحههههث تعطههههي تسلسههههلية
 المعطيههههههههات تحليههههههههل بعههههههههد الدراسههههههههة اخههههههههر فههههههههي تتضههههههههح سههههههههوف التههههههههي واألهههههههههداف التسههههههههاؤالت ةجملهههههههه

 .النتائ  واستخالص
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 فههههههي الموضههههههوع تناولههههههت التههههههي المعرفيههههههة واألدبيههههههات الدراسههههههة مشههههههكلة إلبعههههههاد التطههههههرق بعههههههد          
 ههههههذا فهههههي ،سهههههنعرض المتبعهههههة ةالمنهجيههههه واإلجهههههراءات الدراسهههههة مهههههنه  وبيهههههان المعرفهههههي التهههههراث ضهههههوء
 عهههههن اإلجابهههههة إلهههههى والوصهههههول البيانهههههات وتحليهههههل عهههههرض علهههههى بنهههههاءا الدراسهههههة نتهههههائ  األخيهههههر الفصهههههل
 .نهائية نتائ  صورة في الدراسة تساؤالت

 :وتحليلها البيانات عرض: أوال

 البيئـــــــة و المائيـــــــة المـــــــوارد وزارة تعتمـــــــدها التـــــــي باليـــــــات الخاصـــــــة البيانـــــــات-1
 :البيئية المشكالت لمواحهة

-16 رقهههههم التنفيهههههذي المرسهههههوم حسهههههب البيئهههههة لهههههوزارة المخولهههههة واألدوار المههههههام لجملهههههة اسهههههتنادا
 والههههههذي 2016 سههههههنة مههههههارس 01 لههههههه ههههههههوالموافق1437 عههههههام األولههههههى جمههههههادى 21 فههههههي المههههههؤر  89

 مجموعهههههة تنهههههته  البيئهههههة وزارة ،فهههههإن والبيئهههههة المائيهههههة المهههههوارد لهههههوزارة المركزيهههههة اإلدارة تنظهههههيم يتضهههههمن
 المتدهور،ولمعرفهههههة البيئهههههي الوضهههههع لتحسهههههين الجزائريهههههة البيئهههههة لحمايهههههة واالسهههههتراتيجيات اآلليهههههات نمههههه

 المشهههههكالت وتشهههههخيص لتحديهههههد البدايهههههة فهههههي سهههههنعتمد واالسهههههتراتيجيات والبهههههرام  اآلليهههههات ههههههذه فحهههههوي
 الجزائهههههر فهههههي البيئهههههة ومسهههههتقبل حالهههههة التقريهههههر فهههههي جهههههاء لمههههها واسهههههتنادا بالدنههههها فهههههي الموجهههههودة البيئيهههههة

 الحاليهههههة البيئيهههههة المشهههههكالت أههههههم حصهههههر البدايهههههة فهههههي سهههههنحاول لهههههذ حقيقيهههههة بيئيهههههة أزمهههههة نعهههههي  حنفهههههن
 :هي
 :الجزائرية البيئة منها تعاني التي البشريةو  الطبيعية البيئية المشاكل أهم 1-1

 دون حهههههال اسهههههتغاللها ضهههههعف أن وكيفههههها،إال كمههههها ممتهههههازة بمهههههوارد الجزائهههههر ثهههههراء مهههههن بهههههالرغم
 كيفيههههة أصههههبحت مشهههكالتها، وحههههل الهههبالد لتطههههوير المهههوارد تلهههه  تسهههتخدم مههههن وبهههدال هههههامن االسهههتفادة
 يلههههي مسههههتوى،وفيما مههههن أكثههههر علههههى بإلحههههاح نفسههههها تطههههرح بههههذاتها، مشههههكلة عليههههها والحفههههاظ اسههههتغاللها

 : الجزائرية الطبيعية البيئة مشكالت أبرز ذكر

 : التصحر-1-1-1

 علهههههههى الصهههههههفراء رقعهههههههةال توسهههههههع" ملحهههههههه أحمهههههههد" المهنهههههههدس تعريهههههههف وحسهههههههب يعتبهههههههر والهههههههذي
ــــا" الههههدكتور كههههذل  عرفههههه كمهههها" الخضههههراء لرقعههههة حسههههاب  الصههههحراء زحههههف ظههههاهرة أنههههه" طــــاحون زكري
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 إلههههههى يشههههههير الههههههذي( CNTS)للمراقبههههههة الههههههوطني المركههههههز تقريههههههر وحسههههههب286" الزراعيههههههة األرضههههههي علههههههى
 .البيئة إليها آلت التي الخطيرة الوضعية

 :منها أسباب لعدة راجع وهذا محلي فقط ليس جهوي مشكل الرمال زحف مشكل ويعتبر

 أي بههههدون جههههرداء أراضههههي مههههن ومخالفاتههههها ناجحههههة الغيههههر األراضههههي استصههههالح عمليههههات بعههههض -
 الطبيعيههههههة الههههههدفاع وسههههههائل أهههههههم علههههههى القضههههههاء أي للتصههههههحر عرضههههههة يجعلههههههها ممهههههها طبيعيههههههة حمايههههههة
 .للتربة

 . التصحر مكافحة وبرام  التشجير عمليات تقلص-

 وتمههههههس السهههههههبية المنههههههاطق فهههههي يعيشههههههون سههههههاكن اليههههههينم 03 يقهههههارب مهههههها التصههههههحر يههههههدد 
 التههههههدريجي الضههههههياع نتائجههههههه ومههههههن الجافههههههة والشههههههبه الجافههههههة المنههههههاطق بالخصههههههوص التصههههههحر ظههههههاهرة

 238 تبلههههههه  التهههههههي الجزائهههههههر مسهههههههاحة مجمهههههههوع بهههههههين ،فمهههههههن والغابيهههههههة والرعويهههههههة الزراعيهههههههة للمسهههههههاحات
 مههههههههن هكتههههههههار مليههههههههون 20صههههههههحراوية، أراضههههههههي هههههههههي هكتههههههههار مليههههههههون 200 يوجههههههههد هكتههههههههار مليههههههههون

 12القاحلههههههة،و وشههههههبه والقاحلههههههة السهههههههبية المنههههههاطق تمثههههههل بالتصحهههههههر المتههههههأثرة أو المهههههههددة األراضههههههي
 .المائي باالنجراف متأثرة هكتار مليون

 الرمههههههال وغمههههههر المائيههههههة المههههههوارد فههههههي ونقههههههص النبههههههاتي الغطههههههاء فههههههي تقلههههههص يحههههههدث وبهههههههذا
 للمنههههاطق واالقتصههههادي االجتمههههاعي الفيزيههههائي التههههوازن سههههلبية بصههههفة يمههههس مهههها وهههههذا المعبههههدة للطههههرق

 الحساسهههههههية خريطهههههههة أبهههههههرزت للبالد،وقهههههههد الجهههههههودة عاليهههههههة الرعويهههههههة الزراعيهههههههة المنطقهههههههة وهيالسههههههههبية،
 السهههههههههوب مسههههههههاحة مههههههههن %57 أن الفضههههههههائية للتقنيههههههههات الههههههههوطني المركههههههههز أنجزههههههههها التههههههههي للتصههههههههحر

 : أهمها ألسباب بالتصحر مهددة

 .الجفاف-

 .السهبية المناطق في المفرط الرعي -

 . النباتية الغطاء إزالة -

 
                                                           

 .229ص2002 ،2وزيع،مصر،ط،التو النشرو للطباعة ءوفاال ،داربوالشع حماقاتو البيئة أخالقيات: نوطاح زكريا286 
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 :الغـابـات ـدهـورت 1-1-2

 الجهههههزء مسهههههاحة مهههههن هكتهههههار مليهههههون 3,9 إلهههههى تصهههههل مسهههههاحة واألدغهههههال الغابهههههات تغطهههههي 
 : إلى المساحة هذه تقسيم ويمكن الجزائهر من الشمالي

 . هكتار 1.329.497:  طبيعية غابات-

 . هكتار 1.844.410( :مالي) أدغال-

 . هكتار 2.884:  (Pélouses) أحرا -

 . هكتار 800.00:  تشجير -

 شههههههديدة تههههههدهور بحالههههههة تههههههأثرت قههههههد الجزائريههههههة الغابههههههات مههههههن واسههههههعة مسههههههاحات أن يالحههههههظ
 . ال ... اإلنسان ضغط ، الجائهر الرعي ،األمراض، الحرائق منها عدة ألسباب وذل 

 مليهههههههون 4,6 تصهههههههل مسهههههههاحة الحلفهههههههاء أعشهههههههاب تغطهههههههي ،حيهههههههث الحلفهههههههاء أعشهههههههاب تهههههههدهور
 إلههههههى نصهههههفها وتعههههههرض الجزائهههههر مههههههن الغهههههرب فههههههي تقهههههع األعشههههههاب ههههههذه مههههههن مسهههههاحة وأكبههههههر رهكتههههها

 الجههههههههائر والرعهههههههي الزراعههههههههات أجهههههههل مههههههههن األعشهههههههاب ههههههههذه لقلههههههههع كنتيجهههههههة متقدمههههههههة تهههههههدهور عمليهههههههات
مكانيههههههة حمولههههههة االعتبههههههار بعههههههين األخههههههذ دون العشههههههوائي  أعشههههههاب تنميههههههة عههههههادة إن المنطقههههههة، هههههههذه وا 
 .جدا الصعبة العمليات من يعتبر الحلفاء

ـــــــق-1-1-3  مههههههن ،والعديههههههد جههههههدا خطههههههرة مشههههههكلة الجزائريههههههة الغابههههههات فههههههي الحرائههههههق تمثههههههل: الحــرائـ
 إلهههههى بحاجهههههة الغابهههههات بهههههأن يتبهههههين حيهههههث ، للحرائهههههق طهههههرق وجهههههود عهههههدم إلهههههى يعهههههود الحرائهههههق حهههههاالت
 فقههههههط كههههههم 10000 حاليهههههها المتههههههوفرة رقالطهههههه تبلهههههه  بينمهههههها كههههههم 45000 قههههههدره بمجمههههههوع حرائههههههق طههههههرق
 .الحرائق إندالع في سببا اإلنسان كان ما يراكث هذا على زيادة

 تقريبههههها تعهههههادل هكتهههههاروهي 40000 بحهههههوالي بهههههالحرائق سهههههنويا تهههههدمر التهههههي المسهههههاحة وتقهههههدر
 .سنويا تشجر التي المساحة

 : الفيضانات مشكل-1-1-4

 تمهههههس الجزائريهههههة،وهي البيئهههههة تههههههدد التهههههي العويصهههههة المشهههههاكل بهههههين مهههههن الفيضهههههانات تعتبهههههر
 : مثل وطنية طبيعية كوارث األحيان بعض في حدثت والتي أماكن عدة
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 . تونس إلى ليصل امتد والذي الجزائر في1956 الخريف فيضان -

  الجزائري الشرق في1973 مارس فيضان كارثة -

  العاصمة في والمنحدرات األحواض مس الذي1974 مارس فيضان -

 . الجزائري الشرق جل في1984 ديسمبر فيضان -

 . العاصمة سواحل في 2001نوفمر10و 9 به لقالمتع الفيضان -

 : يلي فيما نحددها والتي الجزائر في الفيضانات أشكال وتتعدد

 :مثل والعنيفة القوية األمطار في ترجمتها يتم: والمنا  الجوية باألحوال مرتبطة فيضانات -

 . العاصمة أحواض في 1974مارسو  1957 ديسمبر فيضان -

 . الجزائري الشرق في1973 خريف فيضان كارثة -

 تضههههههخم بالصههههههرف، الخاصههههههة القنههههههوات مختلههههههف تغييههههههب اإلنسههههههان بنشههههههاطات المتعلقههههههة الفيضههههههانات-أ
 : مثل وهذا ال ... المياه مرور يعيق والذي العمراني األودية،التوسع

 . تيارت مدينة في شتاء كل الفيضان شبه-

 .مزاب بني سهل فيضان-

 : مثل وذل  مالئمة غير تيبوغرافية خصائص اتذ البيئيات في تنشأ التي الفيضانات-ب

 (.بلعباس سيدي–رهيو واد) أودية تقطعها التي المدن-

 (. المدية– باتنة– الدفلى عين) الجبال سفوح تحت تقع التي المدن-

 أخطههههار يخلههههق ممهههها والمههههدن العمرانههههي والتوسههههع القههههوي التركيههههز بسههههبب تتشههههكل الطبيعيههههة النزعههههة هههههذه
 .كبيرة

  . ومميزاتها وامتدادها مدتها إلى بالنظر وذل  نفسه الفيضان بشكل الخاصة الفيضانات-ج

 تبعهههههها وذلهههههه  كبيههههههرة خطههههههورة تشههههههكل والتههههههي الجارفههههههة الفيضههههههانات خههههههالل مههههههن المسههههههجلة الفيضههههههانات-د
 تسههههجيل تههههم فقههههط دقيقههههة20 مقههههدارها مههههدة فههههي1993أكتههههوبر20 فيضههههان ففههههي تحههههدثها التههههي للخسههههائر

 . المفقودين من والعديد جرحى 20و وفاة حالة23
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 : المنحدرات في الكبرى األحواض فيضانات-ه

 قتيههههل2 تسههههجيل تههههم أيههههام4 فههههي وزو وتيههههزي الجزائههههر واليههههة فههههي 1974 مههههارس31-28 فيضههههان مثههههل
 .287 مهجور حي130و مهدم منزل 4570و

 : الزالزل مشكل-1-1-5

 علهههههى يقهههههع بأنهههههه تبهههههين التهههههي الجيولوجيهههههة خصائصهههههه إلهههههى بهههههالنظر الجزائهههههري الشهههههمال يعهههههد
 مصهههههحوبة قويهههههة عنيفهههههة الههههههزات تكهههههون األحيهههههان بعهههههض وفهههههي الظهههههاهرة لههههههذه معرضههههها الهههههزالزل خهههههط
 : نجد الجزائر في وقعت التي الزالزل بين ومن وضعيفة الفعالية قليلة ارتدادية بهزات

 . ريشتر سلم على7.3 شدته بلغت والذي 1980  -10-10 لصنام زلزال-

 . معتبرة وبشرية مادية ائرخس أحدثا ولقد2003 -05-21 بومرداس زلزال-

ن  الجزائههههههر شهههههههدت ،ولقههههههد1365 جههههههانفي02 منههههههذ عههههههرف الجزائههههههر فههههههي الزلزالههههههي النشههههههاط وا 
 يمكننهههههها الههههههزالزل هههههههذه بههههههين ومههههههن والمميتههههههة العنيفههههههة الهههههههزات مههههههن سلسههههههلة التههههههاري  هههههههذا مههههههن ابتههههههداء

 ،قورايههههههههههة1790 ووهههههههههههران 1716 سههههههههههنة العاصههههههههههمة الجزائههههههههههر مسههههههههههت التههههههههههي تلهههههههههه  عههههههههههن التحههههههههههدث
 .2003288 بومرداس 1989 ،تيبازة1891

 : التربة هشاشة مشكل-1-1-6

 تقلهههههب مهههههن تعهههههاني ،289الجفهههههاف بفعهههههل التربهههههة هشهههههة مهههههن الجزائريهههههة المنهههههاطق اغلهههههب تعهههههاني
 ولالنجههههههراف والسههههههيول المههههههائي لالنجههههههراف معرضههههههة فهههههههي ومنههههههه( الجارفههههههة السههههههيالة األمطههههههار) المنهههههها 

 مختلههههههف تشههههههق التهههههي األوديههههههة دنجههههه الطبيعيههههههة الظههههههاهرة ههههههذه مههههههن المتضهههههررة المنههههههاطق وأهمالههههههوائي،
 حهههههدث كمههههها حافتهههههها علهههههى المتمركهههههزين السهههههكان بهههههدورها تههههههدد والتهههههي السهههههكانية والتجمعهههههات البلهههههديات

                                                           
287 Ministère De L’aménagement Du Territoire Et De L’environnement, ibid,p195  

288 Ministère De L’aménagement Du Territoire Et De L’environnement, ibid,p.59-58  
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 ممهههها منطقههههة كههههل حسههههب المتواجههههدة السههههدود290علههههى خطههههرا تشههههكل ،كمهههها مههههؤخرا واالغههههواط بشههههار فههههي
 .للمياه تخزينها نسبة تقل وبذل  والتربة بالطمي مملوءة يجعلها

 : التوزيع وسيئة محدودة الطبيعية دالموار -1-1-7

 اإلقلهههههيم تتقاسهههههم التهههههي المجموعهههههات المناسهههههبة،فإن الطبيعيهههههة وظروفهههههها مسهههههاحتها إلهههههى النظربههههه
 والضهههههغوط بشههههدة المهههههوارد هههههذه تههههههدد خاصههههة ومشهههههاكل متسههههاوية غيهههههر وقههههدرات مهههههوارد تههههوفر الههههوطني
 بأحسههههن لتضههههحيةا خههههالل مههههن محققههههة أخطههههار مواردههههها أثمههههن تعههههرض المنطقههههة هههههذه علههههى الممارسههههة
 المههههههوارد علههههههى المختلفههههههة والتهديههههههدات الميههههههاه العمران،وتبههههههذير لصههههههالح الزراعيههههههة األراضههههههي وأخصههههههب
 .التلوث بسبب واألنظمة واألوساط

 : التعرية مشكل-1-1-8

 هكتهههههههههار مليهههههههههون21 أي التليهههههههههة المنهههههههههاطق مهههههههههن %41 مهههههههههن أكثهههههههههر الجزائهههههههههر فهههههههههي نسهههههههههجل
 خهههههههاص بشهههههههكل تسهههههههببها التعريهههههههة ههههههههذه، هكتهههههههار مليهههههههون5 حهههههههوالي الفالحيهههههههة المسهههههههاحات مهههههههن%21و

 : الواقع في ونسجل والرياح الجارفة واألمطار الحرائق

 . التلية المناطق في العام في المربع الكيلومتر في طن1000 النوعية التعرية-

 . العام في طن مليون210 البحر في الملقاة الرواسب-

 . التربة تنقل بسبب%10 إلى تناقصت السدود قدرة-

ن291التربهههههههة خصهههههههوبة فهههههههي يهههههههركب تخريهههههههب-  أو الههههههههوائي االنجهههههههراف بسهههههههبب إمههههههها تحهههههههدث التعريهههههههة ،وا 
 . المائي االنجراف بسبب

 :الهوائي االنجراف-أ

 أبعههههههههادا الظههههههههاهرة هههههههههذه اتخههههههههذت الههههههههزمن مههههههههرور ومههههههههع الجافههههههههة المنههههههههاطق أساسهههههههها يصههههههههيب
 ههههههذا ينهههههت  الظهههههاهرة، بهههههنفس مباشهههههرة مههههههددة منهههههها هكتهههههار100,000 حهههههوالي أن يحتمهههههل واسهههههعة،حيث
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 التهههههدريجي التقلهههههيص ويهههههؤدي واإلنسهههههان النبهههههاتي والغطهههههاء واألرض المنههههها  بهههههين التهههههوازن اخهههههتالل عهههههن
 . للتربة الكلي اإلختفاء إلى السهبية المناطق في النباتي الغطاء لهذا

 : المائي االنجراف-ب

 لتههههههههدهور الرئيسههههههههية األسههههههههباب أحههههههههد ويشههههههههكل االنحداريههههههههة األراضههههههههي فههههههههي أساسهههههههها يظهههههههههر
 الغههههههابي الغطههههههاء إتههههههالف جههههههراء مههههههن الظههههههاهرة هههههههذه تسههههههارعت الجبلية،وقههههههد المرتفعههههههات فههههههي األراضههههههي
 التليهههههههة المرتفعهههههههات المهههههههائي االنجهههههههراف الحساسهههههههة،ويمس األراضهههههههي تحمهههههههي كانهههههههت التهههههههي واألدغهههههههال

 فهههههي تقهههههع الباقيهههههة%27 أن علمههههها المنجرفهههههة، األراضهههههي مهههههن%21 علهههههى تحتهههههوي والتهههههي بالخصهههههوص
 . أخرى إلى منطقة من االنجراف شدة الصحراوي،وتختلف األطلس مرتفعات

 %47 بنسههههههبة االنجههههههراف مههههههن تضههههههررا األكثههههههر هههههههي للههههههبالد الغربيههههههة المنطقههههههة أن نجههههههد لههههههذا
 %17 بههههههه الوسههههههط منههههههاطق والثالثههههههة الثانيههههههة المههههههرتبتين فههههههي المنجرفههههههة،وتأتي األراضههههههي مجمههههههوع مههههههن

 تيسهههههههاال،وبني مرتفعههههههات أساسههههههية بصهههههههفة االنجههههههراف هههههههذا يمههههههس ،كمههههههها%15 بههههههه الشههههههرقية والمنههههههاطق
 .والونشريس الظهرة،الزاكارشقران،

 : المياه وصعود التملح ظاهرة-1-1-9

 أراضههههههيها بعههههههض بلغههههههت التههههههي الجزائههههههري للغههههههرب الزراعيههههههة تصههههههيب ظههههههاهرة هههههههي الههههههتملح 
 ههههههذه تهههههرتبط ،اذ وسهههههيق مينههههها،الهبرة مسهههههاحات فهههههي خاصهههههة التهههههدهور، مهههههن حرجهههههة مسهههههتويات المعمقهههههة
 الجوفيههههة الحقههههول صههههعود أحههههدث ماالصههههرف، شههههبكات صههههيانة ونقههههص المراقههههب غيههههر بههههالري الظههههاهرة
 الجزائريههههههة الدراسههههههات حسههههههب الههههههتملح أصههههههابها التههههههي المسههههههاحات وقههههههدرت292واتسههههههاعها الملوحههههههة وتزايههههههد

 .المساحة من%50به

 ممهههههها الههههههوادي بواليههههههة كبيهههههرة بصههههههورة فتتواجههههههد الميهههههاه أوصههههههعود المههههههائي االحتبهههههاس ظههههههاهرة عههههههن أمههههها-
 : اسبابها اهم ومن المشكلة هذه جراء النخيل واحات في خسائر يسبب

 الحههههههد عههههههددها فههههههاق والتههههههي مراقبههههههة بههههههدون بالمنطقههههههة الفالحههههههي السههههههقي ل بههههههار العشههههههوائي التنقيههههههب -
 علههههههى تتههههههوفر وال مسههههههطحة لكونههههههها المنطقههههههة لخصوصههههههية ونظههههههرا تلفههههههها فههههههي تسههههههبب ممهههههها األقصههههههى
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 مشههههههكلة سههههههطح علههههههى تطفههههههوا المسههههههتعملة الميههههههاه يجعههههههل ممهههههها طبيعههههههي كمصههههههرف منحههههههدر أو مسههههههل 
 . ككل للمنطقة حقيقيا تهديدا

 :الحضرية البيئة مشاكل -1-2

 : السواحل تلوث-1-2-1

 القيمهههههههههة حيهههههههههث مهههههههههن الجزائريهههههههههة البيئهههههههههة فهههههههههي مهمهههههههههة منطقهههههههههة الجزائريهههههههههة السهههههههههواحل تمثهههههههههل
 والحساسهههههههههة الهشهههههههههة الجيومورفولوجيهههههههههة طبيعتهههههههههها بسهههههههههبب اقتصهههههههههادية،وذل -والسوسهههههههههيو االيكولوجيهههههههههة

 تمهههههر ومشهههههتقاتها المحروقهههههات مهههههن طهههههن مليهههههون100 فحهههههوالي بهههههالتلوث األمهههههر تعلهههههق مههههها إذا خاصهههههة
 سهههههههنويا تصهههههههدر البتهههههههرول مهههههههن طهههههههن مليهههههههون 50 وحهههههههوالي الجزائريهههههههة الشهههههههواط  مهههههههن بهههههههالقرب سهههههههنويا
 مانسههههههبته وتلههههههوث تغطههههههي تسههههههرب مههههههاوقع إذا طههههههن1 أن العلههههههم مههههههع الجزائريههههههة، المههههههوان  مههههههن انطالقهههههها
 . البحر سطح من هكتار1200

 ال خههههههالل بالشههههههواط  تلههههههوث وادثحهههههه لوقههههههوع وذلهههههه  بههههههالتلوث مهههههههددة الجزائريههههههة فالسههههههواحل 
 تسهههههجيل تهههههم حيهههههث السهههههواحل بخفهههههر الخاصهههههة الحهههههوادث لمحاضهههههر باالسهههههتناد وههههههذا الماضهههههية سهههههنة20

 وبيئيههههههة ماديههههههة خسههههههائر لوقهههههوع أدت بحريههههههة حههههههوادث 9 تسههههههجيل تهههههم 2003 سههههههنة وفههههههي حهههههادث 300
نسانية  293.وا 

 حهههههتاللوال السهههههاحلية األقطهههههاب حهههههول واألنشهههههطة السهههههكان تمركهههههز فهههههإن ذلههههه  إلهههههى باإلضهههههافة
 : تهيئتها في التسيير معايير وانعدام الشاطئية للمناطق الفوضوي

 فههههههي الواقعههههههة والمنههههههاظر الرطبههههههة الكثبان،والمنههههههاطق مثههههههل االيكولوجيههههههة القيمههههههة ذات المواقههههههع تههههههدهور-
 . ومزفران زموري بجاية، عنابة، مناطق

 .الوهرانية والمنطقة الجزائر خلي  مثل الشواط  تشويه-

 . وغيرها وبوسماعيل بومرداس لشواط  الحركية األجزاء تدهور-

 . الباطنية للحقول المفرط واالستغالل المياه تصريف خالل من الرطبة المناطق تجفيف-
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 : استغاللها سوءو  المياه تلوث 1-2-2

 نوعيههههههة عههههههن حديثههههههة بدراسههههههة مههههههؤخرا A.N.R.H المائيههههههة للمههههههوارد الوطنيههههههة الوكالههههههة قامههههههت
 نوعيهههههههة منهههههههها %45و جيهههههههدة نوعيهههههههة ذات منهههههههها %40 أن تبهههههههين ر،الجزائههههههه فهههههههي المسهههههههتهلكة الميهههههههاه

 ،كمهههههها%40حههههههوالي الشههههههبكات مههههههن الضههههههائعة الميههههههاه فحجههههههم 294رديئههههههة، نوعيههههههة ذات %15و متوسههههههطة
 .المواطنين طرف من لها عقالني الغير واالستغالل تسييرها نظام فعالية عدم سجلت

 متههههر مليههههار27,1 بههههه تحههههدد الرقميههههة باللغههههة الجزائههههر فههههي المائيههههة المههههوارد فههههإن العمههههوم وفههههي
 بالنسههههههبة عدالههههههة وجههههههود وعههههههدم مهمههههههوه مشههههههكل مههههههن تعههههههاني فإنههههههها الحقيقههههههة وفههههههي العههههههام فههههههي مكعههههههب
 الهضههههاب منطقههههة فههههي بالخصههههوص وذلهههه  والجنههههوب الشههههمال أو الغههههرب الشههههرق، بههههين سههههواء لتوزيعههههها
ن السههههههههبية المنهههههههاطق ايكولوجيهههههههة علهههههههى الرئيسهههههههي الضهههههههغط الميهههههههاه نهههههههدرة تمثهههههههل ،فمهههههههثال295 العليههههههها  وا 

 الغربيهههههههة للمنهههههههاطق بالنسهههههههبة خاصهههههههة عليهههههههه الطلهههههههب بارتفهههههههاع مقارنهههههههة قليهههههههل المهههههههاء مهههههههن الحتيهههههههاطي
 296. الجزائري والجنوب

 المحملهههههههة والصهههههههناعية الحضهههههههرية للنفايهههههههات طبيعيهههههههة حاويهههههههات إلهههههههى الوديهههههههان تحولهههههههت كمههههههها
 الذاتيهههههههة القهههههههدرة مهههههههن اإلقهههههههالل إلهههههههى الوقهههههههت بمهههههههرور أدت السهههههههامة،والتي الكيماويهههههههة المهههههههواد بمختلهههههههف

 السطحية،توضهههههح الميهههههاه تلهههههوث حهههههول المتهههههوفرة والمعطيهههههات الوديهههههان بهههههها تتمتهههههع كانهههههت التهههههي نقيهههههةللت
 . المراقبة غير بالنفايات تلويثه يتم المائية الموارد من األكبر القسم بأن

 .التصفية لتعطل نظرا المعالجة غير الصحي الصرف مياه-

 (.إل ...الفوسفات النترات،) سامة كيماوية بمواد المحملة الزراعي الصرف قنوات مياه-

 أو الصههههههههحي الصههههههههرف بشههههههههبكات ربطههههههههها يسههههههههتوجب التههههههههي السههههههههائلة، الصههههههههناعية النفايههههههههات
 ههههههههذه مسهههههههتوى علهههههههى التصهههههههفية لمحطهههههههات المسهههههههبق اإلنشهههههههاء القهههههههانون حسهههههههب الطبيعهههههههة فهههههههي إلقاؤهههههههها

 القههههانوني اإلجههههراء هههههذا أن غيههههر المعنيههههة، السههههلطات طههههرف مههههن تههههرخيص علههههى والحصههههول المصههههانع
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d’aménagement du territoire intégrant les enjeux d’un développement durable , p5 

296 Institution National De La Recherche Agronomique D’Algérie, ACTES des quatrièmes journées 
scientifiques de L’INRAA Naama les 17et 18 décembre 2002 sur la steppe et le développement durable, 
enraa Algérie,2002 , p 40. 
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 دون السهههههههههههائلة بنفاياتهههههههههههها تلقهههههههههههي الصهههههههههههناعية الوحهههههههههههدات اغلهههههههههههب أن نجهههههههههههد بحيهههههههههههث ،مطبهههههههههههق غيهههههههههههر
 تتسههههههم أحههههههواض 07 توجههههههد الجزائههههههر مسههههههتوى علههههههى هيههههههدروغرافي حههههههوض 11 مجمههههههوع معالجههههههة،ومن

 297.جدا سيئة أو سيئة نوعية ذات بكونها مياهها

 الغالهههههب فهههههي سهههههببها التهههههدهور،يرجع مهههههن عاليهههههة نسهههههب السهههههدود بعهههههض ميهههههاه نوعيهههههة وتشههههههد
 تشهههههههده الههههههذي التلههههههوث مصههههههادر لنهههههها يلخههههههص المههههههوالي والصههههههناعية،والجدول الحضههههههرية ايههههههاتالنف إلههههههى
 .الجزائرية السدود بعض

 .الجزائرية السدود لبعض تلوث مصادر يمثل( :  02)جدول-

 السد الوالية التلوث مصدر

 عمران بني بومرداس خضرية باال التنظيف لماد الوطنية الشركة
 ةقدار  بومرداس بيتروكيماويات
 الحمزة الجزائر بيتروكيماويات

 لكحل البويرة الغزالن بسور التنظيف لمواد الوطنية الشركة
 حربيل المدية -صيدال– الحيوية المضادات مركب

 هندل بني تلمسان وصناعية حضرية نفايات
 عبدلي سيدي تلمسان صناعية نفايات

 عابدلي سيدي غليزان وصناعية حضرية نفايات
 فرقوق معسكر وصناعية ةحضري نفايات
 شافيا الطارف وصناعية حضرية نفايات
 زردازة سكيكدة حضرية نفايات
 قروز حمام ميلة التنظيف لمواد الوطنية الشركة

 . بالجزائر السدود بعنوان البيئة وزارة من مقدم ملف ضمن وثيقة: المصدر

 

 
                                                           

297 Ministere de l’aménagement et de l’environnement , rapport sur l’état l’avenir de l’environnement, 
2005, pp.174-176.  
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 :الجدول عل  تعليق-

 ذات واغلبهههههها الجزائريهههههة لسهههههدود التلهههههوث رمصهههههاد تعهههههدد الجهههههدول بيانهههههات خهههههالل مهههههن يتضهههههح
 بيتههههههرو فههههههي مختصههههههة الصههههههناعية الشههههههركات بعههههههض مخرجههههههات أو نفايههههههات لمخلفههههههات صههههههناعي منشههههههأ

 والغيهههههر العشهههههوائي للرمهههههي نظهههههرا بالسهههههكان خاصهههههة حضهههههرية نفايهههههات أو التنظيهههههف مهههههواد أو كيماويهههههات
 . الصحي الردم لمراكز مخصص

 المههههههههورد بإعتبارهههههههها السهههههههدود هههههههههذه ةوتنقيههههههه تنظيهههههههف علهههههههى بههههههههالتركيز يهههههههزول هنههههههها فهههههههالخطر
 منهههههذ الهههههبالد اصهههههابت التهههههي الجفهههههاف مواسهههههم خهههههالل وخاصهههههة الفالحيهههههة او الشهههههروب للميهههههاه االساسهههههي
 نظههههرا كفههههي غيههههر ،ولكنهههههألخر حههههين مههههن لألمطههههار المعتبههههر التسههههاقط رغههههم هههههذا يومنهههها وحتههههى 2000

 االسهههههتغالل تركهههههز كهههههذل  يخلهههههق والهههههذي كبيهههههر بشهههههكل الجوفيهههههة الطبقهههههات ميهههههاه علهههههى الكبيهههههر لالعتمهههههاد
 .مراقب والغير المفرط االستغالل او لالبابر العشوائي بالحفر المرتبط الخطر ونشوء

 كهههههوارث فهههههي تسهههههببت الحضهههههرية النفايهههههات فهههههي والمتمثلهههههة االمسهههههؤلة االنسهههههانية االفعهههههال ههههههذه
 كبيههههر حههههد الههههى منههههها التقليههههل علههههى والعمههههل محاربتههههها المختصههههة الهيئههههات كثيههههرا حاولههههت البيئههههة علههههى
 الرئيسههههي السههههبب تعتبههههر التههههي المصههههانع مخلفههههات مههههع بمقارنة،التشههههجيع تسههههتحق معتبههههرة جهههههود وهههههي

 والمجههههههههاري الوديههههههههان فههههههههي الملقههههههههاة والصهههههههناعية البيتروكيماويههههههههة المخلفههههههههات جودتههههههههها ونقههههههههص لتلوثهههههههها
 مصهههههانع غلهههههق فهههههي البيئهههههة وزارة الرسهههههمية هيئتهههههها فهههههي ممثلهههههة الجزائريهههههة الدولهههههة قامهههههت ،هنههههها المائيهههههة
 .الحقا لهذا تفصيل وسيأتي ألخرى النشاطات بعض وتقنين
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 : الجزائرية السدود مياه بعض نوعية يمثل(: 03) جدول

 نوعية ملوثة سدود جدا ملوثة سدود مراقبة غير سدود المجموع
 متوسطة

 المنطقة

 (الغربي الشط) وهران 1 1 7 1 10
 ( الزهور شط)  الشلف 2 4 3 3 12
, ومامالص) الجزائر 5 1 1 4 11

 (حضنة
 مالق, قسنطينة 5 4 0 4 13
 الصحراء - - - 5 5
 المجموع 13 10 11 17 

rapport sur l’état et l avenir de l’environnement, 2005, op. cit p176.   المصدر

 :الجدول عل  تعليق-

 يطهههههال يكهههههاد وههههههران منطقهههههة فهههههي التلهههههوث أن يتضهههههح الجهههههدول بيانهههههات اسهههههتقراء خهههههالل مهههههن
 سههههدود 7 يطههههال فإنههههه الشههههلف الثانيههههة المنطقههههة فههههي أمهههها, 10 عههههددها والتههههي المتواجههههدة ودالسههههد جميههههع
 المرتفعههههههة التلههههههوث أحجههههههام ذات السههههههدود فههههههإن العمههههههوم وعلههههههى مراقبههههههة سههههههدود 9 مجمههههههوع مههههههن مراقبههههههة
 أحجهههههههام ذات السهههههههدود أمههههههها،الجزائر فهههههههي المسهههههههتغلة السهههههههدود إجمهههههههالي مهههههههن %22 نسهههههههبته مههههههها تشهههههههكل
 يههههههدعو الههههههذي ،األمههههههر بههههههالجزائر السههههههدود مجمههههههوع مههههههن % 45 سههههههبتهن مهههههها فتمثههههههل المتوسههههههطة التلههههههوث
 مههههههن لههههههها مههههههنح مهههههها حسههههههب والبيئههههههة المائيههههههة المههههههوارد وزارة طههههههرف مههههههن المههههههوارد بهههههههذه الجههههههدي للتكفههههههل

 . صالحيات

 : البيولوجي التنوع تراجع خطر-1-2-3

 الطيههههههور فمههههههن اإلنسههههههان، إسههههههاءة بسههههههبب بههههههاالنقراض مهههههههددة الجزائههههههر ثههههههديات نصههههههف حههههههوالي
 ههههههو مههههها الطيور،ومنهههههها مهههههن نهههههوع وههههههو نوميهههههديا وآنسهههههة الكبهههههرى الحبهههههارى كالنعهههههام، تمامههههها ىاختفههههه مههههها

 البحهههههار أعمهههههاق القبهههههائلي،وفي الجهههههوز وكاسهههههر المهههههرق أدوان،الحهههههذف نهههههورس مثهههههل بهههههاالنقراض مههههههدد
 للميهههههههاه المتواصهههههههلة التهههههههدفقات نتيجهههههههة سهههههههنوات، منهههههههذ متزايهههههههدا تهههههههدهورا البوزيهههههههدونيات معشهههههههبات تشههههههههد
 .القذرة
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 مفرطههههها اسهههههتغالال نوعهههههه مهههههن الفريهههههد األحمهههههر المرجهههههان يشههههههد البحريهههههة ألنهههههواعا بهههههين ومهههههن
 التههههههي الجزائريههههههة النباتيههههههة األنههههههواع بههههههين القالههههههة،ومن مسههههههتوى علههههههى باالختفههههههاء مهههههههدد وهههههههو وفوضههههههويا
 المتملههههههق، العرعههههههار الطاسههههههيلي، سههههههرو: منههههههها  نجههههههد الدوليههههههة للمنظمههههههة الحمههههههراء القائمههههههة فههههههي سههههههجلت
 .298. جرجرة بحضيرة األسود والصنوبر بسطيف رالبابو  بجبال نوميديا تنوب

 النباتي،ومشهههههههكل الغطهههههههاء كتراجهههههههع أخهههههههرى مشهههههههاكل نجهههههههد المشهههههههاكل ههههههههذه إلهههههههى وباإلضهههههههافة
 األراضهههههي حسهههههاب علهههههى العمرانهههههي التوسهههههع مشهههههكل السهههههاحلية،وكذا المهههههدن فهههههي السهههههكان عهههههدد ارتفهههههاع

 والداخليههههههة نوبيههههههةالج المنههههههاطق فههههههي خاصههههههة المائيههههههة المههههههوارد نههههههدرة مشههههههكل إلههههههى باإلضههههههافة الزراعيههههههة
 الجهههههائر الرعهههههي بسهههههبب وذلههههه  السههههههوب منطقهههههة وتراجهههههع الزراعيهههههة األراضهههههي محدوديهههههة مشهههههكل وكهههههذا
 .منظم والغير

 : النفايات تسيير مشكل-1-2-4

 نجهههههد بحيهههههث التلهههههوث أنهههههواع أخطهههههر أحهههههد األخهههههرى ههههههي تعتبهههههر القمامهههههات رمهههههي ظهههههاهرة إن
 تقنيههههة دراسههههة أسههههاس علههههى إختيارههههها يههههتم ولههههم مراقبههههة غيههههر العموميههههة القمامههههات رمههههي مواقههههع كههههل أن

 بالشههههوارع مسههههتمر تههههدهور فههههي أنههههه يتضههههح الههههذي المحههههيط نظافههههة علههههى كبيههههرا عبئهههها يشههههكل ممهههها مسههههبقة
 : التالية األسباب إلى التدني هذا يرجع حيث المدن وأحياء الرئيسية

 تلهههههوث علهههههى يشهههههجع ممههههها النفايهههههات مهههههن للهههههتخلص كوسهههههيلة الحهههههرق طريقهههههة البلهههههديات بعهههههض تتبهههههع -
 .منها والملوثة السامة الغازات إنبعاث جراء الجو

 .األرض جوف إلى األمطار مياه تسرب عند الجوفية للمياه القمامات هذه تلويث خطورة-

 اإلسهههههتجمام وأمهههههاكن الخضهههههراء المسهههههاحات وتهههههدهور النفايهههههات انتشهههههار جهههههراء المحهههههيط نظافهههههة عهههههدم -
 . واإلستراخاء

 تسهههههيير لسهههههوء الشهههههديد لألسهههههف فيهههههها لفضهههههلا يرجهههههع التهههههي العموميهههههة للنظافهههههة تهههههدهور أي إن
 يهههههتم وأن البهههههد الحضهههههرية النفايهههههات مهههههن طهههههن مليهههههون7 مهههههن أكثهههههر إن  ورميههههها توزيعههههها للنفايهههههات التقنهههههي

 للسهههههههاكن اليهههههههوم فهههههههي كيلهههههههوغرام 0,5 حهههههههوالي يعنهههههههي ههههههههذا لجزائهههههههرا فهههههههي عهههههههام كهههههههل منهههههههها الهههههههتخلص
ن( ازديههههاد فههههي وهي)الواحههههد،  الغيههههر النفايههههات مكبههههات يفهههه منههههها الههههتخلص يههههتم النفايههههات هههههذه أغلبيههههة وا 

                                                           
 .2008مكتبة وزارة البيئة الجزائرية،ب ط،   بالتنوع البيولوجيملف خاص 298
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 توجهههههد الجزائهههههر وفهههههي فإنهههههه البيئهههههة وزارة بهههههها قامهههههت التهههههي اإلحصهههههاءات إلهههههى بالنظر،للمراقبهههههة خاضهههههعة
 األراضههههههي فههههههي خلقههههههها يههههههتم مهههههها كثيههههههرا األخيههههههرة هههههههذه مراقههههههب، غيههههههر للنفايههههههات مكههههههب1000 حههههههوالي

 أن كماالعامهههههة، الصهههههحة علهههههى كبيهههههر خطهههههر تخلهههههق والتهههههي الميهههههاه مصهههههادر مهههههن بهههههالقرب أو الفالحيهههههة
 هههههههذا فهههههي تخصصهههههين خبهههههراء وجههههههود عهههههدم خهههههالل مهههههن يتضهههههح الجزائههههههر فهههههي النفايهههههات تسهههههيير ملهههههف
 .299 المواطنين وتحسيس إعالم نقص نسجل فإننا ذل  إلى ،باإلضافة المجال

 :المنزلية النفايات-أ

 الكثافهههههههة ذات المهههههههدن فهههههههي والسهههههههيما المنزليهههههههة النفايهههههههات مهههههههن هائلهههههههة كميهههههههات األسهههههههر تنهههههههت  
 3م مليهههههون أي طهههههن مليهههههون 5.2 بههههههه سهههههنويا المتولهههههدة المنزليهههههة النفايهههههات كميهههههة ،وتقهههههدرالعالية السهههههكانية

 المعهههههادن، مهههههن %1.9 العضهههههوية، المهههههواد مهههههن %73.74 مانسهههههبته مهههههن المتوسهههههط فهههههي تتكهههههون ههههههي
 النفايهههههههههههات مهههههههههههن %1.2 الزجهههههههههههاج، مهههههههههههن %0.9 البالسهههههههههههتي ، مهههههههههههن %2.5 الهههههههههههورق، مهههههههههههن 7.4%

 :منها عديدة بنقائص المنزلية فاياتالن لتسيير الحالية الوضعية المتنوعة،وتتسم

 . المنزلية النفايات جمع لحركة فوضوي التسيير -

 . األسبوعية باألسواق خاصة األحياء بعض في النظافة وسائل نقص -

 كثهههههرة عنههههه ينهههههت  ممهههها األشهههههغال إتمههههام دون الميهههههاه صههههرف قنهههههوات إلصههههالح والتنقيهههههب الحفههههر كثههههرة -
 .للمدينة الرئيسية عالشوار  أهم في حتى واألوسا  الغبار

 .المياه صرف وشبكات للبالعات الدوري التطهير عدم -

 ممهههها بالحلويههههات الخاصههههة والمتههههاجر المطههههاعم طههههرف مههههن الطرقههههات عبههههر الفضههههالت رمههههي ظههههاهرة -
 منها المنبعثة الكريهة والروائح األخيرة هذه تخمر عنه ينت 

 قلهههههههة واإلخهههههههالء، للجمهههههههع ئمهههههههةمال غيهههههههر وسهههههههائل اسهههههههتعمال المصهههههههدر، مهههههههن النفايهههههههات فهههههههرز انعهههههههدام-
 .المستهلكين وتحسيس إعالم في كبير نقص للرقابة، الخاضعة العمومية المفارغ

 
                                                           

299 -Chambre Algéro-Alemande De Commerce Et D’industrie, enviroalgerie, salon algéro-allemand sur 

l’environnement , l’eau, l’efficience énergétique et les énergies renouvelables , ibid., p6. 
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 :االستشفائية النفايات-ب

 المهههههههواطن،اذ وصهههههههحة البيئهههههههة علهههههههى بالغههههههها خطهههههههرا تشهههههههكل نفايهههههههات، الطبهههههههي النشهههههههاط يولهههههههد 
 مهههههن%4.8 ة،المعدنيههههه النفايهههههات مهههههن%24العاديهههههة، النفايهههههات مهههههن%70: مهههههن المتوسهههههط فهههههي تتشهههههكل
 عهههههن المتولهههههدة للنفايهههههات اإلجماليهههههة الكميهههههات وتبلههههه  الخاصهههههة النفايهههههات مهههههن%1.2 السهههههامة، النفايهههههات
 300.سنويا طن 125000 حوالي االستشفائية المنشأة

 االستشهههههههههفائية النفايهههههههههات مهههههههههن كبيهههههههههرة كميهههههههههات الجزائهههههههههر، فهههههههههي العموميهههههههههة المفهههههههههارغ وتضهههههههههم
 إلحهههههاق إلههههى تههههؤدي مشههههروعة،قد غيهههههر بطههههرق يههههةالمنزل للنفايههههات ضهههههمنها يههههتم التههههي الفاسههههدة واألدويههههة
 للقطهههههههاع التابعهههههههة والصهههههههيدليات المستشهههههههفيات أضهههههههحت العامة،وقهههههههد والصهههههههحة بالبيئهههههههة بالغهههههههة أضهههههههرار
 .فيها الفاسدة األدوية حرق إلى وتعمد سكنية عمارات في عقارات تستأجر الخاص

 :الصناعية النفايات-ج

 حجههههم يبههههرز الصههههناعية للوحههههدات نوياسهههه تنتجههههها التههههي والمههههواد النفايههههات حجههههم تطههههور بتتبههههع 
 :يلي ما خالل من يتضح ما وبيئته،وهذا اإلنسان على السلبي وأثرها وتعاظمها المشكلة

 .طن 10622 حوالي 1999 سنة خالل النسي  قطاع نفايات بلغت-

 إلههههههى 1990 سههههههنة لتصههههههل طههههههن، 5076 حههههههوالي الثمانينههههههات منتصههههههف فههههههي الجلههههههود نفايههههههات بلغهههههت-
 .طن 20000: إله 2000 سنة في اوزطن،وتتج 7165 حوالي

 لمدينهههههة وخاصهههههة العموميهههههة والوحهههههدات الصهههههناعية المنهههههاطق نفايهههههات الثمانينهههههات، خهههههالل قهههههدرت كمههههها-
 طهههههن 8000 مهههههن بهههههأكثر السهههههمار لهههههواد العموميهههههة المزبلهههههة فهههههي بنفاياتهههههها تلقهههههي والتهههههي وحهههههدها الجزائهههههر

 علههههههههى الحضههههههههرية اتسههههههههنويا،والنفاي طههههههههن مليههههههههون 1.5:الههههههههه 2000 سههههههههنة فههههههههي تجههههههههاوزت يوميا،وقههههههههد
 نسهههههبة سهههههوى جمهههههع يهههههتم ال أنهههههه علمنههههها مههههها إذا خاصهههههة خطيهههههرا بيئيههههها مشهههههكال تطهههههرح الجزائهههههر مسهههههتوى

 301.والصناعية المنزلية النفايات من 60%

 التههههههي البلديههههههة النفايههههههات تسههههههيير سههههههوء إلههههههى الوضههههههع هههههههذا لتفههههههاقم الرئيسههههههي السههههههبب ويرجههههههع
 هيئههههههة وزارة بههههههها قامههههههت الدراسههههههة وحسههههههب، األخيههههههرة السههههههنوات خههههههالل كبيههههههرة زيههههههادة أحجامههههههها عرفههههههت

                                                           
 .72-60 ص ص ،2005 ،الجزائر في البيئة مستقبلو  حالة لو ح تقرير البيئة،و  اإلقليم تهيئة زارةو 300

 .12 ص ،2008تماعي،واالج االقتصادي المجلس تفرير 301 
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 النفايههههههات مههههههن واحههههههد طههههههن تسههههههيير تكلفههههههة أن تبههههههين النفايههههههات، تسههههههيير تكههههههاليف حههههههول والبيئههههههة اإلقلههههههيم
 لطههههههن األوليههههههة التكلفههههههة قههههههدرت المثههههههال سههههههبيل فعلههههههى ألخههههههرى واليههههههة ألخههههههرى،ومن بلديههههههة مههههههن تختلههههههف
 دج 1100 سههههههههههههههكيكدة، فههههههههههههههي دج 1150غردايههههههههههههههة، فهههههههههههههي دج 1050: ب النفايههههههههههههههات مههههههههههههههن واحهههههههههههههد

 التكههههههاليف هههههههذه فههههههإن العمههههههوم العاصههههههمة،وعلى فههههههي طههههههن/دج 2000و بتلمسههههههان دج 1500وهران،بهههههه
 4000 بههههههههه قههههههههدرت والتههههههههي البلديههههههههة للنفايههههههههات حسههههههههن لتسههههههههيير الالزمههههههههة التكههههههههاليف عههههههههن بعيههههههههدة تعههههههههد
 302.طن/دج

 :المستعملة المياه عن الناجم التلوث -د

 فههههههههي سههههههههببتت التههههههههي المسههههههههتعملة الميههههههههاه مشههههههههكل الحضههههههههرية النفايههههههههات لمشههههههههكلة يضههههههههاف 
 فههههههههي المسههههههههتعملة الميههههههههاه وضههههههههعية تتميههههههههز العمههههههههوم أواإلنسههههههههان،وعلى البيئههههههههة علههههههههى مباشههههههههرة مشههههههههاكل
 303:يلي بما الجزائر

 .للشرب الصالحة المياه مع اختالطها أو السطح إلى يؤدي ما قنواتها،وهو صيانة غياب-

 (.التصفية إعادة محطات) اإلسترجاعية الصيانة غياب -

 مليههههون 600: بههههه الجزائههههر فههههي صههههرفها يههههتم التههههي المسههههتعملة هللميهههها السههههنوي الحجههههم ويقههههدر
 المنهههههههههاطق حهههههههههول المتمركهههههههههزة الكبيهههههههههرة السهههههههههكانية التجمعهههههههههات عهههههههههن منهههههههههها األكبهههههههههر القسهههههههههم يهههههههههنجم ،3م

 للمههههههوارد خطيههههههرة تلويههههههث مصههههههادر تشههههههكل المسههههههتعملة الميههههههاه هههههههذه فههههههإن معلههههههوم هههههههو السههههههاحلية،وكما
 الطبيعيهههههههة األوسهههههههاط فهههههههي لفظهههههههها قبهههههههل رههههههههاتطهي عمليهههههههات النعهههههههدام نظهههههههرا وههههههههذا والسهههههههاحلية المائيهههههههة

 .المستقبلية

عهههههههادة جديهههههههدة تصهههههههفية محطهههههههة 12 إنجهههههههاز ،2005 سهههههههنة خهههههههالل تهههههههم وقهههههههد  19 تأهيهههههههل وا 
 (.السنة/ 3م مليون 127: به تقدر إجمالية طاقة ذات) قديمة تصفية محطة

 

 
                                                           

302 Source : rapport sur l’état et l’avenir de l’environnement , op.cit.p185 

 قسنطينة، االقتصادية، مو العل معهد ماجستير، مذكرة ،الصناعي ثو التل معالجةو  أضرار تكاليف قياسو  تحليل في مساهمة جعدار،و ب خالد 303
 .129ص ،1997
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 :الهواء تلوث -7

 فهههههي تتسهههههبب كمههههها ، والزراعيهههههة والمنزليهههههة الصهههههناعية األنشهههههطة مهههههن الهوائيهههههة الملوثهههههات تنهههههت 
 الكبهههههههرى الجزائريهههههههة المهههههههدن معظههههههم تخضهههههههع كمههههههها الصهههههههلبة، النفايههههههات وحهههههههرق السهههههههيارات حركهههههههة ذلهههههه 

  .العمومية والمزابل والنقل التسخين طبيعتها تختلف جوية النبعاثات

 : والتكنولوجيا  الصناعة مشكل-1-2-5

 وجيههههههاالتكنول وهههههههو جديههههههد خطههههههر أمههههههام الجزائههههههر وضههههههع قههههههد الحههههههديث الصههههههناعي النمههههههو إن
 الصههههههيدالنية والمههههههواد الطبيعههههههي والغههههههاز بههههههالبترول المرتبطههههههة الصههههههناعة أن كمهههههها الصههههههناعي والخطههههههر
 المتعلقهههههههة المخهههههههاطر أغلبيهههههههة وتمثهههههههل مسهههههههتمر تطهههههههور فهههههههي ههههههههي والميكانيههههههه  والبالسهههههههتي  واألسهههههههمدة

 :وهي الساحلية المناطق في الجزائرية الصناعات أغلبية الخطرة،تتمركز بالمواد

 .وزو وتيزي العاصمة لجزائرا: الوسطى المنطقة-

 أرزيو: الغربية المنطقة- 

 . وسكيكدة عنابة: الشرقية المنطقة-

ن  مهههههههههن%74 تقهههههههههارب منشهههههههههأة3876 وحهههههههههدها تشهههههههههكل الهههههههههذكر السهههههههههالفة المنهههههههههاطق ههههههههههذه وا 
 يتركههههز أيههههن الكليههههة المسههههاحة مههههن1.7 تقريبهههها تشههههكل بمسههههاحة المنطقههههة، هههههذه فههههي الصههههناعي السههههياق
 السههههكانية الكثافههههة فيههههها ترتفههههع التههههي األمههههاكن فههههي تتواجههههد الصههههناعية فاألنشههههطة السههههكان،ومنه أغلبيههههة
 تهههههدد التههههي بههههالحوادث المتعلقههههة الخطههههورة نسههههبة ارتفههههاع إلههههى معههههه يههههؤدي الههههذي األمههههر الكبههههرى والمههههدن
 البيئهههههة بصهههههحة وكهههههذا اإلنسهههههانية العامهههههة الصهههههحة فهههههي التهههههأثير علهههههى القهههههادرة الخطهههههورة عاليهههههة بكهههههوارث
 .عنها الناتجة الكوارث حدة زادت كلما اجواإلنت الصناعة زادت فكلما

 مههههههن خاصههههههة التلههههههوث مشههههههكل نجههههههد المؤسسههههههات فيههههههها تتسههههههبب التههههههي المشههههههاكل بههههههين ومههههههن
 بغههههههاز الهههههههواء تلويههههههث إلههههههى والبحار،باإلضههههههافة األوديههههههة،األنهار كتلههههههوث الكيماويههههههة الترسههههههبات خههههههالل
 المصههههانع بههههين مههههن نجههههد،و  والميههههاه األخشههههاب مثههههل الطبيعيههههة المههههوارد واسههههتنفاذ الكربههههون أكسههههيد ثههههاني

 : يلي ما البيئة صحة على تؤثر والتي العاصمة الجزائر مستوى على الموجودة

 .علي ببابا الكلور إنتاج وحدة-
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 . الزوار باب في الشمسية الطاقة صناعة مركز-

 . بالحامة(SNAT) الكبريت صناعة وحدة-

 304. الوادي ببابSNAT السجائر إنتاج وحدة-

 :صالح عين في والبيئة واإلنسان البيئة عل  الصخري ازالغ مشروع خطر 1-2-6

 مصههههههادر اسههههههتخراج تطههههههوير العههههههالم فههههههي للغههههههاز مصههههههدر اكبههههههر( 04)رابههههههع الجزائههههههر تعتههههههزم
 الصهههههخري الغهههههاز مهههههن الهههههبالد احتيهههههاطي أن جزائريهههههون مسهههههؤولون الزيتي،ويقهههههول الصهههههخر مهههههن الغهههههاز
 مههههههههن المعلنههههههههة الحاليههههههههة احتياطاتههههههههها أضههههههههعاف نحوأربعههههههههة أي 3م تريليههههههههون 17 إلههههههههى تصههههههههل الزيتههههههههي
 فههههي للغههههاز اسههههتهالكها ،ولكههههن العههههالم فههههي الطبيعههههي للغههههاز منههههت  اكبههههر ثههههامن الجزائههههر تعتبههههر الغههههاز،إذ

 مجمهههههع يريههههد ،حيههههث 2019 سههههنة إنتاجههههها كههههل علههههى يههههأتي ذلهههه  إن مسههههؤولون ويقههههول مسههههتمر تزايههههد
 فهههههي امنافسهههههته اسهههههتمرار بضهههههمان الزيتهههههي الصهههههخر مهههههن الغهههههاز اسهههههتخراج صهههههناعة تطهههههوير ســـــوناطرا 

 .الطاقة قطاع

 فهههههي المسهههههتخدمة التكنولوجيههههها عهههههن الناتجهههههة الضهههههارة اآلثهههههار مهههههن بالبيئهههههة المهتمهههههون ويخشهههههى
 شــــــمس االحفوريههههههة الطاقههههههة تطههههههوير قسهههههم مههههههدير يقههههههول ،حيههههههث الزيههههههت السههههههتخراج الصههههههخور تكسهههههير
ـــــــدين  بقهههههههات يضهههههههعف الصهههههههخور لتفتيهههههههت الهيهههههههدروليكي أوالضهههههههغط الميهههههههاه اسهههههههتخدام أن شـــــــيتور ال
 كميههههههات تسههههههتهل  التكنولوجيهههههها هههههههذه أن ،كمهههههها أرضههههههية هههههههزات حههههههدوث احتمههههههاالت مههههههن ويزيههههههد األرض
 .الصحراء لمنطقة البيئي النظام تدمير إلى يؤدي ما المياه من كبيرة

 عههههههن البئههههههر بعههههههد اليزيههههههد ،بينمهههههها بئههههههر بكههههههل الميههههههاه مههههههن متههههههر ألههههههف 15 ضهههههه  أن ويوضههههههح
 مههههن خشههههيته شــــيتور بههههدىالمياه،وا شههههح مههههن أصههههال تعههههاني لدولههههة كارثيهههها يعتبههههر م100 مئههههة األخههههرى
 305.المياه ض  أثناء المستخدمة الكيميائية بالمواد الجوفية المائية األحواض تلوث

 كثيهههههر هنههههها  أن نهههههرى االخيهههههره االحتجاجيهههههة الحركهههههات وحسهههههب بالهههههذات الموضهههههوع ههههههذا فهههههي
 فئههههات ومختلههههف أكههههاديميين وبههههاحثين أطبههههاء جمعيههههات، مههههن البيئههههة حمايههههة مجههههال فههههي الناشههههطين مههههن

 ومراعههههههاة البيئههههههة لحمايههههههة الدوليههههههة المعههههههايير احتههههههرام بضههههههرورة السههههههلطات يطههههههالبون مههههههدنيال المجتمههههههع
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 مشههههههروع إطههههههالق يههههههتم مههههههرة كههههههل فههههههي اإلنسههههههان صههههههحة علههههههى المحتملههههههة واألضههههههرار البيئيههههههة التحههههههوالت
 . الجزائر في صناعي

 صهههههالح بعهههههين المحليهههههين والسهههههكن البيئهههههة علهههههى الخطهههههر ودرجهههههة شهههههروعمال تقيهههههيم علهههههى وردا
 البيئهههههة اليضهههههر المشهههههروع مضهههههمون أن بوجمعهههههة دليلهههههة السهههههيدة سهههههابقا بالبيئهههههة لمنتدبهههههةا الهههههوزيرة أقهههههرت

 مبهههههدأ أكهههههد والهههههذي االنتظهههههار فهههههي يكهههههن لهههههم الهههههذي الموقهههههف وههههههو داخلهههههها الجوفيهههههة الميهههههاه طبقهههههات وال
 الدوليههههههههة واألعههههههههراف والقههههههههوانين يتنههههههههافى وهههههههههذا الدولههههههههة بإسههههههههم البيئههههههههة حرمههههههههة علههههههههى السههههههههافر التعههههههههدي

 الواسهههههههههعة الشهههههههههعبية االحتجاجهههههههههات فهههههههههي ذلهههههههه  اسهههههههههتغاللها،ويظهر حسهههههههههنو  البيئهههههههههة علهههههههههى المحافظههههههههة
 الموقهههههههف بهههههههالجزائر،وهو صهههههههالح عهههههههين منطقهههههههة فهههههههي الصهههههههخري الغهههههههاز اسهههههههتغالل لمشهههههههروع الرافضهههههههة
 لمههههههها والبيتروكيميهههههههاء والهيهههههههدوجيولوجيا الجيولوجيههههههها فهههههههي المختصهههههههين مهههههههن كثيهههههههر اقهههههههره لمههههههها المخهههههههالف

 .للبيئة وزيرة بوزن مسؤولة به عبرت

 (:رقان)اإلشعاعي النووي التلوث مشكل 1-2-7

 سهههتينات خهههالل الههههادئ المحهههيط جنهههوب فهههي الفرنسهههية النوويهههة التجهههارب كانهههت لقهههد
 ممهههههها بكثيهههههر وخطههههههورة سهههههمية أكثههههههر العشهههههرين القههههههرن وسهههههبعينات

 الجزائهههههههر صهههههههحراء أمطهههههههرت حيهههههههث سهههههههابقا، بهههههههه االعتهههههههراف تهههههههم
 النووي،ووفهههق اإلشهههعاع مهههن بوابهههل بولينيزيههها أرخبيهههل ورقعهههة
 2013 عههام سههرية الفرنسهية الههدفاع وزارة عنهها عهترف وثهائق
 المجتمههههههع وهيئههههههات القهههههدامى الجنههههههود غضههههههب أثهههههارت

 صههههههههههههحيفة نشههههههههههههرتها التههههههههههههي الوثههههههههههههائق كشههههههههههههفت المههههههههههههدني،حيث
 البلوتونيهههههههههوم غبهههههههههار أن 2013يوليهههههههههو الفرنسهههههههههية" لوباريزيـــــــــان"

 صهههههحيفة نشههههرت حيههههث الفرنسههههية بولينيزيهههها مجمههههل علههههى تسههههاقط
 فرنسههههههها أن فيهههههههه جهههههههاء الموضهههههههوع عهههههههن مقهههههههاال 2013 غارديهههههههان

 17 نوويههههههههة تجربههههههههة 210 أجههههههههرت 1996و1960 العههههههههام بههههههههين
 193و الجزائريهههههههة الصهههههههحراء بالخصهههههههوص الجزائهههههههر فهههههههي منهههههههها
 . الفرنسية بولينيزيا في

 وأخرى نووي لخطر ذيريةتح الفت (:01) صورة
 التفجير حقيقة للصحافيين يشرح تيري جان للجنرال

 .الجزائرية بالصحراء النووي
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 يسههههههههم والعسهههههههكرية السهههههههلمية غيهههههههر األغهههههههراض فهههههههي األشهههههههعة لتلههههههه  الجهههههههائر االسهههههههتخدام إن
 مههههها ،حيهههههث306المختلفهههههة واألضهههههرار للمشهههههكالت مهههههن للعديهههههد الحهههههي الكهههههائن تعهههههريض فهههههي كبيهههههرة بدرجهههههة
 الفرنسههههههي للجههههههي  خريطههههههة الجزائر،كشههههههفت صههههههحراء فههههههي وبيئًيهههههها صههههههحًيا كابوًسهههههها اإلشههههههعاعات زالههههههت
 فقهههههد، الجزائريهههههة الصهههههحراء فهههههي بهههههها قامهههههت التهههههي النوويهههههة التفجيهههههرات ههههههول السهههههرية طهههههابع عنهههههها رفهههههع

 فهههههههي قهههههههدرتها كيهههههههةاألمري الدراسهههههههات كلم،بينمههههههها 150 بلههههههه  األشهههههههعة امتهههههههداد إن فرنسهههههههية دراسهههههههة بينهههههههت
 بالشهههههههههعب السهههههههههرطان وفتههههههههه  األرض ماتهههههههههت بسهههههههههببها والتهههههههههي الكيماويهههههههههة أخطهههههههههار مهههههههههن كلهههههههههم 700

 307.الجزائري

 نشهههههههههههههههههههههههههههههرتها التههههههههههههههههههههههههههههي الخريطهههههههههههههههههههههههههههههة وبينههههههههههههههههههههههههههههت
 أن ،2014 فبرايههههههههههر شههههههههههباط14فههههههههههي «لوباريزيههههههههههان»صههههههههههحيفة
 1960 فربهههههاير13 يهههههوم أجريهههههت التهههههي األزرق اليربهههههوع تجربهههههة
  ً 13 ظهههههرف فهههههي إشهههههعاعاتها امتهههههدت بحيهههههث القهههههوة مهههههن كانهههههت
 وصههههههوال شهههههمال ومعظهههههم الصهههههحراء جنهههههوب إفريقيههههها إلهههههى يومههههها
 .االسبانية السواحل حتى

 األسهههههههههههههرار ضهههههههههههههمن مصهههههههههههههنفة الخريطهههههههههههههة وكانهههههههههههههت
 إطههههار فههههي الصههههفة هههههذه عنههههها وأزيلههههت عقههههود طههههوال العسههههكرية

 حمهههههاالت فهههههي شهههههاركوا قهههههدامى جنهههههود حركهههههه جنهههههائي تحقيهههههق
 الجزائر،أوضهههههحت صهههههحراء فهههههي الفرنسهههههية النوويهههههة التجهههههارب

 سهههههههكان علهههههههى سهههههههلبية انعكاسهههههههات فهههههههي تسهههههههبب المياه،ممههههههها لوثهههههههت التجهههههههارب إشهههههههعاعات أن ئقالوثههههههها
 131»مثههههههل التفجيههههههرات قههههههذفتها التههههههي المشههههههعة المههههههواد وتابعههههههت السههههههاحل وصههههههحراء الجزائههههههر جنههههههوب
 يزالهههههههون الهههههههذين السهههههههكان علهههههههى خطهههههههورة ،تمثهههههههل «137 السهههههههيزيوم »و السهههههههكان علهههههههى شهههههههديدة»اليهههههههود

 لههههههون حولههههههت ،والتههههههي تشههههههوهات مههههههن تعههههههاني التههههههي والمههههههاعز لكاإلبهههههه الحيوانههههههات وأيضهههههها يستنشههههههقونها
 . األمراض إلنتاج إال تصلح ال جرداء وباتت اسود إلى األرض

                                                           
 .  96ص 1999 مصر، زيع،و التو  للنشر الفجر دار  ،إسالمي رو منظ من البيئة قضايا البيئة حمايةو  ثو التل حجاب، منير محمد انظر -306
 .58 ،2011 جانفي 2 ،05 العدد ، األمة مجلس فمبر،و ن 29و 28 المنعقدتان العامتان علنيتانال الجلستان الت،و للمد الرسمية الجريدة-307

.نوويةلا القنبلة خبر لوباريزيان لصحيفة(:20) صورة  



 النتائج وتحليل عرض                              خامسالـ الفصـــل

 

313 
 

 ال" النوويههههههة التجههههههارب بمتابعههههههة بههههههاريو،المختص برونههههههو الفرنسههههههي والناشههههههط الخبيههههههر ويقههههههول
 نمهههههه للعديههههههد الرئيسههههههي السههههههبب هههههههي الضههههههارة المشههههههعة المههههههواد هههههههذه أن اليههههههوم ينكههههههر أن ألحههههههد يمكههههههن

 النوويهههههة التفجيهههههرات سلسهههههلة ،واًصهههههفا" المنطقهههههة فهههههي والشهههههرايين القلهههههب وأمهههههراض السهههههرطانية األمهههههراض
 فهههههي بههههاريو روى تجارب،وقههههد كفئههههران المنطقههههة سههههكان اسهههههتعمال تههههم حيههههث اإلبههههادة، بتجههههارب الفرنسههههية
 13مهههههههن شههههههههرا 11 مهههههههدار علهههههههى فرنسههههههها أن" الكلمهههههههة يتنهههههههاولون النوويهههههههة التفجيهههههههرات ضهههههههحايا" كتابهههههههه
 الصههههههحراء فههههههي النوويههههههة تجاربهههههها فههههههي جزائههههههري الههههههف42 اسهههههتخدمت 1960ديسههههههمبر 27 إلههههههى فبرايهههههر

 .التحرير جي  سجناء من مجاهدا 150 بينهم الجزائرية، الصحراء في النووية تجاربها في

 المتغيههههههههرات دراسههههههههة بهههههههههدف التفجيههههههههرات لحقههههههههل -الصههههههههفر منطقههههههههة- فههههههههي وضههههههههعتهم وقههههههههد
 الفرنسههههههههي الههههههههرئيس أن ،وذكههههههههر أجسههههههههامهم ىعلهههههههه تأثريههههههههها مههههههههدى عليهموقيههههههههاس الطارئههههههههة اإلشههههههههعاعية

ـــــاليربوع سهههههميت التهههههي فبرايـــــر13 تجربهههههة بحضهههههور إسهههههرائيليين لخبهههههراء سهههههمح ديغهههههول شهههههارل آنهههههذا   ب
سرائيل فرنسا علمي في األزرق باللون تيمنا األزرق  .وا 

 النوويههههة القنبلههههة أنههههت  الههههذي األبحههههاث برنههههام  مههههدير روكــــار ايــــف مههههذكرات فههههي جههههاء كمهههها
 النيجههههههر إلههههههى وصههههههلت التجربههههههة تلهههههه  عههههههن نتجههههههت مشههههههعة بعناصههههههر مشههههههحونة سههههههحابة أن الفرنسههههههية
 مرة،وأوضههههههح ألههههههف100 بههههههه المعههههههدل فههههههاق اإلشههههههعاعي نشههههههاطها والبرتغههههههال،ألن فرنسهههههها وجنههههههوب وليبيهههههها
 ثالثههههة بعههههد أي 1960 فبرايههههر 16 فههههي البرتغههههال جنههههوب فههههي سههههوداء أمطههههار تسههههاقط تسههههجيل تههههم أنههههه
 .المعدل من مرة 29 به أكبر شعاعًياإ نشاطا تحمل األمطار التفجير،وكانت من أيام

 صهههههههحراء أن الطبيهههههههة، الفيزيهههههههاء فهههههههي اختصاصهههههههي عـــــــروة عبـــــــاس الهههههههدكتور يؤكهههههههد كمههههههها
 اليربهههههههوع تجربهههههههة: مضهههههههيفا بهههههههاردة، 40و سهههههههاخنة17 نوويهههههههة، تجربهههههههة 57 لهههههههه مسهههههههرحا كانهههههههت الجزائهههههههر
 5 تفجههههههههههري بقههههههههههوة األبههههههههههيض اليربههههههههههوع بعههههههههههدها وجههههههههههاء هريوشههههههههههيما قنبلههههههههههة مههههههههههرات 5 فاقههههههههههت األزرق

 .كيلوطن 5 بقوة األخضر كيلوطن،واليربوع 10 بقوة األحمر واليربوعكيلوطن،

 أن مههههههن النوويههههههة، الهندسههههههة فههههههي المخههههههتص منصــــــوري عمــــــار الجزائههههههري الباحههههههث ويحههههههذر
 الههههههههتخلص المسههههههههتحيل السههههههههنينومن آلالف سههههههههيبقى المنطقههههههههة هههههههههذه فههههههههي النوويههههههههة اإلشههههههههعاعات تههههههههأثير

 عههههههام ونشههههههر1999 عههههههام الذريههههههة للطاقههههههة الدوليههههههة الوكالههههههة أعدتههههههه خبههههههراء تقريههههههر أكههههههده مهههههها منه،وهههههههذا
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 مهههههههن متضهههههههررة مازالهههههههت للتفجيهههههههرات -الصهههههههفر النقهههههههاط- بهههههههه المحيطهههههههة المنهههههههاطق أن أوضهههههههح ،2005
 .اإلشعاعات

 التفجيهههههههر منهههههههاطق مسهههههههتوى علهههههههى 1990 عهههههههام أجهههههههري جزائهههههههري طبهههههههي إحصهههههههاء أول وفهههههههي
 األمههههههراض مهههههن أشههههههكال بعهههههدة إصههههههابات تسهههههجيل تههههههم جاورهههههها ومههههها رقــــــان منطقههههههة فهههههي النووي،ممثلهههههة
جههههههاض الطفولهههههة مرحلهههههة فهههههي الدرقيهههههة والغهههههدة والهههههدم والجلهههههد العظمهههههي النخهههههاع فهههههي السهههههرطانية  عهههههدد وا 

 تسهههههاقط الهههههوالدة، عنهههههد الوفيهههههات نسهههههبة وارتفهههههاع المبكهههههرة الهههههوالدات نسهههههبة ،وارتفهههههاع النسهههههاء مهههههن كبيهههههر
 أمهههههراض الطبيههههة المالحظههههات سههههجلت ذهنيًا،كمههههها والمتخلفههههين والههههبكم الصههههم نسهههههبة فههههي وزيههههادة الشههههعر

 .النووي لإلشعاع التعرض عن الناتجة الكلوي جزالع

- عنههههههوان تحههههههت وهههههههران جامعههههههة فههههههي األسههههههتاذ العبــــــودي كــــــاظم للههههههدكتور دراسههههههة وكشهههههفت
 القريبههههههة المههههههدن فههههههي والبيئههههههة الصههههههحة علههههههى اإلشههههههعاعي التلههههههوث الفرنسههههههيةومخاطر النوويههههههة التجههههههارب
 مصـــــطف  أوســـــيدهم الهههههدكتور أكهههههده مههههها ،ههههههذا السهههههرطان مهههههن نوعههههها 42 إحصهههههاء تهههههم أنهههههه -والبعيهههههدة
 المستشهههههفى يقصهههههدون كهههههانوا مهههههريض 300 مهههههن أقهههههل أن سهههههنة 22 منهههههذ رقهههههان مستشهههههفى فهههههي طبيهههههب
 مشههههيرا مههههريض، 3500 مههههن أكثههههر إلههههى األخيههههرة السههههنوات فههههي العههههدد فههههارتفع التسههههعينات، قبههههل سههههنويا
 عههههههن األطبههههههاء عجههههههز مرضههههههية وحههههههاالت الجزئههههههي والشههههههلل الههههههوراثي بههههههالجنون إصههههههابات تسههههههجيل إلههههههى

 .تشخيصها

 مسههههههتوى أن إلههههههى مههههههوخرا اإلشههههههعاع مههههههن للحمايههههههة الجزائههههههري المركههههههز أجههههههراه بحههههههث لوتوصهههههه
 فههههههي ضههههههعفا يسهههههجل الزراعههههههي المهههههردود واإلنسههههههان،وأن بالبيئههههههة يفتههههه  يههههههزال ال المنطقهههههة فههههههي اإلشهههههعاع
 الحيوانيهههههة الثهههههروة فهههههي مريهههههع انخفهههههاض إلهههههى إضهههههافة عليهههههه، المتعهههههارف المعهههههدل مهههههع مقارنهههههة اإلنتاجيهههههة
 .والمستوطنة والعابرة المهاجرة والطيور الزواحف من عدد ختفاءوا البيولوجي التنوع وضعف

 عههههههن لكصاصــــــي عبــــــدالرحمن حههههههاج النوويههههههة التجههههههارب ضههههههحايا جمعيههههههة رئههههههيس ويتحههههههدث
 أوتضههههههههخمها' ميكروســــــــيفايل'الجمجمههههههههة حجههههههههم صههههههههغر ،ومنههههههههها المواليههههههههد لههههههههدى الخلقيههههههههة التشههههههههوهات

 النوويهههههة للتجهههههارب خضهههههعت التهههههي المنهههههاطق فهههههي الربيهههههع فصهههههل مظهههههاهر زوال ،وأيًضههههها"ماكروســـــيفايل"
 50و30بهههههين يتهههههراوح الطبيعهههههي العمهههههر أن حهههههين فهههههي سهههههنة 20 مهههههن أقهههههل إلهههههى اإلبهههههل عمهههههر ،وتراجهههههع

 نباتيهههههههههة عههههههههائالت ابتلعههههههههت التهههههههههي البيئيههههههههة بالمحرقههههههههة النوويههههههههة التجهههههههههارب لكصاصــــــــي سنة،ويصههههههههف
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 الجيههههههوب لوثههههههت الصههههههحراوي،كما والزيتههههههون البههههههري الفسههههههتق ومنههههههها بههههههالعقم األشههههههجار بأسرها،وأصههههههابت
 .لمائيةا

 الجزائهههههر،وال صهههههحراء فهههههي النوويهههههة لتجاربهههههها ضهههههحية بهههههأي فرنسههههها تعتهههههرف لهههههم سهههههنة 54 بعههههد
 يعنههههههههي ال أنهههههههه ،إال" مــــــــوران" الفرنسهههههههي التعهههههههويض قههههههههانون صههههههههدور رغهههههههم وعلههههههههى البيئهههههههة بانتهاكهههههههها
 التههههههي 32الههههههه التجهههههههارب،فالملفات هههههههذه فيههههههها تسههههههببت التههههههي البيئيههههههة األضههههههرار وال الجزائههههههرين الضههههههحايا
 التههههي المختصههههة اللجنههههة مههههن بههههالرفض قوبلههههت تعويضههههات علههههى للحصههههول جزائريههههون اياضههههح أودعههههها
 هههههههذا إطهههههههار فههههههي تدخهههههههل فيهههههههاال المعروضهههههههة األمهههههههراض أن بحجهههههههة مههههههوران، قههههههانون بموجههههههب شههههههكلت
 308.القهانهون

 وقائيهههههة حلهههههول فههههي النهههههووي التلهههههوث لمشههههكلة البيئهههههي العهههههالج يكمههههن-
 :كمايلي الغير

 . العالي الخطر ضمن المصنفة للمناطق الدخول حظر-

 .المشبوهة المناطق من بالقرب العمراني التوطن منع-

 بقايههههها مهههههن األرض تطهيهههههر علهههههى المسهههههاعدة فهههههي المسهههههتمر الطلهههههب–
 .التلوث

 بالمنطقهههههههههههة الجوفيهههههههههههة للمهههههههههههوارد االسهههههههههههتغالل أو اسهههههههههههتعمال منهههههههههههع -

 .األشخاص طرف من الملوثة

 حمايهههههةال لبنهههههود خهههههرق أي حهههههدوث لمنهههههع األمنيهههههة بالتغطيهههههة القيهههههام-
 .اإلشعاعي الخطر من

 .اإلشعاعية للملوثات المباشر واالنتشار االنتقال لتفادي خاصة مالبس بوضع االلتزام –
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 موقع يحرس جزائري جندي(: 03)صورة
 .رقان النووية التجارب
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 الجزائههههر صههههحراء فههههي الفرنسههههية النوويههههة التفجيههههرات ملههههف معاجلههههة أن وقههههانونيون خبههههراء يههههرى حيههههث-
 وتطهريههههها، وثههههةالمل بالمنههههاطق التكفههههل أيًضهههها يسههههتوجب بههههل فقههههط الضههههحايا تعههههويض علههههى يقتصههههر ال

 البيئههههههههة علههههههههى المسههههههههجلة واآلثههههههههار المنههههههههاطق تلهههههههه  فههههههههي المنتشههههههههرة األمههههههههراض قائمههههههههة تحديههههههههد أن كمهههههههها
 . التفجيرات لتل  السلبية االنعكاسات لمعالجة ضروري أمر والحيوان

 صههههحية هياكههههل فرنسهههها تههههأمين خههههالل مههههن النوويههههة، اإلشههههعاعات لضههههحايا الطبيههههة المتابعههههة ضههههمان -
 الحهههههههاالت فهههههههي المعتمهههههههد المالئهههههههم التكفهههههههل إلهههههههى التشهههههههخيص مهههههههن ابعهههههههة،المت بههههههههذه تههههههههتم متخصصهههههههة

 . واليابان بولينيزيا مناطق في الشبيهة

 .النووية التجارب مواقع وتطهير اإلشعاعات إزالة مجال في جزائرين مختصين تدريب-

 : المتعددة البيئية المجاالت حسب البيئة لحماية المنتهجة اآلليات 1-2

 الميههههههادين مختلههههههف فههههههي تواجهههههههها التههههههي البيئيههههههة المشههههههاكل مههههههن حههههههدال الجزائههههههر حاولههههههت لقههههههد
 الوصهههههاية عمهههههدت ،إذ حهههههدتها مهههههن التخفيهههههف سهههههابقا ذكرناهههههها كثيهههههرة أخهههههرىو  الغابهههههات التصهههههحر الميههههاه،
 لتهههههههدار  وسياسهههههههات اسهههههههتراتيجيات بنهههههههاء إلهههههههى المائيهههههههة والمهههههههوارد البيئهههههههة وزارة فهههههههي والمتمثلهههههههة البيئيهههههههة
 ،ومنهههههه الحيهههههاة إطهههههار وتحسهههههين بهههههها النههههههوض نحهههههو منهههههها خطهههههوة فهههههي وذلههههه  للبيئهههههة الهههههراهن الوضهههههع
 تبنتههههههها التههههههي واإلسههههههتراتيجيات والمخططههههههات اآلليههههههات أهههههههم إلههههههى التعههههههرض يلههههههي فيمهههههها نحههههههاول سههههههوف
 :وهي البيئة ضد ترتكب التي التجاوزات حدة تخفيف في تساعد والتي الجزائرية السياسة

 :علي  والحفاظ تسيره وحسن الماء عل  المحافظة مجال في- أ

 : المائية الموارد تسيير إستراتيجية-1

 سياسهههههة إيجهههههاد خهههههالل مهههههن وذلههههه  الميهههههاه بقطهههههاع النههههههوض إلهههههى اإلسهههههتراتيجية ههههههذه تههههههدف
 : في نحصرها والتي المائية الموارد لتسيير متكاملة

 : القذرة المياه استعمال إعادة-أ

عههههادة القههههذرة الميههههاه معالجههههة إلههههى اإلسههههتراتيجية هههههذه تعمههههد  هههههذه تعطههههي يههههثح اسههههتخدامها وا 
 مؤقههههت عجههههز مههههن تعههههاني التههههي وتلهههه  الجافههههة للمنههههاطق بالنسههههبة خاصههههة هامهههها بههههديال مههههردودا العمليههههة

 بطريقههههههة الشههههههرب ميههههههاه الفالحي،وتههههههوفير السههههههقي فههههههي اسههههههتعمالها خههههههالل مههههههن المياه،وهههههههذا مههههههوارد فههههههي
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 مههههههن بالغهههههة أهميههههههة األخيهههههرة ههههههذه تكتسههههههب أخهههههرى جههههههة جهههههههةومن مهههههن ههههههذا مباشههههههرة أوغيهههههر مباشهههههرة
 االحتياجهههههات أن كمهههها المسههههتقبلية المنهههههاطق تلههههوث مكافحههههة فهههههي تسههههمح هامههههة وسهههههيلة تعههههد نهههههاأ حيههههث
 . سواء حد على والديمغرافية الصناعية للتنمية متزايدة

 : الماء اقتصاد ثقافة نشر-ب

 أول فههههههي تهههههههتم الهههههههام المههههههورد هههههههذا علههههههى المحافظههههههة إلههههههى سههههههعيها إطههههههار وفههههههي الجزائههههههر إن
 ذلهههه  أجههههل التحسيسههههية،ومن والحمههههالت النههههدوات خههههالل مههههن مههههاءال اقتصههههاد مفهههههوم بغههههرس لههههها خطههههوة
 يخفهههههف الهههههذي التقطيهههههر للسهههههقي الجديهههههدة التقنيهههههات اسهههههتخدام مجهههههال فهههههي الفالحهههههين تكهههههوين مهههههثال يمكهههههن
 (%30 الى20)من المياه ضياع نسبة من

 : البحر مياه تحلية محطات إنشاء-ت

 محطتهههههههان مههههههههاأه البحهههههههر ميهههههههاه لتحليهههههههة الصهههههههغيرة المحطهههههههات بعهههههههض الجزائهههههههر فهههههههي توجهههههههد
 أرزيههههههو فههههههي والههههههنفط الغههههههاز تكريههههههر مركبههههههات فههههههي الصههههههناعية االسههههههتعماالت علههههههى منتوجههههههها يقتصههههههر
 الطاقههههههة اسههههههتخدام تكنولوجيههههههة علههههههى تعتمههههههد التقنيههههههة هههههههذه أن الطاقههههههة،كما توليههههههد أوبغههههههرض وسههههههكيكدة
 309.التطوير إلى تحتاج لتزال أيضا والتي الحالي الوقت في الكفاءة قليلة لتزال التي الشمسية،

 المهوارد إجمهالي فهي العجهز تعهاني لهن التهي القليلهة العربيهة الهدول مهن الجزائهر تعهد إذ
 بحهوالي العذبهة الميهاه مهن الهوفرة تقهدر م،حيهث 2050 عهام غايهة إلهى المتجهددة العذبهة المائيهة
 310.  2050عام في  3م مليار  3.4وبحوالي م 2025عام في 3م مليار 4.8

 خصوصها ، المهائي األمهن لتهوفير السهدود بنهاء يفه االسهتمرار أيضها يتطلهب مها وههذا
 43 أن نجهد ،حيهث2010 عهام قبهل سهدا 58 لبنهاء معتبهرا وطنيها برنامجها هنها  بهان علمنها إذا
 مهن كبيهرة نسهبة علهى إلحتوائهها نظهرا التليهة، المنطقهة فهي تنشهأ سهوف السهدود ههذه بهين مهن سهدا
  . الصحراء شمال في وسدين العليا الهضاب منطقة في سدا11و المياه

                                                           

 .32،12 ص ذكره، سبق مرجع البيئية، الرهاناتملحة، أحمد309 

310 Robin Clarke, Water: The International Crisis, Cambridge, Massachusetts: the I.M.T. Press, 1993, p.87 
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نشههاء مجههال فههي للبحههث مركههز إنشههاء ضههرورة األمههر يتطلههب كمها  مرصههد المياه،وا 
سههتخدام جهههة مههن البههاحثين وتشههجيع للميههاه قههانون وسههن للمههاء مغههاربي  فههي الملوثههة الميههاه وا 
 البهرام  بعهض الجهدول ههذا ويحهوي حيهث تعطهل، بسهبب تههدر منهها % 90 ألن نظهرا الزراعهة،
 .الجزائرية البيئة لحماية كمشاريع المدرجة

 حسهههههب واخهههههرى الميهههههاه مجهههههال فهههههي الهههههوزارة طهههههرف مهههههن المبرمجهههههة المشهههههاريع عهههههدد يمثهههههل(:04)جهههههدول
 اهدافها

 عـــــــــــــــــــــــــــــدد المجال المحور
 المشاريع

 الكلفـــــــــــــــــــــــــــــة
 اإلجمالية

 الميهههههههههههاه مهههههههههههوارد إدارة
 المنههههاطق فههههي والتربههههة
 .الجافة

  المائية للموارد المتكامل التسيير-
 وجياوالهيدروجيول الهيدرولوجيا -
  المياه وتنقية نوعية-
 التربة لموارد المستدامة اإلدارة-

-07 
-05 
_07 
-08 

 دج مليون1.3

 البيولوجيههههههههههة المههههههههههوارد
 المنههههههههههههههههههههاطق فههههههههههههههههههههي
 الجافة

 واألليفة البرية الحيوانات-
 المجهرية الكائنات-
 والمزروعة البرية األنواع-
 الصحراوية الفالحة-

-08 
-04 
-28 
-15 

 لتنميةاالقتصهههههههههههههههههههههادية
 فهههههههههههههههههههههي قافيهههههههههههههههههههههةوالث

 الجافة المناطق

 الطاقة إقتصاد-
 اإلقليم تهيئة-
 السوسيولوجي الجانب-

-14 
-04 
-04 

 أخطهههههههههههههههههههار رصهههههههههههههههههههد
 التصحر

 الجفاف-
 الرمال تراكم//التصحر-

-15 

 :تعــليق-

 لتحمههههههل الزمههههههة ماليههههههة لتغطيههههههة تحتههههههاج الجههههههدول فههههههي إليههههههها المشههههههار المشههههههاريع مجمههههههل إن
 فإتهههههههاوة الحاليهههههههة التسهههههههعيرة ظهههههههل فهههههههي توفيرهههههههها يمكهههههههن ال تهههههههيوال والتطهيهههههههر التنقيهههههههة مشهههههههاريع تكهههههههاليف
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 بشهههههكل مهههههدعوم ذاتهههههه حهههههد فهههههي المهههههاء وسهههههعر) المهههههاء فهههههاتورة مبلههههه  مهههههن %20 تعهههههادل التهههههي التطهيهههههر
 بتغطيههههة يفههههي ال شههههديد بضههههعف وتتسههههم الههههدافع الملههههوث مبههههدأ تراعههههي ال فهههههي لههههذا( 2016 قبههههل قههههوي

 .التسيير مصاريف

 البلههههههديات فههههههي والترسهههههيب التصههههههفية أحهههههواض جههههههازالن هههههههام برنهههههام  تنفيههههههذ فهههههي الشههههههروع تهههههم
 فقهههههههط واليههههههة 31عبهههههههر حههههههوض 425 انجهههههههاز فههههههي البرنهههههههام  هههههههذا تجسهههههههد وقههههههد والمتوسهههههههطة الصههههههغيرة
 بههههههههههذه والموصهههههههههولين للسهههههههههكان اإلجمهههههههههالي والعهههههههههدد متبقيهههههههههة وقريهههههههههة بلهههههههههدة 404 السهههههههههلطات وتناسهههههههههت
 بههههههأي تالبلهههههديا تتكفههههههل لهههههم ،كمههههها نسههههههمة مليهههههون 40 أصهههههل مههههههن فقهههههط نسهههههمة مليههههههون ههههههو األحهههههواض

 .السنة في أومرتين مرة بتنظيفها القيام تتطلب صيانتها ولوأن األحواض هذه من حوض

 مقهههههاطع أن المائيهههههة للمهههههوارد الوطنيهههههة الوكالهههههة نشهههههرتها التهههههي الميهههههاه نوعيهههههة خهههههرائط تبهههههين إذ
 وسههههههيبوس الصههههههومام،الشلف،المقطع،التافنة األحههههههواض فههههههي الميههههههاه مجههههههاري مههههههن هامههههههة وأجههههههزاء كبيهههههرة
 بعههههض إلههههى بالنسههههبة االنجههههاز طههههور فههههي أوهههههي وتنقيههههة تطهيههههر أنظمههههة انجههههاز وتههههم وماليهههه ملوثههههة هههههي
 فههههههان الكبيههههههر ووادي وسههههههيبوس الشههههههلف مثههههههل األخههههههرى بههههههاألحواض يخههههههص مهههههها أمهههههها األحههههههواض تلهههههه 
 السههههكان مههههن عههههددا حولههههه يقههههيم الههههذي الشههههلف حههههوض نلحههههظ وكمهههها واضههههح أمههههر فيههههها التجهيههههز نقههههص
 الناحيههههة نحههههو بههههها القيههههام المزمههههع التحويههههل عمليههههة يبطههههل أن يوشهههه  لتلههههوث ةعرضهههه بمليههههونين 2يقههههدر

 مههههههن العذبههههههة مياهههههههها تسههههههتمد التههههههي تقريبهههههها السههههههكانية التجمعههههههات كامههههههل تمههههههوين حتههههههىو  بههههههل الوهرانيههههههة
 . الوادي في الجوفية المائية الطبقات

 المهههههههردود فهههههههان القطاعهههههههات بهههههههين والتنسهههههههيق للرصهههههههد وطنهههههههي برنهههههههام  إلهههههههى لالفتقهههههههار ونظهههههههرا
 المسهههههتقيلة األوسهههههاط فهههههي نوعيهههههة مقهههههاييس تهههههوفر فعهههههدم للغايهههههة محهههههدودا قهههههىيب الشهههههبكة لههههههذه اإلجمهههههالي
 شههههههرطة نشههههههر فههههههي المسههههههجل والتخلههههههف البيئههههههة مههههههديريات مسههههههتوى فههههههي انعههههههدامها أو الوسههههههائل ونقههههههص
 السهههههلطة ممارسههههة ضهههههعف تفسههههر التههههي اإلضهههههافية العوامههههل مههههن يعهههههد ذلهههه  كههههل والبيئهههههة للميههههاه حقيقيههههة
 . العمومية
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 : بالجزائر المساحات عل  والحفاظ التصحر مكافحة مجال في -ب

 : الجزائر في التصحر مكافحة إستراتيجية-1

 مسهههههههتمروذل  اتسهههههههاع فهههههههي دومههههههها وههههههههي الجزائهههههههر فهههههههي الغالبهههههههة المسهههههههاحة الصهههههههحراء تمثهههههههل
 والتههههي أخههههرى جهههههة مههههن بالمنهههها  المتعلقههههة الطبيعيههههة والظههههروف جهههههة مههههن اإلنسههههان انتهاكههههات بسههههبب
 حههههرارة درجههههة ارتفههههاع فههههي كبيههههر وبشههههكل سههههاهم الههههذي حههههراريال االحتبههههاس بظههههاهرة األسههههاس فههههي تههههرتبط
 فعالههههههة وسياسههههههات خطههههههط إيجههههههاد علههههههى العمههههههل معههههههه تطلههههههب ممهههههها الجفههههههاف حههههههاالت وازديههههههاد األرض

 مقاومهههههة فهههههي األولويهههههة أعطهههههت قهههههد التنميهههههة مخططهههههات أن نجهههههد الجزائهههههر األزمهههههة،ففي ههههههذه لمكافحهههههة
 اإلجهههراءات أههههم بهههين مهههن نجهههد ومنهههه توالنبههها للتربهههة السهههريع التهههدهور فهههي تسهههببت التهههي الظهههاهرة ههههذه
 : 311يلي ما الجزائر في التصحر مكافحة مجال في اعتمدت التي

 : األخضر أوالحزام األخضر السد إنشاء-أ

 الجزائر،بههههههدأ فههههههي التصههههههحر لمقاومههههههة المعتمههههههدة المشههههههاريع أكبههههههر مههههههن األخضههههههر السههههههد يعههههههد
 مليههههههون3 مسههههههاحة ىعلهههههه يمتههههههد غههههههابي حههههههزام إنشههههههاء إلههههههى ويهههههههدف 1971 العههههههام فههههههي المشههههههروع هههههههذا

 قههههههدره بطههههههول الشههههههرق فههههههي التونسههههههية الحههههههدود إلههههههى الغههههههرب فههههههي المغربيههههههة الحههههههدود مههههههن يمتههههههد هكتههههههار
 . الصحراوي واألطلس المرتفعة البادية سهول يغطي كلم،بحيث1500

 مشههههههكلة أهمههههههها بيئيههههههة قضههههههايا مههههههن عالجتههههههه ومهههههها"األرض قمههههههة" مههههههؤتمر ألعمههههههال وامتههههههدادا
 تخصههههههص حيههههههث التصههههههحر رقعههههههة مههههههن للحههههههد معتبههههههرة مبههههههال  بتخصههههههيص الجزائههههههر قامههههههت التصههههههحر

 ضهههههمن هكتهههههار ماليهههههين3 مايقهههههارب إسهههههترجاع تهههههم المشهههههروع،وقد ههههههذا لتنفيهههههذ سهههههنويا دوالر مليهههههون800
 طريههههق عههههن القاحلههههة األراضههههي معالجههههة حمههههالت ،بفضههههل1996 منههههذ مهههههددة كانههههت هكتههههار ماليههههين7

 .هرةالظا هذه بشأن عمل وورشات واتفاقيات مؤتمرات عدة عقدت التشجير،كما

 فههههههههي البيئههههههههة وحمايههههههههة التصههههههههحر مجههههههههال فههههههههي الجزائههههههههر قههههههههدمتها التههههههههي للمقترحههههههههات ونظههههههههرا
 والتهههههي 2006 لسهههههنة"العهههههالم صهههههحاري" لمنظمهههههة سهههههفيرا الجزائهههههري البيئهههههة وزيهههههر عهههههين الجافهههههة المنهههههاطق

 مهههههههن العديهههههههد تنظهههههههيم فهههههههي المنظمهههههههة ههههههههذه بهههههههرام  وتمثلهههههههت البيئهههههههة مشهههههههاكل لمعالجهههههههة تأسيسهههههههها تهههههههم
                                                           

 المنظمة ،" إفريقيا شمال لود في التصحر لمكافحة اإلقليمية الخطة" إفريقيا شمال لدول األخضر الحزام عو  مشرالدين، عدس رياض311
 .ص33ً،1996ربو أكت ، مو العلو  الثقافةو  للتربية العربية
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" والتصههههههههههحر التكنولوجيههههههههههات" مههههههههههؤتمر القارات،منههههههههههها بمختلههههههههههف عالميههههههههههةال والمههههههههههؤتمرات المهرجانههههههههههات
 العهههههههههالمي التهههههههههراث حهههههههههول اليونسهههههههههكو مهههههههههع بهههههههههاريس ملتقهههههههههى"و" والتصهههههههههحر المهههههههههرأة حهههههههههول الملتقهههههههههى"و

 .البرازيل في" البيولوجي التنوع" مؤتمر جانب إلى ،"والتصحر

 هرةالظههههههها اعتمهههههههاد وتهههههههم التصهههههههحر حهههههههول بهههههههالجزائر الكبيهههههههرة العالميهههههههة القمهههههههة عقهههههههدت كمههههههها 
 التصهههههحر مسهههههألة عاتقهههههه علهههههى يأخهههههذ الهههههذي للبيئهههههة الهههههدولي النقهههههد صهههههندوق قبهههههل مهههههن عالميههههها إشهههههكاال
 .312لمكافحتها المناسبة والعلمية والبشرية المادية اإلمكانيات توفير على ويعمل

 : التشجير إعادة-ب

عههههههادة االنجههههههراف مههههههن الميههههههاه ومسههههههاقط التربههههههة حمايههههههة إلههههههى العمليههههههة هههههههذه تهههههههدف  بنههههههاء وا 
 فهههههي العليا،وخاصهههههة الجنهههههوب سههههههول فهههههي الريهههههاح مصهههههدات مهههههن شهههههبكة إنشهههههاء وكهههههذا القديمهههههة الغابهههههات
 الجافهههههههة المنهههههههاطق فهههههههي كبيهههههههر بشهههههههكل التشهههههههجير أعمهههههههال وتركهههههههزت الجافهههههههة وشهههههههبه الجافهههههههة المنهههههههاطق
  الرطبة للمناطق%10 فقط وخصص

 فهههههي الحاصهههههل الهههههنقص وسهههههد الرعويهههههة الظهههههروف تحسهههههين إلهههههى التشهههههجير خطهههههة ههههههدفت كمههههها
 . الواحدة السنة في غذائية وحدة مليار1 بحوالي تقدر والتي الحيوانات تغذية

 : الرملية الكثبان تثبيت-ج

ن جههههههههدا حديثههههههههة الرمليههههههههة الكثبههههههههان تثبيههههههههت مجههههههههال فههههههههي الجزائريههههههههة الخبههههههههرة إن  الطرائههههههههق وا 
 حهههههد إلهههههى أعاقهههههت المشهههههاكل مهههههن والكثيهههههر الهههههالزم بالشهههههكل متهههههوفرة غيهههههر األعمهههههال ههههههذه لتنفيهههههذ الالزمهههههة
 . واسعة مساحات على الرملية الكثبان تثبيت أعمال تنفيذ كبير

 وغيرهههههها الرمليهههههة الكثبهههههان لحركهههههة المعوقهههههة التثبيهههههت مهههههواد تهههههوفر المناسهههههبة التقنيهههههة اختيهههههار إن
-1972الفتهههههرة خههههالل الرمليهههههة الكثبههههان مهههههن فقههههط هكتهههههار100 حههههوالي تبلههههه  مسههههاحة معالجهههههة تههههم وقههههد

1980. 
                                                           

 الثاني ليو الد الملتقى البيئي داءاأل تحدياتو  المالي األداء تحقيق بين االقتصادياتو  المؤسساتونم: الرحيم عبد شنينيو  احمد لعمى.د312 
 االقتصادية التنمية متطلبات بين2011 فمبرو ن23 و 22 ميو  ي رقلةو  بجامعة ، 2الطبعة ماتو  الح و  للمنظمات المتميز األداء لو ح
 . الجزائر رقلة،و  جامعة التسيير مو علو  التجاريةو  االقتصادية مو العل كلية تهنافهر وأ تجهاذب-البيئي اإلنفاقو 
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 العموميهههههههة االشهههههههغال زارةو  بهههههههين شهههههههراكة مشهههههههروع برمجهههههههة المشهههههههكل ههههههههذا لتهههههههدار  تهههههههم كمههههههها
 الكثبهههههان تثبيهههههت مشهههههروع لتجسههههيد CRSTRAالجافهههههة وشهههههبه الجافهههههة للمنههههاطق العلمهههههي البحهههههث ومركههههز
 -بشهههههار: الحصهههههر ال العهههههد سهههههبيل وعلهههههى الكبهههههرى الجزائريهههههة الصهههههحراء فهههههي المنهههههاطق بعديهههههد الرمليهههههة
 .وأخرى ادرار

 : التصحر مكافحة مجال في األمد طويلة مشاريع-د

 التصههههههههحروحماية مكافحههههههههة مجههههههههال فههههههههي المختصههههههههة السههههههههلطات وضههههههههعتهاالتي المشههههههههاريع إن
 : التالي منها جداونذكر طموحة مشاريع البيئة

 .التشجير في والتوسع القائمة الغابات حماية-

 .التعرية ومقاومة الزراعية األراضي حماية-

 . األلفا وأعشاب للغابات الطبيعية الحالة تثبيت-

 النمهههههو سهههههريعة بأصهههههناف وذلههههه  التشهههههجير فهههههي تسهههههاعد والتهههههي نهههههةالكام الطبيعيهههههة المنهههههاطق اسهههههتثمار-
 .المردودية الجيدة

 : التصحر حول والدراسية البحثية المراكز-هه

 متعههههههههههددة فههههههههههرق وتكههههههههههوين بإنشههههههههههاء العلمههههههههههي والبحههههههههههث العههههههههههالي التعلههههههههههيم زارةو  قامههههههههههت لقههههههههههد
 المسههههههههتوى علههههههههى بحههههههههث وحههههههههدات وثههههههههالث مراكههههههههز 04، جههههههههامعي مخبههههههههر 54 فههههههههي اإلختصاصههههههههات

 المهههههههوارد وتطهههههههوير تنميهههههههة فهههههههي وبحثيهههههههة دراسهههههههية مراكهههههههز عهههههههدة التصهههههههحر بمكافحهههههههة فهههههههلللتك الهههههههوطني
 :منها البيئي التدهور ومقاومة الطبيعية

 .الغابات ألبحاث الوطني المعهد-

 .الغابية للدراسات الوطني المكتب-

 . البيولوجية المصادر بحوث مركز-

 الزيبههههههههان بسههههههههكرة CRSTRAالجافههههههههة والشههههههههبه الجافههههههههة المنههههههههاطق فههههههههي لألبحههههههههاث الههههههههوطني المركههههههههز-
 .(مالح وسط في بيوفيزيائية بيئة) ري  وادي وفي( البيولوجية الموارد)
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 .الريف تطوير دراسة مركز-

 الدراسههههههة مراكههههههز مههههههن للعديههههههد ،باإلضههههههافة الجزائههههههري INRAA الزراعههههههي للبحههههههث الههههههوطني المركههههههز -
  313 .األخرى والبحوث

 فهههههههي مختصهههههههة وأدرار لغردايهههههههة جهههههههددةالمت للطاقهههههههات التطهههههههوير مركهههههههز مثهههههههل إقليميهههههههة دعهههههههم هياكهههههههل-
 .المتجددة الطاقات استغالل

 .INSID والصرف والري للتربة الوطني المعهد-

 مشهههههههكل خاصهههههههة البيئيهههههههة المشهههههههكالت بعهههههههض فهههههههان عاشـــــــوري كمـــــــال السهههههههيد رأي وحسهههههههب
 أوالتقليهههههل منهههههها للحهههههد بهههههرم  وحياتهههههه اإلنسهههههان علهههههى المباشهههههر األثهههههر ذات المشهههههاكل وبعهههههض التصهههههحر

 ههههههههذا قهههههههدمها أخهههههههرى إلهههههههى إضهههههههافة السهههههههابقة االسهههههههتراتيجيات حسهههههههب المعالجهههههههة إلنجهههههههاح حهههههههدتها مهههههههن
 جههههوان20 إلههههى 18 مههههن التصههههحر لمكافحههههة المتحههههدة األمههههم اتفاقيههههة ملتقههههى فههههي عمههههل كورقههههة األخيههههر
 . دبي 2009

 المتشههههههههاركة المشههههههههكالت لههههههههبعض مههههههههدم  حههههههههل تعتبههههههههر التههههههههي المشههههههههاريع بعههههههههض برمجههههههههت 
 ،وهههههههي 2018-2008 العشههههههرية تراتيجيةلإلسهههههه الهههههوطني العمههههههل مخطههههههط فهههههي وضههههههعت حيههههههث المنشهههههأ

 :التالي بالجدول يوضحه كما وهو بالتفصيل

-2008 العشرية لإلستراتيجية الوطني العمل مخطط بتنفيذ المعنيين والشركاء البرامج( 05)الجدول
 314:كمايلي  2018

البرنامج عنوان المتوقعة األهداف   S
ecteur 
Pilote 

S
ecteur 
associé 

التمو 
 يل

 لمكافحة الرائد البرنام -1
 التصحر

 للسد وتوطيد تمديد-
عادة  تأهيل ألخضر،وا 

 الحلفاء، منابت مساحات

MADR ال
 جمعيات

Fonds 

                                                           

 .37-33 ص ، ذكره سبق مرجع ، الدين سعد رياض313 

 الساعة على 12/03/2014:بتاري  البيئة وزارة ب للبيئة اإلستراتيجية والبرام  االقليمية بتهيئة مختص ريو عاش كمال السيد مع مقابلة314 
 .الوزارة بمقر صباحا 10:30
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عادة وحماية   المراعي تأهيل وا 
 المناطق في الزراعية والتنمية

 الصحراوية

 لمعالجة الرائد البرنام -2
 الهيدروغرافية األحواض

 الجامعة

 المائية، التعرية محاربة-
 األحواض ئةتهي

 التنمية الهيدروغرافية،
 الريفي لالقتصاد المستدامة

MADR M
ADR, 
MICL 

Fonds 

 للتسيير الرائد البرنام -3
 الغابية الملكية وتوسيع

 واإلرشاد التأهيل إعادة
 االغابي االقتصاد ووتوسيع

MADR M
ICL 

Fonds 

 خريطة وتوسيع تحيين—4
 عن للتصحر تحسيسية
 االستشعار وسائل طريق
 بعد عن

 للتصحر ورصد متابعة-
 نطاق على العملية وتوسيع
 الشمالية الواليات

ASAL MADR Etat 

 التمثيل أشغال-5
 المواضيع متعددة الخرائطي

 

 الحلفاء، منابت مساحات-

 .,إل  المياه، التربة،

MADR , 
MRE, 
MESRS 

 القطاع
 الخاص

Etat 

 لحماية الوطني المخطط-6
 التصحر ومكافحة التربة

 

 التخطيط في االستمرار-
 خاصية مراعاة مع للتصحر
 التهيئة برام  في التصحر
 العمرانية

MATE MADR Etat 

 المخطط دراسة-7
 المناطق لتنمية التوجيهي
 الجزائر في الجبلية

 بالنسبة SNCSLCD تتمة-
 الجبلية للمناطق

MATE MADR Etat 

 الوساءل تدعيم-8
 البيئية للجباية االقتصادية

 المنتوجات على يعالتشج-
 وخلق والبيئة وحماية النظيفة
 مناصب لخلق مالية حوافز
 للبيئة صديقة خضراء شغل

MF MADR في التفكير 
 اإلنشاء
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 ومبادرات احترازات وضع-
 اختاروا الذين المربين لفائدة
 عن الحمولة تخفيف
 أوالمستثمرين المراعي
 اختاروا الذين المحليين
 المحلية الفرص تثمين
 على القائمة تثمارلالس
 الطبيعية البيئة احترام

 (الورشة توصيات)

 المراعي حمولة خفض-
 اإلقتصادي النشاط وتنمية

 احترام على القائم والتجاري
 الطبيعية البيئة

MF MADR  

 مكافحة شبكة دعم-10
 البيولوجي والتنوع التصحر

 تجميع بيانات قاعدة إنشاء-
 العلمية المعلومات كافة

 والتقنية

 الجيدة الممارسات إحصاء-
 المستدام بالتسيير المتعلقة

 المحلية لألراضيوالخبرات
 البيانات قاعدة فيا ودمجها
 المسطرة الوطنية

 للقدرات ملف إنشاء-

MESRS INRAA, 
INRF, 
INSID, 

 البحث صندوق

 عن الريفية اإلنارة-11
 بالشبكة الربط طرق

 الشمسية الطاقة الوطنية،
 الرياح قوة وطاقة

 المعيشية الوضعية تحسين-
 الريفية المناطق لسكان

MADR, MEM, 
MESRS 

 الصندوق

 

 األمم التفاقية 2018-2008 العشرية لالستراتيجية الجزائر التصحر لمكافحة الوطنية العمل خطة مواءمة عاشوري كمال :المصدر
 .دبي جوان20 إلى 18 من التصحر لمكافحة المتحدة

 :الجدول عل  تعليق-

 االسههههههههتراتيجيات كههههههههل لتههههههههدعم وتعههههههههددت المشههههههههاريع تنوعههههههههت فقههههههههد أعههههههههاله جههههههههدولال حسههههههههب
 اإلنسههههان حيههههاة علههههى كبيههههرا خطههههر تشههههكل والتههههي البيئيههههة المشههههكالت بعههههض لمواجهههههة سههههابقا المبرمجههههة
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 تجسهههههههيد فهههههههإن ،لهههههههذا وموادهههههههها األرض لمصهههههههادر المفهههههههرط االسهههههههتعمال جهههههههراء معيشهههههههته سهههههههبل وتقهههههههوض
 فههههههههي ويسههههههههاعد المتضههههههههررة المنههههههههاطق حسههههههههب السههههههههكان معيشههههههههة مههههههههن حسههههههههنست المقترحههههههههة المشههههههههاريع
 مسهههت والتي،طبعههها عاشـــوري كمـــال السهههيد حسهههب ايتههههاموح البيئهههة علهههى حفاظههها والتهههأقلم االنهههدماج
 وأخطهههههار العموميهههههة التصهههههحر،الغابات،اإلنارة منهههههها البيئهههههة المشهههههكالت مهههههن عديهههههد والمشهههههاريع البهههههرام 
 الملههههوث لفكههههرة المؤيههههدة القتصههههاديةا اآلليههههات مههههن كنههههوع البيئيههههة الجبايههههة تههههدعيم بههههرام  وكههههذل  الصههههحة

 .يدفع

 :الغابات بقطاع النهوض إستراتيجية-ج

 خطهههههوة أول وتتمثهههههل التشهههههجير مجهههههال فهههههي واقعيهههههة سياسهههههة اعتمهههههاد إلهههههى الجزائهههههر سهههههعت لقهههههد
 المشههههاريع أكبههههر مههههن يعههههد الههههذي األخضههههر أوالحههههزام األخضههههر السههههد هههههي المجههههال هههههذا فههههي بههههها قامههههت
 غههههابي حههههزام إنشههههاء هدفههههه وكههههان1971 عههههام فههههي المشههههروع دأابتهههه قههههدالجزائر،و  فههههي للتصههههحر مقاومههههة
 السههههههههول يغطهههههههي كلهههههههم20 كلم،وبعهههههههرض1500 قهههههههدره بطهههههههول هكتهههههههار مليهههههههون1 مسهههههههاحة علهههههههى يمتهههههههد

لهههههههى الصهههههههحراوي واألطلهههههههس المرتفعهههههههة  ههههههههذا فهههههههي أولوياتهههههههها ترتهههههههب أن للجزائهههههههر البهههههههد ذلههههههه  جانهههههههب وا 
 : مايلي حسب القطاع

 . الغابات وباألخص اتيالنب غطائنا على تبقى ما على الحفاظ كيفية-

 .المحافظة وحتى المنتجة الغابات مثل القصوى األهمية ذات الغابية األنواع توسيع كيفية-

 . منه أتلف ما وتجديد له المحاذية والمناطق األخضر السد شريط إتمام إعادة-

شهههرا  الجبليهههة الفالحهههة تشهههجيع-  ماسهههتقراره علهههى يسهههاعد ممههها المشهههاريع ههههذه فهههي الريهههف سهههكان وا 
 . االنجراف ومكافحة الغابات على المحافظة في مهما طرفا وجعلهم

 التلههههههههف مههههههههن وصههههههههيانتها وتجديههههههههدها تهيئتههههههههها قصههههههههد للفلههههههههين المنتجههههههههة للغابههههههههات االعتبههههههههار إعههههههههادة-
 العههههالم فههههي البلههههدان أهههههم أحههههد الجزائههههر كانههههت بفضههههله الههههذي الفلههههين إنتههههاج لمواصههههلة وهههههذا واألمههههراض

  والجودة اإلنتاج حيث من

 توجههههههد أيههههههن العليهههههها السهههههههوب مثههههههل الجنوبيههههههة المنههههههاطق إلههههههى وتوسههههههيعها الكبههههههرى المشههههههاريع تشههههههجيع-
 . الثروات من وغيرها الجوفية كالمياه وباطنية كالحلفاء نباتية ثروات
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 فهههههههي ههههههههي التهههههههي الغابيهههههههة للتنميهههههههة الجهويهههههههة للهههههههدواوين التابعيهههههههة الغابيهههههههة للمسهههههههائل االعتبهههههههار إعهههههههادة-
 . تدهور

 المحافظهههههة فهههههي بأعمالهههههها التكفهههههل قصهههههد تحتاجهههههه بمههههها الوطنيهههههة لحظهههههائرا وتهههههدعيم االعتبهههههار إعهههههادة-
 القطههههههاع بشههههههؤون العارفههههههة التقنيهههههههة بالطاقههههههات اإلداريههههههة المصههههههالح تههههههزود ،حيههههههث البيئههههههة علههههههى

 315. وتقنيين مهندسين من ذل  في والمتخصصة

 : والحضرية الصلبة النفايات تسيير مجال في-د

 الصههههههعوبات ينسههههههب الصههههههلبة بالنفايههههههات التكفههههههل يخههههههص فيمهههههها الحاليههههههة الوضههههههعية تحليههههههل إن
 المتعهههههددة النقهههههائص ههههههذه تكهههههون مؤسسهههههاتية تقنيهههههة تنظيميهههههة، األشهههههكال متعهههههددة عوامهههههل إلهههههى الحاليهههههة
 إلههههههى الجزائههههههر عمههههههدت وقههههههد للنفايههههههات وطنيههههههة سههههههوق لتطههههههوير المناسههههههبة الشههههههروط لتههههههوفير مههههههانع أهههههههم

 بهههههين المختلفهههههة،ومن تالنفايههههها ومعالجهههههة ونقهههههل جمهههههع مجهههههال فهههههي مهمهههههة اسهههههتراتيجيات علهههههى االعتمهههههاد
 : يلي ما سياستها في األخيره هذه به قامت ما

 : :PROGDEMةالصلب للنفايات المدمج للتسيير الوطني البرنامج-1

 لتهههههههدعيم الثالثهههههههي المخطهههههههط إطهههههههار فهههههههي الحكومهههههههة طهههههههرف مهههههههن المطبهههههههق البرنهههههههام  انبثهههههههق
 مشهههههههكلل المزريهههههههة الوضهههههههعية أمهههههههام كبيهههههههرة مدينهههههههة 40عبهههههههر(2004-2001) االقتصهههههههادي النههههههههوض
 أولويهههههة ذا محهههههورا الحضهههههرية الصهههههلبة النفايهههههات تسهههههيير الجزائريهههههة الحكومهههههة اعتبهههههرت ،حيهههههث النفايهههههات

 إعههداد طريههق عههن المسههتدامة،وذل  والتنميههة بالبيئههة الخههاص الههوطني ومخططههها إسههتراتيجيتها فههي
 المخطههط وحسههب ،حيههث الحضههرية الصههلبة النفايههات لتسههيير وطنههي برنههام  التنفيههذ حيههز ووضههع
 وطنههي مخطههط إعههداد كيفيههة وتنظههيم بالنفايههات والمتعلههق الخاصههة النفايههات لتسههيير الهوطني
 .الخاص النفايات لتسيير

 بالبيئة المكلف الوزير يرأسها للجنة المخطط هذا إعداد مهمة أوكلت لذل  وتبعا
 التجارة، وزارة :وهم المحلية والجماعات الوطني بالدفاع المكلفة الوزارة عن ممثلين من أوممثله،وتتألف

 والمتوسطة، الصغيرة المؤسسات وزارة المائية، الموارد وزارة المالية، وزارة الصحة، وزارة الطاقة، وزارة
 . الصناعة وزارةو  التعمير وزارة التقليدية، الصناعة وزارة

                                                           
 .99-98 ص ، ذكره سبق ،مرجع الدين سعد رياض315
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 النفايات لتسيير الوطني المخطط بتنفيذ يتعلق سنويا تقريرا بالمخطط المكلفة اللجنة تعد
زالتها النفايات تسيير قانون حسبو  الخاصة  المنظمات عن ممثال تضم اللجنة تكوين ومراقبتها وا 
زالتها،وممثال النفايات بتثمين نشاطها المرتبط المهنية  ميدان في تعمل التي العمومية المؤسسات عن وا 
 بكل ستعينت أن للجنة ويمكن البيئة، لحماية الوطنية والمؤسسات الهيئات عن النفايات،وممثال تسيير
 ومراجعته ونشره الخاصة النفايات لتسيير الوطني المخطط إعداد ميدان في مختصة أوشخصية خبير
 سنوات( 03) ثالث لمدة الخاصة النفايات لتسيير الوطني المخطط بإعداد المكلفة اللجنة أعضاء يعين
 . يتبعونه التي السلطات من اقتراح على وبناء بالبيئة المكلف الوزير من قرار بموجب للتجديد قابلة

 المخطط على يوافق المكلف الوزير لموافقة يخضع الذي الداخلي نظامها بإعداد اللجنة وتقوم
 كلما للمراجعة ويخضع سنوات 10عشر لمدة ويعد تنفيذي بمرسوم الخاصة النفايات لتسيير الوطني
 . اللجنة أعضاء بأغلبية أو بالبيئة المكلف الوزير من اقتراح على بناء ذل ، الضرورة اقتضت

 : إلى PROGDEM الصلبة للنفايات المدم  للتسيير الوطني برنام  ويهدف-

 . للتفري  الحالية للممارسات حد وضع-

زالههههههة والنقههههههل الجمههههههع تنظههههههيم-  والمحافظههههههة بالبيئههههههة اإلضههههههرار عههههههدم تضههههههمن ظههههههروف فههههههي النفايههههههات وا 
 .المحيط نظافة على

 والسهههههههليم العقالنهههههههي للتسهههههههيير وصهههههههنفها إنتاجهههههههها صهههههههدرم حسهههههههب النفايهههههههات ترتيهههههههب مبهههههههدأ تكهههههههريس -
 .للنفايات

 . شغل مناصب وتوفير316النفايات من صنف كل وأصحاب مسيري مسؤوليات توضيح-

 .PNAEDDالمستدامة والتنمية البيئة أجل من لألعمال الوطني المخطط إطار-

 .الصحة وحماية المعيشي اإلطار وتحسين النفايات لتثمين لخفض سياسة-

 .منها لالسترجاع القابلة وتثمين النفايات من وااليكولوجي السليم لتخلصا -

 .المحلي المستوى على للتسيير المدم  التخطيط-
                                                           

زالةو  تسيير لو ح الجزائر يجيةأزرارق،إسترات عالمو ب316  2008-06-07الصلبة، النفايات ا 
،[www.Cfpdz.com/vb/showpost.php]90-07-7001،942KO1،ص. 
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 .النفايات لتسيير البلدي التوجيه خطة-

 بههههههأداة التههههههزود علههههههى مجبههههههرة البلههههههديات فههههههإن للنفايههههههات،19 -01 رقههههههم القههههههانون لتههههههدابير تبعهههههها
  :على تحتوي التوجيهية،والتي الخطة هي التي النفايات وتسيير لتخطيط

 .المدن مستوى على النفايات لتسيير خبرة دراسة-

 وتحسههههههههين للتسههههههههير جديههههههههدة خطههههههههة بتصههههههههور المتواجههههههههدة المنظومههههههههة المنظومههههههههة وفحههههههههص تشههههههههخيص-
 النفايهههههات بتسهههههيير المكلفهههههة البلديهههههة إدارة تنظهههههيم بههههههإعادة الخصهههههوص علهههههى وتمهينهههههها التسهههههيير قهههههدرات
 .والنقل الجمع قدرات وتقوية الجديدة لمتطلباتا مع مهامها تكيف حتى

 :CETالتقن الدفن مركز:للنفايات السليم اإلتالف-

 البلديهههههة للمخططهههههات التقنيهههههة والتوجيههههههات للمتطلبهههههات وفقههههها التقنهههههي للهههههدفن مراكهههههز إنجهههههاز تهههههم
 :بشأن وخاصة بالنفايات المعلق 19-01 رقم والقانون للتسيير

 .رساءاإل موقع واختيار التأثير دراسة-

 واسهههههههههههترجاعها المرشهههههههههههحات مسكة،صهههههههههههرف المهههههههههههدارج منظومهههههههههههة باعتمهههههههههههاد الهههههههههههدفن مركهههههههههههز تهيئهههههههههههة-
 .ومعالجتها

 .التسيير استقاللية يضمن أساسي قانون-

 .لها مخصصة مواقع بوضع الجامدة بالنفايات التكفل-

 :طريق عن وذل  المواقع تاهيل واعادة الفوضوية المزابل إتالف+

 .الفوضوية المزابل اقعلمو  بالنسبة التلوث إبطال-

 .نظيفها تمت التي المواقع تأهيل إعادة-

 .الفوضوية المزابل إنشاء عودة لتجنب وعقوبات مراقبة أجهزة وضع
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 : Jem-Eco.النفايات وتثمين رسكلة+

 للجزائهههههههر ورسهههههههكلتها اسهههههههترجاعها ويمثهههههههل الخامهههههههة الثانويهههههههة للمهههههههواد منجمههههههها النفايهههههههات تكهههههههون
 وخاصهههههههة والرسهههههههكلة االسهههههههترجاع نشهههههههاطات تنميههههههة فهههههههي الملحهههههههوظ عفللضههههههه إقتصهههههههادية،ونظرا حتميههههههة
 :وتشجيعيةوكذا ضريبية -وتشريعية تنظيمية تدابير سيتموضع إقتصادية، الخسارة

 المتعلههههق للمرسههههوم تطبيقهههها Eco-Jemالتغليههههف نفايههههات وتثمههههين السههههترجاع وطنههههي نظههههام وضههههع -
 .التغليف نفايات بتسيير

 إنشههههههههاء علههههههههى اعتمههههههههادا وذلهههههههه  النفايههههههههات مههههههههن نههههههههوع لكههههههههل المتخصههههههههص للجمههههههههع شههههههههبكات تنظههههههههيم -
 .وضريبية مالية بتدابير صغيرة،وهذا مؤسسات

 .المالية والموارد التقنيات بتوفير والتثمين االسترجاع نشاطات تنمية ترقية -

 .النفايات تثمين نشاطات إلنشاء ضريبية مزايا منح -

 :النفايات تسيير على جديدة أنماط إدخال+

 قدرتهههههههه البلديهههههههة مصهههههههالح طهههههههرف مهههههههن الحضهههههههرية للنفايهههههههات الحهههههههالي يرالتسهههههههي أظههههههههر لقهههههههد
 توجيهههههههه وتحسهههههههين احترافهههههههي جعلهههههههه بههههههههدف للتسهههههههير جديهههههههدة أنمهههههههاط وضهههههههع يجهههههههب وعليهههههههه المحهههههههدودة
 النفايات،وتسهههههمح بتسهههههيير فقهههههط تتكفهههههل مؤسسهههههات بإنشهههههاء وذلههههه  التسهههههيير تكهههههاليف وعقلنهههههة الخهههههدمات
 317.المالي التوازن وضمان التسيير باستقاللية

 :للتسيير العمومية المصالح وفردانية تمويل+

 المتعلههههههههق19-01رقههههههههم القههههههههانون فههههههههي عليههههههههه المنصههههههههوص الههههههههدافع الملههههههههوث لمبههههههههدأ تطبيقهههههههها
 وذلههههه  النفايهههههات تسهههههيير مصهههههاريف بتغطيهههههة تسهههههمح ميكانزمهههههات لوضهههههع تهههههدابير اتخهههههاذ النفايات،سهههههيتم

 :به

 حسههههههابات فههههههي التههههههوازن التسههههههييروبلوغ كلفههههههة لتغطيههههههة الفضههههههالت جمههههههع لضههههههريبة التههههههدريجي التكيههههههف-
 .التسيير مصالح

 .الضريبة لتحصيل نظام وضع
                                                           

 .9-7 ص ذكره سبق مرجع أزرارق، بوعالم317
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قحام ومشاركة التحسيس+  :المواطن وا 

 سهههههههههتتخذ المسهههههههههتعملين،كما مشهههههههههاركة لمهههههههههدى يخضهههههههههع PROGDEMالبرنهههههههههام  نجهههههههههاح إن
 تسههههههههيير شههههههههروط تحسههههههههين إلههههههههى الهادفههههههههة المبههههههههادرات فههههههههي وانخههههههههراطهم المههههههههواطنين لتحسههههههههيس تههههههههدابير

 :التدابير هذه النفايات،وتشمل

 .للتحسيس المحلي البرنام  التنفيذ حيز بوضع مكلفة بلدية خلية يبتنص -

 .اإلعالم ووسائل قنوات تجنيد عبر والتحسيس لإلعالم محلي برنام  وضع-

 :المحافظة وتدابير العقوبات تطبيق+

 إلنجهههههههههههههههههاز الرئيسهههههههههههههههههي المحهههههههههههههههههور بالنفايهههههههههههههههههات المتعلهههههههههههههههههق القهههههههههههههههههانون تطبيهههههههههههههههههق يشهههههههههههههههههكل
 والههههههدر  عامههههههة بصههههههفة الشههههههرطة سههههههل  العههههههدل رةوزا كلفههههههت الشههههههأن هههههههذا فههههههي PROGDEMبرنههههههام 
 ههههههذا تهههههدابير لتعمهههههيم جهويهههههة لقهههههاءات تنظهههههيم تهههههم القانون،وقهههههد تطبيهههههق علهههههى للسههههههر مجنهههههدون الهههههوطني
 .التشريع بتطبيق المكلفة األسال  لتحسيس القانون

 التأهيههههل مسههههتوى لرفههههع سههههابقا والبيئههههة اإلقلههههيم تهيئههههة وزارة طههههرف مههههن للتكههههوين برنههههام  تموضههههع لقههههد -
 :التكوين هذا البيئة،ويشمل وشرطة المحلية الجماعات الحلمص

  .التقني الدفن لمراكز المستقبل في مسيرين -

 -2000 سهههههههنتي فهههههههي تكوينهههههها تلقهههههههوا شخصهههههها 950مايعهههههههادل للتحسهههههههيس البلههههههديات خاليههههههها أعضههههههاء -
 .2004-2003 الفترة خالل التكوين نفس تابعون وشخص 2001

 تسهههههيير مجهههههال فهههههي مهمهههههة مشهههههاريع إنجهههههاز إلهههههى الجزائهههههر تسهههههعى حاليههههها السهههههياق نفهههههس وفهههههي
 : بينها من نجد والتي الصناعي النفايات

 .الصناعية النفايات بمعالجة المتعلقة المشاريع-

 . الصالحية المنتهيةPesticides بمعالجة المتعلقة المشاريع-
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 والتعههههههرف لبنيهههههه  حههههههامض بكتيريهههههها العناصههههههر بتفكيهههههه  تسههههههمح التههههههي المصههههههل تقيههههههيم حههههههول مشههههههاريع-
 .318 بيولوجية وسائل إنشاء ظروف على

 المشههههكل بهههههذا التكفههههل الضههههروري مههههن فإنههههه النفايههههات، عههههن يههههنجم مهههها وخطههههورة أهميههههة وأمههههام
 لتسههههيير وطنههههي مخطههههط اعتمههههاد إلههههى والبيئههههة اإلقلههههيم تهيئههههة وزارة عمههههدت كمهههها مجملههههة بصههههفة وتسههههييره
 : يلي ما فيه جاء ،والذيPNAGDES الخاصة النفايات

 . الوطني المستوى على سنة كل المنتجة لخاصةا النفايات كمية جرد-

 . األبد إلى والمخزونة مؤقتا المخزنة للنفايات العام المقدار-

 للعههههههههالج للعههههههههالج ومنشههههههههآت مواقههههههههع تعيههههههههين الخاصههههههههة بالنفايههههههههات خاصههههههههة أومسههههههههتلزمات مولههههههههدات-
  الموجود

 .المعالجة بقدرات الخاصة االحتياجات-

 .319 النفايات أنواع مختلف معالجة بكيفيات المتعلقة المتاحة الخيارات-

 تههههههم فقههههههد ومنههههههه المجههههههال هههههههذا فههههههي مهمههههههة إنجههههههازات حققههههههت قههههههد الجزائههههههر أن القههههههول ويمكههههههن
 : التالية المراكز بينها من نجد أن يمكننا والتي التقني للردم مراكز إنشاء

 . ببشار التقني الردم مركز-

 (.معسكر) قرط بقرية التقني الردم مركز-

 320. سعيدة بوالية التقني الردم مركز-

 إلهههى يهههؤدي المحليهههة الجماعهههات طهههرف مهههن الصهههلبة النفايهههات لتسهههيير الحسهههن التنظهههيم إن
 المحليهههههههههة الجماعهههههههههات تعهههههههههاون لمهههههههههدى يخضهههههههههع بالجزائر،وههههههههههذا اإلسهههههههههترجاع لتنميهههههههههة واعهههههههههدة آفهههههههههاق

 .بالتوازي والرسكلة اإلسترجاع مجال في والمتعاملين
                                                           

Ministère De L’aménagement Du Territoire Et De L’environnement, bilan final des 100 projets  318

derecherche sur l’environnement, (www.matet.dz),06-09-2010, p 8,9 

319 Ministère De L’aménagement Du Territoire Et De L’environnement, Direction De a Politique 

Environnemental Industrielle, plan national de gestion des déchets spéciaux «PNAGDES –Algérie». 

320 Ministère De L’aménagement Du Territoire Et De L’environnement, Eco-News, N°1, aout 2008. 
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 وباتنههههههة ،تلمسان،مسههههههيلة غردايههههههة سههههههكيكدة، ر،الجزائهههههه وهههههههي الههههههبالد فههههههي واليههههههات 07شهههههههدت وبالفعههههههل
 وشهههههههملت دوليهههههههين خبهههههههراء إشهههههههراف تحهههههههت يهههههههومين دامهههههههت منهههههههها واحهههههههدة كهههههههل دراسهههههههة ورشهههههههات تنظهههههههيم

 ولهههههههدى للبيئهههههههة الوالئيهههههههة المفتشهههههههيات مسهههههههتوى علهههههههى الخاصهههههههة النفايهههههههات بملهههههههف المكلفهههههههين المهندسهههههههين
 تضههههمن الجزائر،وقههههد يفهههه الخاصههههة النفايههههات تفههههرز التههههي المؤسسههههات داخههههل البيئيههههة الخاليهههها مسههههؤولي
 التهههههي تسههههههيالت الجزائهههههر فهههههي الخاصهههههة النفايهههههات لتسهههههيير العاليهههههة الوضهههههعية الورشهههههات أعمهههههال جهههههدول
 .الجهات مختلف بين العمل لتنسيق مخطط وضع جديدوكذل  قانون يقدمها

 :الصناعي التلوث من البيئة حماية مجال في -ه

 المهههههههدن داخهههههههل الههههههههواء نوعيهههههههة تهههههههدهور فهههههههي المسهههههههاهمة فهههههههي الصهههههههناعية األنشهههههههطة تسهههههههتمر
 وحههههههههههدات مثههههههههههل الكبههههههههههرى الصههههههههههناعات بعههههههههههض تتواجههههههههههد ،حيههههههههههث السههههههههههكانية المقاطعههههههههههات أوبجههههههههههوار

 ،والتههههههههي والصههههههههلب والحديههههههههد ،البتروكيماويههههههههة الكيماويههههههههة المركبههههههههات الكهربائيههههههههة، اإلسههههههههمنت،المحطات
 أكسههههههيد ثههههههاني إصههههههدارات عههههههن النههههههاجم الجههههههو وتلههههههوث الميههههههاه كتلههههههوث البيئههههههة علههههههى سههههههلبي اثههههههر لههههههها

 ،بخههههههههههار(Cov) المتبخههههههههههرة العضههههههههههوية المركبههههههههههات ،(Nox) اآلزوت الغباروأكسههههههههههيد ،(2Co) الكبريههههههههههت
 تخضهههههع ال الدفيئهههههة الغهههههازات مهههههن اإلصهههههدارات ههههههذه أن ههههههو خطهههههورة األمهههههر يزيهههههد الثقيلهههههة،وما المعهههههادن

 : غياب بسبب منتظمة متابعة أو قياس إجراءات ألية

 . الفضالت بهذه خاصة جزائرية معايير-

 .اإلصدارات بقياس للقيام مدةومعت مؤهلة مخابر-

 مههههن إال الجزائريههههة الصههههناعية المؤسسههههات فيههههه تتسههههبب الههههذي الهههههواء نوعيههههة لتههههدهور ينظههههر أنههههه كمهههها-
 اآلثهههههار أمههههها ترجيحهههههها، يمكهههههن التهههههي البشهههههرية الصهههههحة علهههههى اآلثهههههار ذات المحليهههههة األضهههههرار منظهههههور
 ال األحمهههههاض طهههههرح رتهههههأثي تحهههههت والمهههههواد التربهههههة وتهههههدهور المزروعهههههات إتهههههالف مثهههههل المباشهههههرة غيهههههر
 .الحالية اهتمامات بين من مطروحة وال مدركة غير تزال

 مجههههههال فههههههي ملحههههههوظ تقههههههدم تسههههههجيل تههههههم فقههههههد المطروحههههههة، التلههههههوث مشههههههكالت مههههههن بههههههالرغم
 سياسههههة بفضههههل الماضههههية القليلههههة السههههنوات خههههالل الطاقههههة اسههههتهال  فههههي وترشههههيد التلههههوث مههههن الوقايههههة
 البيئهههههة تسهههههيير أدوات تسهههههمى األدوات مهههههن مجموعهههههة علهههههى تقهههههوم الصهههههناعي التلهههههوث لمكافحهههههة جواريهههههة
 :يلي فيما نلخصها
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 : البيئة على اآلثار دراسات – أ

 1990 فيفههههههري 27 فههههههي المههههههؤر  90 – 78 رقههههههم التنفيههههههذي المرسههههههوم فهههههههم تسهههههههيل بهههههههدف 
 2001 سهههههنة البيئيهههههة علهههههى اآلثهههههار لدراسهههههة دليهههههل إعهههههداد تهههههم ، البيئهههههة علهههههى اآلثهههههار بدراسهههههات المتعلهههههق
 علههههههى اآلثههههههار بدراسههههههة المتعلقههههههة والتقييمههههههات والمنههههههاه  اإلجههههههراءات فههههههي للههههههتحكم جعيههههههةمر  أداة يشههههههكل
 ههههههههذا ،وفهههههههي321 المتمركههههههزة غيهههههههر الهياكههههههل مسهههههههتوى أوعلهههههههى المركههههههزي المسهههههههتوى علههههههى سهههههههواء البيئههههههة،
 علهههههى ل ثهههههار دراسهههههة( 2000) ألفهههههين مهههههن أكثهههههر بدراسهههههة والبيئهههههة المائيهههههة المهههههوارد وزارة قامهههههت اإلطههههار
 .البيئة

 : للبيئة التدقيقية الدراسات – ب

 إطهههههههار فهههههههي الصهههههههناعية الوحهههههههدات مهههههههن عهههههههدد حهههههههول بيئيهههههههة تدقيقيهههههههة دراسهههههههات إنجهههههههاز تهههههههم 
 للوحهههههههدات البيئيهههههههة األوضهههههههاع علهههههههى الدراسهههههههات ههههههههذه ،وتطلعنههههههها الصهههههههناعي التلهههههههوث مراقبهههههههة مشهههههههروع

 حههههههول مرحلههههههة أولههههههى الدراسههههههات هههههههذه وتشههههههكل14000إيههههههزو البيئههههههة مقههههههاييس إلههههههى إسههههههتنادا الصههههههناعية
 ،(2002-2001) األولهههههى المرحلهههههة وههههههي14001إيهههههزو معهههههايير وفهههههق بيئيهههههة تسهههههيير منظومهههههة إقامهههههة
 ويتعلهههههههق 14001إيهههههههزو مقهههههههاييس وفهههههههق تدقيقيهههههههة دراسهههههههة موضهههههههوع صهههههههناعية وحهههههههدات ثهههههههالث شهههههههكلت
 ومصهههههنع حيمهههههي لهههههوادي الجهههههرارات محركهههههات ومركهههههب بوزيهههههان بحامهههههة اإلسهههههمنت بمصهههههنع هنههههها األمهههههر
 .بباتنة األوراسية الدباغة

 : البيئية التسيير منظومة – ج

 إقامههههة علههههى العمههههل أجههههل مههههن الكامههههل التشههههجيع مههههن الصههههناعية المؤسسههههات اسههههتفادت لقههههد 
 الجزائههههر فيههههها تههههنظم التههههي القادمههههة السههههنوات فههههي الرئيسههههية الحوافهههههز أحههههد تشههههمل بيئيههههة تسههههيير منظومههههة

 المكهههههونين تكههههوين عمليهههههة إنجههههاز أخههههرى جههههههة مههههن تههههم كمههههها ،2010 حههههدود فههههي التبهههههادل منطقههههة إلههههى
 .الدراسات في مختصة وطنية هياكل لصالح 2002 سنة

 
                                                           

 التلوث ومعالجة البيئة التأثيرات بمخبر بولحية ياسين السيد مع مقابلة و.380 ص ذكره،  سبق مرجع ،الجزائر في البيئة ومستقبل حالة حول تقرير –321 

.صباحا 10:00 ساعةال المخبرعلى بمقر 2015-02-13 في ببسكرة البيئي
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 :  النجهاعهة عهقهود -د

 فهههههههي األدوات كهههههههل فهههههههي االلتزامهههههههات بتحديهههههههد تسهههههههمح التهههههههي الهامهههههههة األدوات مهههههههن أداة ههههههههي
 بتحديهههههد هنههههها اإلدارة والصهههههناعيين،وتقوم سهههههابقا والبيئهههههة اإلقلهههههيم تهيئهههههة وزارة بهههههين البيئهههههة حمايهههههة مجهههههال
 مخططههههههات وتنفيههههههذ اإلسههههههتراتيجية أهههههههدافهم تحقيههههههق فههههههي تهمومههههههواكب الصههههههناع ومسههههههاندة دعههههههم وسههههههائل

 12 وهنههههها  مؤسسهههههة 21 مهههههع ببيئيهههههة نجاعهههههة عقهههههود إبهههههرام اآلن حهههههد إلهههههى تهههههم البيئية،وقهههههد مشهههههاريعهم
 .المصادقة طور في آخر عقد

  : الصناعية المؤسسات ميثاق - هه

 خهههههالل مهههههن الجديهههههدة الصهههههناعية البيئيهههههة السياسهههههة إلهههههى صهههههناعي 2635 حهههههوالي انظهههههم لقهههههد
 أبعههههاد إدمههههاج وتعزيههههز دعههههم باتجههههاه مشههههتر  أوليهههها مصههههبا يشههههكل ،إذ المؤسسههههة الميثههههاق علههههى التوقيههههع
 التسهههههيير بهههههدم  المؤسسهههههات لتزمهههههتإ وعليهههههه المؤسسهههههات ههههههذه إسهههههتراتيجية ضهههههمن المسهههههتدامة التنميهههههة
 المتعهههههاملين مختلهههههف يجمهههههع تشهههههاوري إطهههههار وضهههههع أعمهههههال األساسهههههية،ودعم أولوياتهههههها ضهههههمن البيئهههههي

 تنميهههههة تحقيهههههق فهههههي المسهههههاهمة إلهههههى األخيهههههر فهههههي المحلية،يههههههدف والسهههههلطات المهههههواطنينو  الصهههههناعيين
 .للبالد واالجتماعي االقتصادي الواقع في وترسيخها مستدامة

 : المخاطر ذات المؤسسات في البيئة مندوبو –و

 تتمثهههههل للبيئهههههة منهههههدوبيات بتنصهههههيب 2005 غايهههههة إلهههههى قامهههههت صهههههناعية مؤسسهههههة 92 ثمهههههة 
 يسهههههمح بشهههههكل المؤسسهههههة، داخهههههل التلهههههوث مكافحهههههة مخططهههههات وتنفيهههههذ وراتتصههههه إعهههههداد فهههههي مهمتهههههها

 انضههههههمام تههههههم 2008 بالضههههههبط تههههههم التههههههاري  هههههههذا البيئة،وبعههههههد حمايههههههة مقتضههههههيات مههههههع بالمطابقههههههة لههههههها
 .أخرى 120مؤسسة وتنصيب

 إلنتههههههاج األساسههههههية المصههههههادر تمركههههههز منههههههاطق تحديههههههد مههههههن مكنههههههت السههههههابقة المراحههههههل كههههههل
 ،وهههههههران عنابههههههة ، سههههههكيكدة ، بجايههههههة الجزائههههههر، واليههههههات فههههههي 12 دهاعههههههد والبههههههال  الصههههههناعية النفايهههههات
 28300 يعههههههادل مهههههها أي الههههههوطني المسههههههتوى علههههههى النفايههههههات مههههههن % 87 لوحههههههدها وتنههههههت  وتلمسههههههان

 تههههههههأتي القطاعههههههههات طن،وحسههههههههب190.000 يعههههههههادل مهههههههها أي %95 بنسههههههههبة ومخههههههههزون سههههههههنويا طههههههههن
 والصهههههههههههههههناعات( ةعزابههههههههههههههه) المنجميهههههههههههههههة والصهههههههههههههههناعات( عنابهههههههههههههههة،الغزوات) المعدنيهههههههههههههههة الصهههههههههههههههناعات
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 فههههههههي الهههههههبالد شههههههههرق بجنهههههههوب وتخزينههههههههها المحروقهههههههات نقههههههههل ونشهههههههاطات(سكيكدة أرزيو،)البتروكيماويهههههههة
 .322الصناعية النفايات إنتاج حيث من الصدارة

 البيئيهههههههة اإلدارة وحهههههههرص المجتمهههههههع شهههههههرائح بعهههههههض لهههههههدى البيئهههههههى الحهههههههس نمهههههههو علهههههههى بنهههههههاء
زالهههههة البيئهههههة حمايهههههة علهههههى الوصهههههية  التنميهههههة مبهههههادئ تطبيهههههق إطهههههار وفيالصهههههناعي المنشهههههأ ذو التلهههههوث وا 

 تطهههههههههوير مشهههههههههاريع برمجهههههههههة إلهههههههههى الملوثهههههههههة الصهههههههههناعية الوحهههههههههدات مهههههههههن العديهههههههههد شهههههههههرعت المسهههههههههتدامة
 :ومنها التلوث إلزالة مالئمة واستثمارات

  : بالغزوات الزن  مركب من التلوث إزالة -1

 وعلهههههى الغهههههزوات لمدينهههههة الحضهههههري النسهههههي  قلهههههب فهههههي كهربائيههههها المحلهههههل الزنههههه  مركهههههب يقهههههع
 طههههن ألههههف 400 يقههههارب مخههههزون المركههههب هههههذا فههههي تههههراكم ،1974 سههههنة تشههههغيله منههههذ البحههههر اط شهههه
 المتكونههههههة النفايههههههات هههههههذه تخههههههزين بههههههاالحتراق،ويتم التههههههذييب منورشههههههة متأتيههههههة الكيميائيههههههة األوحههههههال مههههههن

 مهههههادة اسهههههتهال  وترشهههههيد النفايهههههات ههههههذه مهههههن الهههههتخلص مالئم،وقصهههههد غيهههههر بشهههههكل الزنههههه  مهههههن أساسههههها
 النفايههههات لمعالجههههة حلههههول إيجههههاد أجههههل مههههن اقتصههههادية تقنيههههة ودراسههههة نجاعههههة راسههههةد إنجههههاز تههههم الزنهههه ،
 بتحقيههههههق العمليههههههة هههههههذه سههههههمحت حيههههههث ،2005 لسههههههنة النمههههههو لههههههدعم الخماسههههههي البرنههههههام  إطههههههار فههههههي

 المراعيههههة البيئيههههة المقههههاييس حسههههب الزنهههه  مههههن السههههنوي اإلنتههههاج وزيههههادة الطبيعيههههة المههههوارد فههههي اقتصههههاد
 .الموارد إلستغالل البيئية للخصوصية

 للزنهههههه  الكهربائيههههههة المعالجهههههة مركههههههب مخهههههاطر حههههههول دراسههههههة إنجهههههاز تههههههم أخهههههرى جهههههههة ومهههههن
 المجمعههههههات هههههههذه كههههههل نقههههههائص المركههههههب ورشههههههات مههههههن ورشههههههة كههههههل مسههههههتوى علههههههى بتحديههههههد سههههههمحت
 . مواجهتها على المؤسسة قدرة وقوعها،وأخيرا واحتمال وآثارها

 الكبريهههههههت أكسههههههيد بعههههههاثان(تقليص) الحمضهههههههي للتشههههههبي  وحههههههدة بتأهيهههههههل المركههههههب قههههههام كمهههههها
(2SO(  بلغهههههت البحر،وقهههههد ميهههههاه ملوحهههههة لمعالجهههههة وأخهههههرى للتجسهههههيد ورشهههههة إنشهههههاء خهههههالل مهههههن وذلههههه 

 الصههههندوق مههههن األشههههغال هههههذه تمويههههل ضههههمان وتههههم دينههههار مليههههون 1147 المنجههههزة االسههههتثمارات كلفههههة
 .بالمؤسسة الخاص

                                                           

 .383 ص ذكره، سبق مرجع الجزائر، في البيئة ومستقبل حالة حول تقرير-322 
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  : المستعلمة الزيوت معالجة –2

 الزيهههههوت مهههههن طهههههن ألهههههف 59 إنتهههههاج الخاصهههههة تللنفايههههها الهههههوطني المسهههههح خهههههالل مهههههن يتضهههههح
 نفطهههههههال تجمعهههههههها طهههههههن 8500و الخهههههههواص بجمعهههههههها يقهههههههوم طهههههههن 44200 منهههههههها سهههههههنويا المسهههههههتعملة
NAFTALالزيههههههوت إلتههههههالف والبيئههههههي التقنههههههي األداء المسهههههتعملة الزيههههههوت حههههههرق حههههههول دراسههههههة ،وتبهههههين 
 لتقنيههههههةا هههههههذه تناسههههههب ،حيههههههث الطههههههاقوي التثمههههههين بهههههههدف اإلسههههههمنت صههههههناعة فههههههي كوقههههههود المسههههههتعملة
 الهههههوطني االسهههههتهال  كميهههههات وتبلههههه  البيئهههههي أو االقتصهههههادي المسهههههتوى علهههههى سهههههواء اإلسهههههمنت صهههههناعة

 عبههههارة الكميههههة هههههذه ،وتعتبههههر323سههههنويا طههههن ألههههف 160 حههههوالي أصههههنافها اخههههتالف علههههى الزيههههوت مههههن
 .المردودية مزدوج إضافيا نشاطا تشكل أن السوق،ويمكن في تثمينها يجب نفايات عن

 الماليهههههههة قهههههههانون أسهههههههس أوتجديهههههههدها المسهههههههتعملة الزيهههههههوت معالجهههههههة تمويهههههههل تغطيهههههههة وبههههههههدف
 تنههههههههت  التههههههههي الهههههههههزيتية والمستحضههههههههرات والمشههههههههحمات الزيههههههههوت علههههههههى رسههههههههما 2005 لسههههههههنة التكميلههههههههي
 الزيههههههوت مههههههن للطههههههن دج 12500 بههههههه يقههههههدر الههههههذي الرسههههههم هههههههذا عائههههههدات وتتههههههوزع المسههههههتعملة الزيههههههوت
 : يلي كما محليا أوالمصنوع المستوردة

 .بلدياتال لصالح 10%-

 . العامة الخزينة لصالح 15%-

زالة للبيئة الوطني الصندوق لصالح 75%-  .التلوث وا 

 حاجهههههة حسهههههب المعهههههايير بعههههض تغييهههههر تهههههم أن إلهههههى 2008 قبههههل كهههههان بالهههههذات التقسهههههيم هههههذا
 . العالمية األزمة أثناء البالد

 ( :أسميدال) األسمدة إنتاج مركب في التلوث إزالة –3

 سهههههمحت التهههههي الههههههدم أشهههههغال بعهههههد نهائيهههههة بصهههههفة الفوسهههههفور حمهههههض وحهههههدة غلهههههق تهههههم لقهههههد 
 الفوسههههههههفات إنتههههههههاج إلههههههههى الوحههههههههدة هههههههههذه نشههههههههاط حويههههههههل كمهههههههها ، الحديههههههههد مههههههههن طههههههههن1267 باسههههههههتعادة
 تقلههههيص فههههرع وخاصههههة النتههههرات حمههههض بوحههههدة االنبعههههاث تقلههههيص تجهيههههزات تزويههههد أيضهههها العههههالي،وتم
 .الغازات انبعاثات

                                                           

. 404 – 389المرجع نفسه ص323 
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 نتههههههههرات وحههههههههدة مههههههههن القههههههههادم لههههههههدخانا األبخههههههههرة لنسههههههههبة بتقلههههههههيص المؤسسههههههههة قامههههههههت كمهههههههها 
 نتهههههههرات مهههههههن بهههههههدال سهههههههائلة مهههههههواد بإنتهههههههاج الوحهههههههدة تقهههههههوم ،إذ مصهههههههفاة وضهههههههع خهههههههالل مهههههههن األمونيهههههههوم
 .ملوث جد وأبخره غبار إنبعاث إنتاجها مسار على يترتب التي األمونيوم

 والغبهههههار الغهههههازي االنبعهههههاث لتحليهههههل نظامههههها المؤسسهههههة وضهههههعت الذاتيهههههة المراقبهههههة إطهههههار وفهههههي
 النوعيهههههة للمعهههههايير الغازيهههههة االنبعاثهههههات وتسهههههتجيب المركهههههب ورشهههههات بمختلهههههف مهههههداخنال مخهههههرج عنهههههد

 منهههههههها جهههههههزء تمويهههههههل مهههههههع أمريكهههههههي دوالر مليهههههههون 17 المنجهههههههز اإلسهههههههتثمار كلفهههههههة المطابقهههههههة،كماوبلغت
 .لالستثمار العمومي القرض إطار في اآلخهر والجزء ذاتيا

  : والصلب للحديد آسبات مركبات من التلوث إزالة – 4

 األمههههههههر المركههههههههب،ويتعلق هههههههههذا فههههههههي للتلههههههههوث المضههههههههادة اإلجههههههههراءات مههههههههن سلسههههههههلة ذتاتخهههههههه
 العاليههههة واألفههههران الفحههههم ووحههههدة الكهربائيههههة الصههههلب لوحههههدة للغبههههار انبعههههاث مههههن للحههههد أنظمههههة بتركيههههب
 أداء لتحسههههههههين برنههههههههام  ووضههههههههع للمصههههههههفات تشههههههههغيل البيولوجيههههههههة،إعادة للمعالجههههههههة محطههههههههة ،تجهيههههههههز
 .مونيا األ وحرق لتقطير وآخر التجهيزات

 : بوزيان وحامة بمفتاح،زهانة اإلسمنت بوحدات الخاص تلوث إزالة – 5

 مفتهههههاح وحهههههدة:الخدمة فهههههي الزالهههههت وحهههههدات ثهههههالث مسهههههتوى علهههههى األمنيهههههات مركهههههب يوجهههههد 
 إسههههههمنت – األمنيههههههت أنوحههههههدة العلههههههم مههههههع ،( معسههههههكر) زهانههههههة بوعريري ،وحههههههدة بههههههرج ووحههههههدة( البليههههههدة)

 األمنيههههت نفايههههات مههههن طههههن 82000 مههههن أكثههههر توجههههد حيههههث 1997 فههههي إيقافههههها تههههم قسههههنطينة لجسههههر
 فعليههههها خطهههههر تشهههههكل بهههههذل  وههههههي البيئيهههههة للمعهههههايير مطابقهههههة غيهههههر ظهههههروف فهههههي الههههههواء فهههههي مخزونهههههة

 . والصحة والسكان العمال على

 فههههي األمنيههههت أليههههاف انبعههههاث أثههههر قيههههاس خههههالل مههههن بههههاألثر السههههبب عالقههههة تأكيههههد تههههم ولقههههد
 بطلهههههب VERITAS الهههههدولي المكتهههههب أنجهههههزه الهههههذي لوحهههههداتل المباشهههههر المحهههههيط وفهههههي المهنهههههي الوسهههههط
 مسههههتويات الدراسههههة هههههذه نتههههائ  أظهههههرت رحماني،وقههههد شههههريف سههههابقا والبيئههههة اإلقلههههيم تهيئههههة وزيههههر مههههن

 3سهههههم فهههههي اليهههههاف وحههههدة%0,1) التنظهههههيم فهههههي المحههههددة للتعهههههرض المحهههههددة القيمههههة تفهههههوق كليههههها تعههههرض

 علههههههى يتعهههههين هههههههذه، النتيجهههههة إلزاميههههههة إلهههههى وللوصههههههول الشهههههروط ظههههههل فهههههي احترامههههههها يسهههههتحيل والتهههههي(
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نجهههههههاز ممارسهههههههتها فهههههههي عميقهههههههة بتغييهههههههرات القيهههههههام المؤسسهههههههات  وفهههههههي العتهههههههاد فهههههههي هامهههههههة اسهههههههتثمارات وا 
 .للعمال والتوعية التكوين

 الخماسههههههي البرنههههههام  إطههههههار فههههههي اإلسههههههمنت أمنيههههههات نفايههههههات معالجههههههة عمليههههههة برمجههههههت وقههههههد
 حيهههههههث للتلهههههههوث، المضهههههههادة زتجهيههههههه وتجديهههههههد تحههههههديث خهههههههالل مهههههههن وههههههههذا 2006 لسهههههههنة النمهههههههو لههههههدعم

 220و زهانههههههههة لوحههههههههدة دج مليههههههههون 100 اإلسههههههههمنت مفتههههههههاح لوحههههههههدة دينههههههههار مليههههههههون 612 خصههههههههص
 . 324بوزيان حامة اإلسمنت لوحدة مليون

 (: سوناطرا )  المحروقات تجهيزات تلوث إزالة - 6

 لتقلهههههيص موجههههههة مشهههههاريع عهههههدة فهههههي البيئيهههههة إسهههههتراتيجيتها إطهههههار فهههههي سهههههوناطرا  شهههههرعت 
 مشهههههاكل وخاصهههههة البيئيهههههة بالجوانهههههب التكفهههههل قصهههههد والغازيهههههة البتروليهههههة أنشهههههطتها عهههههن جمالنههههها التلهههههوث

 الطبيعههههههههههههي بالغههههههههههههاز الخاصههههههههههههة التجهيههههههههههههزات لتجديههههههههههههد عريضهههههههههههها برنامجهههههههههههها بعثههههههههههههت فقههههههههههههد التلههههههههههههوث،
نجازوحهههههههدات عههههههههادة واسهههههههتعادة للمعالجهههههههة جديهههههههدة المميع،وا   شههههههههرعت المشهههههههتعلة،وقد الغهههههههازات صهههههههنع وا 

 :عملال في الزيوت من للتخلص وحدات ثالث

 . اليوم في 3م 8250 بطاقة األولى الوحدة -

 .اليوم في 3م 2040 بطاقة الثانية الوحدة -

  3م 340 بطاقة(  الغاسي)  الثالثة الوحدة أما -

 ، اليهههههوم فهههههي 3م430 الترتيهههههب علهههههى الثالثهههههة الوحهههههدات فهههههي المسهههههتعاد الزيهههههت كميهههههة تبلههههه  إذ 
 : الزيوت من للتخلص زوحدتينإنجا اليوم،ويجري في 3م 81,84 ، اليوم في 3م 308

 .اليوم في 3م 1728 تبل  مقررة بطاقة آغرب وحدة-

 . اليوم في 3م1500 تبل  نظرية بطاقة زوتي ووحدة-

 بإقتصهههههاد أيضههههها بهههههل البيئهههههة، لحمايهههههة فقهههههط لهههههيس تلهههههوث لمحاربهههههة البرنهههههام  ههههههذا سهههههمح وقهههههد
 بالوحههههدة اإلنتههههاج مركههههز تزويههههد قاللههههة حقههههل مسههههتوى علههههى تههههم كمهههها سههههنويا، دوالر مليههههون 34 بهههههه يقههههدر

 وبوحهههههدة اليهههههوم فهههههي 3م 15000 بطاقهههههة تخهههههزين بوحهههههدة اليهههههوم فهههههي 3م 7000 بطاقهههههة الزيهههههوت لفصهههههل
                                                           

  324المرجع السابق ، ص 405.
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 الغههههههاز لمعالجههههههة بالوحههههههدة المحطههههههة هههههههذه زودت وقههههههد اليههههههوم فههههههي 3م162.000 بطاقههههههة الغههههههاز لضهههههه 
 .للمكثفات طنا 90 بهه المميع البترول طاقة وتقدر اليوم في 3م مليون 2,4 بطاقة

 3م 1660.000 طاقههههههة بههههههار 75 بقههههههوة الغههههههاز لضههههههغط هذهوحههههههدة المعالجههههههة وحههههههدة فههههههقويرا

 الكميههههههات المنطقة،وترسههههههل آلبههههههار الغههههههاز مههههههن للحاجيههههههات اليههههههوم فههههههي 3م 560.000 منههههههها اليههههههوم فههههههي
 تقههههدر كميههههة الرمههههل حاسههههي نحههههو إرسههههال تههههم 1993 فههههي إنشههههاءها فمنههههذ الرمههههل، حاسههههي نحههههو المتبقيههههة

 .المميع البترول غاز من طن 429.000 إليها يضاف الجاف الغاز من 3م مليار 134 بهه

ــــن حقههههل مسههههتوى وعلههههى ــــة ب  بطاقههههة الزيههههوت لفصههههل وحههههدة مههههن اإلنتههههاج مركههههز يتكههههون كحل
 إنتهههههاج مجمهههههل إرسهههههال اليهههههوم،ويتم فهههههي 3م 560.000 بطاقهههههة للغهههههاز وحهههههدة ومهههههن اليهههههوم فهههههي 3م5000
 طبقههههها و وضالحههههه ههههههذا مسهههههتوى ،وعلى(بركهههههان)بركاوي حهههههوض إنتهههههاج مركهههههز نحهههههو كحلهههههة بهههههن حقهههههل

 لهههههههههذا الجهويههههههههة المديريههههههههة أنجههههههههزت البيئههههههههة، حمايههههههههة ميههههههههدان فههههههههي المطههههههههورة سههههههههوناطرا  إلسههههههههتراتيجية
 بركههههههاوي، هههههههود أي اإلنتاجيههههههة المراكههههههز ألهههههههم بالنسههههههبة الزيههههههوت لفصههههههل مخططههههههات ثههههههالث الحههههههوض
 واسههههههتعادت البيئههههههة حمايههههههة مههههههزدوج بهههههههدف المشههههههاريع مههههههن النههههههوع هههههههذا أنجههههههز ولقههههههد،كحلة وبههههههن قاللههههههة
 . لسوناطرا  بالنسبة سابقة تبروتع الزيوت

 قنهههههوات وشهههههبكة التجهيهههههزات تأهيهههههل إلعهههههادة برنهههههام  بإنجهههههاز أيضههههها سهههههوناطرا  قامهههههت كمههههها 
 الطبقههههات تلههههوث مخههههاطر تفههههادي قصههههد ضههههروريا بههههدا حتههههى أنابيههههب السههههائلة،وتحويل المحروقههههات نقههههل

 األنبهههههههوب تحويهههههههل أشهههههههغال المثهههههههال سهههههههبيل علهههههههى التربة،ويهههههههذكر الميهههههههاه، ومجهههههههاري المائيهههههههة. الجوفيهههههههة
 وقهههههوع إلهههههى توقفهههههه أدى الجزائر،والهههههذي –منصهههههور ببنهههههي واألنبهههههوب الشهههههفة –الجزائهههههر المهههههواد المتعهههههددة

 .عمران بني وسد قدارة سد لمياه تلوث حاالت عدة

 الغهههههههههازات تلهههههههههوث مهههههههههن للتقليهههههههههل أمريكهههههههههي دوالر مليهههههههههون 272سهههههههههوناطرا  اسهههههههههتثمرت كمههههههههها
 بهههههههالتغيرات المتعلقهههههههة المتحهههههههدة األمهههههههم دةمعاهههههههه عهههههههن الناتجهههههههة السهههههههيما التزاماتهههههههها والحتهههههههرام المحروقهههههههة
 الجزائهههههههر تنفهههههههذ ،كمههههههها األوزون لطبقهههههههة المضهههههههعفة بهههههههالمواد المتعلقهههههههة "مـــــــونتل" وباتفاقيهههههههة المناخيهههههههة
 وتشههههههجيع األوزون طبقهههههة لحمايهههههة وطنهههههي برنهههههام  كإعهههههداد الجهههههو لحمايهههههة مخصصههههها واسهههههعا برنامجههههها
 .متجددة الغير الطاقة في االقتصاد
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 فههههرع للغههههاز صههههالح عههههين شههههركة قههههررت صههههالح لعههههين الغههههازي مالمههههنج اسههههتغالل إطههههار وفههههي
نجهههههاز أمهههههو  -بتروليهههههوم وبهههههريت  سهههههوناطرا   أكسهههههيد ثهههههاني ،وحجهههههز لالسهههههتعادة الضهههههرورية الهيئهههههة وا 
 9و1 بههههين الغههههاز فههههي الحقههههل،ويحتوي هههههذا مسههههتوى علههههى المنههههت  الغههههاز معالجههههة عههههن النههههاجم الكربههههون
 التجههههاري الغههههاز فههههي الكربههههون أكسههههيد ثههههاني تمركههههز أن حههههين فههههي الكربههههون، أكسههههيد ثههههاني مههههن وحههههدات
 .325تقنية كخاصية وحدة 0.3 بهه محدد

 الحههههههههراري لالحتبههههههههاس المسههههههههبب الغههههههههاز لمحاربهههههههة المتميههههههههز الحههههههههالي الههههههههدولي السههههههههياق وفهههههههي
 أكسهههههيد ثهههههاني وحجهههههز اسههههتعادة للغهههههاز صهههههالح عههههين شهههههركة قهههههررت المناخيههههة، التغيهههههرات عهههههن المسههههؤول
 طههههن مليههههون 1.2 بهههههه سههههنويا سههههنويا إسههههتعادتها تههههم لتههههيا الكميههههات وتقههههدر األرض بههههاطن فههههي الكربههههون

 الغههههههههاز لتقلههههههههيص هههههههههام برنههههههههام  تموضههههههههع الحقل،حيههههههههث إسههههههههتغالل فتههههههههرة مههههههههن طههههههههن مليههههههههون 20 أي
 الفتهههههرة فهههههي الغهههههاز مهههههن 3م مليهههههار 133 قرابهههههة باسهههههتعادة سهههههمح وقهههههد سهههههوناطرا  طهههههرف مهههههن المحتهههههرق
 .2001 إلى 1980 من الممتدة

 فههههههههي %62 مههههههههن المنههههههههت  المخههههههههتلط ازالغهههههههه مههههههههن المشههههههههتعل الغههههههههاز حصههههههههة قلصههههههههت كمهههههههها 
 الخام،وسيتواصهههههههل البتههههههرول إنتههههههاج حجهههههههم تزايههههههد مههههههن بهههههههالرغم وهههههههذا 2001 فههههههي %12 إلههههههى 1980
 2001 مهههههن الفتهههههرة عهههههن دوالر مليهههههون 225 مهههههالي غهههههالف تخصهههههيص قهههههرر حيهههههث التقلهههههيص مجههههههود

 .326الفترة هذه نهاية في %7 إلى المحترق الغاز حصة تقليص قصد 2005 إلى

 

 

 

 

 

 
                                                           

.407-406 ص ذكره، سبق مرجع ،الجزائر في البيئة ومستقبل حالة حول تقرير325 
 

    .  408 ص السابق المرجع326
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 :الشاطئية والمناطق والبحر المياه تلوث لمجا في -و

 الخههههههههاص للبرنههههههههام  العالميههههههههة البيئههههههههة صههههههههندوق تمويههههههههل بعههههههههد 1992منههههههههذ الدولههههههههة سههههههههعت
 وتكهههههههوين البترولهههههههي التلهههههههوث لمكافحهههههههة معهههههههدات لشهههههههراء المحروقهههههههات عهههههههن النهههههههاجم التلهههههههوث بمكافحهههههههة
 البحهههههر لعمهههه برنههههام  بمسهههههاعدة الجزائههههر بههههادرت ،كمههههها المههههوان  فههههي المهههههرور تههههنظم مختصههههة إطههههارات
 .الشاطئية للتهيئة خطة بإعداد المتوسط األبيض

 الصهههههالح بالمهههههاء التمويهههههل شهههههبكات بتأهيهههههل تتعلهههههق فالمشهههههاريع المهههههائي التلهههههوث صهههههعيد وعلهههههى
 نسههههههمة مليههههههون2 سههههههكانها عههههههدد يفههههههوق مههههههدن10 شههههههبكات تأهيههههههل بإعههههههادة التطهيههههههر وشههههههبكات للشههههههرب
عههههادة  تسههههيير لتحسههههين األوروبيههههة دولالهههه مههههع الشههههراكة ذلهههه  إلههههى للتصفية،إضههههافة محطههههة24 تأهيههههل وا 
عهههههادة الخهههههاص القطهههههاع لصهههههالح للمهههههاء العموميهههههة الخدمهههههة عهههههن التنهههههازل توسهههههيع مهههههع المائيهههههة المهههههوارد  وا 
 .فيه واالقتصاد الماء بنوعية خاصة ضرائب وتأسيس للماء التعريفي النظام

 ديهههههدبتج والمتعلهههههق المائيهههههة والمهههههوارد البيئهههههة وزارة تنفيهههههذه فهههههي شهههههرعت الهههههذي البرنهههههام  ويقهههههدر
 327.منه%50 أنجزت دينار مليون170 بمبل  بالماء التموين منشآت وتوسيع

 والصههههههناعية الحضههههههرية النفايههههههات مجههههههال فههههههي اعتمههههههدت الجزائههههههر أن نسههههههتنت  هههههههذا كههههههل مههههههن
 علههههههى أساسهههههها ،ترتكههههههز2001 سههههههنة قانونهههههها أصههههههبحت الخطيههههههرة النفايههههههات مههههههن للههههههتخلص خطههههههة علههههههى

 بتلويهههههث يقومههههون مهههههن علههههى غرامهههههات ضوفههههر  السهههههامة المنتوجههههات وخطهههههر المخزونههههات حجهههههم تقلههههيص
 فههههههي ذلهههههه  البيئة،ويتضههههههح علههههههى للمحافظههههههة الشههههههركات وتشههههههجيع النفايههههههات معالجههههههة وعمليههههههات البيئههههههة
 وقههههد)النفط بقايهههها الزنهههه  وبقايهههها كههههالزئبق المصههههانع تفرزههههها التههههي الخطيههههرة النفايههههات كميههههة إزالههههة محاولههههة
 ،كما(البيئههههة حمايههههة مههههع جاتهههههامخر  توافههههق عههههدم بسههههبب غلقههههها تههههم التههههي المصههههانع أهههههم سههههابقا حههههددت
 البيئهههههههههة وزارة بهههههههههين2005 سهههههههههنة االقتصهههههههههادي واألداء بالبيئهههههههههة خاصههههههههها عقهههههههههدا60 حهههههههههوالي إبهههههههههرام تهههههههههم

 . والصناعة الغذاء مجال في العاملة والشركات

 نسههههههب تقههههههدير مههههههن تمكههههههن والتههههههي المعاينههههههة بمحاضههههههر بإسههههههتعانة تمههههههت األعمههههههال هههههههذه كههههههل
 اسهههههههتعمال حضهههههههر ومهههههههع العامهههههههة و الصهههههههناعة أتبلمنشههههههه المسهههههههتويات جميهههههههع فهههههههي ومراقبتهههههههها التلهههههههوث

                                                           

 الثاني ليو الد الملتقى البيئي األداء تحدياتو  المالي األداء تحقيق بين االقتصادياتو  المؤسساتونم: الرحيم بدع شنيني .و احمد لعمى327 
 اإلنفاقو  االقتصادية التنمية متطلبات بين2011 فمبرو  ن23و 22  ميو ي رقلةو  بجامعة ، 2الطبعة ماتو الحكو  للمنظمات المتميز األداء لو ح

 . الجزائر رقلة،و  جامعة التسيير مو علو  التجاريةو  االقتصادية مو العل كلية - تهنافهر وأ تجهاذب- البيئي
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 مسههههههههتوى علههههههههى والموزعههههههههة اإلنسههههههههان صههههههههحة و البيئههههههههة علههههههههى لخطرههههههههها مراعههههههههاة السههههههههوداء األكيههههههههاس
 (.04)و(  03)   رقم ملحق البلديات على وزعت ومؤخرا بالواليات البيئة مديريات

ستراتيجية المتجددة الطاقات برنامج مجال في-ي  :حمايتها وا 

 الجزائريهههههة الصهههههحراء أن بهههههها قامهههههت حديثهههههة دراسهههههة بعهههههد األلمانيهههههة ضهههههائيةالف الوكالهههههة أعلنهههههت
 الصههههههحراء فههههههي الشمسههههههية اإلشههههههعاعات تههههههدوم حيههههههث العههههههالم فههههههي الشمسههههههية للطبقههههههة خههههههزان أكبههههههر هههههههي

 المسههههههتوى علههههههى الشههههههمس إلشههههههراق مسههههههتوى ،وهههههههوأعلى السههههههنة فههههههي إشههههههعاع سههههههاعة 3000 الجزائريههههههة
 اسههههتثمار مشههههاريع إقامههههة حههههول األلمانيههههة للحكومههههة اقتههههراح تقههههديم إلههههى الوكالههههة دفههههع مهههها وهههههو العههههالمي

 .الجزائري الجنوب في
 %5 حهههههوالي إلنتهههههاج 2007 ديسهههههمبر فهههههي الحكهههههومتين بهههههين االتفهههههاق تقهههههديم تهههههم عليهههههه وبنهههههاء 

 عبهههههر بحهههههري كهربهههههائي ناقهههههل خهههههالل مهههههن ألمانيههههها إلهههههى ونقلهههههها الشمسهههههية الطاقهههههة بفضهههههل الكهربهههههاء مهههههن
 المقههههرر الرويبههههةومن منطقههههة فههههي الشمسههههية اللههههوائح بصههههنع المتعلههههق المشههههروع إلههههى باإلضههههافة اسههههبانية

 سهههههههنة اإلنتهههههههاج حيهههههههز ميغهههههههاواط 120و50 مهههههههابين تتهههههههراوح سهههههههنوية بطاقهههههههة المشهههههههروع ههههههههذا يهههههههدخل أن
 العهههههام بحلهههههول %20 إنتهههههاج محلهههههي أخهههههر مخطهههههط مهههههع التصهههههدير نحهههههوي االتجهههههاه ههههههذا ويسهههههير 2012
2020. 

 :باألرقام الجزائر في المتجددة الطاقات وضعية-أ

 الهيهههههههدروليكي الصهههههههناعة لفهههههههرع بالنسهههههههبة ميغهههههههاواط 275و ميغهههههههاواط 11 000: + المنشهههههههأة قهههههههدرةال ▪ 
 .الجنوب في المعزولة للشبكات ميغاواط 306و

 .المنشأة القدرة من ٪1,7: الهيدروليكية القدرة ▪ 

 .شمسية صفيحة 108 على تحتوي: العاملة الشمسية للطاقة حضيرة ▪ 

 .منزل 900: + مسيةالش الطاقة توصيل على القدرة ▪ 

 .سا/ جيغاواط 5: للكهرباء الوطني االستهال  ▪ 

 ٪ 0,028: الوطنية الطاقوية الحصيلة في الشمسية الطاقة حصة ▪ 

 .٪5 ≤: المتجددة الطاقات إدماج نسبة -
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 حقيقيهههههها حههههههافزا المتجههههههددة الطاقههههههات برنههههههام  مههههههن لتجعههههههل للبحههههههث أولويههههههة الجزائههههههر أعطههههههت
 فهههههي علميهههههة ماديهههههة، ، بشهههههرية الجزائريهههههة القهههههدرات مختلهههههف تهههههثمن لتهههههيوا الوطنيهههههة الصهههههناعة لتطهههههوير

ضهههههافة اإلطهههههار اهذ  الطاقهههههات وتطهههههوير البحهههههث مركهههههز» مثهههههل بالمؤسسهههههات الملحقهههههة البحهههههث لمراكهههههز وا 
 لترقيهههههة الوطنيهههههة الوكالهههههة مثهههههل أخهههههرى هيئهههههات تتعهههههاون سهههههونلغاز، مجمهههههع فهههههرع ،«والغازيهههههة الكهربائيهههههة
 ׃بينها من العلمي البحث لوزارة التابعة لبحثا مراكز مع وترشيدها الطاقة استعمال

 .(CDER)المتجددة الطاقات تطوير مركز-

 .(UDES) الشمسية الطاقة معدات تطوير وحدة-

 .(URAER) المتجددة الطاقة مجال في التطبيقية ألبحاث وحدة-

 .(URERMS) الصحراوية المناطق في المتجددة الطاقة مجال في ألبحاث وحدة-

 .تلمسان جامعة (URMER) المتجددة لمعداتوالطاقةا بحوث وحدة-

 .(USTD) السيلسيوم تكنولوجيا تطوير وحدة-

( IARE) المتجهههههههددة للطاقهههههههات الجزائهههههههري المعههههههههد أيضههههههها الجزائريهههههههة الحكومهههههههة أنشهههههههأت وقهههههههد
 الكهروضههههوئية، الشمسههههية الطاقههههة مجههههال فههههي المتجههههددة الطاقههههات برنههههام  نجههههاح علههههى منههههها ،حرصهههها
 القطههههههاع هههههههذا فههههههي للمناولههههههة شههههههبكة إنشههههههاء خههههههالل مههههههن الصههههههناعية قههههههدراتها رتطههههههوي الجزائههههههر تعتههههههزم
 أن علههههههى ٪60 قههههههدرها الجزائريههههههة الصههههههناعة إدمههههههاج نسههههههبة 2013 سههههههنة أفههههههاق فههههههي تحقيههههههق ويتوقههههههع
 مصهههههانع إنشهههههاء بفضهههههل ،وههههههذا2020و-2014 بهههههين مههههها الممتهههههدة الفتهههههرة فهههههي ٪80 نسهههههبة إلهههههى تصهههههل

 والكوابههههههههههههههل التيار،البطاريههههههههههههههات،المحوالت تالسيليسههههههههههههههيوم،منوبا الكهروضههههههههههههههوئية، األلههههههههههههههواح إلنتههههههههههههههاج
 .الكهروضوئية المحطات بناء في تدخل التي األخرى واألجهزة

 فههههههي ٪50 تقدربههههههه إدمهههههاج نسههههههبة بلهههههوغ يرتقههههههع الحراريههههههة الشمسهههههية الطاقههههههة يخهههههص فيمهههههها أمههههها
 :خالل من سيتم األهداف هذه ولتجسيد2020و 2014 بين ما الممتدة الفترة

 .-3-االمراي لصناعة مصانع بناء-

 . الطاقة تخزين وأجهزة للحرارة الناقل السائل أجهزة لصناعة مصانع بناء-

 .الطاقة كتلة أجهزة لصناعة مصنع بناء-
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 .واإلنتاج والتزويد التصميم وقدرات الهندسة نشاط تطوير-

 مههههههع ٪80 سههههههتفوق اإلدمههههههاج نسههههههبة فههههههإن م2030و م2021 مههههههابين الممتههههههدة الفتههههههرة خههههههالل 
 .أعاله المذكورة الوحدات جإنتا قدرة توسيع ضمان

 صههههههناعة إلقامههههههة دراسههههههات إطههههههالق سههههههيتم الريههههههاح طاقههههههة مجههههههال فههههههي 2013 سههههههنة خههههههالل
-2014بهههههين الممتهههههدة الفتهههههرة فهههههي٪50 ب تقهههههدر إدمهههههاج نسهههههبة إلهههههى للوصهههههل الريحيهههههة بالطاقهههههة متعلقهههههة
 :يلي فيما تتلخص إجراءات اتخاذ سيتم وعليه 2020

 .الرياح ودورات األعمدة لصناعة مصنع بناء-

 .رافعة أرضية أجهزة لصناعة للمناولة وطنية شبكة انشاء-

 بلههههههوغ أجههههههل مههههههن واإلنجههههههاز والتزويههههههد التصههههههميم الهندسههههههةوقدرات نشههههههاط كفههههههاءة مههههههن الرفههههههع 
 نسهههههههبة تفهههههههوق وقهههههههد الجزائريهههههههة المؤسسهههههههات طهههههههرف مهههههههن ٪50 ب األقهههههههل علهههههههى تقهههههههدر ادمهههههههاج نسهههههههبة
 .اإلنتاج دراتق توسيع بفضل 2030-2021 بين الممتدة الفترة في ٪80 اإلدماج

 المتجههههههددة الطاقههههههات تطههههههوير مبههههههدأ بههههههدم  الجزائههههههر قامههههههت المتزايههههههدة لألهميههههههة منههههههها ووعيهههههها
 إنجههههههاز علههههههى والعمههههههل لترقيتههههههها مالئههههههم قههههههانوني إطههههههار تبنههههههي خههههههالل مههههههن الطاقويههههههة سياسههههههتها ضههههههمن

 النصهههههههههوص مهههههههههن بمجموعهههههههههة مهههههههههؤطر المتجهههههههههددة الطاقهههههههههات تطهههههههههوير أن أنفههههههههها،إذ المهههههههههذكورة الهياكهههههههههل
 : القانونية

 .الطاقة في بالتحكم المتعلق م1999 جويلية 28 في المؤر  09-99 رقم قانونل* 

 العمهههههههومي بالكهربهههههههاءوالتوزيع المتعلهههههههق م،2002 فيفهههههههري 05 فهههههههي المهههههههؤر  01-02 رقهههههههم القهههههههانون* 
 .األنابيب عبر الطبيعي للغاز

 فههههههي المتجههههههددة الطاقههههههات بترقيههههههة المتعلههههههق م،2004 أوت 14 فههههههي المههههههؤر  04-09 رقههههههم القههههههانون* 
 . المستدامة التنمية إطار
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 :المتجددة الطاقة مجال في المشاريع لحاملي والجبائية التحفيزية اإلجراءات-ب

 بموجهههههب الممنوحهههههة المزايههههها مهههههن االسهههههتفادة المتجهههههددة الطاقهههههة مجهههههال فهههههي المشهههههاريع لحهههههاملي يمكهههههن-
 .االستثمار بتطوير والمتعلق 2001 آوت 20 في المؤر  03-01 األمر

 تحسههههههين فههههههي تسههههههاهم التههههههي والمشههههههاريع لألنشههههههطة وجمركيههههههة وجبائيههههههة ماليههههههة تيههههههازاتإم مههههههنح يمكههههههن-
 .المتجددة الطاقات وترقية الطاقوية الفعالية

 إطههههار فههههي عليههههها المنصههههوص اإلمتيههههازات مههههن والمشههههاريع األنشههههطة هههههذه تسههههتفيد ذلهههه  علههههى زيههههادة-
 رقههههههم القههههههانون)  األولويهههههة ذات األعمههههههال لصهههههالح اإلسههههههتثماروكذا بترقيههههههة المتعلقهههههين والتنظههههههيم التشهههههريع

 (.الطاقة في بالتحكم والمتعلق1999 جويلية 28ل الموافق 99-09

 مهههههههن سههههههيتم المتجههههههددة الطاقههههههات تطههههههوير برنههههههام  إنجههههههاز إطههههههار فههههههي للجزائههههههر السياسههههههية اإلرادة إن-
 الكهربههههههههاء علههههههههى المطبههههههههق التسههههههههعيرة نظههههههههام عههههههههن الناجمههههههههة التكههههههههاليف لتغطيههههههههة دعههههههههم تقههههههههديم خههههههههالل

 .مجالال بهذا للمستثمرين

 قههههههروض ومهههههنح المشههههههاريع ههههههذه تمويهههههل أجههههههل مهههههن الطاقههههههة فهههههي للهههههتحكم الههههههوطني الصهههههندوق إنشهههههاء-
 الموافهههههق 09-99 رقهههههم القهههههانون)  الماليهههههة والمؤسسهههههات البنهههههو  طهههههرف مهههههن وضهههههمانات فوائهههههد بهههههدون

 .(الطاقة في بالتحكم والمتعلقة 1999 جويلية 28له

 :المتجددة الطاقات مجال في اإلنجاز طور في أو المنجزة األساسية المشاريع-ج

 :الغاز/ الشمسية للطاقة هجينة محطة أول بناء -1

  الرمل حاسي: الموقع-

 NEAL/ABENER :إسبانية جزائرية: الشراكة-

  .2010 سنة نهاية: االستالم تاري -

 . ميغاواط 150:القدرة -أورو مليون 315: التكلفة-

 :الرياح لطاقة حضيرة أول بناء -2

 .سونلغاز مجمع: مشروعال على المشرف-
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 Vergnet الفرنسية الشركة: المتعاقدة الشركة-

 . 2012: االستالم تاري -

 .الكهرباء من ميغاواط 10: القدرة-

 :بالجنوب قرية 20 ل الشمسية بالطاقة التزويد برنام -3

 .الكهروضوئية للطاقة ²كلم مليون 1 بحوالي تقدر مساحة تخصيص-

 .ياحال ساعة/ميغاواط 2 إنتاج-

 :الشمسية األلواح وتركيب الكهروضوئية الطاقة وحدات مصنع إنجاز-4

 سونلغاز فروع من فرع اإلنارة، الرويبة SPA/EPE : الرئيسي المقاول-

 .بالرويبة الصناعية المنطقة: الموقع-

 .جزائري دينار مليون 42 000: التكلفة-

 .328السنة في الكهروضوئية الطاقة وحدة41 800: القدرة-

 : الشمسية الطاقة مشروع ديزرت  مبادرة على الموافقة -5

 مهههههههههن سهههههههههاعة 3900و 2000 مهههههههههابين الجزائهههههههههر تتلقهههههههههى المتخصصهههههههههة الدراسهههههههههات حسهههههههههب
 الجنههههههوب فههههههي سههههههنويا ²م كيلههههههواط 2263الشههههههمالو فههههههي السههههههنة فههههههي ²م/ كيلههههههوواط5 ومتوسههههههط الشههههههمس
 بهههههههادرةم تأسسههههههت األسهههههههباب هههههههذه بههههههين ،منهههههههة المطلههههههوب بالشهههههههكل مسههههههتغلة غيههههههر الطاقهههههههة هههههههذه لكههههههن

 إنتههههههاج إلههههههى تهههههههدف وهههههههي بلههههههدا 16 فههههههي الشههههههركاء مههههههن 57 ضههههههم ،وتههههههم 2009 الصههههههناعية ديزرتــــــ 
 وتصههههههدير المحلههههههي الطلههههههب لتلبيههههههة العربيههههههة، الصههههههحاري فههههههي والريههههههاح الشههههههمس مههههههن متجههههههددة طاقههههههة

 المبههههادرة مههههن والهههههدف 2050 بحلههههول الكهربائيههههة حاجتههههها مههههن%15نحههههو لتلبههههي أوروبهههها إلههههى الفههههائض
 للطاقهههههة إنتاجيهههههة سهههههوق خلهههههق علهههههى ترتكهههههز المشهههههاريع،وهي ههههههذه لتنفيهههههذ الردو  بليهههههون500 لحشهههههد جههههاء

 صههههههناعي نطههههههاق علههههههى األوسههههههط والشههههههرق إفريقيهههههها شههههههمال فههههههي الصههههههحراوية المنههههههاطق فههههههي المتجههههههددة
 . 2050 سنة بحلول
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 النتائج وتحليل عرض                              خامسالـ الفصـــل

 

348 
 

 مصهههههادر تطهههههوير اجهههههل مهههههن وتهههههونس والمغهههههرب الجزائهههههر مهههههع 2011 عهههههام ديزرتـــــ  مبهههههادرة وقعهههههت-
 المتجهههههههددة بالطاقهههههههة الكهربهههههههاء توليهههههههد محطهههههههات إنشهههههههاء لجزائهههههههرا فهههههههي المقهههههههرر مهههههههن المتجهههههههددة الطاقهههههههة
 وقعههههههههت ،حيههههههههث2030 بحلههههههههول للتصههههههههدير واط جيغهههههههها10و المحليههههههههة للسههههههههوق جيغههههههههاواط 12 بحجههههههههم
 الكهربائيهههههة بالطاقهههههة لإلمهههههداد الجزائريهههههة الوطنيهههههة المؤسسهههههة سهههههونلغاز مهههههع 2011 عهههههام تفهههههاهم مهههههذكرة
 للتصهههههههدير ميغهههههههاواط 900 منهههههههها واطجيغههههههها 1 تبلههههههه  إجماليهههههههة بقهههههههدرة مشهههههههاريع تنفيهههههههذ بههههههههدف والغهههههههاز

 . لالستهال  ميغاواط 100و

 التهههههههي المشهههههههاريع فمهههههههن والجديهههههههدة المتجهههههههددة بالطاقهههههههات المرتبطهههههههة المشهههههههاريع إنجهههههههاز تعيهههههههين
 329 :2005خالل التنفيذ في شرعت

 فيههههههه الشمسههههههي الجههههههزء يمثههههههل الرمههههههل حاسههههههي فههههههي غههههههازي شمسههههههي هجههههههين ميغههههههاطن 105 مشههههههروع-
30%. 

 .تندوف منطقة في واط10 بطاقة هوائية حضيرة انجاز مشروع-

 .الغربي الجنوب ومنطقةتمنراست منطقة في االرئيسية اإلنارة في الشمسية الطاقة استعمل-

 بالتعهههههاون تنهههههدوف منطقهههههة فهههههي ميغهههههاواط 10 بطاقهههههة 2002 فيفهههههري فهههههي هوائيهههههة حديقهههههة إنجهههههاز تهههههم-
( متيجههههههةلل الصههههههناعي السههههههميد) ســــــيم ومجموعههههههة وسههههههونلغاز سههههههوناطرا  بههههههينو NEAL شههههههركة بههههههين

 الجنوبيهههههة تمنراسههههت لواليههههة التابعههههة أســـــكران بمنطقههههة الريفيههههة اإلنهههههارة فههههي الشمسههههية الطاقههههة واسههههتعمال
 انجهههههاز إلهههههى باإلضهههههافة سهههههنويا ريفهههههي منهههههزل 2000حتهههههى 1500 إلهههههى الكهربهههههاء توصهههههيل يكفهههههل بمههههها
 تليغمههههههت بمنطقههههههة الشمسههههههية والطاقههههههة بالغههههههاز العاملههههههة الكهربائيههههههة الطاقههههههة لتوليههههههد هجينههههههة محطههههههة أول

 ألن مرشهههههحة ، إفريقيههههها فهههههي غهههههازي حقهههههل أكبهههههر تمثهههههل وههههههي رمهههههل حاسهههههي شهههههمال كلهههههم 25 بعهههههد علهههههى
 لطاقههههة جههههانع 224 بههههها يوجههههد حيههههث هكتههههار 64 مسههههاحة علههههى ونظيههههف بههههديل طههههاقوي مصههههدر تكههههزن

 .متر 150 منها كلواحد طول يبل  الشمسية

                                                           
 41 ص ، 2007: الجزائر ،المتجددة الطاقات دليل ، المتجددة مديرية ، المناجمو  الطاقة زارةو  -329
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ـــــــر" بمحطهههههههة األمهههههههر ويتعلهههههههق 2013 لسهههههههنة محطتهههههههين برمجهههههههة تمهههههههت كمههههههها-  الهههههههوادي لواليهههههههة" المغي
 يهههههههتم 2020و2016 بهههههههين الممتهههههههدة الفتهههههههرة وفههههههي الهههههههبالد بغهههههههرب البهههههههيض بواليههههههة" النعامـــــــة" ومحطههههههة
 تقههههدر إضههههافية طاقههههة مههههع منههههها واحــــدة لكههههل ميغههههاواط 300 بطاقههههة أخههههرى محطههههات أربههههع(04)إنجههههاز

 إبتهههههداءا سهههههنويا ميغهههههاواط 600 بطاقهههههة 2030 غايهههههة إلهههههى يمتهههههد برنهههههام  وهنههههها  ميغهههههاواط 1200 ب
 330. 2013 من
ــوع مجــال يفــ-ن ــي التن ــة إســتراتيجية البيئ  حماي

 :الطبيعية والمحميات الحظائر
 المغهههههههههههرب دول أكثهههههههههههر الجزائهههههههههههر تعتبهههههههههههر

 الوحيههههدة فهههههي البيئههههة، علههههى بالحفههههاظ وعيههههاً  العربههههي
 السههههههههههنوات مشههههههههههروع م1989سههههههههههنة أنشههههههههههأت التههههههههههي
 الحيهههههههههاة علهههههههههى والحفهههههههههاظ البيئهههههههههة لحمايهههههههههة العشهههههههههر
 وجههههههوب المشههههههروع هههههههذا ،حههههههدد والحيوانيههههههة النباتيههههههة
 علههههههى المههههههدة هههههههذه خههههههالل محميههههههات عشههههههر إقامههههههة

 هكتار،ودعهههههههههها 35000 تبلهههههههههه  إجماليههههههههههة مسههههههههههاحة
 مجمههههههل واسههههههعة، عامههههههة حههههههدائق سههههههبع 07 إلقامههههههة

 محميهههههههههههات هكتهههههههههههار،وأربع ألهههههههههههف 123 مسهههههههههههاحتها
 لحمايهههههههة شهههههههطية أخههههههرى وأربهههههههع للصهههههههيد مخصصههههههة
 .البرمائية والحيوانات البحر وثمار األسما 

 الشهههههمال فهههههي بهههههها معتهههههرف امنهههههه 08 حظيهههههرة، 10 الجزائريهههههة الوطنيهههههة الحظهههههائر عهههههدد بلههههه ي
 تقريبيههههها إنشهههههائها كهههههان ولقهههههد هكتهههههار 362 165 بحهههههوالي تقهههههدر إجماليهههههة مسهههههاحة تحتهههههل األخيهههههرة ههههههذه

 وتجمعهههههات نباتهههههات علهههههى الحظهههههائر هاتهههههه تحتهههههوي ،حيهههههث1983 حهههههدود فهههههي وههههههذا 20 القهههههرن خهههههالل
 وعلهههههههى المعنيهههههههة اتالسهههههههلط طهههههههرف مهههههههن ارمةصههههههه لحمايهههههههة بالتهههههههالي ونادرة،وتخضهههههههع معتبهههههههرة حيوانيهههههههة

 الخهههههاص المرسهههههوم وفهههههق إداري طهههههابع ذات العموميهههههة المؤسسهههههة طهههههرف مهههههن مهههههدارة فههههههي الخصهههههوص
 .الوطنية بالحظائر

                                                           
 .45ص ، سابق مرجع ، والمناجم الطاقة وزارة 330

 بالجزائر الطبيعية المحميات مواقع:(02) الخريطة
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 غابهههههات، طبيعيهههههة منهههههاظر مهههههن العينهههههات أجلحمايهههههة مهههههن مقامهههههة محميهههههات عهههههن عبهههههارة ههههههي
 مهههههههع عالقهههههههة لهههههههها التهههههههي والرياضهههههههية اليوميهههههههة النشهههههههاطات جميهههههههع لتطهههههههوير وههههههههذا وحيوانهههههههات نباتهههههههات

 :وهي العلمي بالبحث عالقة لها التي العلمية المشاريع في واالستثمار طبيعةال

 الوطنيهههههههههههة هكتههههههههههار،حظيرة500،18:جرجههههههههههرة هكتهههههههههههار،حظيرة78000: للقالههههههههههة الوطنيههههههههههة الحظيههههههههههرة-
 الحظهههههههههائر هكتهههههههههار100والطاسهههههههههيلي الهقهههههههههار هكتهههههههههارا،حظيرة616.3: «الحهههههههههد ثنيهههههههههة» األرز لغابهههههههههات
 بيجايههههههة هكتههههههار 100 وقورايههههههة بجيجههههههل هكتههههههار300 وتازابباتنههههههة، هكتههههههار600 بلزمههههههه مثههههههل الوطنيههههههة
  331.األخرى الحظائر مع تصنف ألن التهيئة لموضوع مطروحة

 طهههههرف مهههههن والمهههههالي التقنهههههي الهههههدعم مهههههن للتنميهههههة المتحهههههدة األمهههههم برنهههههام  إطهههههار فهههههي كمههههها-
 تسههههههيير مخطهههههط وضهههههع فهههههي تجسههههههد الهههههذي المتحهههههدة األمهههههم نشههههههاط ،فمهههههثال للبيئهههههة العهههههالمي الصهههههندوق
ــــاس" لسههههه منطقههههة  المحيطههههة،األخرى المنههههاطق لمههههوارد العقالنههههي االسههههتعمال أجههههل مههههن"بســــكيكدة قرب
 الموجههههود البيئههههي التنههههوع علههههى المحافظههههة هههههو المشههههروع هههههذا هههههدف فههههإن لهههههذا أكبههههر إهتمههههام محههههل هههههي
 . المناطق تل  في خطر حالة في

 المحههههههههر  تمثههههههههل للتنميههههههههة المتحههههههههدة األمههههههههم برنههههههههام  طههههههههرف مههههههههن المقدمههههههههة فالمشههههههههاريع إذن
 اتفاقيههههههة توقيههههههع العههههههام هههههههذا تههههههم الجزائريههههههة،حيث الحكومههههههة قبههههههل مههههههن المتخههههههذة التشههههههريعية جههههههراءاتلإل

 برنههههههام  يتعلههههههق األمههههههر إن والبيئههههههة المائيههههههة المههههههوارد وزيههههههر أكههههههد وقههههههد البيئههههههي التنههههههوع حههههههول للتحسههههههيس
 .الشباب دور أومع المدرسي الوسط في البيئي التحسيس حول وجهوي وطني

 :البيئية رامسر اتفاقية حسب الجزائرب الرطبة المناطق حماية -أ

 اصهههههههطناعية 689و طبيعيهههههههة 762 منهههههههها رطبهههههههة منطقهههههههة 1451 مجمهههههههوع الجزائهههههههر تضهههههههم
 مجمهههههوع منطقهههههة،ويغطي 50 دوليهههههة أهميهههههة ذات" رامسهههههر" قائمهههههة فهههههي المصهههههنفة المواقهههههع عهههههدد ويبلههههه 
 مهههههع هكتهههههار مليهههههون 3,5 بلهههههوغ ههههههو والههههههدف هكتهههههار مليهههههون 2,99 مسهههههاحة المصهههههنفة المواقهههههع ههههههذه

 لتسهههههههيير مخططهههههها 28 إعهههههههداد تههههههم المصههههههنفة 50الهههههههه المواقههههههع بههههههين أخهههههههرى،ومن مواقههههههع 10 تصههههههنيف
 سههههههنة الجزائههههههر لههههههها انضههههههمت التههههههي" رامسههههههر" اتفاقيههههههة التطبيههههههق،وتعتبر طريههههههق فههههههي مخططههههههين منههههههها
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 علههههههى العقالنههههههي الحفههههههاظ مجههههههال فههههههي دولههههههي تعههههههاون إطههههههار تمثههههههل الحكومههههههات بههههههين معاهههههههدة 1982
 عضهههههههوا بلهههههههدا 160 التطبيهههههههق حيهههههههز دخولهههههههها منهههههههذ االتفاقيهههههههة موتضههههههه واسهههههههتعمالها الرطبهههههههة المنهههههههاطق

 .هكتار مليون 190,7 مساحة يمثلون مسجال موقعا 1971 وهنا 

 أولحياة لوجودها بالنسبة حقيقي خطر تعي  الجزائر في المحميات بعض فان هذا كل رغم
 الكثيرة كالتالمش بين من واحدة مشكلة سنستعرض حيث حولها من البشر وصحة بها الحية الكائنات

 :فيمايلي عالجه وآلية المشكل حجم لتوضيح قط

 : الرغاية لبحيرة الطبيعية المحمية-1-أ

 كيلهههههومترا 15ونحهههههو كيلهههههومترا 34بهههههه العاصهههههمة عهههههن الرغايهههههة لبحيهههههرة الرطبهههههة المنطقهههههة تبعهههههد 
 المهههههههاء مهههههههن هكتهههههههارا 75 منهههههههها هكتهههههههار 1500 تفهههههههوق مسهههههههاحة علهههههههى بومرداس،وتتربهههههههع واليهههههههة عهههههههن

 الطيههههههور مقصههههههد وهههههههي للصههههههيد مركههههههزا الطبيعههههههي محيطههههههها فههههههي بحرية،وتضههههههم كتههههههاره 900و العههههههذب
 لالسهههههتقرار المالئمهههههة الشهههههروط عهههههن وبحثههههها الشهههههديد البهههههرد مهههههن هروبههههها أوروبههههها مهههههن القادمهههههة المههههههاجرة

 صههههههيد مركههههههز علههههههى البحيههههههرة ،وتحههههههوي الهجههههههرة وحركههههههة والمناخيههههههة الطبيعيههههههة الظههههههروف المؤقههههههت،وفق
 وحمايهههههة المصهههههيدات لتربيهههههة 1983 سهههههنة إنشهههههاؤها تهههههم التهههههي األربعهههههة المراكهههههز أحهههههد بهههههين مهههههن يعتبهههههر

 واإلوز الههههههبط تربيههههههة فههههههي متخصههههههص الوطني،وهههههههو المسههههههتوى علههههههى بههههههاالنقراض المهههههههددة الحيوانههههههات
  .الرطبة المناطق في الصيد طيور وتكثيف

 143 بهههههها يتواجهههههد إذ الرطبهههههة، المنهههههاطق وتطهههههوير لتسهههههيير نموذجيهههههة منطقهههههة البحيهههههرة تعتبهههههر
 نجههههههد البيئيهههههة،حيث األنظمههههههة بتسلسهههههل وتتمتهههههع هكتههههههار 1100 مسهههههاحة علهههههى متههههههدت نبهههههاتي،وهي نهههههوع
 مههههن مسههههاحة علههههى تمتههههد وهههههي األوديههههة فيههههها تنتشههههر للمسههههتنقعات البيئههههي النظههههام الجنوبيههههة الجهههههة فههههي
  .والبردي كالقصب التيفية النباتات حولها من تنتشر هكتارا75 إلى 150

 جعلتههههها عالميههههة معههههايير علههههى لتوفرههههها نظههههرا متنههههوع بيئههههي نظههههام علههههى البحيههههرة تحتههههوي كمهههها
 الرطبههههة المنههههاطق بتصههههنيف المهتمههههة المنظمههههة وهههههي رامســــار ضههههمن ومصههههنفة محميههههة طبيعيههههة ثههههروة

 اتفاقيهههههههة إلهههههههى الجزائهههههههر انضهههههههمت فقهههههههد 2003 جهههههههوان فهههههههي الجزائهههههههر إليهههههههها انضهههههههمت التهههههههي المحميهههههههة
 المنطقههههههة ةوتهيئهههههه وحمايههههههة العشههههههوائي والصههههههيد والبيئههههههي التلههههههوث مههههههن حمايتههههههها خههههههالل مههههههن رامســــــار
 حسهههههب وتسهههههاهم، المعمهههههورة فهههههي البيئيهههههة الوضهههههعية تهههههدهور مهههههدى تحهههههدد التهههههي المؤشهههههرات أحهههههد كونهههههها



 النتائج وتحليل عرض                              خامسالـ الفصـــل

 

352 
 

 البحههههري البيئههههي فالنظههههام المتوسههههط، األبههههيض والبحههههر إفريقيهههها لشههههمال البيئههههي التههههوازن فههههي المختصههههين
 . 2كلم 90  مساحتها تقدر كذل ، الشط باسم المعروف أكيلي جزيرة يسمى

 علههههههى تحتههههههويو النــــــورسو اللقلــــــق كطيههههههر الطيههههههور مههههههن لنههههههوعين تعشههههههي  منطقههههههة وهههههههي
 البحههههههر يفصههههههل حههههههاجز هههههههي السههههههاحرة الكثبههههههان أمهههههها صههههههنف، 12 البحههههههر ميههههههاه وفههههههي معشههههههبة نباتهههههات
 وتضههههههمن الغذائيههههههة للسلسههههههلة مكملههههههة لكونههههههها نظههههههرا مهمههههههة حلزة،هههههههي نباتههههههات علههههههى يشههههههمل والبحيههههههرة
 وحههههههههواف المههههههههرج مههههههههن مكههههههههون آخههههههههر بيولههههههههوجي نههههههههوع هههههههههي المسههههههههتنقعات بينمهههههههها البيولههههههههوجي، التنههههههههوع

 لتعشهههههي  مثهههههالي موقهههههع وههههههو األوديهههههة ميهههههاه يضهههههبط والوديهههههان  المهههههرج بهههههين وسهههههيط موقهههههع المهههههاء،وهو
 مسههههجلة بههههاإلنقراض مهههههددة أصههههناف 4 مههههنهم صههههنف 206بههههه قههههدرت التههههي الطيههههور مههههن كثيههههرة أنههههواع
 . الدولية الحمراء القائمة ضمن

 معدل تضم التي البحيرة على ياشهر  يترددون مائي طائر 3000 أن إذ ذل  األمر ويتعدى
   ·المركز قدمها التي اإلحصائيات حسب سنة كل الطيور من ومهاجرة محلية فصيلة 47
 الالفقاريات من نوع 170و الثدييات من فصيلة 21و الطيور من نوع 206به غنية البحيرة أن كما
 محماة صنف 233 منطقةال وتضم العذبة المياه في نجدها األسما  من نوعا 12و الزواحف من 71و
 إفريقيا شمال في أصناف ثالثة منها الغابات مفت  قول حسب على الطبية ومنها البرية النباتات من

 جزائرية دولية لقوانين األنواع هذه تخضع ، البحرية النباتات من والجزائرية السواحل على نادر وصنف
 ·القانوني الجانب من هذا القضائية والشرطة األمن كمصالح

 مهههههن لقربهههههها التسهههههعينيات بدايهههههة مهههههع تلوثهههههها قبهههههل األراضهههههي سهههههقي فهههههي الميهههههاه اسهههههتغلت كمههههها
 متههههههههههر ألههههههههههف 80 مههههههههههن بههههههههههأكثر الميههههههههههاه لتصههههههههههفية محطههههههههههة إنشههههههههههاء تههههههههههم الصههههههههههناعية،ولهذا المنههههههههههاطق

 قهههههههههههذرة ميهههههههههههاه مهههههههههههن بهههههههههههها يصهههههههههههبّ  مههههههههههها بفعهههههههههههل عموميهههههههههههة ”مفرغهههههههههههة” إلهههههههههههى اليهههههههههههوم يوميا،تحولهههههههههههت
 عههههن الناتجههههة الملوثههههة الميههههاه مههههن مكعههههب متههههر لههههفأ 80 عههههن يزيههههد مهههها البحيههههرة تسههههتقبل ،حيههههثونفايات
 . والفالحية والحضرية الصناعية النفايات

 تصههههههب التههههههي القههههههذرة الميههههههاه تصههههههفية علههههههى القههههههذرة الميههههههاه لتصههههههفية الرغايههههههة محطههههههة تقههههههوم
 للرويبهههههههة الصهههههههناعية المنهههههههاطق جههههههههة مهههههههن النفايهههههههات مهههههههن هائلهههههههة كميهههههههات تسهههههههتقطب والتهههههههي بهههههههالبحيرة
 المتحههههههدث أضههههههاف كمههههها وتصههههههفيتها، الكميههههههة ههههههذه ضهههههه  علههههههى قهههههادرة تعههههههد لههههههم أنهههههها ،غيههههههر والرغايهههههة



 النتائج وتحليل عرض                              خامسالـ الفصـــل

 

353 
 

 المهههههواد مهههههن نفايهههههاتهم لتصهههههفية مراكهههههز تمتلههههه  ال الكبهههههرى منهههههها المصانع،خاصهههههة ههههههذه أن إلهههههى مشهههههيرا
 األوسهههههههها  لههههههههذه الكبيهههههههر االنتشههههههههار إلهههههههى أدى الهههههههذي بعملههههههههها،األمر تقهههههههوم تعهههههههد لههههههههم أوأنهههههههها الصهههههههلبة
 هههههههذه إن قههههههال كمهههههها بيضههههههاء، بقههههههع إلههههههى كيمياويههههههةال المههههههواد حولتههههههها ضههههههفافها وأن خاصههههههة بالمنطقههههههة

  .بها المسموح الدولية المقاييس تتعدى المتدفقة النفايات من الكمية

 بالرغايهههههة التطهيهههههر محطهههههة عمهههههل تعيهههههق قهههههد الصهههههناعية النفايهههههات لههههههذه السهههههيئة النوعيهههههة إن
 نوأ التطهيههههههر عمليههههههة فههههههي الههههههتعفن علههههههى تقضههههههي التههههههي البكتيريهههههها تسههههههتعمل المحطههههههة هههههههذه أن ،علمهههههها
 عمههههل توقههههف سههههتتوقف،ولتفادي المحطههههة أن يعنههههي مهههها هههههذا البكتيريهههها تقتههههل السههههامة الكيميائيههههة المههههواد
 بمنطقههههههههة الصههههههههناعية النشههههههههاطات بعههههههههض نفايههههههههات ربههههههههط منههههههههع السههههههههلطات قههههههههررت التطهيههههههههر محطههههههههة
 مههههههن هائلههههههة كميههههههات علههههههى تحتههههههوي الميههههههاه هههههههذه رسههههههكلتها إعههههههادة السههههههتحالة الرويبههههههة،وذل -الرغايههههههة
 فههههي ذلهههه  بعههههد ومباشههههرة الرغايههههة وادي فههههي المصههههانع طههههرف مههههن صههههبها يههههتم لسههههامةا الكيماويههههة المههههواد
 .البحيرة

 :الرطبة المنطقة هذه أزمة لتدار  المتخذة اآلليات-2-أ

 الرغايههههة بحيههههرة لحمايههههة بههههه خاصههههة سياسههههة ووضههههع المركههههز السههههتغالل مخطههههط تسههههطير تههههم
ن حتههههههى تعيشههههههها التههههههي واالنتهاكههههههات التجههههههاوزات مههههههن  حههههههق فههههههي إجههههههراءات خههههههذتت أن ينتظههههههر كههههههان وا 

 بحيههههرة فههههي يصههههبان اللههههذين الههههواديين فههههي السههههامة النفايههههات تفههههرغ مازالههههت التههههي الصههههناعية المؤسسههههات
 أعمههههال مباشههههرة تمههههت إنههههه الجزائههههر بواليههههة المائيههههة المههههوارد مههههدير قههههال الوضههههع هههههذا لمواجهههههةو  الرغايههههة
 وعلهههههههى بأنفسههههههههم همنفايهههههههات بمعالجهههههههة إلهههههههزامهم قصهههههههد الرغايهههههههة-الرويبهههههههة بحظيهههههههرة الصهههههههناعيين باتجهههههههاه
  .مصغرة تطهير بمحطات التزود خالل من مستواهم

ضهههههافة  عههههههن نفسههههههه المسهههههؤول أعلههههههن المسههههههبقة، للمعالجهههههة المصههههههغرة المحطههههههات ههههههذه إلههههههى وا 
 موقههههع أكبههههر أي الرغايههههة-الرويبههههة الصههههناعية المنطقههههة نفايههههات كههههل سههههيعال  للتطهيههههر محطههههة مشههههروع
 أكثههههههر توظههههههف مؤسسههههههة 242 وبوجههههههود رهكتهههههها 1.000 بههههههه تقههههههدر بمسههههههاحة الههههههوطني المسههههههتوى علههههههى
 ههههههذه تهيئهههههة إعهههههادة برنهههههام  إطهههههار فهههههي مهههههدرج المحطهههههة ههههههذه إنجهههههاز أن شهههههخص،كما 27.000 مهههههن

 أشهههههههههغال أن االسهههههههههتثمار،غير وترقيهههههههههة الصهههههههههناعية التنميهههههههههة وزارة مهههههههههن بمبهههههههههادرة الصهههههههههناعية الحظيهههههههههرة
 .بعد تنطلق لم المحطة هذه إنجاز
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 مهههههههن انطالقههههههها كهههههههم 3 طولهههههههه يبلههههههه  الهههههههذي الرغايهههههههة واد تهيئهههههههة إعهههههههادة مشهههههههروع وبخصههههههوص
ـــــي حـــــو  المجهههههاورة بهههههومرداس واليهههههة  عميهههههرو  السهههههيد أوضهههههح الرغايهههههة، بحيهههههرة فهههههي ليصهههههب المخف
 قههههههد بههههههه الخاصههههههة الدراسههههههة أن الرغايههههههة واد تهيئههههههة إعههههههادة بلمشههههههروع المكلههههههف الدراسههههههات مكتههههههب مههههههدير

 مشهههههيرا ،2019-2015 الخماسهههههي البرنهههههام  إطهههههار فهههههي اإلنجهههههاز أشهههههغال اقتهههههراح تهههههم وأنهههههه اسهههههتكملت
 ينتظههههر حاليهههها المشههههروع ،وهههههذا2016 سههههنة فههههي األشههههغال فسنباشههههر التمويههههل علههههى توفرنهههها إذا أنههههه إلههههى

 فهههههي والبيئهههههة المائيهههههة المهههههوارد لهههههوزارة المنسهههههوبة التهيئهههههة مشهههههاريع ضهههههمن إدراجهههههه مهههههن بهههههالرغم الموافقهههههة
 التسهههههييره عمهههههل مخطهههههط مهههههن 2007 سهههههنة منهههههذ اسهههههتفادت البحيهههههرة أن العلهههههم فيهههههه،مع النظهههههر انتظهههههار
 332.المحلي المستوى على المتدخلين كل يتضمن المستدام

 تسهههههيير لهيكههههل حاجهههههة فههههي ههههههي ولكههههن طبيعهههههة كمحميههههة تصهههههنف أن المنطقههههة ههههههذه وتنتظههههر
نشهههههههها طبيعيههههههههة كمحميههههههههة تصههههههههنيفها بشههههههههرط  لهههههههههذه سيسههههههههمح إداري طههههههههابع ذات عموميههههههههة مؤسسههههههههة ءوا 

 فعهههههههههل نسهههههههههتطيع ال ميزانيهههههههههة بهههههههههدون" انهههههههههه معتبهههههههههرا لتطويرهههههههههها تمهههههههههويالت بجلهههههههههب الرطبهههههههههة المنطقهههههههههة
 محميههههههات لتصههههههنيفها أخههههههرى منههههههاطق إحصههههههاء سههههههيتم للرغايههههههة الرطبههههههة المنطقههههههة علههههههى شههههههيء،وعالوة

 الهههههذي التلهههههوث مهههههامأ مفتوحههههها المجهههههال يبقهههههى المحميهههههة، المسهههههاحات تصهههههنيف لجنهههههة قبهههههل مهههههن طبيعيهههههة
 ببحيهههههرة للحيهههههاة مههههههددا ، البيئيهههههة أنظمتنههههها علهههههى سهههههلبية انعكاسهههههات مهههههن ذلههههه  يحمهههههل بمههههها يتنهههههامى أخهههههذ

 كبيههههههرا انشههههههغاال يشههههههكل مهههههها المحمية،وهههههههذا والنباتيههههههة الحيوانيههههههة األصههههههناف مههههههن الكثيههههههر وزوال الرغايههههههة
 .للرغاية الصيد مركز مديرية حسب

ـــــي المخططـــــات -1-3 ـــــة كالتالمشـــــ لمواجهـــــة اعتمـــــدت الت  المتواجـــــدة البيئي
 :الوطني مستوى عل 

 بهههههين الموازنهههههة للموقهههههف نظهههههرا حهههههديثا، إال المركهههههزي البيئهههههي التخطهههههيط نظهههههام تطبيهههههق يهههههتم لهههههم
 اقتنهههههع التلهههههوث مظهههههاهر تفهههههاقم البيئة،وبعهههههد حمايهههههة مفههههههوم ظههههههور مهههههع تكهههههرس والهههههذي والبيئهههههة التنميهههههة

 خههههههالل مههههههن وطنههههههي مخطههههههط أول اعتمههههههاد تههههههم بالبيئة،وبههههههذل  االهتمههههههام بضههههههرورة الههههههوطني المخطههههههط
 أجههههههههل مههههههههن لألعمههههههههال الههههههههوطني المخطههههههههط أوال،وتههههههههاله 1996 البيئيههههههههة لألعمههههههههال الههههههههوطني المخطههههههههط

 .ثانيا 2001 جوان المستدامة التنمية
                                                           

 .العاصمة ،الجزائر2015 وفمبر ن الرغاية ادو  تهيئة إعادة عو بمشر  المكلف اساتالدر  مكتب مدير محمد  و عمير  السيد مع مقابلة332 

http://adf.ly/1721122/http:/www.forum.ennaharonline.com/tags/%CD%C7%CC%C9.html
http://adf.ly/1721122/http:/www.forum.ennaharonline.com/tags/%CD%C7%CC%C9.html
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 :المستدامة التنمية أجل من لألعمال الوطني المخطط -1

 PNAE:1996 البيئة أجل من لألعمال الوطني المخطط-أ

 باعتمههههههههاد المبكههههههههرة المطالبههههههههة رغههههههههم كبيراوذلهههههههه  تههههههههأخرا يالمركههههههههز  البيئههههههههي التخطههههههههيط عههههههههرف
ـــــدوة فهههههي للمشهههههاركة التحضهههههيرية الوطنيهههههة النهههههدوة خهههههالل مسهههههتقل بيئهههههي تخطهههههيط  1972 اســـــتوكهوم ن

 إلهههههههههزام فهههههههههي والمتمثلهههههههههة 1976 لسهههههههههنة الهههههههههوطني الميثهههههههههاق تضهههههههههمنها التهههههههههي الواضهههههههههحة واالنشهههههههههغاالت
 فهههههي العامهههههة الصهههههحة مضهههههاروحفظال علهههههى والقضهههههاء البيئهههههة علهههههى المحافظهههههة بتبنهههههي العامهههههة السهههههلطات

 سهههههنة المنعقهههههد وآفهههههاق معاينهههههة الجزائهههههر فهههههي البيئهههههة حهههههول الهههههوطني والملتقهههههى الهههههوطني التخطهههههيط إطهههههار
1985 .333 

 اعتمهههههههههدت الجزائهههههههههر عرفتهههههههههه الهههههههههذي الخطيهههههههههر البيئهههههههههي التهههههههههدهور لمؤشهههههههههرات فنظهههههههههرا ومنهههههههههه
 األهههههههههداف مههههههههن جملههههههههة تضههههههههمن الههههههههذي(P.N.A.E) للبيئههههههههة العملههههههههي الههههههههوطني المخطههههههههط السههههههههلطات

 األسههههههههباب عنها،وتحديههههههههد األساسيةوالكشههههههههف البيئيههههههههة المشههههههههاكل علههههههههى بههههههههالتعرف تتعلههههههههق لتوجيهههههههههاتوا
 هههههههههذه علههههههههى وترتيبهههههههها لمعالجتههههههههها األولويههههههههة نظههههههههام التلوث،واعتمههههههههاد لظههههههههاهرة المباشههههههههرة المباشههههههههرةوغير
 البيئهههههة مفتشهههههيات بإحههههداث البيئهههههة، لحمايهههههة المحلههههي المؤسسهههههي البنهههههاء اسههههتكمال فهههههي شهههههرع التوجيهههههات

 . والقضائية اإلدارية سلطاتها تعزيز وتم والية كل مستوى على

 البرنههههههام  حههههههدد البيئههههههة، أجههههههل مههههههن لألعمههههههال الههههههوطني المخطههههههط توجيهههههههات تنفيههههههذ ولغههههههرض
 :أساسيتين مرحلتين البيئية للنشاطات الوطني

 إنجهههههاز وتهههههم1997 سهههههنة انطلقهههههت والتهههههي"والتشـــــخيص الحصـــــيلة" بمرحلهههههة األولهههههى المرحلهههههة عرفهههههت-
 مهههههن مجموعهههههة وغطهههههت الخبهههههراء مهههههن مجموعهههههة العمليهههههة بههههههذه وتكفهههههل بهههههها لهههههقالمتع التشهههههخيص تقريهههههر

 والبيئهههههههههة الصهههههههههحة وموضهههههههههوع للبيئهههههههههة والقهههههههههانوني المؤسسهههههههههي الجانهههههههههب تطهههههههههوير منهههههههههها الموضهههههههههوعات
 المهههههوارد حالههههة وموضهههههوع السههههمعية واألضهههههرار الجههههوي التلهههههوث وموضههههوع والنفايهههههات السههههائلة والتههههدفقات
 المنهههههههههاطق تسهههههههههيير البيولهههههههههوجي، التنهههههههههوع التصهههههههههحر، والسههههههههههوب والغابهههههههههات التربهههههههههة وتهههههههههدهور المائيهههههههههة
 . والتاريخي األثري التراث وموضوع الساحلية

                                                           
 أب جامعة ، العام نو  القان في راهو  دكت رسالة ر،الجزائ في البيئة لحماية نيةو  القان اآلليات لحماية نيةو  القان اآللياتيناس،و  يحي333
 .39،37 ص ،2007 ، تلمسان ه بلقايد بكرو 
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ــــــد" الثانيههههههة المرحلههههههة وعرفههههههت ــــــة اإلســــــتراتيجية بتحدي ــــــة الوطني  فههههههي انتهههههههت والتههههههي" للبيئ
 حهههههول بتقريهههههر وانتههههههت الدوليهههههة الخبهههههرة إلهههههى بهههههاللجوء انجازهههههها وتهههههم1999 سهههههنة مهههههن الثهههههاني السداسهههههي

 مرحلهههههة مهههههن االنتههههههاء ،وبعهههههد سهههههنتين كهههههل تحهههههديث موضهههههوع أصهههههبح والهههههذي 2001 سهههههنة البيئهههههة حالهههههة
 والتنميهههههة البيئيهههههة األعمهههههال أجهههههل مهههههن الهههههوطني المخطهههههط اعتمهههههاد تهههههم األولويهههههات، وتحديهههههد التشهههههخيص
 . النشطة مرحلتها في للبيئة الوطنية السياسة إلدخال 2001 سنة المستدامة

 (:PNDD)2001 المستدامة ميةوالتن البيئية األعمال أجل من الوطني المخطط-ب

 المسههههههتدامة والتنميههههههة البيئههههههة أجههههههل مههههههن لألعمهههههال الههههههوطني المخطههههههط إلعههههههداد التحضههههههير تهههههم
 مجلهههههس قبهههههل مهههههن واعتمهههههد 2000 سهههههنة ومسهههههتقبلها البيئهههههة حالهههههة حهههههول الهههههوطني التقريهههههر عهههههرض بعهههههد

 للبيئههههههههة خطيههههههههر تههههههههدهور مههههههههن التقريههههههههر عنههههههههه كشههههههههف لمهههههههها ،ونظههههههههرا2001 أوت 21 بتههههههههاري  الههههههههوزراء
 الحكومهههههة التزمهههههت الخطيهههههر البيئهههههي التهههههدهور ههههههذا لوقهههههف إسهههههتعجالية تهههههدابير باتخهههههاذ القيهههههام وضهههههرورة
 المسهههههتدامة والتنميهههههة البيئهههههة أجهههههل مهههههن لألعمهههههال وطنهههههي ومخطهههههط للبيئهههههة وطنيهههههة إسهههههتراتيجية بإعهههههداد

-2001) االقتصهههههادي لإلنعههههها  الثالثهههههي المخطهههههط إطهههههار فهههههي هامهههههة بيئيهههههة اسهههههتثمارات وتخصهههههيص
2004.) 

 وتأسسههههههت البيئههههههة وزارة فههههههي تنفيذيههههههة نصههههههبتوحدة المخطههههههط هههههههذا تحضههههههير متابعههههههة وبغههههههرض
 البلههههههديات مسههههههتوى علههههههى البيئههههههة حههههههول موسههههههع وطنههههههي نقهههههها  المشههههههروع،وفتح لمتابعههههههة وطنيههههههة لجنههههههة

  334المواطنين وعموم واالجتماعيين االقتصاديين الفاعلين الشركاء وشمل والواليات

 الدراسههههههة بعههههههد المسههههههتدامة ةوالتنميهههههه البيئههههههة أجههههههل مههههههن لألعمههههههال الههههههوطني المخطههههههط وضههههههع
 القصهههههههههههير األمهههههههههههدين وعلهههههههههههى البيئهههههههههههة ميهههههههههههدان فهههههههههههي الحكومهههههههههههة عمهههههههههههل برنهههههههههههام  وشهههههههههههكل والنقههههههههههها 

 للقضههههههههاء إسههههههههتراتيجية لههههههههها وأعههههههههد وترتيبههههههههها البيئيههههههههة المشههههههههاكل لتحديههههههههد منهجيههههههههة والمتوسط،وتضههههههههمن
 .عليها

 المسهههههبق التحديهههههد" خههههالل مهههههن يهههههتم البيئههههة وتسهههههيير حمايهههههة مخططههههات أنوضهههههع يعتبهههههر لههههذل 
 الوسههههههههههههط حساسههههههههههههية مههههههههههههع تتماشههههههههههههى والتههههههههههههي"Occupation Du Territoire" المجههههههههههههال لشههههههههههههغل

                                                           
 .37،33ص ،بق اسال مرجعالينا ،و يحي 334 
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 للمجهههههههال البيئيهههههههة للمعطيهههههههات المسهههههههبق والتحليهههههههل الجهههههههرد التقنيهههههههة تقتضهههههههي حيهههههههث والثقهههههههافي الطبيعهههههههي
 . فيها تنجز أن يمكن التي والنشاطات األراضي شغل تحديد ودراسة المعني

 ترتيههههههب حسههههههب صههههههنفين إلهههههى إطههههههاره فههههههي صهههههنفت األمههههههد قصههههههيرة أهههههههدافا المخطهههههط هههههههذا وضههههههع وقهههههد
 : من كل في يتمثالن ومنه الجزائرية البيئية المشاكل

 . المؤسساتي والتعزيز للبيئة السليم التصرف تحسين -

 . العالية التباينية القيمة ذات المواكبة النموذجية باألعمال القيام-

 التههههدرج خههههالل مههههن البيئههههة لحمايههههة الوطنيههههة السياسههههة وضههههع فههههي المخطههههط هههههذا اعتمههههد ولقههههد
 علهههههههههى نتائجهههههههههه تحقيهههههههههق ينتظهههههههههر والهههههههههذي 2011-2001 العشهههههههههري المخطهههههههههط علهههههههههى أوال باعتمههههههههاده
 لعههههام المسههههتدامة التنميههههة أجههههل مههههن لألعمههههال الههههوطني المخطههههط جههههاء ثههههم والطويههههل المتوسههههط األمههههدين
 المخطههههههط يسههههههعى هههههههدف أي علههههههى الههههههنص حالههههههة وفههههههي العملي،حيههههههث بطابعههههههه تميههههههز والههههههذي 2001
 مهههههن الهههههوطني المخطهههههط المهههههدى،ونص الطويلهههههة البيئيهههههة األههههههداف مهههههع الموازاتبههههه تحقيقهههههه إلهههههى مباشهههههرة
 مخطهههههههط خهههههههالل مهههههههن المهههههههدى قصهههههههيرة لألههههههههداف مخطهههههههط علهههههههى المسهههههههتدامة والتنميهههههههة البيئهههههههة أجهههههههل

 .2004-2001األولوية ذات األعمال

 الخدمهههههههة وتحسهههههههين الشهههههههرب بميهههههههاه المهههههههواطنين تهههههههزود تحسهههههههين فهههههههي أهدافهههههههه تحهههههههددت وقهههههههد
 التلهههههههوث ومحاربههههههة والخاصههههههة والمنزليهههههههة الصههههههلبة النفايههههههات وتسههههههيير رالتطهيههههههه مجههههههال فههههههي العموميههههههة
 مههههن جملههههة علههههى المههههدى القصههههير المخطههههط نههههص األهههههداف هههههذه تحقيههههق إلههههى منههههه وسههههعيا الصههههناعي
 المرصهههههههودة االسهههههههتثمارات وحجهههههههم حهههههههدا علهههههههى ههههههههدف لكهههههههل المواكبهههههههة والتهههههههدابير المؤسسهههههههية التهههههههدابير
 العمليههههههات،إن هههههههذه جميههههههع تمويههههههل ومصههههههدر اتوالمؤشههههههر  المنتظههههههرة والنتههههههائ  األهههههههداف هههههههذه لتحقيههههههق
 تجيهههههههب إسهههههههتراتيجية ههههههههو األههههههههداف تحديهههههههد فهههههههي التهههههههدرجي المهههههههنه  إتبهههههههاع علهههههههى المخطهههههههط اعتمهههههههاد
  335.منها كل وأولوية اإلستعجالية البيئية الحاجات على بالتناسب

 نمط تعزيز كذل  المستديمة والتنمية البيئة أجل من لألعمال الوطني المخطط تنفيذ تطلب
 المجلس البيئية للسياسة والتنفيذ والقرار التوجيه مستويات مختلف على البيئة في والتصرف ارةاإلد

 والمؤسسات الممركزة غير والهياكل الوزارية،الوكاالت،البلديات المستديمة،الدوائر والتنمية للبيئة األعلى
                                                           

 .55-54ينا ،مرجع سبق ذكره،صو يحي335 -
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 كمقدم بدوره للنهوض اصالخ القطاع إشرا  أن كما المؤسساتية القدرات وتحسين تكوين ببرنام  وذل 
 المجتمع تسيير حسن من المستفيدة الجماعات مشاركة والسيما المحلية والمشركة البيئية الخدمات
  336.البيئة غير والمنظمات المدني

 إنضاج في ومشاركتهم وتحسيسية إعالمية أعمال طريق عن الحكومية دور إنماء ان
 تنفيذ وضمان ممكن نطاق أوسع على الشراكة جنيدلت خاصة أهمية يكتسي ذل  كل المحلية المشاريع
 كيانا باعتبارها المشاريع النجاز الميدانية والمتابعة للتنظيم والبيئة اإلقليم تهيئة أعمال لمخطط أحسن
 .األهميات أكبر من هما الخاصة وزارة ضمن دائما

 البــــــرامج أهــــــم ضـــــن الــــــوزارة ســـــطرتها التــــــي األهـــــداف أهــــــم( 06)الجـــــدول يوضهههههح-
 فقههد ، P.N.A.E المســتديمة والتنميــة البيئــة أجــل مــن لألعمــال الــوطني للمخطــط ليــةالفع

 المؤسسهههههي واإلطهههههار المتهههههوفرة الماليهههههة للقهههههدرات تسهههههتجيب أولويهههههات ضهههههمن البيئيهههههة المشهههههاكل وضهههههعت
 -المتوسهههههطة-الطويلهههههة أههههههدافها البيئهههههة حمايهههههة علهههههى الوصهههههية الهههههوزارة حهههههددت المتاح،حيهههههث التنظيمهههههي
 مهههههن المرجهههههوة النتهههههائ  ذكهههههر مهههههع الهههههوزارة بهههههها ستضهههههطلع التهههههي المؤسسهههههاتية ابيروالتهههههد األمهههههد القصهههههيرة

 ونوعيهههههة اإلنسهههههان صهههههحة علهههههى للحفههههاظ والشهههههامل اجلهههههه مهههههن أنشهههههى الههههذي للههههههدف تتبعههههها مشهههههروع كههههل
 .الحياة

 جيهههههههدة نوعيههههههة ذات الشهههههههرب ميههههههاه علههههههى المهههههههواطنين حصههههههول تحسههههههين إطهههههههار وفههههههي حيههههههث
 أحههههواض وكههههاالت 5 وبنههههاء مههههدن10 فههههي سههههتعملةالم الميههههاه مههههن 3م100 اسههههترجاع مههههن مكنههههت والتههههي
 .للمواطنين الحياة نوعية و الصحة على حفاظا ،وهذا عالية بمواصفات مائية

 إعههههههههادة برنههههههههام  مواصهههههههلة تههههههههم فقههههههههد للتطهيهههههههر العموميههههههههة الخدمههههههههة تحسهههههههين يخههههههههص وفيمههههههها
 علهههههى والعمهههههل اإلصهههههالح بعهههههد مؤهلهههههة 24ب والمقهههههدرة العاطلهههههة والتطهيهههههر التنقيهههههة لمحطهههههات التأهيهههههل

 100و التطهيهههههر شهههههبكات تسهههههيير مجهههههال فهههههي 300و التطهيهههههر تسهههههيير مجهههههال فهههههي اطهههههار500 كهههههوينت
 الهههههههدر عهههههن للكههههههف الزراعهههههة ميههههههدان فهههههي اسههههههتعمالها إلعهههههادة المسههههههتعملة الميهههههاه تسههههههيير فهههههي موظهههههف
 .المائي

                                                           
 .  2011الجزائر، ،المستدامة التنميةو البيئة أجل من لألعمال طنيوال المخطط البيئة،و اإلقليم تهيئة زارةو 336
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 المخطههههههههط مههههههههن نصههههههههيب منههههههههها والمنزليههههههههة الصهههههههلبة النفايههههههههات تسههههههههيير لبرنههههههههام  كههههههههان كمههههههها
 لفائهههههههدة التكهههههههوين تعمهههههههيم بهههههههرم  ،حيهههههههث المسهههههههتدامة والتنميهههههههة البيئهههههههة اجهههههههل مهههههههن لألعمهههههههال الهههههههوطني
 مهههههههن والقريبهههههههة مرخصهههههههة الغيهههههههر المفرغهههههههات استئصهههههههال علهههههههى العمهههههههل مهههههههع فيهههههههها والفهههههههاعلين البلهههههههديات
 مدينهههههة 21 بحههههوالي مراقبههههة بمفهههههارغ  وتعويضههههها العموميههههة الصههههحة علهههههى حفاظهههها السههههكنية التجمعههههات

 . بالجنوب ةالسكني والتجمعات بمدن التجسيد طور في أخرى 19و

 تتعلهههههههق وأخهههههههرى الزيتيهههههههة النفايهههههههات اسهههههههتعمال بإعهههههههادة تتعلهههههههق دراسهههههههات بإعهههههههداد القيهههههههام مهههههههع
 و العهههههههههههههدوى ومشهههههههههههههكل الطبيهههههههههههههة األخطهههههههههههههار) الطبهههههههههههههي المنشهههههههههههههأ ذات النفايهههههههههههههات تسهههههههههههههيير بكيفيهههههههههههههة
 200 و الصهههههههههناعية النفايههههههههات تسهههههههههيير كيفيههههههههة فههههههههي شهههههههههخص 2400 لتكههههههههوين ،باإلضههههههههافة(األمراض
 الخاصهههههة الصهههههناعية النفايهههههات تسهههههيير فهههههي متكهههههون  350و ناعيةالصههههه النفايهههههات تسهههههيير فهههههي متكهههههون

 بكيفيهههههههة خاصهههههههة بدراسهههههههة القيهههههههام بعهههههههد الجديهههههههد النمهههههههوذج تسهههههههيير مجهههههههال فهههههههي اطهههههههر شهههههههخص 150و
 والتربههههههة اإلنسههههههان نحههههههو الموجههههههه والخطههههههر والعههههههالج الطبههههههي المنشههههههأ ذات النفايههههههات وتسههههههيير الههههههتخلص
 وخطههههر المههههدن داخههههل والمتواجههههدة تشههههفياتالمس محههههارق فههههي كثيههههرا نههههراه مهههها وهههههذا الحههههرق عنههههد والهههههواء
 التجمعهههههات مهههههن بهههههالقرب المتواجهههههدون للسهههههكان العامهههههة الصهههههحة علهههههى عنهههههها النهههههات  واألبخهههههرة الهههههدخان

التسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههيير مههههههههههههههههههههههههههههههههههههههن النههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوع هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههذا يعههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاب مهههههههههههههههههههههههههههههههههههههها االسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههكنية،وهذ
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التمويل              مصدر تمؤشرا/  المنتظرة النتائج  واكبةالم والتدابير المؤسساتية التدابير االستثمارات  االستراتيجية األهداف   

الحياة ونوعية الصحة   

 :ستثمارال-

 % 90 – 80)  الدولة -

 % 20– 10 والمستعملون-
 .أولى مرحلة في

 المتكررة التكاليف -
 المستعملون

  (التسعيرية الدراسة تحددها)  

 مستصلحة المياه نقل شبكات -
 من ³م مليون( 100)  مدن 10
 . المسترجعة المياه

 ومطبقة ممولة التسعيرة اسةدر  -

 منفذة نموذجية تجارب 3-4

 مطبق المياه قانون -

 تكوين حالة 2000 حوالي -
 منجزة

 معززة مائية أحواض وكاالت5-
 وميدانية

 مياه توزيع شبكات تأهيل إعادة -
 مليون 64)  مدن 10 في الشرب
 (دوالر

 المحكم للتسيير نموذجية تجربة -
 نظام)  المائية الموارد مجال في
 في(  االقتصاد, التسعيرة,  الغد
 (.أمريكي دوالر ماليين5) الواد

 

 

 

 تأهيل بإعادة المتعلق الجاري البرنام  مواصلة -
 الشرب مياه إيصال شبكات

 التسعيرة الدراسة وتطبيق تحديد -

 (نموذجية تجربة)  االمتياز منح بنظام العمل -

 للمياه الوطني بالمخطط المتعلقة الدراسة إتمام -
 (دوالر مليون 0.2)

 مياه إيصال ميدان في التسيير قدرات تعزيز -
 للمياه الجزائرية الشركة األحواض وكاالت) الشرب

 (دوالر مليون 2) والبلديات

 (.دوالر مليون 1) األحواض وكاالت إنشاء دعم -

 حصول تحسين-1
 مياه على المواطنين

 الشرب

 والمتوسط القصير األمدين ذات األعمال بمخطط الخاصة للبرامج تلخيص(: 06)جدول
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 ومةالحك برنام  االستثمار -
نالمستعملو  لعالميا البن   

 المتكررة التكاليف -
 (االمتياز نظام)  المستعملون

 

 

 

 

 

 منجز البحيرات برنام  -

 مؤهلة تطهير محطة 24 -
 .ومجددة

 التطهيرية المحطات لتسيير نظام-
 نموذجية تجارب 5-4إنشاؤه تم

 منجزة( االمتياز نظام)  للتسيير

 تسيير في مكونين شخص 500 -
 تسيير في 300التطهيرو شبكات
 تسيير في 100التطهيرو محطات
 إعادة في 100المستعملةو المياه

 .الزراعة في المياه استعمال

 مياه تجميع محطات انجاز -
 (دوالر مليون 78)  البحيرات

 لحماية تطهير محطات انجاز-
 (دوالر مليون 82)  الشلف وادي

 

 محطات تأهيل بإعادة المتعلق البرنام  مواصلة -
 .العاطلة التنقية و التطهير

 في نموذجية تجربة)  االمتياز منح بنظام العمل-
 (المحطات تسيير

 الهيئة) التطهير ميدان في التسيير قدرات تعزيز-
(أمريكي دوالر مليون 2( ) البلديات لتطهير الوطنية  

 

 الخدمة تحسين-2
 مجال في العمومية
 التطهير

 الدولة االستثمار-

 المتكررة التكاليف -

 األسر:  المنزلية لنفاياتا -
 الدراسة حسب تحدد) 

 النفايات بتسيير المتعلق القانون -
 بقمط

 ومنفذة محتمة التسعيرة الدراسة -

 القانونية غير المفارغ مجموع-

 المرخص غير المفارغ استئصال -
 المفارغ استعمال بعادة والعمل لها

 70.5)  مدينة 21 في المراقبة
 (دوالر مليون

 19 في مراقبة رغمفا إدخال دعم -

 النفايات بتسيير المتعلق القانون تنفيذ -

 (دوالر مليون1) للنفايات الوطنية الوكالة تعزيز -

 مجال في االستراتيجية الوطنية لدراسةا نتائ  تنفيذ -
 ( .دوالر مليون 1.25)  الحضرية النفايات تسيير

 الصلبة النفايات تسيير-3
 وترشيد محكمة بصورة
 المنزلية النفايات تسيير

 الخاصة والنفايات
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 .التسعيرية

 البن  الدولة:  االستثمار-
 المستعملون العالمي

:  الخاصة النفايات-
 المؤسسات

 المستعملة الزيوت جمع-
 ( % 100 ) نفطال مؤسسة

 معامل أوحال تكييف -
 نافتي  مؤسسة التكرير

(100%) 

 . مستأصل

 مفارغ في مطروحة منزلية نفايات -
 ومجمعات مدينة 40 في مراقبة
 سكنية

 النفايات من طن 6000 -
 خاصة مفارغ في مطروحة الخاصة

 المستعملة الزيوت جمع نسبة -
 ( % 17)  مضاعفة

 في تكوينهم تم شخص 2400 -
 في 200و الصلبة النفايات تسيير
 350و الصناعية النفايات تسيير
 الصناعية النفايات تسيير في

 النفايات تسيير في 150الخاصةو
 الطبي بالعالج المتصلة

 بجنوب سكنية ومجمعات مدينة
 (دوالر مليون 7 ) الجزائري البالد

 نفايات لجمع نموذجية عمليات -
 (دوالر مليون 2)  وتدويرها التغليف

 التقني للطمر مركز انجاز -
 في الخاصة بالنفايات الخاص
)  للبالد الشرقي الشمال منطقة
 (دوالر مليون 10.5

 12) ملةالمستع الزيوت جمع -
 وتكييف توضيب( . دوالر مليون

 2.5)  التكوير معامل في األوحال
 (دوالر مليون

 تسيير في نموذجية تجربة -
 الطبي بالعالج المتصلة النفايات

 (.دوالر مليون 1)

 الحضرية النفايات لتسيير البلدية المخططات تنفيذ -
 التكاليف لتحصيل فعال نظام تنفيذ -

 (نموذجية تجربة)  االمتياز نظام إدخال -

 الجزائر بمدينة الخاص البرنام  مواصلة-

 والفاعلين البلديات لفائدة التكوين برنام  تعميم -
 (دوالر مليون 0.5)  اآلخرين

)  الخاصة النفايات لتسيير الوطني المخطط إعداد -
 ( CPI مشروع

 الزيتية النفايات استعمال بإعادة تتعلق دراسة إعداد-
 0.25)  االسمنت معامل في,  األخرى والنفايات
 (دوالر مليون

 الصلة ذات نفاياتال بتسيير تتعلق دراسة إعداد -
 0.4)  الغرض لهذا القدرات وتعزيز الطبي بالعالج
 (دوالر مليون
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 :التصحر لمكافحة الوطني العمل مخطط -

 وهو األخرى الوزارية القطاعات من العديد مع والفالحة البيئة وزارتي تفعيله في تشتر  الذي
 اتفاقية بتجسيد المكلفة اللجنة لتوصيات طبقا العشرية إستراتيجية مع وتحيين مطابقة موضوع بمثابة
 والتعاون التشاور برنام  إطار في الوطني المخطط هذا يندرج حيث األطراف، وندوة التصحر محاربة
 .رالجزائ في التصحر مشكلة لمكافحة المشتر  الوزاري

نشاء بإعداد الفالحة وزارة مع والتنسيق بالتعاون والبيئة المائية الموارد وزارة قامت وقد هذا  وا 
 :الحصر ال الذكر سبيل على منها نلخص الوطنية، المخططات من العديد

 . الغابية للتنمية الوطني المخطط -

 . (PGP)للوقاية العامة المخططات -

 . (PPI)بالتدخل الخاصة المخططات -

  (PER).للمخاطر التعرض مخطط -

 :  SNATالبيئة وحماية  اإلقليم لتهيئة الوطني المخطط -3

 واإلنسهههههههانية الطبيعيهههههههة البيئهههههههة بحمايهههههههة يعنهههههههى الهههههههذي الشهههههههامل االسهههههههتراتيجي المخطهههههههط وههههههههو
 ،حيههههث محميههههة بيئههههة فههههي متههههوازن لنمههههو تحقيقهههها الحياتيههههة، والمعيشههههية اليوميههههة حيههههاتهم فههههي للمههههواطنين

 مهع والتعهاون بالتنسهيق البيئهة وزارة طهرف مهن والبيئهة اإلقلهيم لتهيئهة الهوطني مخطهطال إعهداد تهم
 لهه الموافهق 1431 عهام رجهب 16 فهي المهؤر  10- 02رقهم قهانون وفهق الوزاريهة الهدوائر مختلهف

 .اإلقليم لتهيئة الوطني المخطط على المصادقة ضمن 2010 - جوان 29

 سنة عشرين لمدة المخطط على المصادقة (01)األولى مادته في القانون هذا تضمن حيث
 والمؤسسات اإلقليمية الجماعات وكذا الوزارية القطاعات كل التزام (02) الثانية مادته وفي( 20)

 كل إعداد في به والعمل اإلقليم لتهيئة الوطني المخطط وقواعد ضوابط باحترام والمحلية الوطنية
 الرسمية الجريدة في القانون هذا نشر على فتنص (03) الثالثة المادة أما ومخططاتها مشاريعها
 .الشعبية الديمقراطية الجزائرية للجمهورية
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 وتشكل تعكس أداة بهذا وهو 2010 جوان في اإلقليم لتهيئة الوطني المخطط اعتماد تم وقد
 جهويال المخطط إعداد ويتضمن337البيئة، وحماية لإلقليم المستدامة للتهيئة اإلستراتيجية التوجيهات

 : أساسية مراحل( 05)اإلقليمية للتهيئة

 بتحقيق الوطني اإلقليم لمجمل ومستدام منسجم نمو لتأمين يسعى اإلقليم لتهيئة الوطني فالمخطط -
 األربعة الخطوط جاءت البيئة،حيث وحماية بالمواطن واالرتقاء االجتماعية االقتصادية،العدالة الفعالية

 الجزائري اإلقليم تنمية رهانات على والرد SNAT اإلقليمية للتهيئة نيالوط المخطط لتوجيه التوجيهية
 السيناريوهات مختلف في منظور مستقبل في عنها اإلعالن ثم التشخيص في تعريفها تم مثلما
 (.04)   المخطط يوضحها كما:وهي

 .مستدام إقليم نحو: 1 التوجيهي الخط -

 .اإلقليمي ازنالتو  إعادة حركيات إنشاء: 2 التوجيهي الخط-

 .األقاليم وجاذبية تنافسية شروط إنشاء:3 التوجيهي الخط -

 .االجتماعية العدالة تحقيق:4 التوجيهي الخط -

 
                                                           

  151:  ص ، 2010 برو أكت  ،2010 سنةو  نيو  ي 29 له افو  الم 1431 عام رجب 16 صاحب في المؤر  102 رقم، نو قان -337
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 القطاعيههههههههههة والسياسههههههههههات الجزائههههههههههري اإلقلههههههههههيم واقههههههههههع علههههههههههى التوجيهيههههههههههة الخطههههههههههوط ترتكههههههههههز
 بههههالمخطط الخاصههههة اإلقليميههههة التنميههههة رهانههههات مههههع أقلمتههههها محاولههههة مههههع تنفيههههذها تههههم التههههي واإلقليميههههة
( 20)عشهههههرين لفائهههههدة التوجيهيهههههة الخطهههههوط ههههههذه تنفيهههههذ وتهههههم البيئهههههة وحمايهههههة اإلقليميهههههة للتهيئهههههة الهههههوطني
 ومنههههههاطق اإلقليمههههههي الصههههههعيد علههههههى مناقشههههههة إعههههههدادها يتطلههههههب ،لكههههههنPATاإلقليمههههههي للعمههههههل برنامجهههههها
 علهههههههى قطاعيهههههههة وبصهههههههفة( المحليهههههههين والمنتخبهههههههين الواليات)المحليهههههههة السهههههههلطات طهههههههرف مهههههههن البرنهههههههام 
 .الحكومة طرف من الوطني المستوى

 إلهههههههههى SNAT اإلقليميهههههههههة للتهيئهههههههههة الهههههههههوطني للمخطهههههههههط األول التهههههههههوجيهي المخطهههههههههط يرمهههههههههي
 األخيههههههرة هههههههذه مههههههن وجعههههههل والديمومههههههة اإلقلههههههيم تهيئههههههة بههههههين متينههههههة عالقههههههة يقههههههيم مسههههههتدام إقلههههههيم إقامههههههة

 منههههههذ المتبههههههع يههههههةللتنم الههههههوطني النمههههههوذج أن ويبههههههدو التهيئههههههة ميههههههدان فههههههي تههههههدخل ألي مسههههههبقا اهتمامهههههها
 .لها طموحة حلول إيجاد يتعين خطيرة بيئية أزمة إلىوضعية أدى قد عقود

 :الماء من المورد ديمومة:  اإلقليمي العمل مخطط-1

 :للمورد متزايدة تعبئة-*

 مههههن 3م مليههههون1.990 بتجنيههههد يسههههمح ،مهههها2025 آفههههاق فههههي سههههدا( 13)عشههههر ثالثههههة انجههههاز سههههيتم- 
 .الماء

 3م مليههههههون 307 تنههههههت  أن بإمكانههههههها البحههههههر مههههههاء لتحليههههههة وحههههههدة(16) عشههههههرة سههههههت انجههههههاز سههههههيتم -
 .الماء من

 :التحويالت بواسطة جهوية عدالة: المناطق بين الماء تحويالت -*

 مهههههن نسهههههبي فهههههائض ذات الفضهههههاءات مهههههن انطالقههههها الجههههههات بهههههين المهههههاء تحهههههويالت تسهههههمح 
 لسياسههههههة الوسههههههائل تعطههههههي عجههههههزو وضههههههعية فههههههي للفضههههههاءات المسههههههتقبلية الحاجيههههههات بمواجهههههههة المههههههاء
 عليههههههها،جنوب هضهههههههاب -شمال،شهههههههمال-شهههههههمال) العجز،تحهههههههويالت ذات المنهههههههاطق فهههههههي اإلقلهههههههيم تهيئههههههة

 الشهههههههمال منطقهههههههة حاجيهههههههات وتلبيهههههههة العليههههههها الهضهههههههاب تنميهههههههة(  جنهههههههوب -وجنهههههههوب عليههههههها هضهههههههاب-
 .الخصوص على الغربي
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 :  الماء نوعية تحسين-*

 علهههههى الميهههههاه وتصهههههفية لجهههههةلمعا بمحطهههههات تجمعههههها 95 تزويهههههد المياه،سهههههيتم نوعيهههههة لتحسهههههين
 التصهههههههههفية محطههههههههات حظيههههههههرة تأهيههههههههل إعههههههههادة ،وسههههههههيتم(2025-2010)والطويههههههههل المتوسههههههههط المههههههههدى

 وخاصههههههة2025 آفههههههاق فههههههي مقههههههررة السههههههنة فههههههي 3 م مليههههههون 600 معالجههههههة بإمكانههههههها التههههههي الموجههههههودة
 .كلم 54000 البال  التطهير شبكة بطول االستقطاب وحقول الدافقة األحواض الساحل حول

 : ضرورة الماء استعمال في عدالة-*

 أن شهههههأنه مهههههن المقبلهههههة سهههههنة لعشهههههرين احتياجهههههات مواجههههههة فهههههي جديهههههدة مهههههوارد تخصهههههيص إن
 :مالءمة أكثر بطريقة باالستجابة يسمح

 طريهههههق عهههههن المهههههاء مهههههن التمهههههوين بتطهههههوير الشهههههروب المهههههاء مهههههن الحاجيهههههات لتلبيهههههة األولويهههههة إعطهههههاء-
 الجوفيههههة الميههههاه تعبئههههة مواصههههلة وكههههذا حليةسهههها واليههههة( 11)عشههههر إلحههههدى البحههههر مههههاء تحليههههة محطههههات

 .السدود ومياه

 بالميهههههههاه أقهههههههل بدرجهههههههة المكملهههههههة السهههههههطحية الميهههههههاه بواسهههههههطة المسهههههههقية الكبهههههههرى المسهههههههاحات تمهههههههوين -
 .مالئمة بطريقة والمطهرة المستعملة

 السهههههدود ههههههي والتهههههي السهههههطحية والميهههههاه الجوفيهههههة الميهههههاه بواسهههههطة والمتوسهههههط الصهههههغير الهههههري تزويهههههد-
 .المائية والمجمعات الصغيرة

 تقلهههههيص خهههههالل مهههههن للطلهههههب الجيهههههد التسهههههيير إن:  المهههههاء اقتصهههههاد بواسهههههطة المهههههاء وتسهههههيير التجديهههههد-
 (.الموارد -الحاجيات) الندرة استحقاقات تأخير وسائل إحدى يشكل

 :التصحر ومحاربة التربة عل  المحافظة:  اإلقليمي العمل مخطط-2

 دراسههههههة إعههههههداد لفائههههههدة التصههههههحر ومحاربههههههة التربههههههة علههههههى للمحافظههههههة وطنههههههي مخطههههههط إعههههههداد
 : منها الغرض يكون والفقر والنزوح الطبيعية والموارد اإلنتاجية بين بالعالقة تتعلق

 الفالحية األراضي تصنيف خريطة إعداد*

 (.واالستعمال الملكية حقوق)والسهبية الفالحية لألراضي العقارية الوضعية توضيح*
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 اآلخههههههرين والشههههههركاء والمجموعههههههات المحليههههههين السههههههكان بمسههههههاهمة الكفيههههههل القههههههانوني الطههههههابع تحديههههههد*
 .الطبيعية الثروة على بالمحافظة مرتبطة مشاريع في والمربين كالفالحين

 .التنازل على للدولة التابع القطاع فتح سياسة في التحكم متابعة*

 ستصههههههالحال وبرنههههههام  الفالحيههههههة المسههههههتثمرة تأهيههههههل خههههههالل مههههههن الفالحيههههههة اإلنتاجيههههههة قههههههدرة تحسههههههين* 
 : األراضي

 .2025 آفاق في هكتار مليون/ *2010 آفاق في هكتار ألف 600

 إطههههههار فههههههي الرمههههههال زحههههههف لمحاربههههههة جديههههههدة تقنيههههههات تموضههههههع بالههههههذات العنصههههههر هههههههذا فههههههي
 فهههههي الميهههههاه صهههههعود ،محاربهههههة(والواحات الغهههههرب منطقهههههة) األراضهههههي ملوحهههههة محاربهههههة̢ التصهههههحر مكافحهههههة
 .دايةوغر  الوادي والية خاصة السفلى الصحراء

 :الشاط  تهيئة مخطط تأهيل2-1

 المحههههههددة تلهههههه  وكههههههذل  القههههههانون هههههههذا بواسههههههطة المحههههههددة الترتيبههههههات مجمههههههل تضههههههمين سههههههيتم
 مخطهههههههههط فهههههههههي السهههههههههاحل حمايهههههههههةوتثمين المتضهههههههههمن 2002 فيفهههههههههري 05 بتهههههههههاري  02-02 بالقهههههههههانون
 علههههى المطلههههة البلههههديات فههههي تموضههههعه الههههذي الشههههاط  تهيئههههة مخطههههط يههههدعى السههههاحل وتسههههيير لتهيئههههة

 مههههههههههن نوعههههههههههان هنهههههههههها  حساسههههههههههية، األكثههههههههههر وخاصههههههههههة الشههههههههههاطئية الفضههههههههههاءات حمايههههههههههة لبحر،قصههههههههههدا
 تمثههههل التههههي المواقههههع: التربههههة لحمايههههة المقاربههههة هههههذه ضههههمن االعتبههههار بعههههين أخههههذهما يتعههههين الفضههههاءات
 المنهههههههههاطق أجهههههههههزاء أي الحرجهههههههههة والمنهههههههههاطق والسهههههههههياحية الثقافيهههههههههة ايكولوجيا،المنهههههههههاظر،المواقع طابعههههههههها
 .لالنجراف معرضان أو هشاشة يمثالن الشاطئي والخط ةالترب حيث الشاطئية

 :والغابة الجبل2-2

 الههههري منشههههآت حمايههههة خههههالل مههههن وخاصههههة الغابههههات تشههههكيل إعههههادة لفائههههدة الدافقههههة األحههههواض تهيئههههة-
 .2025 آفاق في هكتار 1.250.000 االنجراف ومحاربة

 2025 آفههههههههههاق فههههههههههي هكتههههههههههار 1.250.000 مسههههههههههاحة علههههههههههى الغههههههههههابي الههههههههههوطني التههههههههههراث توسههههههههههيع-
 .مجددة إستراتيجية إطار في" األخضر السد" واستئناف
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 الههههوطني المخطههههط فههههي فيههههها الشههههروع يههههتم أعمههههال إطههههار فههههي" األخضــــر الســــد" مكانههههة مركههههزة إعههههادة-
 وتعريهههههههههف"األخضـــــــــر للســـــــــد" دقيقهههههههههة جغرافيهههههههههة خريطهههههههههة ضهههههههههعو  PAN/LGD/التصهههههههههحر لمحاربهههههههههة
 (.هكتار ماليين ثالثة 03)ب المنوط الهدف بلوغها قصد تشجيرها إعادة الواجب المساحات

 لجميههههههههع التوعيههههههههة حمههههههههالت وتوسههههههههعة المشههههههههروع مههههههههن يتجههههههههزأ ال كجههههههههزء المحليههههههههين السههههههههكان إدمههههههههاج-
 .المستويات ولجميع الفاعلين

 الجائر،تعريههههههة األخشههههههاب،الرعي قطع)والتصههههههحر الغابيههههههة التعريههههههة ألسههههههباب االعتبههههههار بعههههههين األخههههههذ-
 والفالحهههههههة األخشهههههههاب مهههههههن المحليهههههههين السهههههههكان حاجيهههههههات لتغطيهههههههة متكاملهههههههة مقاربهههههههة باعتمهههههههاد( التربههههههة
 .والطاقة

 .للمشروع والتقييم للمتابعة آليات بوضع لألراضي القانونية بالطبيعة المرتبطة العراقيل إزالة-

 األعشهههههاب مثهههههل غراسهههههتها يجهههههب التهههههي الفضهههههاءات ولخيهههههار الغابيهههههة للزراعهههههة العمهههههل مجهههههال توسهههههيع-
 المهههههوارد وفهههههرة االعتبهههههار بعهههههين األخهههههذ مهههههع المثمهههههر نخيهههههلوال البربهههههري كهههههالتين المثمهههههرة العلفية،األشهههههجار

 .الغرس منطقة في الماء من

 الهههههههذي السههههههههبي اإلقلهههههههيم كامهههههههل عبهههههههر المتهههههههدهورة المنهههههههاطق مجمهههههههل التهههههههدخل يشهههههههمل: السههههههههوب 2-3
 أعمهههههههال بواسهههههههطة اسهههههههتعادتها تهههههههم هكتهههههههار ماليهههههههين ثالثهههههههة منهههههههها هكتهههههههار ماليهههههههين 7ب مسهههههههاحته تقهههههههدر

 .السهوب نميةلت السامية للمحافظة االستصالح

 :البيئية األنظمة: اإلقليمي العمل مخطط-3

 األكثهههههههر باألوسهههههههاط األمهههههههر الجزائري،ويتعلهههههههق الفضهههههههاء 2/3 ثلثهههههههي البيئيهههههههة األنظمهههههههة تحتهههههههل
 : ب األمر يتعلق هذا وألجل قاطبة للجزائر بالنسبة أهمية واألكثر هشاشة

 : 2025 آفاق في وبرية بحرية حظيرة 11 وتهيئة تصنيف الساحل وتثمين حماية1 -3

 الشههههههمال لمنطقههههههة بالنسههههههبة 4 وأربعههههههة الوسههههههط، شههههههمال لمنطقههههههة بالنسههههههبة اثنههههههين2 ووحههههههددت
  آفهههههاق فهههههي وبريهههههة بحريهههههة محميهههههة 21 وتهيئهههههة تصهههههنيف الشهههههمالية للمنطقهههههة بالنسهههههبة5 الغربي،وخمسهههههة

 بحريهههههههة محميههههههات 7الشههههههرقي، الشههههههمال لمنطقههههههة بالنسهههههههبة وبريههههههة بحريههههههة محميههههههات ثمانيههههههة 8و2025
 .الغربي الشمال لمنطقة بالنسبة وبرية بحرية محميات 6و الوسط لشمال ةبالنسب وبرية
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 :جبلية سلسلة 20 واستصالح تهيئة لفائدة الجبل وتثمين حماية 3-2

 تهيئتهههههها يتعهههههين جبليهههههة سلسهههههلة( 20) عشهههههرين اإلقليميهههههة للتهيئهههههة الهههههوطني المخطهههههط يعهههههرف
 وتتضهههههههمن حهههههههدا علهههههههى كهههههههل الجبليهههههههة السالسهههههههل تهيئهههههههة مخططهههههههات تحديهههههههد تهههههههم وقهههههههد واستصهههههههالحها
 القاعديههههههة،وينظم االقتصههههههادية االجتماعيههههههة والتجهيههههههزات الهياكههههههل ودعههههههم التربههههههة اسههههههتعمال مخططههههههات

 :تحديد شأنها من بطريقة الفضاء الجبلية السلسلة اإلقليم لتهيئة مخطط كل

 لطبيعهههههههههههة وفقههههههههههها الحمايهههههههههههة ولضهههههههههههرورة لقهههههههههههدراتهاوللعراقيل المطابقهههههههههههة البيئيهههههههههههة الفالحيهههههههههههة المنهههههههههههاطق-
 .األراضي

 تحسهههههههبا لألقههههههاليم مسهههههههتدامة بتنميههههههة الكفيلهههههههة الشههههههروط أفضههههههل علهههههههى تتههههههوفر التهههههههي للمواقههههههع تعريههههههف-
 الجبليهههههة السلسههههلة إقلههههيم لتهيئههههة مخطههههط كههههل ،ويقههههوم اقتصههههادية اجتماعيههههة وتجهيههههزات منشههههآت إلقامههههة
 : حول

 .الخاصة للتهيئات المتزامن التنفيذ خالل من األراضي حماية-

 الفالحهههههي اإلنتهههههاج وتحسهههههين واستصهههههالح الحمايهههههة مجههههههودات فهههههي للسهههههكان تسهههههاهمي مسهههههار وضهههههع-
 .أفضل وتسيير

جههههراءات وحههههوافز تقنههههي تههههأطير خههههالل مهههههن الجبليههههة المنطقههههة فههههي الفالحههههة تنميههههة دعههههم-  للتعهههههويض وا 
 .األسعاروالمساعدات عبر الدولة طرف من دعم خالل من وكذا الطبيعية العوائق عن

 : السهبية البيئية األنظمة وتثمين حماية 3-3

 هههههذا المغههههاربي السهههههبي الوسههههط يشههههكل اإلقلههههيم تهيئههههة إطههههار فههههي بالسهههههوب خههههاص مخطههههط
 أمهههههام وبيئيههههها مناخيههههها حهههههاجزا ،يعتبهههههر الهامهههههة واالقتصهههههادية االجتماعيهههههة المتطلبهههههات ذو البيئهههههي التهههههراث
 القهههههههارة بهههههههل والتهههههههل السهههههههاحل فقهههههههط لهههههههيس اليهههههههوم يههههههههدد الهههههههذي التهههههههدريجي والجفهههههههاف التصهههههههحر صهههههههعود

 بواسههههههطة بالمسههههههاعدة الكفيههههههل األولويههههههة وذا الممتههههههاز الوسههههههط الجزائريههههههة سهههههههوبال وتشههههههكل األوروبيههههههة
 مسهههههههتوى علهههههههى التقليديههههههة الفالحهههههههة وتنميهههههههة الحيوانههههههات تربيهههههههة ميهههههههدان فههههههي السهههههههكان لفائهههههههدة إجههههههراءات
 .األنشطة تنويع ميدان في الصحراوي األطلس وأودية الواحات قصور
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 :خالل من هذا ويتجسد:الواحات نظام وتثمين حماية3-4

 المصههههههفاة المسههههههتعملة الميههههههاه اسههههههتعمال ،إعههههههادة المههههههاء القتصههههههاد التقليديههههههة التقنيههههههات وترقيههههههة تطههههههوير-
 .الري في المستقطبة المياه وكذا

 الرمهههههههال غهههههههزو محاربهههههههة مهههههههع الفيضهههههههانات ضهههههههد المهههههههدن وحمايهههههههة الميهههههههاه صهههههههعود مشهههههههاكل تسهههههههيير-
دخهههههال خضهههههراء أحزمهههههة بانجهههههاز وذلههههه  المههههههددة للمنهههههاطق  فهههههي المائيهههههة نهههههدرةال مهههههع تتكيهههههف أصهههههناف وا 
 .الجاف الوسط

 وترقيهههههة المسهههههتعملة الميهههههاه معالجهههههة وأنشهههههطة المنزليهههههة االحتياجهههههات فهههههي المتجهههههددة الطاقهههههة اسهههههتعمال-
 .المتجددة الطاقات وتطوير

 .«الواحات»الوسط في الصغيرة الحيوانات تربية تثمين-

 :الغابي البيئي النظام وتثمين حماية 3-5

 ماليههههههين بأربعهههههة تشههههههجيرها إعهههههادة يتعههههههين التهههههي األراضههههههي الغابيهههههة للتنميههههههة الهههههوطني المخطههههههط ويقهههههدر
 السهههههنة فهههههي هكتهههههار 60.000 ب تقهههههدر تشهههههجير إعهههههادة ببلوغهههههوتيرة المجمهههههوع فهههههي األمهههههر هكتهههههارويتعلق

 اإلقلههههيم لمجمههههل بالنسههههبة % 2,1 تشههههجير إعههههادة نسههههبة 2025 آفههههاق فههههي ببلههههوغ يسههههمح الههههذي ،األمههههر
 .وحدها للشمال الغابية للمنطقة بالنسبة % 3.1و

 :وتنميتها المحلية المحمية الفضاءات على المحافظة3-6

 يقهههههل ال مههههها برمجهههههة 2025 غايهههههة إلهههههى الطبيعيهههههة لفضهههههاءات التهههههوجيهي المخطهههههط يتضهههههمن
 المنهههههههاطق المشهههههههاريع ههههههههذه وتشههههههمل حيويههههههها فضهههههههاء 11 بينهههههههها مههههههن جديهههههههدا محميههههههها فضهههههههاء 25 عههههههن

 اإلجماليههههههة المسههههههاحة تنتقلوسههههه بههههههاالنقراض مهههههههددة الجهههههد األصههههههناف أعشهههههها  تحتضهههههن التههههههي البيئيهههههة
 بشههههههاعة األرقههههههام هههههههذه وتفسههههههر %24,5 إلههههههى الههههههوطني اإلقلههههههيم مههههههن %22 مههههههن المحميههههههة للفضههههههاءات
 الجماعهههههات مهههههع باالتفهههههاق جهويهههههة حظهههههائر إنشهههههاء أيضههههها المقهههههرر ومهههههن واألهقهههههار الطاسهههههيلي حظهههههائر
 .الشركاء جميع مع وبالتشاور المعنية اإلقليمية
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 :الكبرى رالمخاط:اإلقليمي العمل برنامج-4

 :المخاطر ذات المناطق في التعمير ومراقبة تحديد4-1

 المنهههههههاطق فهههههههي الحضهههههههرية التجمعهههههههات مهههههههن بالحهههههههد الكلهههههههي اإلقليمهههههههي الصهههههههعيد علهههههههى األمهههههههر يتعلهههههههق
 فههههههي بالشههههههروع وذلهههههه  الزلزاليههههههة المخههههههاطر مههههههن الوقايههههههة قصههههههد السههههههاحلي الشههههههريط فههههههي التليةوخاصههههههة

 للتهههههههل الخطهههههههر خهههههههارج المنهههههههاطق) للهههههههبالد يهههههههةالداخل المنهههههههاطق فهههههههي واألنشهههههههطة السهههههههكان نشهههههههر إعهههههههادة
 (.العليا والهضاب

 السههههههههكانية األحههههههههواض مههههههههن مخههههههههاطر ذات الصههههههههناعية المؤسسههههههههات مواقههههههههع تغييههههههههر ويشهههههههكل
 الخسهههههههائر مهههههههن بالحهههههههد إذن األمهههههههر البرنهههههههام ،ويتعلق لههههههههذا كبيهههههههرا رهانههههههها الزلزالهههههههي الخطهههههههر ومنهههههههاطق
 الهههههههربط مهههههههدن دعهههههههم ية،ويسهههههههمحالزلزال والمخهههههههاطر الصهههههههناعية بالمخهههههههاطر الوقهههههههت ذات فهههههههي المرتبطهههههههة
نشهههههههاء  عرضهههههههة األقهههههههل المنهههههههاطق فهههههههي الجديهههههههدة والمهههههههدن الجديهههههههدة التجمعهههههههات فهههههههي للسهههههههكن منهههههههاطق وا 
 .الطويل المدى ذات اإلستراتيجية هذه بتجسيد الزلزالية للمخاطر

دماجها المخاطر من الوقاية مخططات منهجية 4-2  :التعمير وثائق في وا 

 الطبيعيهههههههة المخهههههههاطر مهههههههن للوقايهههههههة مخططهههههههات توضهههههههع للهههههههزالزل المضهههههههادة المعهههههههايير مهههههههع 
 المثهههههال سهههههبيل علهههههى ويهههههتم والتعميهههههر والتخطهههههيط التوجيهههههه فيوثهههههائق الخاصهههههة بمواصهههههفاتها والصهههههناعية

 المخططهههههههات فهههههههي وذلههههههه  بهههههههها الخاصهههههههة بالمواصهههههههفات الصهههههههغيرة الزلزاليهههههههة للمنهههههههاطق خهههههههرائط انجهههههههاز
 تطبيههههههق فههههههي الشههههههروع متهههههه وقههههههد للوقايههههههة فعليههههههة إجههههههراءات منوضههههههع التثبههههههت قصههههههد للتعميههههههر المحليههههههة
 .الكوارث وتسيير المخاطر من الوقاية المتضمن القانون

 المخططهههههات الكبهههههرى المخهههههاطر مهههههن والحهههههد بالوقايهههههة المتعلقهههههة المخططهههههات وضهههههع تهههههم كمههههها
 الخاصهههههههههههههة والمخططهههههههههههههات( PER)للمخهههههههههههههاطر التعهههههههههههههرض ومخططهههههههههههههات( PGP)للوقايهههههههههههههة العامهههههههههههههة
 وثههههههائق فههههههي تفاصههههههيلها إدمههههههاج تههههههمو ( POI)للمؤسسههههههة الههههههداخلي التنظههههههيم ومخططههههههات( PPI)بالتههههههدخل
 : بواسطة عنها وتعلن المواصفات هذه التعمير وثائق تتضمن ،كما(POSو PDU)التعمير

 القابلهههههههة غيهههههههر المنهههههههاطق)للتعمير أوالموجههههههههة المبنيهههههههة بالفضهههههههاءات الخاصهههههههة العمرانيهههههههة التوصهههههههيفات-
 (.ال  بالبناء الخاصة المعايير تطبيق الخاصة، التوصيفات ذات الزلزالية المناطق للتعمير

 .كحساسة المعتبرة المناطق خارج اإلمكان قدر الواقعة الحضري التوسع مناطق-
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 للمخههههههاطر التعهههههرض مهههههن بالحهههههد والكفيلهههههة المكملههههههة الصهههههغيرة بالمنهههههاطق خاصهههههة جيوتقنيهههههة دراسهههههات-
 .والفيضانات الصناعية الجيولوجية، الزلزالية

 التجربهههههههة مهههههههن باالسهههههههتفادة قههههههههاتطبي فهههههههي وشهههههههرع للهههههههزالزل المضهههههههادة المعهههههههايير تحديهههههههد وتهههههههم
 وثهههههائق فهههههي مرجعهههههي معيهههههاري كنمهههههوذج تسهههههتخدم العهههههالم فهههههي المخهههههاطر ذات المنهههههاطق فهههههي المكتسهههههبة
 ،وتهههههههم الحضهههههههري والتوسهههههههع التجديهههههههد إعهههههههادة مشهههههههاريع فهههههههي منهجيهههههههة بصهههههههفة تطبيقهههههههها ويهههههههتم التعميهههههههر
 تقلهههههيص قصهههههد المعهههههايير تطبيهههههق بصهههههدد حاليههههها وههههههي هشاشهههههة األكثهههههر الحضهههههرية التجمعهههههات إحصهههههاء
 ،بجايهههههههههههة،تيزي ملهههههههههههوان ،حمهههههههههههام تيبازة،البليهههههههههههدة البنيهههههههههههان، عين:مثهههههههههههل للمخهههههههههههاطر تعرضهههههههههههها قابليهههههههههههة

 .وباتنة  مدية،بسكرة وزو،شلف،

 :المناخية المخاطر مع والتأقلم التخفيف مخطط.4-4

 والفههههههههاعلين االقتصهههههههاديين المتعهههههههاملين مجمهههههههل تجنيهههههههد المالئههههههههم مهههههههن يكهههههههون عامهههههههة بصهههههههفة
 تطبيهههههههههق آليههههههههات وضهههههههههع خههههههههالل مههههههههن المنهههههههههاخي اإلحتههههههههرار محاربههههههههة فهههههههههي للمسههههههههاهمة االجتمههههههههاعيين

 إصهههههدار تخفيهههههف إجهههههراءات تبنهههههي حهههههول للتهههههدخل األولهههههوي المحهههههور يهههههدور أن كيوتو،ويجهههههب بروتوكهههههول
 المناخية،وتهههههههدور التغيهههههههرات لمواجههههههههة الطهههههههاقوي الميهههههههدان فهههههههي الحهههههههراري لالحتبهههههههاس المسهههههههبب الغهههههههاز
 خضههههراء كطاقههههة كهربائيههههة حطههههاتكم شمسههههية أبههههراج وتعمههههيم إطههههالق حههههول المقترحههههة البديلههههة الحلههههول

 فهههههي الخضهههههراء المخططهههههات ههههههذه لمثهههههل المثلهههههى الشهههههروط العليهههههاوالجنوب الهضهههههاب خيهههههار للغهههههد،ويتيح
 .تجريبية ألغراض نموذجي كمشروع لبوقزول الجديدة المدن

 :واالجتماعي الثقافي التراث: اإلقليمي العمل مخطط-5

 : PEP التراث اقتصاد أقطاب5-1

 : التالية PEP التراث اقتصاد أقطاب SNAT اإلقليمية للتهيئة الوطني المخطط يقترح

 (.عالمي تراث) الجزائر لقصبة المحمي القطاع حول الجزائر-

 .العتيق للصخر المحمي القطاع حول قسنطينة-

 (.عالمي تراث) ميزاب لواد المحمي القطاع حول غرداية-

 .دلس لقصبة المحمي القطاع حول دلس-
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 .القديمة لتنس لمحميا القطاع حول تنس-

 ندرومهههههههة ، تلمسههههههان ، ،البليههههههدة لبجايههههههة القديمههههههة المهههههههدن التههههههوالي علههههههى المحميههههههة القطاعههههههات حههههههول-
 . ،بوسعادة ،ميلة مليانة مازونة

 حههههههول ايليههههههزي ،تمنراسههههههت، البههههههيض ،النعامههههههة، ،أدرار ،بشههههههار ،ورقلههههههة ،تقههههههرت ،غليههههههزان البههههههواقي أم-
 بنهههههههههي القنادسهههههههههة وملوكهههههههههة ملحت،العبادلةرشد،مدوسهههههههههة،تا بنههههههههي وقلعهههههههههة الصهههههههههبحي قصهههههههههور قصههههههههبات
 واد،مايههههههههههههها كهههههههههههههرزاز،أوالد ،القهههههههههههههاطع تابركهههههههههههههة المتحهههههههههههههف، وريهههههههههههههف،تيس ،بنهههههههههههههي ،تاغيهههههههههههههت عبهههههههههههههاس

 . ،تيميمون تاجرونة،الطويلة ،العسيفية تماسين ،عسلو،بوجودة ري ،جانت،تيوت،مقرار،سفييفة

 ازولت،النصههههههههههبوت عالميهههههههههها،األمبيز تراثهههههههههها المصههههههههههنفة لتيمقههههههههههاد الرومانيههههههههههة المواقههههههههههع حههههههههههول باتنههههههههههة-
 ،آمنتهههههههان ،تهههههههاغوس لبوزينهههههههة التقليديهههههههة القهههههههرى وكهههههههذا ايمداغسهههههههن فهههههههي النوميهههههههدي الملكهههههههي التهههههههذكاري
 .،تيفنامين ،المنيعة

 عقبههههههة ،سههههههيدي مشههههههون  والخههههههن  جمينههههههة قههههههرى القنطههههههرة وضههههههواحي الحمههههههراء القريههههههة حههههههول بسههههههكرة-
 .ناجي سيدي خنقة

 .آزرو غابة في تيكجدة ، تويلت مناطق حول البويرة-

 (.بوحمامة) تيوزعاران و( ششار) ،تابغردا جالل قرى حول لةخنش-

 ،المصههههههنف الرومههههههاني والموقهههههع( الموريتههههههاني الملكهههههي الضههههههريح)  النوميديههههههة األضهههههرحة حههههههول تيبهههههازة-
 .عالميا تراثا

 تيهههههدقت التقليديهههههة القهههههرى وكهههههذا عالميههههها تراثههههها المصهههههنفة جميلهههههة فهههههي القديمهههههة المواقهههههع حهههههول سهههههطيف-
 .وتنزات والقرقور

 المسههههههتقبلية الثقافيههههههة الحظههههههائر حههههههول ،الجلفههههههة ،النعامههههههة ،تنههههههدوف،أدرار،البيض ،تامنراسههههههت يههههههزيايل-
 .الصحراوي واألطلس وتيدكلت واألهقار ،القرارة توات لتندوف

 لتفسههههههارة التقليديههههههة القههههههرى وكههههههذا اإلسههههههالمية للفتههههههرة تعههههههود التههههههي واألضههههههرحة المواقههههههع حههههههول تلمسههههههان-
 .والثالثاء للصحراء

 .االسباني االحتالل وفترة القرطاجية الفترة قعموا حول وهران-
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 .القرطاجية الفترة مواقع حول جيجل-

 .الرومانية والمواقع اآلثار حول الطارف ، قالمة ، عنابة ، أهراس سوق ، تبسة-

 أهههههههدافا تمثههههههل ال أسههههههفله سههههههتأتي التههههههي ،السههههههكنات التشههههههغيل بالسههههههكان، المتعلقههههههة األرقههههههام إن
 اإلقلههههههيم تههههههوازن إعههههههادة أجههههههل مههههههن الضههههههرورية التطههههههورات وحجههههههم ممفهههههههو  تجسههههههد بههههههل بلوغههههههها يتعههههههين
 :2025 آلفاق فرضيتين وفق المقدم الحجم بطبيعة األمر ،ويتعلق الجزائري

 الجزائري اإلقليم مناطق حسب 2025 آلفاق فرضيتين وفق للسكان المقدم الحجم طبيعة: يمثل( 07)رقم جدول
 المتغير 2025 شرن إعادة 2025 اتجاهات 2005 تقديرات المناطق
 2500- 24600 27100 20700 الشمال
 2000+ 13850 11850 9050 العليا الهضاب

 500+ 4500 4000 2950 الجنوب
 0 42950 42950 32700 الجزائر
 .2025 غاية إلى الملحوظ االتجاه تمديد نحو «متجهة»فرضية-1

 إلهههههههههههههى ةباإلضهههههههههههههاف «األولهههههههههههههى» بالفرضهههههههههههههية وتتكفهههههههههههههل«االنتشهههههههههههههار إعهههههههههههههادة» فرضهههههههههههههية-2
 .2025 آفاق في والجنوب العليا الهضاب نحو الشمال من ساكن 2.500.000نشر

 (:07) الجدول عل  تعليق-

 حركيتهههههها بسهههههبب اسهههههتثنائيا نمهههههوا المهههههدن ،عرفهههههت مسهههههتدام وعمهههههران مهههههدن نحهههههو شهههههعار تحهههههت
 آفههههههاق فههههههي%80 وسههههههتجمع الجزائههههههريين السههههههكان مههههههن %60بههههههها الريفي،ويتمركههههههز والنههههههزوح الخاصههههههة
 تطههههور وفههههي الحضههههرية الفضههههاءات علههههى مكثههههف ضههههغط فههههي السههههريع التوسههههع هههههذا جمتههههر  وقههههد 2025
 بكاملهههههها أحيهههههاء فهنههههها  والتجهيهههههز الهيكلهههههة ضهههههعيف حضهههههري نسهههههي  عنهههههه نهههههت  ،ممههههها لتخومهههههها قهههههوي
 السهههههكن نقصكههههه واالخهههههتالالت الضهههههواحي أوفهههههي المراكهههههز فهههههي سهههههواء التهمهههههي  مهههههن حالهههههة فهههههي توجهههههد

 الحضهههههههري التسهههههههيير يواجههههههههها ال مشهههههههاكل األمهههههههن ام،انعهههههههد ،التهمهههههههي  والفقهههههههر ،التلهههههههوث والتجهيهههههههزات
 : في البرنام  هذا للتدخالت الكبرى المحاور أهم ،وتتمثلجزئية بصفة إال الحالي البيئي

 التههههههاريخي التههههههراث وتثمههههههين تههههههرميم إعههههههادة العموميههههههة الفضههههههاءات وصههههههيانة وتثمههههههين االعتبههههههار إعههههههادة-
 حمايهههههةو  الجمههههههور علهههههى االنفتهههههاح مهههههن وتمكينهههههه لمكانتهههههه مالئمهههههة السهههههتعماالت وتخصيصهههههه والثقهههههافي
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 الحضههههههههرية للمنههههههههاظر مخططههههههههات وضههههههههع مههههههههع( والمبنيههههههههة الطبيعيههههههههة) الحضههههههههرية المنههههههههاظر وتثمههههههههين
دماجههههههها  PDAU الحضههههههرية للتهيئههههههة التوجيهيههههههة المخططههههههات فههههههي وتسههههههجيلها التعميههههههر وثههههههائق فههههههي وا 

 .ADAAMو POS األراضي شغل مخططو

نشهههههاء لصهههههيانةا بواسهههههطة المدينهههههة فهههههي الخضهههههراء المسهههههاحات تثمهههههين-  خهههههالل مهههههن وحهههههدائق حظهههههائر وا 
 إعهههههادة مهههههع المسهههههتغلة غيهههههر المسهههههاحات تثمهههههين بواسهههههطة( الههههه  األشهههههجار تصهههههفيف) حضهههههرية غراسهههههة
 البهههههههرام  حسهههههههب واألضهههههههرار التلهههههههوث مهههههههن بالحهههههههد تسهههههههمح القمامهههههههة وجمهههههههع للتطهيهههههههر شهههههههبكات تفعيهههههههل
 . نظيفة بيئة في المواطن صحة على حفاظا السابقة

 :الساحل وموازنة الساحل توسع كبح :اإلقليمي العمل برنامج-6

عههههههادة السههههههاحل كههههههبح يجسههههههد  والتلههههههي السههههههاحلي للفضههههههاءين عميقههههههة هيكلههههههة إعههههههادة توازنههههههه وا 
 حهههههههول البشهههههههرية األنشهههههههطة أوتقلهههههههيص بكهههههههبح األمهههههههر يتعلهههههههق وال الداخليهههههههة الفضهههههههاءات حسهههههههاب علهههههههى
 : ب الساحل

 :''التجاور'' في الساحل تعمير ومراقبة تحديد 6-1

 ويتعلهههههههق البيئيهههههههة والضهههههههغوط التشهههههههبع ظهههههههواهر ويعهههههههرف العمرانهههههههي توسهههههههعلل الثقيلهههههههة اآلثهههههههار
 المنطقهههههة ههههههذه مهههههن كاملهههههة لرقهههههع المسهههههتمر للتعميهههههر المقبلهههههة سهههههنة(20) العشهههههرين فهههههي بتفهههههادي األمهههههر
 التهههههي السهههههاحل طهههههول علهههههى الواقعهههههة للتجمعهههههات المعمهههههرة للمسهههههاحة الطهههههولي التوسهههههع وتكهههههريس بتحديهههههد
 طههههههرف مههههههن تعريفههههههها تههههههم تجمعهههههها 31 التوسههههههع كههههههبح ويشههههههمل كيلههههههومترات3 مسههههههافة أوتجههههههاوزت بلغههههههت
 .شاطئية بلدية 92 حول الساحل مسح

 : كيلومترات 5 بمسافة طبيعية ساحلية نوافذ على اإلبقاء 6-2

 وتكهههههريس بتحديهههههد كيلهههههومترات 5 لمسهههههافة طبيعيهههههة سهههههاحلية نوافهههههذ علهههههى اإلبقهههههاء ضهههههمان يهههههتم
 األمههههههر ويتعلههههههق أوتجاوزتههههههها راتكيلههههههومت 5 بلغههههههت التههههههي للسههههههاحل المجههههههاورة التجمعههههههات بههههههين المسههههههافة
 81 مسهههههتوى علههههى السهههههاحلي المسههههح طهههههرف مههههن تعريفهههههها تههههم ، شهههههاطئيا تجمعهههها 95 ل التجهههههاوز بكههههبح
 .بلدية
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 :الفالحي الوسط في التجمعات توسع وكبح المحافظة 6-3

دخال إدماج يتعين هذا وألجل  : التخطيط وثائق في الفالحة حماية سياسة وا 

 (.نحوالمرتفعات) اإلقليم في البعيدة نحوالمناطق الموجودة ريةالحض المراكز توسع توجيه-

 السهههههاحلية األراضهههههي واسهههههتعمال مهههههع لطبيعتهههههه االعتبهههههار بعهههههين األخهههههذ مهههههع السهههههاحل اسهههههتعمالوتثمين-
 التهههههههوازن علهههههههى للحفههههههاظ الضهههههههرورية واألوسهههههههاط البههههههارزة والبحريهههههههة البريهههههههة الفضههههههاءات علهههههههى والحفههههههاظ
 . الطبيعي

 موازيههههة طههههرق إقامههههة وكههههذا(م 300 إلههههى 100 مههههن)  الشههههاط  مههههن لقريههههبا المعمههههم التعميههههر تفههههادي-
 مهههههههههن النهههههههههوع ههههههههههذا تشهههههههههجع التهههههههههي( كيلهههههههههومتر 3 إلهههههههههى م 800 مهههههههههن)  الشهههههههههاط  خهههههههههط مهههههههههن قريبهههههههههة

 .والمناظر المواقع نوعية تشوه مرور حركة التعميروتنت 

 مختلههههههف بههههههين الفضههههههاء شههههههغل نزاعههههههات وحههههههل السههههههاحل علههههههى أثههههههر لههههههها يكههههههون تنميههههههة أيههههههة توجيههههههه-
 اعتمهههههاد قبهههههل مسهههههبقة بصهههههفة البيئهههههة علهههههى األثهههههر دراسهههههات علهههههى الخصهههههوص علهههههى ويقهههههوم ةاألنشهههههط
 . الساحل على تقع جديدة مشاريع

 الشههههههريط تنميههههههة تكييههههههف سههههههيتم: المرتفعههههههات حههههههول العمههههههق فههههههي التعميههههههر ونشههههههر توجيههههههه إعههههههادة 6-4
 : الثالثة التلية المناطق من كل مع الساحلي

 . حيةالفال بثرواتها للتل الداخلية األحواض-1

 (. التل حواشي)  للبالد الحقيقية المياه خزانات ، الهشة التلي األطلس جبال -2

 (. الجافة شبه) التلية الهضاب -3

 :االكتظاظ لف  ورافع للتنظيم أداة: األول التاج من الجديدة المدن 6-5

 أقطهههههاب إنشههههاء خههههالل مههههن العاصههههمي النفههههوذ فضهههههاء بهيكلههههة الجديههههدة المههههدن انجههههاز يسههههمح
 األراضهههههههي حمايهههههههة وبالتهههههههالي حواضهههههههرها تخهههههههوم توسهههههههيع وتحديهههههههد تنميتهههههههها دعهههههههم علهههههههى قهههههههادرة يهههههههةثانو 

 بواسههههطة العاصههههمية الفضههههاءات ببقيههههة المههههدن هههههذه ربههههط ويههههتم القيمههههة الطبيعيههههة والفضههههاءات الفالحيههههة
 (. واالتصال اإلعالم تكنولوجيا ، حديدية ،سكة طرق) فعالة واتصال نقل هياكل
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 الخاصهههههههههة اإلسهههههههههتراتيجية مهههههههههع باالنسهههههههههجام المهههههههههدن لههههههههههذه االقتصهههههههههادية القواعهههههههههد وتطهههههههههوير
 واالمتيهههههههههههاز التنافسهههههههههههية األقطهههههههههههاب وتنميهههههههههههة للنمهههههههههههو فضهههههههههههاءات إنشهههههههههههاء فهههههههههههي وتسهههههههههههاهم بالعاصهههههههههههمة

«POC»في العاصمية الفضاءات لدعم الجديدة المدن هذه وتتمثل : 

 بهههههههالجزائر الخهههههههاص للنظهههههههام بالنسهههههههبة عماروالناصهههههههرية ،سهههههههيدي العفهههههههرون اهلل،بوينهههههههان، عبهههههههد سهههههههيدي-
 . العاصمة

 . وهران بعاصمة الخاص للنظام بالنسبة ، فاكون رأس ، أوغاز-

 تتسههههههبب والتههههههي الكبههههههرى المههههههدن فههههههي السههههههكاني التركههههههز لمشههههههكلة بديلههههههة الحلههههههول هههههههذه تعتبههههههر
 والخهههههدمات األنشهههههطة تطهههههوير منهههههها القصهههههد إسهههههتراتيجية ،وههههههي البيئيهههههة المشهههههكالت مهههههن الكثيهههههر بنشهههههوء

 المسهههههتوى علهههههى جذابهههههة فضهههههاءات إلهههههى تتحهههههول لكهههههي أيضهههههاو  بهههههل سهههههكانها علهههههى لإلبقهههههاء الضهههههرورية
 التهههههههوازن مهههههههدن خهههههههالل مهههههههن الحضهههههههرية األنظمهههههههة تهههههههدعيم علهههههههى اإلسهههههههتراتيجية ههههههههذه الهههههههوطني،وترتكز

 اإلقلههههههيم مجمههههههل مههههههع متزايههههههد وربههههههط اإلنتاجيههههههة القواعههههههد تنميههههههة وعلههههههى العليهههههها للهضههههههاب الههههههربط ومههههههدن
 تبعيهههههة عالقهههههات تكهههههون لهههههن لشهههههمالا مهههههع عالقهههههات العليههههها الهضهههههاب الخاصهههههة،تقيم قهههههدراتها وبتطهههههوير

 الهامههههههههة المههههههههوارد تثمههههههههين علههههههههى تقههههههههوم الجنههههههههوب لتنميههههههههة طموحههههههههة إسههههههههتراتيجية اإلطالق،وهههههههههي علههههههههى
 جههههههذابا فضهههههاء الجنههههههوب وجعهههههل قهههههوي نمههههههو فهههههي السههههههكان علهههههى باإلبقهههههاء األمههههههر بهههههه،ويتعلق الخاصهههههة

 .والشمال العليا الهضاب مع التعاون أشكال ودعم

 :الجنوب ميةتن خيار: اإلقليمي العمل مخطط-7

 :والواحات البيئي النظام وتثمين حماية7-1

عادة مع التعمير أقلمة-  .الواحات القتصاد االعتبار الوسطوا 

 .النبات أمراض مشاكل محاربة-

 خاصهههههههيات مهههههههع( PPDR الريفيهههههههة للتنميهههههههة الجواريهههههههة البهههههههرام ) الريفيهههههههة التنميهههههههة مشهههههههاريع تكييهههههههف-
 .الصحراوية المناطق

 التنمية استراتيجية إعداد عند المحليين للسكان االجتماعي للواقع االعتبار بعين األخذ -
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 الواحاتيهههههة األنظمهههههة القطاعهههههات بهههههين فيمههههها المحليةوالتنسهههههيق للقهههههدرات وفقههههها المتعهههههددة األنشهههههطة ترقيهههههة-
 جانهههههت ، بشهههههار ، الهههههوادي بسهههههكرة( تقهههههرت) ريههههه  ،وادي( ورقلهههههة) مايههههها ،وادي ،المنيعهههههة ميهههههزاب لهههههوادي
 . المهيكل الواحاتي للطابع بالنظر ةأولوي ذات أقاليم وهي

 :  الصحراوي المائي النظام لمورد المستدام االستغالل 7-2

 اآلن مهههههههههن واالسهههههههههتعداد مقبهههههههههول كسهههههههههيناريو االقتطاعهههههههههات تقلهههههههههيص فهههههههههي التفكيهههههههههر يتعهههههههههين
 حقهههههههول موقعهههههههة إعهههههههادة بهههههههثمن إال تهههههههتم أن يمكهههههههن ال اسهههههههتغالل مسهههههههتويات بلهههههههوغ قبهههههههل فصهههههههاعداوحتى

 : بعيدة مناطق في اإلضافية االقتطاعات من %80 تتم ان ،ويجب لالستغالل جديدة

 ،وبهههههالرغم الجزائهههههر فهههههي النههههههائي للمركهههههب مايههههها لهههههوادي المضهههههاف القهههههاري الغربهههههي الحهههههوض
 يتعلههههههق فيمهههههها سههههههواء المخههههههاوف مههههههن الكثيههههههر هنهههههها  تههههههزال ال المبذولههههههة المجهههههههودات مههههههن العديههههههد مههههههن

 دراسههههههات فههههههي الشههههههروع ويتعههههههين تنميههههههةال خيههههههارات أوبتحديههههههد المههههههاء علههههههى المحتويههههههة المنههههههاطق بمعرفههههههة
 . إضافية جديدة وأبحاث

 : العصرية التكنولوجيات من بدعم للتثمين بموارد منطقة: الصحراوي الفضاء -7-3

 والميهههههههاه المحروقهههههههات مهههههههن المؤكهههههههدة واالحتياطهههههههات األطهههههههراف المترامهههههههي اإلقلهههههههيم ههههههههذا يتهههههههيح
 السهههههياحة ميهههههدان فهههههي وأيضههههها الحهههههةوالف الحديهههههد ،منهههههاجم الشمسهههههية الطاقهههههة فهههههي هامهههههة قهههههدرات الجوفيهههههة
 علههههههى المطبقهههههة البيوتكنولهههههوجي وخاصهههههة العلمهههههي البحهههههث فهههههي الشهههههأن ههههههو كمههههها الصهههههحراوي والترفيهههههه
 . الفالحة

 للتهيئههههههة الههههههوطني المخطههههههط ،يهههههههدف الجنههههههوب لمنطقههههههة الكامنههههههة الثههههههروة هههههههذه مههههههن وانطالقهههههها
 تههههههأمين قصههههههد ماثههههههلال االتجههههههاه وتغييههههههر مسههههههتدامة تنميههههههة قواعههههههد دعههههههم إلههههههى SNAT آلفههههههاق اإلقليميههههههة

 . اجتماعية وعدالة جاذبية أفضل المنطقة لهذه

 :والصناعية اإلدارية والالمركزية األنشطة مواقع تغيير: اإلقليمي العمل مخطط-8

 علههههههى الصههههههناعية الكههههههوارث مخههههههاطر مههههههن الوقايههههههة بهههههههدف) لإلنتههههههاج مؤسسههههههات مواقههههههع تغييههههههر 8-1
 (:السكان حياة
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 إعهههههادة رههههههان ينههههدرج اإلنسهههههانية الصهههههحة لحمايههههة ةالبيئههههه علهههههى بالمحافظههههة الهههههوعي زيهههههادة مههههع
 إلقلههههههههيم بالنسههههههههبة ،سههههههههواء واالقتصههههههههادية اإلقليميههههههههة النجاعههههههههة منطههههههههق ضههههههههمن اإلنتههههههههاج مواقههههههههع تغييههههههههر

 تههههههههم كبههههههههرى مخهههههههاطر ذات مصههههههههنفة مؤسسهههههههات ثمانيههههههههة( 08) الوصههههههههول إلقلهههههههيم أوبالنسههههههههبة المغهههههههادرة
 كبيههههرة سههههكانية كثافههههة ذات تجمعههههات فههههي األنشههههطة هههههذه توجههههد حيههههث مواقعههههها تغييههههر بهههههدف تعريفههههها

 فههههههي الغهههههاز تعبئهههههة ومراكههههههز ومسهههههتغانم علهههههي بابهههههها فهههههي للكلهههههور اإلنتههههههاجيتين الوحهههههدتين فهههههي والمتمثلهههههة
 عنابههههههة فههههههي المحروقههههههات وتوزيههههههع تخههههههزين مراكههههههز الههههههزوارو بههههههاب فههههههي الكهربائيههههههة والمحطههههههة الخروبههههههة
 . بلكورو الواد باب في( SNTA) التبغوالكبريت إنتاج ووحدتي وباتنة

 أوالموجههههههودة اإلقامههههههة اختههههههارت التههههههي للمؤسسههههههات المزايهههههها هههههههذه تمههههههنح أن يمكههههههن:  الجبائيههههههة يههههههاالمزا*
 .أولوية ذات باألقاليم

 فههههههي وذلهههههه  موقعتههههههها إعههههههادة تمههههههت التههههههي للمؤسسههههههات المزايهههههها هههههههذه تمههههههنح أن ويمكههههههن: ماديههههههة مزايهههههها*
 .ومحالت أراض شكل

 فهههههي أولويهههههة ذات طقمنههههها فهههههي اإلقامهههههة فهههههي ترغهههههب التهههههي للمؤسسهههههات تمهههههنح مسهههههيرة بنسهههههب قهههههروض*
 .  %0صفر فائدة بنسبة مسيرة فائدة بنسب قروض على تحصل أن يمكن اإلقليم تهيئة

 :الطاقة هياكل تدعيم 8-2

 بعهههههد، مكتملهههههة غيهههههر تهههههزال ال الجزائهههههري الطهههههاقوي الجههههههاز بتشهههههكيل 2025 آفهههههاق كانهههههت إذا
 فههههههي برمجههههههةلل الوزاريههههههة اللجنههههههة طههههههرف مههههههن عليههههههها والمصههههههادقة رسههههههمها تههههههم قههههههد 2015 آفههههههاق فههههههان

 فهههههي الهههههوطني اإلقلهههههيم وتهههههؤمن تهههههزود ،التهههههي(COGEP) باألنابيهههههب الغهههههاز وتوزيهههههع الكهربهههههاء قطاعهههههات
 تحههههد وهنهههها  محطتههههين انجههههاز خههههالل مههههن الغههههاز ، الكهربههههاء:  ب الطاقويههههة الشههههبكة مههههن 2025 آفههههاق

 طويلهههههههة مسهههههههتدامة سياسهههههههة معوضهههههههع والمتجهههههههددة الجديهههههههدة الطاقهههههههات تنميهههههههة إسهههههههتراتيجية فهههههههي مهههههههزدوج
 :محورين على قوماألمدوت

 ،الجوفية،النوويههههههههة ،الريحيههههههههة الشمسههههههههية:  والمتجههههههههددة الجديههههههههدة الطاقههههههههات لترقيههههههههة وطنههههههههي برنههههههههام -1
 .المدنية،الهيدروجين

 .طاقوية وفعالية تحكم سياسة عبر السلوكات تغيير-2
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 : المدني النووي البرنام -8-3

 الهههههههوطني ريعيالتشهههههه الصههههههرح تكملهههههههة قصههههههد المدنيههههههة النوويههههههة الطاقهههههههة حههههههول قههههههانون إعههههههداد
عطائهههههههههههههههههه  المعنيهههههههههههههههههة المؤسسهههههههههههههههههات مهههههههههههههههههع بالتنسهههههههههههههههههيق وضهههههههههههههههههمان االنسهههههههههههههههههجام مهههههههههههههههههن المزيهههههههههههههههههد وا 

(CPMENA .AIEA )الدولههههههههههة واجبههههههههههات عههههههههههن الناجمههههههههههة االلتزامههههههههههات وتقيههههههههههيم ومتابعههههههههههة لتجسههههههههههيد 
 الحاجيهههههههات تلبيهههههههة ضههههههرورة مهههههههع الذريهههههههة الطاقههههههة ميهههههههدان فهههههههي والدوليههههههة الجهويهههههههة االتفاقيهههههههات وضههههههبط

 والنوويههههههههههة المتجههههههههههددة والطاقههههههههههات االحفوريههههههههههة الموارد:لطويههههههههههلوا المتوسههههههههههط المههههههههههدى علههههههههههى الطاقويههههههههههة
 338.المدنية

 علههههههههى بههههههههالتركيز المسههههههههتدامة التنميههههههههة لمبههههههههدأ واالسههههههههتراتيجيات المخططههههههههات ههههههههههذ هههههههههدفتو 
 عقلنههههههة إلههههههى الخصههههههوص علههههههى اإلنسههههههاني السههههههلو  عههههههن الناجمههههههة والعوائههههههق األوسههههههاط هههههههذه هشاشههههههة
 فهههههي ،بمههههها منهههههها الحساسهههههة وخاصهههههة اطاألوسههههه حمايهههههة إلهههههى وكهههههذا الفضهههههاءات ههههههذه واحهههههتالل اسهههههتخدام

 العمهههههل إلهههههى األخيهههههر ههههههذا يههههههدف مسهههههتدام وتسهههههيير تنميهههههة أنمهههههاط خهههههالل مهههههن البيئيهههههة األنظمهههههة ذلههههه 
يجههههاد االقتصههههادي التسههههيير تنشههههيط إعههههادة خههههالل مههههن السههههكان اسههههتقرار علههههى  يحتههههرم جبلههههي اقتصههههاد وا 
 موسههههههع ومسههههههار تالقطاعهههههها بههههههين فيمهههههها تسههههههيير آليههههههات ويضههههههع بههههههه الخاصههههههة المههههههوارد ويههههههثمن البيئههههههة
 . أفضل تنسيق اجل من للتكثيف

 تجهيهههههزات بإقامهههههة المرتبطهههههة التوصهههههيفات مختلهههههف تعريهههههف ههههههو التشهههههريع ههههههذا مهههههن والههههههدف
 للمخهههههاطر المعرضهههههة والتموضهههههعات حمايتهههههها الواجهههههب الطبيعيهههههة والمواقهههههع بالفضهههههاءات وكهههههذا وهياكهههههل
 للدراسهههههههات المحهههههههدد 2006 ديسههههههمبر 10 بتهههههههاري  469.05 رقههههههم المرسهههههههوم إلههههههى وبهههههههالعودة الطبيعيههههههة

 وترتيهههههب بتحديهههههد تسهههههمح التهههههي واإلجهههههراءات والكيفيهههههات الشهههههروط لمجمهههههل وكهههههذا المسهههههبقة واالستشهههههارات
 المحطههههههههات المحههههههههاور اهههههههههم علههههههههى شههههههههامل بشههههههههكل الههههههههذكر السههههههههابقة المخططههههههههات تعههههههههرج،اذ المنههههههههاطق
 بنهههههاء فهههههي المتخهههههذة المراحهههههل ألههههههم اختصهههههار عهههههدة مجهههههاالت فهههههي التهيئهههههة واعهههههادة بالحمايهههههة المعنيهههههة

 مهههههع الوطنيهههههة المؤسسهههههات جميهههههع بهههههين تنسهههههيق كآليهههههة البيئهههههة حمايهههههة تراعهههههي ومخططهههههات سهههههتراتيجياتا
 :به مرورا والبيئية واالجتماعية االقتصادية األطر مراعاة

 .التخطيط مرحلة-1
                                                           

 .  SNAT اإلقليمية للتهيئة الوطني للمخطط : البيئىة و االقليم تهيئة وزارة338
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 .التنفيذ مرحلة-2

 .المراجعة مرحلة -3

 .المستمر والتطوير المستفادة الدروس مرحلة-4

 وكههههذا وديمغرافههههي بيئههههي انتقههههال حالههههة فههههي هكههههذا لجزائههههرا تواجههههد إلههههى نخلههههص هههههذا كههههل مههههن
 ههههههههههذين بهههههههههين الوثيهههههههههق لالرتبهههههههههاط بهههههههههالنظر والثهههههههههاني األول بالوسهههههههههائل تتهههههههههزود أن وعليهههههههههها اقتصهههههههههادي
 يلحهههههههههق عنهههههههههدما يتطهههههههههور أن اليمكهههههههههن االقتصهههههههههاد أن باآلخر،ويبهههههههههدو أحهههههههههدهما وارتههههههههههان االنتقهههههههههاليين

 وعراقيهههههل فهههههرص عهههههن البيئيهههههة األنظمهههههةو  التهههههراث حمايهههههة فصهههههل يمكهههههن فهههههال وبهههههالموارد بالبيئهههههة الضهههههرر
 للتهيئهههههههههة الهههههههههوطني للمخطهههههههههط المسهههههههههتدامة للتنميهههههههههة اإلقليميهههههههههة المقاربهههههههههة وتعهههههههههد االقتصهههههههههادي التقهههههههههويم
 :  ب إذن SNAT اإلقليمية

 .والثقافي الطبيعي التراث حماية*

 فههههههي بقههههههدراتها المجازفههههههة وعههههههدم القادمههههههة لألجيههههههال نقلههههههه قصههههههد والثقههههههافي الطبيعههههههي التههههههراث ديمومههههههة*
 .منه فادةالست

 الجهويههههههة للتنميههههههة سياسههههههة إطههههههار فههههههي خاصههههههة وبصههههههفة التههههههراث لهههههههذا واجتمههههههاعي اقتصههههههادي تقههههههويم*
 .والمحلية

 مهههههههع يتماشهههههههى بمههههههها األقهههههههاليم تنميهههههههة ضهههههههمان الرئيسهههههههي للمبهههههههدأ بالنسهههههههبة اإلقليميهههههههة المقاربهههههههة وتتبنهههههههى*
 .للتحمل طاقتها

 جديهههههدة إقليميههههة نههههاتتواز  وكههههذا المهههههوارد وتثمههههين لحمايههههة جديههههدة أنمهههههاط ببعههههث األمههههر يتعلههههق
 الحركهههههههي المبهههههههدأ يكمهههههههن ،حيهههههههث المهههههههوارد علهههههههى الضهههههههغط مهههههههن الحاليهههههههة الوضهههههههعيات بتجهههههههاوز تسهههههههمح

 فههههي المتغيههههر اإلجههههراء واتخههههاذ البيئههههي التحمههههل وطاقههههة التنميههههة أقلمههههة إعههههادة فههههي عنههههه المعلههههن للديمومههههة
 المهههههههاء مهههههههن المهههههههورد وتثمهههههههين االسهههههههتغالل قهههههههدرات تصهههههههبح وتثمينه،وهكهههههههذا لحمايتهههههههه والمكهههههههان الزمهههههههان
 . التجدد على لقدراتها االعتبار بعين واألخذ حمايتها مع مترابطة البيولوجي والتنوع والتربة

 االهتمههههههام مههههههن انطالقههههها أساسهههههها الهشههههههة األقهههههاليم تثمههههههين عههههههن غائهههههب غيههههههر العدالههههههة بعهههههد إن
 رئيسهههههي كمبهههههدأ اإلقليميهههههة المقاربهههههة تبنهههههى مهههههع الصهههههاعدة لألجيهههههال صهههههالح غيهههههر إقلهههههيم أي تهههههر  بعهههههدم
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 المهههههورد وتثمهههههين االسهههههتغالل طاقهههههات وتتماشهههههى التحمهههههل علهههههى وطاقتهههههها تهههههتالءم أقهههههاليم نميهههههةت ضهههههمان
 التجهههههدد علهههههى لطهههههاقتهم االعتبهههههار بعهههههين واألخهههههذ حمهههههايتهم مهههههع البيولهههههوجي والتنهههههوع والتربهههههة المهههههاء مهههههن
 .الالعودة وضعيات تفادي قصد

 والبشههههرية الطبيعيههههة الميههههادين جميههههع تقريبهههها مسههههت التههههي والمخططههههات الجهههههود هههههذه كههههل رغههههم
 بعههههههههد ذات برؤيههههههههة المختلفههههههههة المصههههههههادر ذات األخطههههههههار مههههههههن الجزائريههههههههة البيئههههههههة حمايههههههههة اجههههههههل مههههههههن

 علهههههى إال مجسهههههد غيهههههر معظمهههههها أن نجهههههد المشهههههاريع ههههههذه واقهههههع فهههههي البحهههههث عنهههههد ولكهههههن اسهههههتراتيجي
 .المالي المجال في خاصة البالد بها مرت عديدة الزمات نظرا ورق

 وأولويتهههههه منهههههها مخطهههههط كهههههل أهميهههههة حسهههههب المخططهههههات بعهههههض لتجميهههههد الوصهههههاية فتضهههههطر
 تحويههههههل مههههههن أخرى،وبههههههالرغم التهيئههههههة بههههههرام  إلتمههههههام األمههههههوال بعههههههض واسههههههتغلت التنميههههههة بههههههرام  فههههههي

 حمايههههة فههههي التشههههار  طههههابع إن إال أخههههرى وطنيههههة هيئههههات إلههههى المخططههههات هههههذه فحههههوى تنفيههههذ مهمههههة
 .قائمة زالت ال الوطني التراب عبر البيئة وتهيئة
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 المـــــــوارد وزارة طـــــــرف مـــــــن المنتهجـــــــة نشـــــــاطاتبال الخاصـــــــة اتالبيانـــــــ-2
 :الجزائري المجتمع فئات مختلف بين البيئي الوعي لنشر والبيئة المائية

 إنجازهههههها تهههههم التهههههي التقهههههارير أشهههههارت الحاليهههههة البيئيهههههة مشهههههاكل مهههههن البيئهههههة حمايهههههة إطهههههار فهههههي
 الجهههههود مههههن سههههنوات وبعههههد الجزائههههر فههههي البيئههههة لوضههههعية حقيقيههههة بيئيههههة أزمههههة عههههن الفتههههرة هههههذه خههههالل
 القصهههههههد ومختلفهههههههة مهمهههههههة نشههههههاطات تسهههههههطير البيئهههههههة وزارة قهههههههررت البيئيههههههة األولويهههههههات مواجههههههههة قصههههههد
 .الجزائري المجتمع لدى بيئية ثقافة ترقية خالل من الميدان في العمل تعزيز منها

 :البيئي االتصال وسائل باستخدام البيئي الوعي نشر -أ

 اسهههههههتعماال وأكثرهههههههها الوسهههههههائل أههههههههم بإعتبهههههههاره اإلعهههههههالم اسهههههههتغالل إلهههههههى البيئهههههههة وزارة عمهههههههدت
 مهن عهريض جمههور علهى تحهوز والتهي أخهرى وسهيلة أي مهن ومصهداقية انتشهارا األكثهر والوسهيلة
 مهههههههن تجعهههههههل التهههههههي الخصوصهههههههيات بهههههههبعض لتميزهههههههها الجزائهههههههريين والمسهههههههتمعين والمتصهههههههفحين القهههههههراء
 للنهههههوض خطههههوة فههههي البيئههههي المجههههال فههههي الصههههحفيين تجنيههههد أن كمهههها جههههدا عاليههههة ليهههههاع اإلقبههههال نسههههبة
 .الواقع في تحقيقها على الجزائر عمدت التي البيئية المشاريع أهم بين من يعد لبيئي بالوعي

 وخليهههههة للصهههههحافة أخضهههههر نهههههادي اسهههههتحداث مهههههع ملحهههههة كحاجهههههة نفسهههههه فهههههرض الههههههدف ههههههذا 
 حهههههههههوالي 2002 فهههههههههي أنشههههههههه  الهههههههههذي النهههههههههادي ههههههههههذا يضهههههههههم الوزارة،حيهههههههههث وصهههههههههاية تحهههههههههت االتصهههههههههال
 بتطهههههههوير والمرئي،ويسهههههههمح المسهههههههموع المكتهههههههوب اإلعهههههههالم وسهههههههائل مختلهههههههف مهههههههن صهههههههحفي 30ثالثهههههههين
 تهههههدريجي شهههههكله يأخهههههذ بهههههدأ بيئهههههي اتصهههههال ديناميكيهههههة وبعهههههث البيئهههههي لإلعهههههالم هامهههههة إعالميهههههة شهههههبكة
 كههههههههل تغطيههههههههة ،مههههههههع صههههههههفحات علههههههههى اإلشهههههههههارية الحمههههههههالت بعههههههههض ونشههههههههر تصههههههههميم علههههههههى ويعمهههههههل

 مههن الحههال بطبيعهة وههذا الههدولي أو الهوطني المسهتوى علههى الههوزارة بهها تقههوم التهي النشهاطات
 .339بالوزارة الصحافة لنادي الصحفي الطاقم طرف

 شــــــــريف" السهههههههيد أطلقههههههههه الهههههههذي2008 لسهههههههنة البيئــــــــي التســـــــويق مخطــــــــط إطهههههههار وفهههههههي
 مههههههوجهين تكهههههوينيين ملتقيههههههين تنظهههههيم تههههههم فقهههههد سههههههابقا، والسهههههياحة اإلقليموالبيئههههههة تهيئهههههة وزيههههههر"رحمـــــاني

                                                           
 جريدة بمقر ،سابقا السياحةو  البيئةو  اإلقليم تهيئة زارةو ب الصحفيين نادي في ةو عضو  مو الي بجريدة ديب،صحفية أمال السيدة مع مقابلة339

 .2014ديسمبر
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 للههههههدعم األلمانيههههههة الهيئههههههة طههههههرف مههههههن 2008 ومههههههاي فيفههههههري رشههههههه فههههههي جزائريهههههها صههههههحفيا30لحههههههوالي
 .الوزارة مع بالتعاونGTZ التقني

 حتهههههى البيئهههههة مسهههههائل فهههههي الصهههههحفيين تكهههههوين تعزيهههههز فهههههي الملتقيهههههين ههههههذين أههههههداف وتتمثهههههل
 أجيهههههال توريهههههث ثهههههم بيئهههههتهم،ومن لحمايهههههة الملحهههههة بالضهههههرورة المهههههواطنين تحسهههههيس مهههههن بهههههدورهم يتمكنهههههوا

 أن الصههههحفيين هههههؤالء مههههن ينتظههههر المشههههروع فههههإن تكههههوينهم وبعههههد نظيفا،حيههههث حياتيهههها إطههههارا المسههههتقبل
 اقتصهههههادية، مؤسسهههههات بلهههههديات،) المحليهههههين الفهههههاعلين لكهههههل والتعبئهههههة التحسهههههيس برنهههههام  فهههههي يسهههههاهموا
 النفايهههههات تسهههههيير مسهههههالة تمثهههههل والتهههههي مواطنهههههة ثقافهههههة وتطهههههوير تبنهههههي إلهههههى ،وقيهههههادتهم( البيهههههوت ربهههههات
 . أوالبلدية أوالحي البيت مستوى على ذل  أكان واءس جوانبها، أهم أحد المنزلية

 :المكتوبة الصحافة-1

 في فيه االستثمار يمكن متميزا وعنصرا هامة مكانة الجزائر في المكتوبة الصحافة تحتل
 والملكية اللغة حيث من وتنوعها الصحف لعدد راجع البيئية،وهذا بالمشاكل والتوعية التحسيس مجال

 نسخة ونصف مليون يفوق الذي السحب إلى باإلضافة ،( الخاصة-العمومية-الفرنسية -العربية)
 التجارب بين من نجد أن يمكن والمغرب،وعليه تونس في الموجود الرقم ضعف يمثل يوميا،والذي
 ׃ مايلي الجزائر في اإلعالمية

  :الصحف-أ

 التي الخبر ثلم العربية باللغة الجزائر في توزع التي النس  أغلبية كانت سنوات 20 منذ
 100.00 تصدر التي الشروق مسحوبةوجريدة نسخة 100.00 إلى 100.00 حوالي تصدر

ن  (06)يوميات ست أن ونجد الجزائرية المكتوبة الصحف اكثر يقرا الجزائري المواطن نسخة،وا 
 في للصحف الكلي السحب من % 75 تغطي الفرنسية باللغة (04)وأربعة العربية باللغة( 02)اثنان
 .الباقية % 25 تتقاسم عناوين ثالثة أن نحي

ن المعربة للصحف يعود السحب من % 60 نسبة فإن العموم وفي  بين من هي البيئة وا 
 والتحقيقات والمنوعات المحلية الصفحات مستوى على الجزائرية الصحافة في المطروحة الموضوعات

 والشواط  البحر وتلوث عيالصنا التلوث لها،ويأتي خاصة صفحات تخصيص عدم من الرغم على
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 والصحة والتصحر والكوارث الصلبة النفايات مشكل ذل  ،يلي الوطنية الصحافة اهتمام طليعة في
 :البيئية الكتابة مجال في تنشط التي الوطنية الصحف من مجموعة إلى نتطرق سوف البيئية،وهنا

 :المعربة الجزائرية الجرائد-1-أ

 هي للبيئة أسبوعية صفحة تخصص التي الجزائر في الوحيدة ليوميةا الصحيفة تعد :الصباح جريدة-*
 على تركز عامة،وهي وعالمية محلية بمواضيع التوزيع والمحدودة النشأة الحديثة الصباح جريدة

 . البيئية التوعية إلى الهادفة المبسطة المعلومات

 جريدة في سنوات الثلث ظهرت التي األسبوعية البيئية الصفحة عنها صدرت :الشروق جريدة-*
 بدأت وهامة، حساسة مواضيع إلى صدورها خالل تطرقت أنها من الرغم على توقفت فقد الشروق
 بعض على الكشف إلى ووصلت الخضراء المساحات على واالعتداء القذرة والمياه المنزلية بالنفايات
 340. الكبيرة البيئية المخالفات

 المحليات صفحة في بالبيئة المتعلقة المواضيع لبأغ تنشر الجريدة هذه أن فنجد حاليا أما
 نذكر ذل  عن المحليون،وكمثال السكان منها يعاني التي البيئية المشاكل عن تتحدث هي العموم وفي

 .2009 لسنة 2793 العدد ضمن وهذا الوحل في بجاية بلدية غرق مشكل عن يتحدث الذي المقال

 األكثر الخبروهي جريدة لنا تبرز بالعربية الصادرة ريةالجزائ الصحف بين من هي : الخبر جريدة-*
 المحرر يتوالها التي والتحقيقات األخبار خالل من البيئة لمواضيع المتواصلة بتغطيتها وانتشار شعبية

 كالي كريم البيئي المحرر قام إذ الخبر جريدة في يوميا موضوعا تكون البيئة وتكاد المتخصص
 من المرجان وسرقة السفن المعالجة،وفضالت غير الصرف بمياه الساحل تلوث عن ميدانية بتحقيقات
 الجمعيات من تأتي المحلية معلوماته معظم أن" كآلي ويقول الغابية الثروة واستنزاف القالة منطقة
 تغطي التحقيقات جانب والى األنترنت ومواقع األجنبية المجالت،والوكاالت من والخارجية البيئية
 . البيئة وزارة نشاطات مكثف بشكل الجريدة

 الرسوم ،وكذا العميقة الجزائر صفحة في البيئة أخبار تكتب الجريدة فإن الراهن الوقت وفي
 الشريف:عنوان تحت مقال نورد البيئية مقاالتها عن الجريدة،وكمثال في صفحة آخر في الكاريكاتورية

 بتاري  الصادر 5640 العدد ضمن هذا،و  "الوطنية الوحدة تهدد الوطني الساحل اختالالت –رحماني
                                                           

 القاهرة ،2006نزفمبر 28-27، المستدامة والتنمية للبيئة األول العربي ،الملتق  لعربيةا اإلعالم سائلو في البيئة تقرير،نعب نجيب340 
 .28،ص
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 ضمن وهذا" بالعاصمة غدا سيارات بال يوم" عنوان تحت جاء الذي آخر مقال ،وفي 2009 ماي19
 .2009 ماي 21 الخميس يوم الصادر 5643 العدد

 عنها صدر الذي المقال خالل من البيئة وزارة نشاطات عالجت الجريدة هذه :الحوار جريدة
 الوطنية الحملة:يدعو رحماني الشريف  "بعنوان كان والذي639  العدد في 2009 أفريل 27 يوم

 2009 ماي 3 في آخر ومقال "والطفل للطبيعة مزدوجة هدية وشجرة مدرسة "البيئية التربية لتثمين
لى رحماني الشريف" عنوان تحت جاء والذي  ." القطاع مشاريع تسطير في جديد منه  تبني يدعوا 

 :الفرنسية باللغة ةالصادر  الصحف -2-أ

 لقضايا معمقة بتغطية بالفرنسية تصدر التي El Watan الوطن صحيفة تتميز :الوطن جريدة -*
 تهتم التي الجزائرية الجرائد بين من ،وهي الدولية والمؤتمرات بالمعاهدات المرتبطة تل  خاصة البيئة
 تناول مقال نجد المقاالت نبي ومن. لها أسبوعية صفحة تخصص نجدها لذا البيئة بمواضع كثيرا

 .األخضر السد مشروع

 :الجزائرية اإلذاعة-2

 حيث والمحلية الوطنية اإلذاعات مختلف فيها بما اإلعالم وسائل الوزاري المشروع شمل ولقد
 من بشيء اإلذاعة تتمتع ،حيث البيئة على فحواها أركان أو اإلذاعية الحصص من إعداد خصص
 اإلذاعات من بشبكات التغطية في نوعية قفزة الجزائر تعي  ،إذ341مواضيعال معالجة في النبرة حرية

 مشاركة لضمان هامة أداة تصبح وبهذا الوطني التراب عبر % 95 من أكثر إلى يصل المحلية
 اإلذاعة فإن ذل  على عالوة البيئة، مجال في الوزارة تنظمها التي التحسيسية الحمالت في المواطنين
 العديد بث أهمية تكمن السيارات،وهنا وسائقي البيوت في الماكثات النساء فئة رفط من بكثرة متابعة
 .(األلعاب -الخاصة اإلذاعة برام  ) التظاهرات كل وتغطية المحلية اإلذاعات عبر الرسائل من

 المستويين على الجزائر في بالبيئة متخصصان إذاعيان برنامجان ظهر 1999 عام ومنذ
 مدته والمحيط البيئة بعنوان برنامجا "ملحة احمد" قدم األولى الوطنية القناة ففي والوطني، المحلي
 والمياه الشواط  تلوث منها مهمة ملفات البرنام  فتح الظهروقد بعد يذاع دقيقة،وكان خمسون
 التلفزيون إلى ملحة احمد انتقل البرنام  توقف الصرف،وبعد ومياه والتصحر الصلبة بالنفايات

                                                           
 .29-28ص ، ذكره سبق مرجع ، صعب نجيب .341
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 يالفالح لرفيقا فقرة البهجة إذاعة في حاليا ينشط كما يومية زراعية إرشادات فقرة قدملي الجزائري
 .فالحية إرشادات فقرة وينشط صباحيات برنام  في الجزائري التلفزيون في عمله إلى باإلضافة

 في المحلية القناة على "الشرع فتيحة "وتقدمه تعده الذي الثاني اإلذاعي البرنام  أما 
 وخمسون خمس د55 مدتها مسموعة مجلة شكل على فهو األخضر العالم بعنوان لجزائريا الجنوب
 أسبوعي برنام  مؤخرا الشرع فتيحة وتحولت والرسائل ولمنوعات والتحقيقات األخبار فقرات تحوي دقيقة
 . البيئة رهانات عنوان تحت األولى القناة تذيعه الوطني المستوى على متخصص بيئي

 بعنوان ناجح أسبوعي برنام  بث في الجزائرية الثقافية اإلذاعة بدأت 2004 سنة من وبداية
 والتنوع المحميات على يركز داسة الدين بدر يقدمه الذي البرنام  أحد كل مساء والحياة البيئة

 . بيئية علمية ومعلومات ومقابالت وتحقيقات أخبار وفيه الصناعي والتلوث البيولوجي

 أجل من عام 2011 " شعار تحت تحسيسية حملة مؤخرا زائريةالج اإلذاعة نظمت وقد
 المتدخلة والجمعيات المنظمات الهيئات، المؤسسات، بين من الشركاء مختلف مع بالتعاون وذل "البيئة
 بالمركز الجزائرية اإلذاعة عن صدر بيان حسب التظاهرة هذه انطالق إعطاء البيئة،وتم مجال في

 في تنشط التي والجمعيات والهيئات الدولة مؤسسات تمثل شخصيات ربحضو  مسعودي عيسى الثقافي
 الجهود كل بتعبئة الحملة هذه خالل من وشركاؤها الجزائرية اإلذاعة البيئة،وتلتزم حماية مجال

 العملي الصعيدين على الفاعل للتحر  نموذجا 2011 سنة تكون أن أجل من الممكنة والوسائل
 342. البيئة على المحافظة سبيل في والتحسيسي

 تحسيس أجل من البيئي المجال في متخصصة إطارات باستضافة البهجة إذاعة قامت كما
 من وغيرها الجزائرية األولى القناة إلى باإلضافة عليه، المحافظة وكيفية البيئي الثراء بهذا المواطنين
  . 2008البيئي التسويق برنام  في أساسيا دوار لعبت التي اإلذاعات

 

 االتصال وسائل استغالل خالل من البيئي الوعي بنشر المقصودة المجتمعية الفئات أن حيث
 :كمايلي هي البيئي

                                                           
 عل   يوم ، الجزائرية وطنية ال اإلذاعة ، الخير صباح برنامج في فالحية إرشادا  فقرة ومقدم فالحي مهند  ، ملحة أحمد السيد مع مقابلة342

 .وال الز بعد   13:30ساعةال
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 المجتمع كل إفراد بين البيئي والحس الوعي لنشر االتصالية بالعملية المعنية الفئات

 .بالمنزل والماكثة العاملة: المرأة -

 .األطوار كلب والمدرسون والمسجد وبالمدرسة بالروضة الطفل -

  . الرعاة– الصيادون – السائقون – العمال– المزارعون: النوعي الجمهور -

 .والمتوسطة الصغيرة االستثمارية المشروعات أصحاب-

 .الدينيون األئمة - ذاتهم بحد اإلعالميون-

 .البلديةوالشعبية: المحلية المجالس أعضاء -

 .(السياحة – الصناعة –الزراعة ) التمجا في المتوسطة االستثمارية المشروعات أصحاب-

 على الكيميائية المعالجات خطر حول) الزراعيون المرشدون -األطباء: نوعى تأثير ذات فئات -
 .التخصصات بكل والباحثون(والبيئة المستهل  صحة

 

 

 

  :الجزائري التلفزيون -4

 كبيرة قدرة تمل  التي يدةالوح االتصالية الوسيلة لكونه شعبية األكثر الوسيلة التلفزيون يعد
 لتمرير الوسيلة هذه تفضل البيئة وزارة يجعل مما والصورة بالصوت المعاني وتوضيح التأثير على

 .البيئية المواضيع شتى في والمختلفة المنوعة رسائلها

 لمناقشة المرات، من العديد في والبيئة المائية الموارد وزير استضافة تم فقد اإلطار هذا في
 استدعاء إلى باإلضافة البيئية، والمشاريع المواضيع من مجموعة حول واستفسارات توضيحات موتقدي
 كحصة الجزائري التلفزيون يبثها التي البيئية والحصص البرام  في الوزارة ومسؤولي إطارات بعض

 من لمناقشةوا بالتحليل الجزائر منها تعاني التي المحلية البيئية المواضيع بعض تتناول التي"بيئتنا"
طارات ومسؤولين البيئة في مختصين جامعيين، وأساتذة باحثين طرف  .القطاع في وا 
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 وتوعوي تحسيسي طابع ذات االشهارية الحمالت بعض يبث التلفزيون أن نجد هذا إلى إضافة-
 لبعض وفقدان متنقلة وأمراض أوبئة من المحيط، تفاقموتدهور عن تنجم التي واألضرار البيئة بمشاكل
 كقطار: البيئية والنشاطات الحمالت لبعض التشهير إلى باإلضافة المهمة، والحيوانية النباتية األجناس
 .والعالمية الوطنية البيئية التظاهرات الحضرية، النفايات مشاكل دنيا، حديقة دنيا، دار البيئة،

 بالمشاكل الصلة ذات المواضيع يهتم والمجتمع البيئة بعنوان البيئة حول برنامجا يخصص كما-
 يوجدون الذين المواطنين واستجواب الميدانية التحقيقات خالل من المواطنين على وتأثيرها البيئية

 حياة لوجود السامحة المعيشية الظروف تغييب إلى تؤدى والتي المختلفة المشكالت هذه فيواجهة
 نموذجين وجود إلى لالمجا هذا في التحليل يشير إذ343مناسبة، وبيئية صحية شروط وفق طبيعية
 :الجزائري التلفزيون في البيئية البرام  خريطة على يسيطر رئيسيين

 :األول النموذج -*

 يصاحبه ما وغالبا البيئية والنكبات باألزمات المرتبط المؤقت الموسمي االهتمام على يعتمد
 وتحاشي البيئية األحداث في الصارخة بالجوانب واالكتفاء اإلشارة على القائم اإلعالمية التغطية نمط

 اإلعالمي االهتمام انتهاء على عالوة السطحية والمعالجة التمويل إلى الميل مع األسباب إلى اإلشارة
 للمشكالت تتعرض ال والمتعجلة المبتورة المعالجة وهذه متابعته على الحرص وعدم الحدث بانتماء
 الوعي تشويه على عالوة أحيانا ضليلالت إلى يؤدي مما الصحيح، سياقها في البيئية والقضايا

 السوق احتياجات تفرضه لما استجابة كونه عن يزيد ال البيئة بقضايا االهتمام أن نرى البيئي،ومنه
  .اإلعالمية

 التلفزيون قام أين الواد بباب الجزائر فيضانات تغطية نجد االهتمام هذا نماذج بين ومن
 وما وقوعها أثناء بالفيضانات تتعلق مباشرة حية وروأخبارص وعرض القدم كرة مباراة بقطع الجزائري

 . التغطية هذه توقفت حتى المشكلة انتهت إن

 :الثاني النموذج -*

 في سواء القضايا لهذه المتكاملة الجوانب على البيئة بقضايا اإلعالمي االهتمام يعتمد فهو 
 من به تتميز أوفيما " الثقافة -قتصاديةاال -السياسة " األخرى المجتمعية بالقضايا العضوية عالقتها

                                                           
 ذكره سبق مرجع ، ديب أمال السيدة مع مقابلة343
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 إعالمية ومتابعة بالشمول تتسم إعالمية معالجات يستلزم مما االنقطاع وعدم االستمرارية سمات
 أنماط من نمطين النموذج هذا ويطرح والنكبات األزمات على فقد تقتصر وال منقطعة وغير متصلة
 .النقدي التربوي والنمط يالتعليم النمط وهما البيئية اإلعالمية المعالجة

 ليس البيئة عن الصحيحة المعلومات نشر إن بحيث نوعية رؤية على التعليمي النمط ويرتكز
 النمط أما الحقوق، هذه على المترتبة والمسؤوليات البيئية بحقوقه الجمهور توعية من البد بل كافيا

 تقييم عملية في الجمهور إشرا  بمحاولة اهتمامه السابق النمط إلى يضيف فهو النقدي التربوي
  .تطويره أو تعديلها في المتلقي يهم بحيث اإلعالم تنشرهاوتذيعهاوسائل التي البيئية الموضوعات

 البيئة" حصةو"والمجتمع البيئة" حصة النمط هذا مثل في اإلعالمية المعالجات بين من ونجد
 .اإلنسان بحياة ارتباطاتها يف البيئة بقضايا تعنى شهريتان نصف حصتان ،وهما" واإلنسان

  :ومصادرها الجزائري التلفزيون في البيئة التوعية سالسل يبين(: 80) جدول-

 الزمنية المدة بثها تاريخ السلسلة عنوان المديريات
 والتربية والوعي االتصال مديرية
 البيئية

 ثا 36دو4 2003 مارس-فيفري دنيا قطار

 والتربية والوعي االتصال مديرية
 لبيئيةا

 دقائق3 2003 ماي المحيط تلوث

 والتربية والوعي االتصال مديرية
 البيئية

 ثا50دو2 2003 أوت البحر تلوث

 والوسط البيولوجي التنوع مديرية
 الطبيعي

 ثا50دو2 2004 مارس الطبيعة على المحافظة

 والتربية والوعي االتصال مديرية
 البيئية

 ثا5دو3 2004 جويلية والتلوث اللعب

 والدراسات التخطيط مصلحة
 

 ثا13دو2 2004 أوت األوزون طبقة

 والوسط البيولوجي التنوع مديرية
 الطبيعي

 ثا 46دو3 2005 افريل البيولوجي التنوع

 دقائق4 2005 ماي السوداء األكياس والدراسات التخطيط مديرية
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 وتضمن معطيات عدة تبرر مفاهيم عدة في ونقلها البيئية الرسائل توظيف يستلزم سبق مما-
 الدعم تقدم التي الفضائيات من واالستفادة الوطنية القنوات تأثير عن التغاضي يمكننا ال االنسياق،إذ

 :محاور عدة على العمل خالل من رسائلنا، لمصداقية والبعد الالزم

 .الجزائرية الوطنية الرسائل-

 .المتوسط األبيض البحر منطقة رسائل-

 .اإلنساني الطابع ذات الشاملة الرسائل-

 :الحديثة اإلعالم وتكنولوجيات االتصال وسائل/ب

 : )division élét  ( المعلومات بن -1

 بطريقة بالمؤسسة الخاصة والصور البرام  بث خالله من يتم تلفزيوني جهاز عن عبارة هو
 حيث والتحسيس اإلعالم في المتطورة الوسيلة هذه على والبيئة المائية الموارد وزارة وتحتوي ورقمية آلية

 الوسيلة هذه أن الحظنا الوزارة على ترددنا وأثناء الوزارة بناية طوابق من طابق كل مدخل في نجدها
 حول نشاطا التنظيمي الهيكل ومهامها بالوزارة تعريفية مواضيع الدراسات وثائقية األفالم من العديد تبث
رشادات ونصائح والنباتات الحيوانات حياة  مواعيد اشهارية،وكذل  ومضات بالعمل خاصة ريروتقا وا 

 .والندوات االجتماعات

 من ( الموظفين ) الداخلي للجمهور موجهة ،وهي 2003 عام منذ الوسيلة هذه تفعيل تم لقد
 بضرورة والتحسيس لإلعالم ( الزوار ) الخارجي للجمهور موجهة انها كما ، والتذكير اإلعالم اجل

  344.البيئة حماية

 مختلف أوساط في ملحوظا تطورا النقال الهاتف استخدام يعرف: (النصية الرسائل ) النقال تفالها-2
 الفعالية لخصوصية نظرا والمتلقين المرسلين بين مثالي وسط يمثل أصبح المجتمع،بحيث فئات

 قبل يشترط لكن اإلعالن، تأثير لضمان وبامتياز المثلى األداة المباشر،فهو االتصال في والسرعة
 اإلعالم وزارة مع بالتنسيق البيئة وزارة تقوم وجدية،حيث أولية دراسة يجب الوسيلة هذه استخدام
 المياه حماية بين مواضيعه تتنوع تحسيسي توعوي محتوى عن تعبر للزبائن رسائل ببث واالتصال

                                                           
 .البيئة زارةو  ب د،  10:45الساعة على ،  2012مارس  12مو ي اآللي، لإلعالم الفرعية المديرة ،خديجة أمباركي :السيدة مع مقابلة344
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 على فظةمحا والغاز الكهرباء في لإلقتصاد تدعو وأخرى تبذيرها عدم على والحث استغاللها بترشيد
 345.منها والمتجددة المتجدده غير الموارد

 مبتكرة،ويسههتخدم اتصههال وأسههاليب مختلفههة اختيههاراتو  متعههددة إمكانيههات يقههدم: االنترنههت مواقهع-
 .االلكترونية المواقع مختلف على يقدمها التي المعلومات ومراقبة تصفح في أكثر

 لوزارة الخارجي النشاط حول إعالم توفيرل االلكترونية النشرات لوحة خدمة فتح :األول االختيار-
 مع النقالة، بالهواتف الرسائل وخدمات الواسعة للجمهور الموجه الحالي والبرنام  والبيئة المائية الموارد
 . البيئة حماية على للحث التكنولوجيات هذه استغالل نحو الشباب باتجاه خاصة صفحات إعداد

 اتجاه هنا  أن هنا والمالحظ للشباب االلكتروني الحاسب فيرتو  مدى على يتوقف :الثاني االختيار-
 االلكترونية واللوحاتsmart phone الذكية الهواتف وأجهزة االلكترونية الحواسب امتال  لتزايد

ipadالمجتمع في الفاعلينو -والتالميذ الطلبة– للشباب موجه االلكتروني االتصال آفاق لنا يفتح ،مما 
 هكذا في والديناميكية بالفاعلية يمتازون الذين البيئية الحركات في اشطينون جمعيات من المدني
 .اإلنسان ومستقبل البيئة تخص مواضيع

 مخطط)الجديد لبرنامجها تروج والبيئة المائية الموارد وزارة بواسطتها التي المثلى الطريقة هذه
 -اإلخبارية النشرات -لسياسيةا النصوص )شفافية بكل الحمالت أهداف نشر أجل من،(البيئي التسويق
 .االنترنت مستخدمي طرف من اإلطالع عملية لتسهيل( الصحفية البيانات

 المائيههههة المههههوارد وزارة إليههههها تسههههعى التههههي األهههههداف فههههإن ســــامية طــــوالبي السههههيدة أوردتههههه مهههها وحسههههب-
 :إلى البيئي التسويق وبرنام  استغالل خالل من والبيئة

 وكهههههههل المسهههههههتقبلية وآفاقهههههههها ومشهههههههاريعها بإنجازتهههههههها موظفيهههههههها والبيئهههههههة يهههههههةالمائ المهههههههوارد وزارة تعريهههههههف-
 فهي ووظفتهه موقعهه حسهب كهل بههم المنوطهة األدوار لعهب مهن المهوظفين لتمكهين المسهتجداتوهذا

 .المنتهجة الوزارة إلستراتيجية والجيد الحسن األداء أجل التنظيمي،من الهيكل

 .القطاع ومشاريع  برنام مخطط إعداد في الموظفين جميع اشترا -

 :في المتمثلة الوزارة هياكل أنشطة بين الكامل التنسيق تحقيق-
                                                           

 . البيئة زارةو ب البئي التحسيسو  عيةو الت صلحةم/ حورية شاطر بن السيدة مع مقايلة345
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 . المركزية المديريات -

 .الفرعية المديريات -

 346.الوالئية المديريات- 

 موضوع البيئة موضوع ألن المتخصصة العلمية والمعلومة اإلدارية المعلومة إنتاج إلى يهدف كذل -
 االتصال تحقيق خالل من الوقت وتضييع الشائعات انتشار أمام ألبوابا جميع غلق لمحاولة تقني

 .الرسمي

 بذل  فهي والمعالجة، والتبلي  اإلصغاء قنوات من ممكن عدد أكبر ضمان إلى أساسا تهدف حيث-
 سائرة كالجزائر لدولة القاعدية بالتنمية يعنى واستراتيجي حيوي كقطاع للقطاع األساسية الواجهة تعد
 .النمو قطري في

 علههههى الههههوزارة تعمههههل ولهههههذا العههههريض الجمهههههور مههههع وديههههة صههههالت إيجههههاد محاولههههة إلههههى تهههههدف كمهههها-
 داخهههههههل مهههههههن انطالقههههههها معههههههههم تتعامهههههههل الهههههههذين األطهههههههراف مختلهههههههف مهههههههع وطيهههههههدة وديهههههههة عالقهههههههات خلهههههههق

 التنسههههههيق طريههههههق عههههههن والقطاعههههههات الهيئههههههات مختلههههههف مههههههع أي خارجههههههها الموظفههههههون،إلى أي المؤسسههههههة
 إلهههههى جنهههههب والتشهههههار  البيئيهههههة التوعيهههههة برسهههههائل مسهههههتهدف كجمههههههور لمهههههواطنينوا المشهههههتر  والتعهههههاون

  .347الوطن واليات عبر والمتواجدة وحمايتها البيئة بأمور المهتمة الجمعيات مع جنب

 فههههههي تامهههههها إشههههههراكا اإلعههههههالم ورجههههههال الصههههههحفيين إشههههههرا  دون النجههههههاح يمكنههههههها ال اإلسههههههتراتيجية هههههههذه
 باسهههههتخدام البيئهههههي الهههههوعي لنشهههههر الكبيهههههرة المجههههههودات ذههههههه رغهههههم الجمهههههاعي البيئهههههي التحسهههههيس مجههههههود

 تكوينهههههههات مهههههههن يسهههههههتفيدوا لهههههههم الجزائهههههههر فهههههههي الصهههههههحفيين بهههههههأن القهههههههول يجهههههههب فإنهههههههه البيئهههههههي االتصهههههههال
 أوخههههههالل الجههههههامعي، مشههههههوارهم خههههههالل ذلهههههه  أكههههههان سههههههواء البيئههههههي المجههههههال فههههههي قبههههههل مههههههن مختصصههههههة

 بهههههين المشهههههتر  التكهههههوين فهههههي اذكرنههههه كمههههها تمثلهههههت الجيهههههدة األعمهههههال بعهههههض باسهههههتثناء المهنيهههههة حيهههههاتهم
دراج األلمانيههههههههة GTZ ومؤسسهههههههة البيئهههههههة وزارة  بههههههههالوزارة العاملهههههههة بإطههههههههارات فقهههههههط خاصههههههههة تكوينهههههههات وا 

 بههههين البيئههههي المجههههال فههههي والمعههههارف الخبههههرات وتبههههادل المشههههتر  التعههههاون إطههههار فههههي ت بعثهههها بإرسههههال
 ههههههالكنو  ةبالبيئههههه قهههههةالمتعل التخصصهههههات مختلهههههف فهههههي السهههههويد سويسهههههرا، فرنسههههها،ألمانيا الهههههدول مختلهههههف

                                                           
 .البيئة زارةو ب ،  11:20الساعة على ،  2012فيفري  20مو ي ،لالتصال الفرعية المديرة سامية، البيو ط :السيدة مع مقابلة346

 .البيئة زارةو ب د، 11:45 الساعة على ، 2012 مارس 20 مو ي ، احمد أعراب :السيد مع مقابلة347
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 الخبههههههههرات واكتسههههههههاب التجربههههههههة خههههههههالل أومههههههههن فقههههههههط الههههههههوزارة بمبههههههههادرة كانههههههههت والتههههههههي جههههههههدا المحههههههههدودة
 348.الشخصية

 : البيئي التسويق عملية في المستعملة شعارات أهم -

 :وڤاللو -1

 الوزارة وڤفلو  هويتها، ويعكس المؤسسة ذاتية عن وڤاللو  يعبر
 كرة بداخله " ب" حرف نع عبارة لغوي عنصرين،عنصر من يتكون
 لها لحرف بأول للبيئة يرمز " ب" الباء فحرف- شكلي عنصر-أرضية
 البحر،الصحة عن يعبر األزرق بالون نصف :نصفين إلى مقسم وهو

 عن يعبر البرتقالي باللون ملون األخر السالم،والنصف والهدوء،
 ونبالل ملونة الخمس القارات تحمل التي األرضية الكرة أما األرض،
شارة الطبيعة على للداللة األخضر  غير فانه لهذا أجمع، العالم مسؤولية البيئة أن إلى واالخضرار،وا 

 .بسهولة معناه فهم يمكن بحيث نشاطها عن ويعبر معقد

 يمكن حيث لها، خارجية أولواجهة باعتباره للوزارة، المميزة الهوية بطاقة بمثابة وڤاللو  يعتبر
– كتيبات-مطويات -رسائل -برقيات -مراسالت ) الرسمية ورسائلها ثائقهاو  على ومالحظته مشاهدته
 (.والبيئة المائية الموارد وزارة) المؤسسة وهدايا وثائقية أفالم – روبرتاجات-مخططات

  :الماسكوت -2

 البلههههد، عههههن أكثههههر ويعبههههر يرمههههز الههههذي الشههههيء عههههن عبههههارة
 فههههههيف معههههههين مجههههههال فههههههي كبيههههههرة بكميههههههات بههههههها المتواجههههههد الشههههههيء أو

 أونبهههههات بحيهههههوان وتشهههههتهر تمتهههههاز دولهههههة كهههههل أن نجهههههد البيئهههههة مجهههههال
 األكثههههههر الحيههههههوان الغزالههههههة تعنههههههي الجزائههههههر ففههههههي بههههههها، يعههههههي  معههههههين
 المائيههههة المههههوارد وزارة فههههأن ،وبههههذل  بههههها شهههههرة وأكثههههر وحيويههههة جمههههاال
 عهههن لتعبهههر دنيههها" كلمهههة تحتهههها والمكتهههوب الغزالهههة اختهههارت والبيئهههة

  .الجزائر في يئةالب بوزارة الخاص الماسكوت
                                                           

 .صباحا بمقر إذاعة الجزائر.11:على الساعة مارس  12م و الفضاء األخضر، يمقدمة برنام  و  مقابلة مع السيدة فتيحة الشرع معدة348
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 يرمز األزرق :مختلفة ألوان أربعة فتحمل الغزالة أما واالستمرار، الحياة عن تعبر دنيا فكلمة 
 لون عن فيعبر األصفر اللون والنباتات،أما واألشجار الطبيعة لون هو األخضر اللون والساحل، للبحر

 في الوزارة تستعملها والتالل،حيث ضاباله التربة، لون وهو البرتقالي اللون والرمال،وأخيرا الصحراء
 صامت بشكل أو البيئة باسم وتتكلم متحر  بشكل التلفزيون، في خاصة اإلشهارية الومضات مختلف
 لالنتباه ملفت كبير بمجسم حاضرة نجدها كما الكتيبات، المطويات، االشهارية، الملصقات في وثابت
  .الوزارة داخل أماكن عدة في موزعة

 :اإلشهاريةّ  والومضات الجدارية الملصقات-

 . المدينة بنظافة متعلقة ملصقات-

 مههههههههع جههههههههوان 5 فههههههههي للبيئههههههههة العههههههههالمي اليههههههههوم فههههههههي خصوصهههههههها بالبيئههههههههة متعلقههههههههة جداريههههههههة ملصههههههههقات-
 349.الشعار

 بضهههههههرورة الجمههههههههور تخاطهههههههب الغزالهههههههة بهههههههدنيا المعروفهههههههة غزالهههههههة تضهههههههم التهههههههي اإلشههههههههارية الومضهههههههة-
 .البيئة على الحفاظ

 علهههههى يبكههههي طفههههل مههههع للبيئههههة وتشههههويهه األسهههههود البالسههههتيكي بههههالكيس المتعلقههههة ةاإلشهههههاري الومضههههة-
  .البيئة حالة

 ألعمههههههال البيئههههههي التههههههروي  عمليههههههة فههههههي والماسههههههكوت اللوقههههههو مههههههن بكههههههل االسههههههتعانة يههههههتم هنهههههها
 الوصههههههية لههههههإلدارة المعنويههههههة الشخصههههههية تمثههههههل ألنههههههها ودوليهههههها ووطنيهههههها ومحليهههههها البيئههههههة وزارة ونشههههههاطات

 .البيئة على

 :البيئة حماية بضرورة المواطنين وتحسيس لتوعية المنجزة الميدانية اطاتنش- ب

 :الورشات و الندوات-1

 المتخصصة الدراسية والورشات الوطنية الندوات من بالعديد والبيئة المائية الموارد وزارة قامت
 التاسع االجتماع خالل العمل مخطط على مصادقتها تبعت التي الورشات بعض بينها من نجد التي
 األساسيين الفاعلين من جملة بحضور البيئية المواضيع بعض ودراسة لشرح اإلفريقية الوزارية للندوة

                                                           

 .اإلقليم،الجزائر تهيئةو  البيئة زارةو  عن 1999 سنة الصادرة1العدد البيئةو  الجرائر مجلة 349
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 ذكر المحض،ويمكن البيئي الطابع الغالب في يأخذ والذي المعال  الموضوع واختصاص مجال في
 :يلي فيما األمثلة بعض

 350.العاصمة الجزائر مستوى على عقدت ،والتي2003 جانفي 20-19: يومي التصحر كورشة -

 الجمعية اعتماد خلفية على 2011 أفريل09 -11األرغان شجرة وتعزيز صون " حول وطنية ندوة-
 إلى الرامية الجهود وتعزيز الوعي لزيادة للغابات دولية سنة 2011 بإعالن قرارا المتحدة لألمم العامة
 .الغابات خارج شجاراأل ذل  في بما الغابات، أنواع جميع وتطوير وحفظ غدارة

 وذل  العالم صحاري والبيئةومؤسسة المائية الموارد وزارة نظمت للغابات، الرابعة السنة من وكجزء-
 " شجرة على والمحافظة لتعزيز دراسية حلقة ، 2011 أفريل 11 إلى 09 في تندوف والية مع بالتعاون
 :عمل الوطنيةورشتي الندوة هذه نظمت ،وقد" األرغان

   :"األرغان شجرة من واإلكثار الحماية  "1" ملع ورشة-

 ضمن األرغان غابات تصنيف في متمثلة عملية، بتوصيات الورشة هذه خرجت حيث
نشاء الحيوية األعضاء وظائف علم في العلمي البحث محور المحمية،وضع المناطق  للبيانات قواعد وا 

 لشجرة التقليدي الخضري اثرالتك طرق على التركيز إلى باإلضافة جغرافية، مرجعية ذات
 تشجيع خالل من الغابات، إلكثار مصنع إلنشاء تدريسية عمل ورشة وتنظيم إعداد األرغان،وكذل 

 .الخضراء المدارس نوادي مع التعاون طرق عن األرغان بحماية المهتمة الجمعيات

   :"األرغان شجرة تطوير " 2"عمل ورشة-

 المحيط في وفوائدها األشجار من النوع هذا وقيمة ورد إلى اإلشارة الورشة هذه في تم حيث
 الصحية الحالة بشأن البحوث تشجيع في انحصرت التي التوصيات من جملة إلى وصوال والطبيعة

نشاء  التعبئة إلى باإلضافة( الزراعيين الفنيين المهندسين،) الخريجين للشباب مشاتل لألرغان،وا 
 العمل في المحرز التقدم عن منتظمة لقاءات موارد،وتنظيم من يلزم ما خالل من لمنتجاتها والتسويق
 . الميداني العمل وتعزيز البحثي

 : لألراضي المستدامة والتنمية التنافسية القدرة تطوير مشروع  "حول وطنية ندوة-
                                                           

 .2003 أكت وبر ،)لنيبادا  (إفريقيا في للتنمية الشراكة برنامج في المتضمنة البيئية المبادرة عمل مخطط ، ون ايني أفريكان ، نيباد350
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 بسيدي الفتح رياض فندق ،في 2011سبتمبر 29 الخميس يوم الوطنية الندوة هذه تنظيم تم  
 االقتصادية المؤسسات ورؤساء السياسية الشخصيات من مجموعة وجود في دتعق التيو فرج

 رئيسية أهداف عدة حددت البيئة،وقد مجال في العاملة والوطنية واإلقليمية والدولية والعلمية واألكاديمية
 تنفيذ مع مشروع أي لمراجعة مقترحات وصياغة المشروع نتائ  عرض على ركزت الندوة لهذه

 في األجانب الوطنيين الخبراء بين والتبادل التواصل تعزيز وكذاSNAT اإلقليم لتهيئة نيالوط المخطط
 .البيئة حماية مجال

  :االتفاقيات-2

 مختلف مع الشراكة اتفاقيات من العديد إبرام في والبيئة المائية الموارد وزارة شرعت
 : وزارية دوائر من الوطنيين المتعاملين

 .المدرسي الوسط في البيئية التربية مشروع حول الوطنية والتربية البيئة زارتيو  بين الشراكة اتفاقية-

 فروع جميع في البيئية االهتمامات إدخال حول المهني والتكوين البيئة وزارتي بين الشراكة اتفاقية-
 .المهني التكوين

 للنفايات وايكولوجية ةعقالني إلدارة برنام  إنشاء حول والصحة البيئة وزارتي بين الشراكة اتفاقية -
 .بالقبة منتوري بشير بمستشفى الطبية

 . النظيفة التكنولوجيا تعزيز حول العالمي البيئة صندوق مع الشراكة اتفاقية-

 الموارد وزارة بين شراكة اتفاق إبرام خالل البيئة،من مجال في األجانب المتعاملين مختلف مع كذال -
 بوغزول مدينة لصالح النظيفة التكنولوجيات نقل تعزيز حول عالميال البيئة وصندوق والبيئة المائية

 مجال في الممارسات أفضل تستخدم بوغزول مدينة لجعل طموح مشروع عن عبارة الجديدة،وهو
 .المستدامة الحضرية التنمية

 ييمللتق الفرصة اغتنام هو ،" الكربونية االنبعاثات من الحد لتحقيق متكامل نهج" المعنون المشروع-
 والتخطيط المعمارية والهندسة الممارسات أفضل تقديم أجل من الجديدة بوغزول لمدينة والتخطيط
 مع والتكيف المنا  تغير ضد مكاسب لتحقيق المتاحة الفرص لتعزيز العلمي البحث تشجيع الحضري،

 ويسعى الجزائر حلصال النظيفة التكنولوجيا لنقل المواتية الظروف تطوير إلى باإلضافة الضارة، آثاره
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 التنظيمية األدوات تنفيذ خالل من البيئية والريادة االبتكار إلى المشروع هذا من النهائي الهدف
 .المناسبة والتقنيات

 باريس العالمي المناخي التغير وقمة2012 والدوحة2011دوربان قمة مثل ملتقيات في المشاركة -
2015. 

 :الدراسية واأليام الملتقيات-3

 دراسة طريق عن أي الطرف أحادي في والبيئة المائية الموارد وزارة في الدراسية ياماأل تتم
 الدراسة محل أوالموضوع الظاهرة تناول فيه ويتم المركزية المديريات إحدى من باقتراح ما موضوع
 وزارة نظمت السياق هذا في،القطاع لصالح منه المرجوة بالنتائ  الخروج قصد والمناقشة بالتحليل
 الكبرى األخطار "عنوان تحت العاصمة بالجزائر "الشيراطون نزل" في دراسيا يوما المائيةوالبيئة الموارد
 ." الجزائر تواج  التي

 -كالزالزل ) الجزائر تواجه التي واألخطار للمشاكل الدراسي اليوم هذا في التطرق تم
 المسؤولين طرف من مداخالت لخال من ،وهذا(الصناعية الكوارث-الحرائق-التربة انجراف-التصحر
 والفعالة الكفيلة والخطط والتقنيات الميكانيزمات لبحث البيئة قطاع في الموضوع هذا عن المباشرين

 .ممكنة الخسائر بأقل المخاطر،ومواجهتها هذه من للحد

 المجال هذا في وأساتذة وخبراء بمختصين الموضوع هذا وتحليل مناقشة في االستعانة تم كما
 لتحقيق الرؤى وتصويب الجهود توحيد الجوانب كل من بالموضوع اإلحاطة والتحليل النقا  اءإلثر 

 .النتائ  وأحسن األهداف أفضل

 .2001 ماي في الصناعي والتلوث البيئة ملتقى كان :الصناعي والتلوث البيئة ملتقى -

 األمم بقصر 2003 مبرديس-16 -15في (: النيباد قمة ) المانحة والدول اإلفريقية الدول ملتقى-
قامة القارة مشاكل لدراسة وأوروبية افريقية دول بمشاركة عقد الذي البحري، لصنوبر  بيئية مشاريع وا 
 .مشتركة

 .الصلبة للنفايات المتكامل التسيير ملتقى النفايات، تسيير ملتقى-

 .2005 البيئي الميدان في االقتصادية األدوات حول ملتقى -
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 ماي 8 لجامعة والهندسة العلوم كلية نظمته البيولوجي التنوع حول قالمة ةبجامع دولي ملتقى-
 : التالية المواضيع يعال  ورشات شكل على جرى 2008 ديسمبر شهر من بداية بقالمة1945

 .البيولوجي التنوع:بعنوان األولى الورشة-

 . الحية األصناف على البيئةوالمحافظة علم بين العالقة: بعنوان الثانية الورشة-

 يحيط الذي التدهور على التأكيد مع عليها الرطبةوالمحافظة المناطق تسيير :بعنوان الثاثة الورشة-
 . الحية الفضاءات بهذه

 آفاق اقتراح منه الهدف وزيرا أربعين بمشاركة بالجزائر انعقد : 2008 األفارقة البيئة وزراء مؤتمر -
 الوزراء صادق والتشاور الحوار من يومين وبعد2012 بعد لما المناخية بالتغيرات يتعلق فيما موحدة
 . الجزائر بيان على

 وزارة مع وبالتنسيق البيئة وزارة نظمت اإلقليم، لتهيئة الوطني المخطط ودراسة مناقشة إطار وفي-
 ما حضور البحري الصنوبر األمم بقصر 2011 أفريل 04 يوم وطنية ندوة الريفية والتنمية الفالحة
 .الخواص العموميين والفاعلين المؤسسات،المنظمات الوزارات، مختلف عن مشار  700 يقارب

 لرصد والتشاور التنسيق أطر تحسين إلى الرامية المساعي ضمن الوطنية الندوة هذه تندرج
 إلى باإلضافة لإلقليم المستدامة والتنمية المشاركة على القائم اإلقليم لتهيئة الوطني المخطط وتنفيذ
 التخطيط هذا لتنفيذ الطريق خارطة وتوسيع الوطنية األعمال وبرام  التوجيهية الخطوط متقدي

 :مستوى على ( 2030 ) المقبلة سنة للعشرين الجديد االستراتيجي

 .قطاعي توجيهي مخطط 21-

 .محلية برام  توسيع مخططات 09 -

 .الحضرية للتهيئة توجيهية مخططات 04-

 .لوالياتل المحلية للتهيئة خطة 48 -
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 دائم معرض إقامة وتم القطاعات وزراء مختلف طرف من تدخالت الوطنية الندوة هذه تخلل
 351:يلي ما على ركزت عمل ورشات تنظيم إلى باإلضافة الكبرى، المشاريع لتخطيط

 .اإلقليم استدامة  :1عمل ورشة-

 .اإلقليمي للتوازن ديناميكية خلق  :2عمل ورشة-

 .لألقاليم التنافسية والقدرة للجاذبية المالئمة فالظرو  خلق  :3عمل ورشة-

 .اإلقليمية العدالة تطبيق  :4ملع ورشة-

 .الجهوية،والمحلية القطاعية، المخططات  :5عمل ورشة-

 .اإلقليم لتهيئة الوطني المخطط وتنفيذ متابعة أدوات  :6عمل ورشة-

 للتنوع الدولي باليوم فالاالحت بمناسبة صحفي بيان إعدادوانجاز اإلطار هذا في تم كما-
 سان "بشاط  تنظيمه ،وتم"البحري البيولوجي التنوع" لموضوع ، 2012لسنة خصص والذي البيولوجي

 الدولي باليوم االحتفال خلفيات الصحفي البيان هذا ،تضمن2012 ماي 26 في عنابة بوالية "كلو
 بات ،حيث 1992في بالبرازيل نيروجا بريودي المنعقدة األرض قمة إلى ترجع التي البيولوجي للتنوع

 . 2000 سنة منذ مايوهذا 22 بتاري  سنويا اليوم بهذا يحتفل الدولي المجتمع

 االقتصادية الرهانات ظل في المعال  الموضوع أهمية إلى البيان هذا تطرق كما 
 البحار سيما ،الالبحري البيولوجي والتنوع البحرية البيئية األنظمة تعرفها التي والبيئية واالجتماعية

 بعض تنظيم عن والحديث اإلشارة تم هذا إلى ،إضافة المتوسط األبيض كالبحر المغلقة وشبه المغلقة
 هذه بموضوع المتعلقة التحسيسية والملصقات المطويات وتوزيع البيداغوجية والبرام  النشاطات
 .352 التظاهرة

 على البيئة بقطاع تتعلق دراسية ياموأ ملتقيات بإقامة المائيةوالبيئة الموارد وزارة تقوم-
 والية،هذا48 مستوى على للبيئة الوالئية المديريات مختلف مع بالتنسيق أوالجهوي الوطني المستوى
 لتبادل المختلفة الدول مع والحوار النقا  باب فتح خاللها من يتم التي الدولية الملتقيات إلى باإلضافة

                                                           
 زارةو  ب د،  10:45الساعة على ،  2012سبتمبر  27مو ي ،الطبيعيو  جيو لو البي عو  للتن الفرعية المديرة نادية، فو شن :السيدة مع مقابلة351

 .البيئة

 .البيئة زارةو  بمقر د،  11:35الساعة على ،  2012أفريل  23مو يل االرشيف بمكتب موظفة ارةس شريفي :اآلنسة مع مقابلة352
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 بسبل يتعلق ما وكللها المناسبة الحلول إليجاد والعراقيل كلالمشا عرض خالل من والمعارف الخبرات
 . حمايتها

 مصادقتهاو  العالمي المستوى على والبيئة المائية الموارد وزارة حضور نجد هذا جانب إلى
 دوربان وقمةجوهانسبور  قمة- البيئة حماية حول دولية وبروتوكوالت ومعاهدات اتفاقيات عدة على

 البيولوجي،حماية التنوع البحار،حماية حماية البيولوجي، التنوع بشأن اإلطار قيةاتفا إفريقيا، بجنوب
 مكانة لكسب الدولية والملتقيات التظاهرات في مشاركتها إلى باإلضافة،التصحر الجوي،محاربة المحيط
 .والدولي الوطني العام الرأي أمام صورها وتحسين طيبة وعالقات

 :جالتوالم البيئية التقارير إصدار-4

 :التقارير-4-1

 والتنسيق بالتعاون والبيئة المائية الموارد وزارة تصدر تصدر: رالجزائ في البيئة ومستقبل حالة تقريرا -
 البيئة ومستقبل حالة" حول تقريرا األخرى، الوزارية القطاعات ومختلف الريفية والتنمية الفالحة وزارة مع
 أن بدون مفصلة، بطريقة سنتين،ويعرض كل الدوري رالتقري هذا يصدر2000 سنة منذ"الجزائر في

 الدراسات من عددا ويتضمن الجزائر في للبيئة الحقيقية بالمعطيات استشرافية مقاربة وضع يغفل
طارات مختصين خبراء طرف من المعدة الشاملة  السيد إشراف تحت الحسنة،وهذا اإلرادات ذوي من وا 
 والمادي البشري الدعم بفضل التقرير هذا إنجاز ظروف توفير تمو  والبيئة المائية الموارد وزارة وزير

 األلماني التعاون لديوان والمالية الفنية والمساهمة المستدامة والتنمية للبيئة GTZالوطني للمرصد
 المعنية القطاعات ذوي من الخبراء مجموعة طرف من المنجز البحث خالصة التقرير هذا ويشكل
 :مختلفة أجزاء خمسة من التقرير هذا ويتكون

 التحوالت فيه تمت الذي البيان تحدد التي للدراسة االجتماعية،االقتصادية الخلفية تقديم: األول الجزء-
 .البيئية التغيرات خاللها من تمت التي والظروف للبالد واالجتماعية االقتصادية

 قابليتها بمعنى الطبيعية واردالم هشاشة يبرز للبالد البيئي التدهور بقابلية تذكير :الثاني الجزء-
 .المضرة اإلنسانية لألنشطة حساسيتها طبيعيا،وكذا للتدهور

 األراضي تسيير مجال في وخاصة المتبعة والسياسات البيئة وضعية عن لمحة: الثالث الجزء-
 العذبة المياه البيولوجي،حماية التنوع حماية والصحراوية، الغابية،السهبية الجبلية، المناخية واألنظمة
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 النشاط ومناطق الصناعية المناطق تسيير الشاطئية، والمناطق البحر وتنميته، الساحل على والحفاظ
 353.إل ...المتجددة الطاقات تنمية البيئة، بتدهور المرتبطة األمراض من الوقاية

 حول راراألض تكاليف تقدير خالل من المتبعة للسياسات النقدية اآلثار حول مؤشرات :الرابع الجزء -
 .الطبيعية الثروة على البيئة بتدهور المرتبطة والتكاليف الحياة ونوعية الصحة

 الميادين في وخاصة البيئة ميدان في األخيرة السنوات خالل الكبرى اإلنجازات الخامس الجزء-
 تحليال قريرالت نهاية في نجد البيئية،حيث والتربية والجبائية االقتصادية واألدوات والتنظيمية التشريعية

 .المقبلة للفترة العمل بأولويات المتعلقة التوجهات وكذل  المغطاة للفترة والضعف القوة لنقاط نقديا

 ومختلف بها يقومون التي األعمال كل عن المختلفة المديريات طرف من تقارير إعداد يتم-
 إعداد إلى باإلضافة هذا ة،المعني اإلطارات على وتوزيعها الوزارة تقوم التي والتظاهرات االجتماعات

 أي أو مؤتمر لحضور للخارج كالسفر ما بمهمة التكليف عند وذل  اإلطارات طرف من فردية تقارير
 الوزارة هياكل لمختلف تقديمها هو مجريات حول تقرير إعداد يتم حيث البيئة، مجال في دولية تظاهرة

 .منها لالستفادة

 في البيئة ومستقبل حالة "حول تقريرا سنتين كل تعد والبيئة ماإلقلي تهيئة وزارة أن إلى باإلضافة-
 لإلطالع المديريات مختلف على توزيعه يتم ،2003،2001، 2011،2009،2007،2005 "الجزائر
  .عليه

 تقارير إقامة المستحسن من بل كافية غير تبقى لكنها السنوية التقارير هذه إصدار رغم
 لتحقيقها تسعى أو الوزارة بها قامت التي والمشاريع األعمال مختلف تلخص شهرية أو فصلية صغيرة

 للوصول وقدراتهم فكرهم تنمية وكذا اقتراحات وتقديم للبحث العمال لدى رغبة لخلق وهذا الفترة تل  في
 في التأثير دراسات وضعية حول تقرير :منها أخرى تقارير إعداد تم كما ومجدية جيدة عمل نتائ  إلى
 . ائربالجز  البيئة

 :المجالت-4-2

 صدر األول العدد عددين، في " ايكونيوز " عنوان تحت مجلة والبيئة المائية الموارد وزارة أصدرت-
 العدد أما القطاع ونشاطات مواضيع يتضمن " البيئة أجل من الصحافة "عنوان تحت 2008 أوت في

                                                           
 . 2007الجزائر، البيئةو  اإلقليم تهيئة زارةو  ،الجزائر في البيئة مستقبلو  حالة "لو ح تقرير353
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 مواضيع عدة تناول ،" طبيعةوال البيئة أجل من الصحافة " مجلة من 2008 نوفمبر في صدر الثاني
 :يلي ما منها نذكر مختلفة، عناوين تحت جاءت

 .( رحماني شريف السابق الوزير ) البيئي للتحسيس إستراتيجية أجل من *

 .( بجاوي احمد ) البيئة مسائل في الصحافيين تكوين أهمية *

 .ايكولوجية خسائر بأقل صناعة لتامين آللية واألخطار األثر دراستي *

 .النفايات عقالني تسيير أجل من *

 .التمويل مشكل مواجهة في البيئة مشاريع *

 .أيضا قانونية مسؤولية البيئية *

 وزارة نظمتها التي ،" بالجزائر الصحافيين لفائدة التكوينية الدورة " إطار في صدرت المجلة هذه
 السياحة ومدرسة األوراسي بنزل( ( GTZ األلمانية التقنية المؤسسة مع بالتنسيق والبيئة المائية الموارد

 .رحماني شريف:السيد السابق البيئة وزير رعاية تحت ،( 2008 ماي -فيفري)

 

 تصدر السابق في كان حيث طويلة، فترة منذ المنجزين الوحيدين العددين هذين ويعتبر
 الرؤية وتقريب فالتعري في الوسيلة هذه وأهمية بدور مقارنة جدا ضئيل رقم وهو مجالت عدة الوزارة
 . البيئة حماية مجال في الوزارة وسياسة بنشاط الجزائري أوالمواطن المتعلم الخارجي الجمهور لدى

 ذل  في السبب ويرجع نهائية بصفة مؤخرا البيئية المجالت إصدار عن توقفت أنها إال
 وسائل على تمدتع وأصبحت تغيرت الوزارة إستراتيجية أن ،هو عليها حصلنا التي التقديرات حسب
 354. ونشاطا أفكارها تسويق في المرئية المسموعة، المكتوبة، : أنواعها بمختلف اإلعالم

  :والملصقات المطويات-4

 مطويات تصميم تم الوزارة،كما تنظمها التي والنشاطات المشاريع مختلف حول مطويات عدة أنجزت-
 .(PNAGDES- Algérie)" الخاصة للنفايات الوطني بالمخطط " خاصة وملصقات

                                                           
 .  2008الجزائر، ،البيئة أجل من الصحافة مجلة ،البيئةو  اإلقليم تهيئة زارةو 354
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 للتعريف معلومات ،(الغزالة) الوزارة لماسكوت ، عديدة صور تتضمن "دنيا بدار" خاصة مطويات -
 . (لها التطرق تم)ووظائفها مهامها دنيا، بدار

 .العاصمة الجزائر قلب في خضراء رئة" دنيا حديقة "حول إعالميا مرجعا أيضا نجد كما-

 ووسائل إمكانيات تضمنت355المستقبل جذور  "اإلقليم لتهيئة الوطني المخطط مشروع حول مطوية-
 .منه المتوخاة واألهداف الرؤية المخطط، انجاز

 (المواطنين) الخارجي للجمهور وتوزع تصمم التي والمطويات الملصقات إلى باإلضافة هذا-
 والتوعية سيسالتح إطار في الوزارة تنظمها التي المفتوحة واألبواب والصالونات المعارض هام  على
 .البيئية

 :والكتيبات المطبوعات-5

 المطبوعات من الهائل الكم والبيئة المائية الموارد وزارة مستوى على مالحظته تم مما 
 مختلف بين والتنسيق بالتعاون تمت التي المطبوعات وخاصة البيئة مجال في 2001 منذ المنجزة

 :منها األخرى الوزارية القطاعات

 البيئة وزارتي بين مناصفة وانجازه إعداده تم ،" البيئية التربية في المسجد دور " بعنوان كتاب -1
 :أبواب ثالثة تضمن صفحة، 125 الكتاب صفات عدد بل  واألوقاف، الدينية والشؤون

 في العبادة النحوالتالي، على جاءت فصول ستة إلى قسم اإلسالم، في البيئية التربية :األول الباب-
 الكبرى المحاور البيئية، التربية أهداف اإلسالم، في البيئية التربية ومكانته، المسجد اإلسالم،دور

 .البيئية التربية في اإلسالمي البيئية،والمنه  للتربية

 في اإلمام مكانة :وهي فصول سبع تضمن ،البيئية التربية في اإلمام دور به المعنون :الثاني الباب-
 بها يقوم التي النشاط أنواع مستمر، نشاط البيئية التربية البيئية، تربيةال في اإلمام مرجعية اإلسالم،
 التربية طريق في وعقبات العملي الجانب على التركيز المسجدي، بالجانب المقصودة الشرائح اإلمام،
 .البيئية

                                                           
 .بيئةال زارةو  بمقر د،  11:30الساعة على ،  2012أفريل  03مو ي بدرية، معطار :اآلنسة مع مقابلة355
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 مجال: فصول أربعة تضمن اإلسالم، في البيئية للتربية الكبرى المجاالت عنوان تحت :الثالث الباب -
 .الجمال مجال التكيف، مجال االستغالل، مجال المحافظة،

 والتكوين التعليم معوزارة بالتعاون انجازه تم ،" والطبيعة البيئة نادي دليل" عنوان تحت كتيب -2-
مكانيات شروط النادي، أهداف :محاور عدة تضمن المهنيين،  التوجيهية الخطوط البيئي، النادي وا 
 تقييم الميدانية، الخرجات تنظيم الحصص، تحضير النادي، انطالقة :وأهمها اديالن النشاط لبرنام 

 .المؤسسات في النادي مكانة والنشاطات، الحصص وسيرورة لتحضير عناصر الحصص،

 وزارة بين بالتعاون كتيب وانجاز إعداد تم الهيئات، مختلف بين والتنسيق التعاون إطار وفي
 وهو "البيئية التربية في الكشافة " عنوان تحت الجزائرية اإلسالمية شافةوالك والبيئة المائية الموارد
  :منها نقاط عدة إلى فيه التطرق تم والذي اإلسالمي للكشاف البيداغوجي الدليل

 .قديم تحالف والكشافة البيئة-

 .االيكولوجية المواظبة-

 .للكشافة االيكولوجية األنشطة -

 .البيئي األداء شهادة -

 

 :والصالونات ارضالمع-6

 :يلي ما البيئة وزارة طرف من تنظيمها تم التي المعارض بين من نجد

 . المعارض بقصر 2003 الزهور معرض -

 .2008 سنة بالنعامة القالة لحظيرة االيكولوجي المعرض -

 أيام ثالثة لمدة العاصمة بالجزائر نظم ،والذي( 2009 )للبيئة األلماني الجزائري األول الصالون-
 طرف من تنظيمه تم البيئة،وقد في مختصة ألمانية مؤسسة 60و وطنية مؤسسة 30 حوالي بمشاركة
GTZ ) )للشراكة األلمانية الوكالة مع بالتعاون والصناعة للتجارة األلمانية الجزائرية الغرفة. 
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 22 من فترةال خالل الثقافة وزارة احتضنته ، 2010 البيئة حول األلماني الجزائري الثاني الصالون-
 356 . 2010نوفمبر 24إلى

 باألهمية مقارنة وديمومتها، كثافتها حيث من وناقصة كافية غير المعارض هذه تبقى لكن
 البيئية بالمشاكل لتوعويةاو  التحسيسية العملية في االتصالية الوسائل هذه تلعبه الذي الكبير والدور

 .االيكولوجية والمواطنة البيئي الحس اكتساب إلى بالمواطن للوصول

  :التحسيسية الحمالت-7

 : 2005لصيف الرياضية االلعاب-1

 والشباب البيئة القطاعين بين التعاون عملية أسفرت الشباب تحسيس بأهمية منها وعيا
 الفترة هذه في سنوات، ثالث على موزع موحد برنام  تسطير إلى أشهر 06 من أكثر خالل والرياضة

 مستوى على التلوث ومكافحة البيئة حماية مجال في متخصصة يئةالب شباب نادي 297 تنصيب تم
 واليات ثالث مستوى على 2005 لصيف األولى البيئههية الرياضية األلعاب نظمتوالية،32

 . البيئة خدمة في الرياضة"شعار تحت ،مستغانم ،عنابة الجزائر: ساحليةوهي

 للجمهور البيهئية التربية فهومم ترسي  هو األلعاب هذه تنهظيم من األساسي الهدف وكان
 من التربيهة عشرية( 2014-2005) من العشرية تقررت ،حيث خاصة بصفة الشهباب ولشريحة عامة
 األعهمار مختلف من استثناء بدون المجتمع شرائح جميع التظاهرات هذه مست وقد،مستدامة تنمية أجل

 على االختيار وقع وقد البدنية شاطاتالرياضةوالن سنة 2005 سنة تقررت فههقد ،لهذا والمستويات
 : التالية لألسباب الذكر السهابقة واليات الثالث

 ". رشيد فالح" وشاط "شابي" شاط  هما شاطئين اختيار تم: عنابة والية*

 .كبيرا إقباال والقت"صابالت" شاط  مستوى على بها األلعاب نظمت: مستغانم والية*

 رياضية نشاطات ،وكانت بزرالدة" خلوفي" شاط  مستوى ىعل األلعاب نظمت:  الجزائر والية*
 Tinisse" la marche , Beach hand , Beach: نذكر الرياضات بين ومن األولى بالدرجة

foot ,Beach volley , Jeux déchec ,de table 
                                                           

356 Ministère De L’aménagement Du Territoire Et De L’environnement, enviroalgerie , ibid,p68 
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 من أيضا الكل،ولكن طرف من الرياضة وتطبيق بالبيئة التحسيس":نحو موجه اإلعالن هذا
 وتحسيسية ترويجية رياضية أنشطة مجموعة على العملية تحوي ،" شواطئنا في البهجة خلق أجل
 بالجهود تنادي ضخمة، هيكلة بدون ملوثة، الغير الرياضية األنشطة على كبير بشكل تركز بيئية،
 .للمشاركين الفيزيائية الكبيرة

 السباحة بالشواط ، اصةالخ الطائرة بالكرة بالتحديد مرتبطة نجدها األلعاب هذه برنام  وفي
 :التظاهرة هذه وقود يشكل منتظر ثري برنام  ، البيئي التحسيس أنشطة إلى بالنظر والغوص

 .الوازرة أنشطة مختلف حول اإلعالم-

 .االستحمام ماء تحليل ثبات-

 .الشواط  تنظيف ، النفايات وفرز جمع-

 357البيئة احترام يةأهم فكرة المصطافين لدى ترسي  اجل من ومطويات ملصقات عرض-

 :دنيا قطار مشروع-2

 غربها إلى البالد شرق من دنيا قطار رحلة دامت عربات 04 الربع يضم قطار عن عبارة
 :منه والهدف يةوال 22  ليشمل 2003 مارس 31 إلى 2002أكتوبر 29 من أشهر 4 مدة

 . ملديه المعيشي اإلطار وترقية البيئة على للحفاظ المواطنين وتوعية تحسيس -

 .اإليكولوجية المواطنة لتحقيق البيئية الثقافة وتعميم نشر-

 . الجديدة البيئية السياسات مع للتفاعل المواطنين تهيئة-

 والتوعية التحسيس عملية في نوعها من فريدة سابقة ويعتبر عربات (04)بأربع إرفاقه تم لقد
 البيئة على الحفاظ مسألة أن والبيئة المائية دالموار  وزارة لقناعة تأكيدا انطالقه فكرة جاءت البيئية،وقد

 358. الجميع تعني قضية للمواطنين المعيشي إلطار وترقية
                                                           

مار   12،يوم  للوزارة الرسمي بالمقر ، اإلقليم والبيئة تهيئة بوزارة البيئية  التربية في مكتب مسؤ ول ، تشاشي وحيد السيد مع مقابلة357

 مساءا. 13:30 الساعة على2014

 .البيئة زارةو  بمقر د،  14:30الساعة ،على  2012ماي  24مو ي ، بدرية، معطار :اآلنسة مع ابلةمق358
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 كل تسمية يوضح(: 09) رقم جدول: كمايلي عربة كل خصائص حسب التسميات وجاءت
 359:تجسيده على يعمل الذي البيئي والهدف القطار من عربة

 مهمتها دنيا قطار عربات
 البيئية التربيةو  التحسيس عربة

 
 كتب، يحوي ، : األخضر بالنادي خاص جناح تضم-

 .فيديو أشرطة
 أحسن مسابقة كتنظيم والترفيهية التربوية األلعاب جناح-

 .البيئية الرسومات
  المياه كاقتصاد للمواطنين دروس يقدم جناح -

 البيولوجي التنوع عربة
 

 . واإليكولوجي الثقافي التراث بأهمية التحسيس-
 . الجزائر في البيئية باألنظمة التعريف-
 .فيها تعي  التي والنباتات الحيوانات بأنواع التعريف-

 النظيفة المدينة عربة
 

 الصلبة النفايات لتسيير الوطني مخطط عرض-
 الصناعي التسيير وتقنيات الخطيرة الخاصةوالنفايات

 العقالني
 .الرسكلة ووحدة النفايات لردم نموذج عرض-

 البيئة منتدى عربة
 

 . النفايات معالجة حول الفتات عرض-
 .صافية سماء بشبكة خاص فضاء-
 المتجددة الطاقة إستعمال كيفية تجهيزات عرض-

 من وهذا تم 2008 ماي 21 في" سيارات بدون يوم" شعار تحت العوادم لخطر تحسيسي يوم -2
   .360البيئي التلوث بظاهرة التحسيس أجل

 :2008" البيئة "لمخطط تحسيسية ةحمل أكبر انطالق -3

 المخطط "ضمن وذل  البيئة مجال في انطلقت الجزائر تعرفها تحسيسية حملة أكبر هي
 الطبيعة تجاه البسيطة التصرفات على الضوء يسلط عملي مسعى وهو2008 البيئي للتسويق الجديد

                                                           
مسؤول مصلحة متابعة مشاريع الت  وين البيئي بمركز الت  وينات البيئية )دار دنيا(باب الواد العاصمة  قمر الدين محمديالسيد  مع مقابلة 359

 .2014-05-12بتاري 
 .2003- 3العدد ، إيكو نيوز مجلة ، والبيئة االقليم تهيئة زارة، و360
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 حيث 2008 لسنة للبيئة رينكسفي توهامي نهيدة الجزائرية والبطلة ماجر ربح السابق الدولي الالعب
 .محض ألماني بتمويل إعداده تم الذي الجديد المخطط رافقا أنهما

 بعدة ويستعين وجوانب محاور عدة على يرتكز 2008 البيئة للتسويق الجديد المخطط
 فقط يعتمد ال البيئة لقطاع الجيد التسيير أن اعتبار على الدينية والشؤون كالتربية حساسة قطاعات

نما األموال ورؤوس الستثماراتا على  على تعتمد جوارية سياسات أهم بشكل يستدعي الضخمة،وا 
 . والتحسيس والتوعية والتربية المعلومة

 طرق تبني هي2008 البيئي للتسويق الجديد المخطط عليها يرتكز التي الدعائم أهم ولعل
 نظام من مدرسة ألف 25 من أزيد ستستفيد حيث المدرسة، من بدءا العمر فئات لكل بيداغوجية

 ناد 500 إنشاء إلى باإلضافة بالبيئة الخاصة الكتب ماليين طبع حاليا يجري إذا البيئية التربية
 .الوطن ربوع بمختلف للبيئة دار 39و البيئة حول لإلعالم مركز 50أخضرو

 لمواطنا وتحسيس الوزارة رسالة تبلي  بغية األئمة إقحام تم حيث هام، دور للمساجد كان كما
 في أنواعها بشتى اإلعالم وسائل إدماج جانب إلى الطبيعة تجاه إتباعها الواجب التصرفات بأبسط
 .الميدان في البيئية للنشاطات قراءة أحسن على للحصول التحسيسي المسار

 التي النشاطات أهم يلخص دقائق خمسة لمدة تصويري فيلم عرض تم السياق نفس وفي
 فرنسية اتصال مؤسسة أعدته الذي وهوالفيلم" 2008 البيئة للتسويق الجديد المخطط يتضمنها
 المكتب أن علما المخطط هذا مول الذي "زاد -تي-جي" األلماني الدراسات مكتب مع بالتعاون
 لهذا رصد ولقد 2012 إلى 2001 من يمتد طموح برنام  البيئة،وله مجال في متخصص األلماني
 361.دينار يارمل 14 يفوق مالي مبل  البرنام 

 وزارة شرعت التي والسياسات الكبرى العملية األهداف تحقيق إلى الهام المخطط هذا ويسعى
 استيعاب تحسين بغرض وذل  أوالسياحة بالبيئة يتعلق فيما سواء تطبيقها في اإلقليم وتهيئة البيئة

 هذا إنجاح أجل من دالجهو  كل تضافر ضرورة مع المنبثقة، النشاطات تقييم وتسهيل المسطرة السياسة
 .آنية حملة وال عرضية وال استعراضية عملية وليس مدروس مخطط ضمن يندرج الذي المسعى

                                                           
 2007 ]01االلكتر ونية، المساء ،جريدة " 7002لسنة البيئة لمخطط تحسيسية حملة أكبر -03- انطالق"،أ جميلة361

www.elmassa.com/ar/pdf/2011/03-11.massa.pdf 77،)7099-03-91(،] KO 
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 :رلدة زا و فرج سيدي بمخيم تحسيسية حملة-4

 للتسلية الوطنية الوكالة مع تحسيسية حملة البيئية للتكنولوجيات الوطني المعهد نظم-
 04 ومن2009 جويلية29 إلى 21 من فرج بسيدي لةللوكا صيفيين مخيمين مستوى على والشباب

 أجل من المخيم أطفال لفائدة البيئة حول النشاطات مختلف قدمت أين بزرالدة، 2009أوت 19 إلى
 362.وحمايتها البيئة على الحفاظ في فعاال عنصرا الطفولة من رفيعة،وتجعل حضارية سلوكيات اكتساب

 5 إلى 03 من عنابة في البيئية للتكوينات الوطني المعهد بلق من البيئة الميادين حول تحسيسية أيام-
 . 2010 نوفمبر

 مارس 21إلى 19 من وهذا األشجار لغرس أيام ثالثة بتخصيص للغابات العامة المديرية قامت كما -
2011. 

 :مسابقات وتنظيم البيئية المناسبات إحياء -8

 البيئية التربية مدرسة شمل برنام  تنظيم تم يومال هذا في ، الرطبة للمناطق العالمي اليوم فيفري 2-
 وتهيئة األحياء لتنظيف تطوعية بحمالت والقيام للحدث وتلفزيونية إذاعية وتغطية الحامة في

 . الخضراء المساحات

 بعمليات بار  دنيا في 2012 مارس21 في الوزارة قامت حيث للشجرة العالمي اليوم مارس 21-
عالميين ذتالمي مشاركة مع التشجير  .وا 

 .للماء العالمي اليوم مارس 22-

 .العالم دول جميع تتشاركه له موحد عالمي شعار يتموضع عام كل األرض يوم افريل 23-

 . البيولوجي للتنوع العالمي اليوم ماي 22-

 اليوم هذا لخصائص التطرق فيها يتم عام كل من جوان 05 ل المصادف للبيئة العالمي اليوم -
 والمواطنة الثقافة ترسي  أجل من البيئية والتربية التحسيس وأهمية واإلنساني الحضاري عدهوب العالمي

عدادهم المستقبلية األجيال تكوين أجل من كله البيئية،وهذا  .وحمايتها البيئة على للحفاظ وا 

 .التصحر لمكافحة العالمي اليوم جوان 17-
                                                           

 .ذكره سبق مرجع نعيمة، مصباح آيت :السيدة مع مقابلة362
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 .وزوناأل طبقة عل للمحافظة العالمي اليوم سبتمبر 16 -

 .للشجرة الوطني باليوم االحتفال أكتوبر 25 -

 .المسلحة والنزاعات الحروب في البيئة استغالل من للتحذير العالمي اليوم نوفمبر 26-

 اإلعالن نحو التوجه تم جديدة مبادرة في: األوراق استهال  من التقليل بأهمية التحسيس-9
 االنترنت صفحات على المعلومات واهم الطلبة نقاط يخص فيما والجامعات لإلدارات االلكتروني

 (.05) رقم ملحق ورق صفر نحو شعار تحت المؤسسات ومواقع

 :األخرى والمؤسسات والوزارات والبيئة المائية الموارد وزارة بين وتنسيقية مشتركة نشاطات-ج

 ضافرت وجب لذا وجمعيات، مؤسسات أو كانوا مواطنين الجميع مسؤولية البيئة حماية تعتبر
 بين والتنسيق التعاون فإن هذا من انطالقا البيئة، لحماية إيجابية نتائ  إلى للوصول والتنسيق الجهود
 الدولية المستقبلية والرهانات التحديات تمليها ضرورية حتمية يعتبر بينها فيما الوزارية القطاعات جميع

 حلول إلى الوصول أجل من يويالح القطاع هذا في واالستثمار البيئة بقطاع للنهوض والوطنية
 بين التنسيق من لنماذج التطرق سنحاول وحمايتها،لذا البيئة تدهور من للحد وبناءة هادفة جماعية
 دائرة لكل والصالحيات النشاط في التقاطع نقاط نبرز حتى الجزائر، في الوزارية القطاعات مختلف
 .مثيلتها مع وزارية

 

 

 :الوطنية التربية ووزارة والبيئة المائية الموارد وزارة بين التنسيق مجاالت -1-

 363: المدرسي الوسط في البيئية التربية مشروع -1-1

 وزارة بين به الخاص البروتوكول على التوقيع تم وقد 2002 سنة المشروع هذا انطلق-
 البرام  في يبيئ بعد بإعطاء يرتبط المشروع وهذا الوطنية التربية ووزارة سابقا والبيئة اإلقليم تهيئة

 اجل من وهذا التربوية العملية في البيئية المفاهيم تضمين خالل من ذل  ،ويتم والتعليمية التربوية
                                                           

 ذكره سبق مرجع نعيمة، مصباح آيت :السيدة مع مقابلة363
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 التنمية تفرضه وأساسي مستجد كمطلب ذل  يأتي الجزائري، المجتمع في عامة بيئية ثقافة تكوين
 : الثالثة األطوار يشملو  الجزائر في المستدامة

 .ابتدائية المرحلة-

 .المتوسطة المرحلة-

 364.الثانوية المرحلة-

  :والمربين األساتذة تكوين - أ
 أستاذ 400 إلى 300 حوالي السنة نفس في تكوين تم الوزارتين بين الثنائي المشروع هذا إطار في
 1400 حوالي البيئي المجال في تكوينهم تم الذين األساتذة عدد بل  فقد الحالية الفترة في ،أما
 الذين لألساتذة اإلجمالي بالعدد مقارنته تمت ما إذا كافي غير يبقى العدد هذا أن إال تاذأس 2000الى
 خالل من شيء تحقيق من تمكنتا قد الوزارتين بأن القول بنا تجدر ذل  من بالرغم لكن تكوينهم، يتم لم

 . قليال ذلكولوكان
 والميادين البرام  جميع يف البيئية االنشغاالت أولوية إدارج إلى المسطر البرنام  يتطلع

 البيئية التربية مادة في المعلم دليل من نسخة 1000 إعدادونشر تم الفرع،وقد مختلف في التكوينية
 800 على موزعين تخصص 369 في المعلمين لجميع هام بيداغوجي مرجع بمثابة يكون والذي
 التربية في األولى سالدرو  على متربص 60000 من أكثر تحصل المرحلة هذه في تربوية مؤسسة

 فروع ثالثة إلى ينقسم والذي التكوين برنام  عن اإلعالن تم أخرى جهة ،ومن المستدامة البيئيةوالتنمية
 : يضم والذي جديدة بيئية

 .البيئي التسيير في سامي تقني شهادة -

 .) المائية الثروة على المحافظة( المياه اقتصاد في سامي تقني شهادة -

 . النفايات تسيير في سامي تقني شهادة -

 مؤسسة 22 تجهيز متخصصاوتم تكوينا ومفتشا مكونا خمسون تلقى التأطير مجال وفي
 البيئية التربية أن إلى اإلشارة وتجدر365، للمتربص الميداني التعليم لتدعيم الخاص بالعتاد مختصة

                                                           
 ذكره سبق مرجع ، شاطر بن السيدة مع مقابلة364

365 Tchatchi Ouahid,l’interaction de l’éducation à l’environnement dans le cursus scolaire, formation de 

formateurs mis en oeuvre pédagogique, master, l’université de Nancy,200 5.  
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 في البيئية المفاهيم اجإدر  خالل من تحقق أنها بل متخصص أستاذ وكذا ساعي حجم لديها مادة ليست
 :مثال الوقت نفس في الموجودة المواد

 . المياه تنقية طريقة حول درس الفيزياء لمادة متوسط األولى السنة برنام  يحوي-

 . النفايات عن يتحدث لها السنوي البرنام  ابتدائي الرابعة للسنة المدنية التربية مادة-

 لو ألنه مقصود، األمر وهذا األخرى المواد عن فصلةمن غير مادة البيئية التربية تكون ومنه
 بالبيئة المهتمين والتالميذ األساتذة  :المتخصصين األشخاص في فقط ستحصر المادة هذه فصلت

 لكل وتقدم المواد كل في البيئة ندرج عندما أنه ،إال366
 سيتعرضون األشخاص من عدد أكبر أن سنضمن األساتذة

 . التربوية العملية لهذه

 :للتالميذ تطبيقية خرجات إقامة - ب

 للتالميذ ميدانية خرجات إقامة إلى المشروع هذا يهدف
 تكوين أجل من وهذا الثانوي الطور في يدرسون الذين
 الخرجات بين بيئية،ومن ثقافة وبناء لديهم البيئي الحس
 المشروع نفس وفيبشار، والية زارت التي عباس بني ثانوية مست التي تل  الوزارة بها قامت التي
قامة الخضراء النوادي تعميم إلى الجزائر تسعى  في التالميذ تعليم على تعمل خضراء تخصصات وا 
         . البيئي الميدان

  :بيداغوجية لجان تكوين - ت 
 واحهد ههدف أجهل مهن تعمل الوزارتين بين مشتركة لجان ثالث المشروع هذا إطار في تكوين تم
 على التوقيع تم البيئية،وقد بالمشاكل تهتم االجتماعيين الممثلين لدى ذهنية خلق وهو وأساسي مشتر 

 تصهميم علهى العمهل أجهل مهن ذله  ويهأتي الهوزارتين بهين 2002 أفريهل فهي بهذل  الخهاص البروتوكهول
ن المؤسسهات فهي كلها نشاطات وخلق البيئية التربية يدعم بيداغوجي برنام   البرنهام  ههذا المدرسهية،وا 
 .البيئية الثقافة وترسي  البيئية المعلومات تقديم على يعمل جيالبيداغو 

                                                           
366 Ministère De L'aménagement Du Territoire Et De L'environnement, ibid , p 207-208 

 لتنظيف تطوعية ميدانية خرجة في تالميذ (:04)صورة
 البيئة
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 الغابة، الماء، الهواء، : التالية المفاهيم حول بيداغوجية وسائل تكوين إلى يهدف كما  
 أجل من والسياسية الوطنية اإلرادة عن العمل هذا ويكشف الصناعة،الضوضاء نفايات،الطاقة، الطبيعة
 113 المشروع هذا ويمس الطبيعية والموارد البيئة على والحفاظ بالبيئة تمته مستدامة تنمية تحقيق
 :يلي كما مصنفة جزائرية تربوية مؤسسة

 .ابتدائية مدرسة 71 -

 . متوسطة 39-

 .وطنية الياتو  (07)سبعة عبر وذل  ثانوية 31-

 : يلي فيما الثالثة اللجان هذه بصياغتها قامت التي البيداغوجية الوسائل وتتمثل

 . البيئية التربية في المربي دليل-

 . الخضراء النوادي دليل-

 . األخضر النادي في االنخراط دفتر-

 .التلميذ ميثاق-

 . البيئية النشاطات كراسات-

 للتالميهذ كراسهات بصهياغة تههتم المتوسهطة للتربيهة البيداغوجيهة اللجنهة نجهد المثهال سهبيل وعلهى
 وكتيب والمستويات األرقام مع نظري بيداغوجي كتيب وصياغة نوالمنشطي لألساتذة بيداغوجية وملفات
 كتيب باختبار الثانوي بالتدريس الخاصة البيداغوجية اللجنة تقوم ،كما األرقام مع تطبيقي ميداني آخر

 كهل تعهرض أن اللجهان ههذه وتسهتطيع367مسهتقبلية ميدانيهة أرقهام شهبه علهى يحهوي ميهداني وآخهر نظهري
 . لعملها ةالمهم والملفات الوسائل

 يهتم البيئهي النظهام علهى للحفهاظ األفهراد وتكوين البيئية بالتربية الخاص األول المخطط هذا وفي
 أن شهأنه مهن البيداغوجي،وههذا المجهال فهي المباشهر الغيهر والتكهوين بالتحسهيس الخاصهة المعهايير جمهع
   .368البيئة حماية تجاه األفعال وردود المواقف اتخاذ على األفراد يشجع

                                                           
  .ذكره سبق مرجع ، شاطر بن السيدة مع مقابلة367

368 - Mnistère de l'aménagement du territoire et de l'environnement, ibid , 207-208. 
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 تم التي المستدامة التنمية أجل من البيئية التربية حقيبة في تحليلية بدارسة نقوم سوف الصدد هذا فيو 
 نتطرق ذل  قبل لكن الوزارتين بين المشتركة البيداغوجية اللجان بواسطة الوزارتين بين بالتعاون انجازها

 .األخيرة هذه اجلها من جاءت التي الخضراء النوادي إلى
 السيما أخضر نادي 2500 حوالي بتجهيز 2002 منذ الوطنية التربية وزارة قامت 
 في البيئية التربية تعميم على التأكيد تم كما البستنة، وأدوات البصري والسمعي اآللي اإلعالم بتجهيزات
 5000 على زيادة أخضر نادي 2500 بتجهيز قريب عما سنقوم ذل  اجل ومن المدرسي الوسط
 369".2019-2015 الخماسي البرنام  طارإ في ستتم التي أخرى

 :( 2007 )المستدامة التنمية أجل من البيئية التربية حقيبة-1

 في واسع،وذل  نطاق على عملية انطالقة أجل من تحديا البيداغوجية الحقيبة هذه تعتبر 
 هاتان قررت حيث الوطنية، والتربية البيئة وزارتي بين 2002 أفريل02 يوم المبرمة التفاقية إطار

 ضمن المبادرة هذه رج تند حيث الدراسي، المسار مجمل في البيئية التربية وتطوير إدماج الوزارتان
 تحتوي االتفاقية،وهي هذه ضمن لها الثالثة الطبعة 2007 طبعة الحالية،تعد المدرسة تفتح سياسة
 :هما معنويين كمرجعين يعتبران ملفين على بداخلها

 .البيئية يةالترب في المربي أدلة ملف -أ

 .المدرسي األخضر النادي حقيبة وملف  -ب
 

 :البيئية التربية في المربي أدلة ملف-أ

 أن يستطيع بحيث واحد، مصنف في جمعت أدلة عن البيئية التربية في المربي أدلة تعبر
 ثةثال نجد ،وهنا التعليم مراحل مختلف في المواد بين فيما تشاور بإجراء ويقومون المعلمون إليه يرجع
 :أدلة

 (. االبتدائي التعليم ) البيئية التربية في المربي أدلة-1 

 (. المتوسط التعليم ) البيئية التربية في المربي أدلة -2
                                                           

 البيئية يناتو التك مركز في االتصال لةو  مسؤو  المدارس ىو مست على ءار الخض اديو الن بتنصيب المكلفة ،زو  بعز حكيمة السيدة مع مقابلة 369
 .العاصمة ادو ال بباب ،)دنيا دار(
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 أربعة على األدلة هذه من دليل كل يحوي بحيث (الثانوي التعليم ) البيئية التربية في المربي أدلة -3
 :كاألتي ومعنونة فصول

 بالتربية المتعلقة والرهانات التحديات المفاهيم، تلخيص في تم حيث مدخلين ءجز  هو :األول الفصل-
 .البيئية

 .الحالية المناه  في المطبقة والمنهجية الراهن الوضع يصف :الثاني الفصل-

 .إتباعه الواجب بالمسعى متعلق :الثالث الفصل-

 الزالزل، النفايات، الماء، ) مواضيع حول محورية تقنية مذكرات اقتراح فيه تم :الرابع الفصل-
 (. الحرائق

 حول التربوية األعمال لتنمية ضرورية الحقيبة هذه تعتبر :المدرسي األخضر النادي حقيبة ملف:-ب
 :يلي ما على المدرسية،وتحتوي التعليمية المؤسسات في البيئة

 الميثاق للمعلم، ضيرالتح بطاقات المدرسي، األخضر النادي في المنشط للمعلم، البيداغوجي الدليل -
 .للمنخرط الميدان البيئي،ودفتر المدرسي

 حول االبتدائية للمرحلة المدرسي األخضر النادي مستوى على المقترحة األنشطة وتتركز
 للمستوى قدمت التي تل  أما واالكتشاف، اإلعجاب حول والترفيهية الجسدية الحسية، المقاربات
 بذاتهم التكفل كيفية الشباب تعلم خالل من المثمن، اعيالجم العمل على تساعد فهي اإلكمالي
 .بأنفسهم وتسييرها

 العالقات تبدو فهنال  الثانوي، المستوى لتالميذ بالنسبة أما 
 مكانتهم تبوؤوا فالشباب والبيئة والمواطنين القرار أصحاب من المعقدة

 يايوم وسلوكياتهم حركاتهم مسؤولية يواجهون كيف ويتعلمون كمواطنين
  .مهنتهم الختيار يستعدون

 أمثلة لكنها بحذافيرها، لتطبق تأتي لم الموضوعة األنشطة إن
 منهجية إلى تشير معالم فهي معين مكان وفي معينة فترة في أنجزت
 يراه الذي والمسعى مشروعه يبتكر أن أخضر نادي كل فعلى للتطبيق

صورة)05(: لتالميذ بمدرسة يقومون 
 ايةحم لمبدأ تجسيد األشجار بغرس

.المدرسي الوسط في البيئة  
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 ومنه مكتسباته مبادرتهاويقاسمها من يستفيدل أخرى خضراء نوادي مع عالقات يربط يبدعو وأن مناسبا
 متواجد هو التي البيئة متطلبات حسب أوالمشروع الموضوع يختار أن مدرسي أخضر نادي لكل ينم 
 370. األخيرة هذه تواجهها التي البيئية اإلشكاليات فيها

 هدية شجرة مدرسة طفل"  عملية ضمن غرسة 5400000إنجاز 2010 في تم المجال هذا في-
 تلميذ 70000 ، معنية مؤسسة 8000 له اإلجمالي الهدف من %70تمثل "والطبيعة للطفولة زدوجةم

 .التالميذ لفائدة أخصائيين طرف من مداخلة 1140و مشار  أخضر نادي 1352 مشار ،

 في الشركاء أهم وكذل  منها المتوخاة واألهداف كنشاطات المسطرة البرام  أهم يوضح (:10) الجدول
 :كمايلي هدف كل حسب والتوعية تحسيسيال عملية

 التمويل الشري  القطاع الرائد القطاع المنتظرة األهداف البرنامج عنوان
 طفل، » عملية-

 ،شجرة، مدرسة
 مزدوجة هدية

 والطبيعة للطفولة
 

 الصغار المدارس تالميذ وتوعية حشد
 على المحافظة في الشجرة أهمية على

 وتدهور التصحر ومكافحة الطبيعة
 والتحول البيولوجي والتنوع األراضي
 المناخي

 ر,ت,ف,و الوطنية التربية
 المقروء اإلعالم

 والمكتوب
 الخضراء النوادي

SMA 

 من مكفول
 الدولة طرف

 اتصال برنام -
 وتحسيس

 

 جهود وتنويع وتكثيف مواصلة
 فيم السيما الشاملة والتوعية االتصال
 انتخاب المحلية، بالسلطات يتعلق
 والمواطنين والمدارس جمعياتوال ممثل

MADR, MC, MICL 
 مساجد ,إعالم
 جمعيات ,إذاعة
 خاص قطاع

Etat 

 آليات تنفيذ-
 المكتسبات لتعزيز

 من والمنتجات
 البحوث

 في فعالية أكثر بشكل المساهمة
 والحد األراضي تدهور ضد المكافحة

 للتصحر الكبرى األخطار تأثير من

MESRS MF A trouver 

 آليات وضع-
 وتقويم متابعة

 المركزية

 ،SNQDRR مثل أجهزة استغالل
SIPSRR  الطبوغرافية األعمالو 
 الكفاءات إسهام الموجودة، الرقمية
 على استعمال والخارجية، الوطنية
 عبر المتاحة اإلمكانيات وجه أكمل

 للمعلوماتية، الجديدة التكنولوجيات
 .االصطناعية األقمار وصور االتصال

MADR ASAL  
Autre 

A trouver 

                                                           

 .ذكره سبق مرجع نعيمة، مصباح آيت :السيدة مع مقابلة370 
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 :تعليق-

 2010سبتمبر 13 للغابات العامة المديرية طرف من الشراكة أو المبادرة هذه أطلقت-
 الصغار المدارس تالميذ حشد ،تم للتوعية تعليمية عملية الوطنية والتربية البيئة وزارة مع بالتنسيق

 والتنوع األراضي تدهور ،التصحر مكافحة الطبيعة، على المحافظة في الشجرة أهمية لمدى وتحسيسهم
 8 لغرس الوصول اجل من المدارس تالميذ قبل من والمتابعة الزراعة تشمل المنا  وتغير البيولوجي
 .غرسة ماليين

  :المهنيين والتعليم التكوين ووزارة والبيئة المائية الموارد وزارة بين التنسيق مجال-1-2

 في شرع الدراسية، المراحل جميع في لبيئيةا التربية إدماج عملية غرار على السياق هذا في
 فروع جميع في البيئية االهتمامات إدخال أجل من المهنيين والتكوين التعليم وزارة مع مماثل عمل

 تستخدم نسخة 1000 وطبعت" البيئية للتربية " كنموذج للتعليم دليل إعداد تم المهني،وقد التكوين
 .المهني للتكوين مؤسسة 800 في اختصاص 369 معلمي لجميع بيداغوجي كسند

 للتربية األساسية المعارف من متربص 6000 استفاد العمل، تقدم من المرحلة هذه وفي
 الجماعات الدولة، مؤسسات وتسيير التدخل تدعيم وبهدف أخرى جهة المستدامة،ومن والتنمية البيئية
 المنزلية النفايات تسيير ببرنام  طةالمرتب البرام  انجاز أجل من االقتصاديين والمتعاملين المحلية

 طرفوزارة من اعد الذي عامة، بصفة الحياة إطار وتسيير الخاصة النفايات لتسيير الوطني والمخطط
 أجل من المهني والتكوين بالبيئة المكلفين الوزاريتين الدائرتين بين اتفاق بروتوكول توقيع البيئة،وتم

 .البيئة على للتكوين جديدة فروع إنشاء

  :البيئة في جديدة فروع 03 إطالق على 2004- 2003سنتي خالل الوزارتين الدائرتين اتفقت وقد

 .البيئة تسيير في سامي تقني شهادة-1

 .الماء اقتصاد في سامي تقني شهادة -2

 .النفايات تسيير في سامي تقني شهادة-3



 النتائج ليلوتح عرض                              خامسالـ الفصـــل

 

419 
 

 تشمل واليات،( 08 ) على موزعة المهني للتكوين مؤسسة 11 األولى التجربة هذه وشملت
 ومفت  معلم 50 لفائدة المكونين لتكوين ورشة انجاز متربصا،وتم 439 يقارب ما 2003 سبتمبر في
 .371. 2003 سبتمبر في بدأت التي العملية إطالق قبل

 واستصالح والسكان الصحة ووزارة والبيئة المائية الموارد وزارة بين التنسيق مجال 1-3
 :المستشفيات

 واستصالح والسكان الصحة وزارة مع بالتعاون والبيئة المائية الموارد وزارة أنشأت
 الصدد هذا في الطبية، والنشاطات للنفايات وايكولوجية عقالنية إلدارة شعار تحت برنامجا المستشفيات

 لجزائريا التعاون من كجزء بالقبة، "البشير منتوري" بمستشفى النفايات إلدارة تجريبي بإجراء القيام تم
 ومن والدولية الوطنية الخبرات من بمساهمة المشروع هذا من أنشطة عدة نفذت بحيث البلجيكي،

 :بينها

 الطبية النفايات وجمع التدوير إلعادة تعليمات على بناءا المستشفى في العاملين وتوعية تدريب-
 (. الطبيين المشرفين) المدربين وتدريب

 .للتدوير القابلة اتالنفاي وجمع للفرز ومرافق محرقة إنشاء-

 لموظفيها (مر ) ومرافق النفايات حرق محطة أيضا تضم التي السامة للنفايات مستودع بناء-
 .النفايات معالجة عن المسؤولين

 الخاصة النفايات تستوعب سوف والتي للتجهيز أداة بإنشاء العملية هذه سمحت لقد
 575000 العملية لهذه اإلجمالية الميزانية بلغت بينما له، المجاورة الصحية والمرافق القبة بمستشف 

 .372الجزائرية الحكومة من بتمويل 75000و البلجيكية الحكومة من بتمويل 500000منها ،

 

 

 
                                                           

 .ذكره سبق مرجع نعيمة، مصباح آيت :السيدة مع مقابلة371
 وزارة ب د،  10:00الساعة على ،  2012سبتمبر  17يوم ،الخطيرة والنفايات المنتجات بمديرية فرعي ،مديركريم بابا :السيد مع مقابلة372
 البيئة
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 :رصاص بدون السير ":والمناج الطاقة ووزارة والبيئة اإلقليم تهيئة وزارة بين التنسيق مجال-1-4

 الطاقة ووزارة والبيئة المائية الموارد وزارة بين المشتر  والتعاون التشاور عمليات إطار في
 استعمال" حول دراسي يوم تنظيم تم للبيئة، المتحدة األمم برنام  مع والتعاون باالشترا  والمناجم
 .العاصمة بالجزائر فرج بسيدي الرياض" بفندق 2012 ماي 23 يوم ،وهذا" رصاص بدون البنزين

 مختلف مع الوزارة تنظمها التي والتوعية التحسيس مالتح إطار في الدراسي اليوم هذا يندرج
 المشاركين طرف من والتحليل بالنقا  التطرق تم حيث البيئة، حماية مجال في والشركاء الفاعلين
  :التالية المداخالت تضمن عمل لبرنام  الموضوع،ووفقا بهذا المتعلقة النقاط لمختلف

  ( PDG ) .نفطال لمؤسسة العام المدير طرف من وترحيبية افتتاحية كلمة-

 .والبيئة المائية الموارد بوزارة الديوان لرئيس تدخل-

 .والمناجم الطاقة بوزارة العام للمدير تدخل-

 . للرصاص السلبي التأثير " موضوع حول"Jane Akumu" للسيدة تدخل-

  .رصاص بدون البنزين مصفاة إصالح برنام  " موضوع حول سوناطرا  مؤسسة ممثل مداخلة-

 انبعاثات بتخفيض للسيارات التقنية المراقبة تأثير موضوع حول " ENACTA " شركة لممثل مداخلة-
 ." الغاز

 ." رصاص بدون البنزين توزيع شبكة " موضوع حول NAFTALنفطال شركة لممثل مداخلة-

 

 

 

  :زائريةالج اإلسالمية والكشافة والبيئة المائية الموارد وزارة بين التنسيق مجال 1-5

 الطرفين بين التعاون على تنص اإلسالمية والكشافة البيئة وزارة مصالح بين اتفاقية إبرام تم
 التلوث ومكافحة البيئة حماية مجال في المتخصصة النوادي إنشاء خالل من البيئي المجال في

 :إلى للوصول والشواط ،وهذا الشوارع لتنظيف التطوع عمليات وتنظيم
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 .تطالها قد التي التلوث أشكال جميع من البيئة لحماية لتطوعا مبدأ تكريس -

 جهة من المجال هذا في والفاعلين البيئة بحماية المعنية األطراف مختلف بين الجهود وتكثيف-
 .المجتمع فئات ومختلف

عالمي تحسيسي دور الجزائرية اإلسالمية للكشافة كان ولقد  حوالي شار  حيث بيئي، وا 
 . ذل  في الجزائر الياتو  كل من كشاف120

 البيئي المجال في الطرفين بين التعاون على النص تم الطرفين بين المبرم االتفاق هذا وفي
 وتنظيم البيئي التلوث ومكافحة البيئة حماية مجال في المتخصصة الخضراء النوادي إنشاء خالل من

 من البيئة لحماية التطوع مبدأ تكريس إلى للوصول وهذا والشواط  الشوارع لتنظيف التطوع عمليات
 .تطالها قد التي التلوث أشكال جميع

  :المدني المجتمع مع الشراكة مجال-1-6

 إحدى البيئة  حماية حول المواطن تجنيد يشكل
 مستدامة،وفي تنمية أجل من الراشد البيئي للحكم الرئيسية المهام
 الموارد وزارة طرف من المعتمدة اإلستراتيجية سمحت السياق هذا

 خالل من البيئة، مجال في العاملة الجمعيات باتجاه والبيئة المائية
 لفائدة اإلتقان ودورات تدخالت برام  شكل في المالية المساعدات
 السنوات خالل المواطن لدى ديناميكية بخلق الجمعيات منشطي

 السنوات في تسمح والتي تدريجيا مكانتها تأخذ بدأت األخيرة
 للبيئة الوطنية السياسة تطبيق في للجمعيات أكبر  بإشرا القادمة
  .البيئية التربية ميدان في خاصة

 البيئية بااليام والمشاركة عقد على تعمل الجزائر في الناشطة الجمعيات مختلف أن كما
 تحوي الجزائر أن إلى اإلشارة بالبيئية،تجدر الخاصة العالمية أيام ضمن وهذا حمايتها بأهمية للتحسيس

  . البيئي المجال في الناشطة الجمعيات من هائل عدد لىع

 :البيئة من المواطنين تقريب بهدف المواطنين إشرا -1-7

 لحي نظافة حملة عن اعالن(: 06) صورة
 العمل ضمن بيئية جمعية طرف من سكني

 البيئي الجمعوي
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 في الجمعيات مع بالشراكة للوزارة الفرعية المديرية وتقوم
 : طريق عن المواطنين بإشرا  للوزارة الخارجي االتصال مجال

 المواطنين تقريب بهدف دانيةالمي والتحسيسية اإلعالمية اإلستراتيجية-
 بمختلف التعريف في األساسي الفاعل الطرف ليكون البيئة من

 التوعوية النشاطات خالل تنفيذها،من في بدوره ليساهم البيئية المشاريع
 وتحسيس توعية من األولي بالدرجة المواطن منها والمقصود السابقة

 .غيرهاو  اإلعالم وسائل واستغالل المعارض إقامة خالل من

 ولجان خضراء نوادي بيئية جمعيات من المدني المجتمع إشرا  -
 اتخاذها تم التي واإلجراءات والقوانين المشاريع بمختلف علم على ليكونوا األنشطة مختلف في أحياء
 . الوزارة قبل من

 

 

 الشركاء مختلف مع التنسيق

 والوعي الحس بنشر مواطنين مشاركة(: 07)صورة
 باألحياء البيئي

 رسمية هيئات و جمعيات و مواطنين بمساعدة التنظيف بعد و قبل الحياء (09)و(08)صور
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 الجمعيات المهني، التكوين معاهد لتربويةا المؤسسات الصناعية المؤسسات البلديات والئية كمديريات
 بين الجهود تكثيف ضرورةو  للسكان المعيشي اإلطار ترقية في المواطنين من ممكن قدر أكبر إلشرا 
   373.المجتمع فئات ومختلف جهة من المجال هذا في والفاعلين البيئة بحماية المعنية األطراف مختلف

 المدني المجتمع أفراد داخل البيئة على لحفاظوا لحماية شباني وعي هنا  أن نلمس كما-
 الناشطين من البيئة لحماية اإللكتروني "نوارة" موقع وصاحب كعينة تجاني كريم الشاب يعتبر ،حيث
 مجمع بناء مشروع إلغاء من آخرين ناشطين بمساعدة استطاع والذي الجزائرية البيئة حماية مجال في

 شرق سكيكدة، بوالية" قرباز" الطبيعية بالمحمية هكتار 800 ةمساح على" سوناطرا "له بتروكيميائي
 المفتوحة والرسائل والمقاالت المسؤولين لمختلف وجهها التي الضغط المراسالت بعد الجزائر،وذل 

 .الصحافة في نشرها التي

 األمر وصل أين التنموية المشاريع بعض في البيئة احترام قواعد أدنى غياب يؤكد ما هذا
 رامسار اتفاقية مثل الدولية االتفاقيات إطار في والمصنفة الطبيعية بالمحميات العبث إلى ولينبالمسؤ 
 كمعلم طونقا لبحيرة واالعتبار تهيئة إعادة هي الناجحة اإلجراءات بين ومن الرطبة المناطق لحماية
 .بالدنا به تزخر ما ضمن مهم بيئي

 شملت والتي الوطني المستوى على بها امق التي الميدانية للزيارات واستنادا يقول حيث
 مما التلوث في تغرق أصبحت التي البيئة حق في المرتكبة الجرائم حقيقة على يقف جعلته والية22
 القاذورات وتنتشر الطبيعة تغتصب ،حيث المناطق بعض في كارثي بالجزائر البيئي الوضع جعل

 2010 سنة يطلق جعله الخضراء، والمساحات المدن الشواط ،وسط في البالستي  وقارورات النفايات
 ما خوض على اآلخرين تحفيز أجل من الجزائر، في بالبيئة يهتم إلكتروني موقع كأول" نوارة" موقع
 والدراسات المقاالت يجمع الذي المتخصص الموقع استطاع حيث" البيئة عن الدفاع معركة"به سماه

 قليلة،مع أشهر خالل زائر ألف 20 يقارب ما يجذب بالموضوع،أن ترتبط التي والتحليالت العلمية
 البيئي التنوع حول كتبها مقال 400 أصل من مقاال خمسين يضم كتاب إلصدار حاليا استعداده
 .الوطن واليات مختلف في المغتصبة الطبيعة ضد ترتكب التي والجرائم

                                                           
 .11،ب س.ص  مكتبة الوزارةالتوعية و التحسيس ملف خاص بنشاطات  373
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 في البيئية مشكالت دوجو  إلى بالتنبيه المواطنون يقوم وجه أكمل على بالتوعية القيام بعد
 إبالغ تم عندما عنابة بمنطقة سالم سيدي شاط  في حدث مثلما أومحاذية منهم قريبة معينة مناطق

 طريق عن الشاط  نفس مستوى على المنشأ مجهول بسبب األسما  من كثير نفوق عن السلطات
 المختصة العمومية لسلطات إبالغ أول كانت االجتماعي التواصل بمواقع فيديوهات ونشر استعمال
 . المشكل لمعالجة تتحر  وجعلها

يجاد تعبئة في يسهم المدني المجتمع افراد وممثلي المواطنين إشرا -  في للتدخل موجة عام رأي أوا 
 بدعم أنفسهم هم به يقومون مشروع صور القيادي أوالدور الجهد ذال  مثل يأخذ ،وقد الموقف تحسين
 .سابقا ذكرت كما تجاني كريم البيئي الناشط مع حدث ما مثل المسئولة والمؤسسات الحكومة دور

 تحسين على يعملون الذين لهؤالء وداعمين كشركاء البيئية والجماعات المحلية المنظمات إلى بالنظر-
  .وأفكارهم المواطنين وأراء لمعارف األمثل االستخدام خالل من وهذا داخلها الحياة شروط وتجويد البيئة

 أورعاية وصيانة تنفيذ مسؤولية في(  المواطنين) بخدمتها والمنتفعين الحكومات شار ت أن يمكن -
  . المشروعات

 لوشاركت تحقيقها يمكن هائلة نتائ  فان واالشترا  والتكامل التعاون ضرورة إلى بالنظر
 به عتتمن لما نظرا الحكومة مع الحي وجمعيات البيئة من بكل المدني المجتمع وجمعيات المنظومات

 .التنفيذ في ومرونة تأثير قوة من المنظمات هذه
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 :مهامها أداء في البيئة وزارة تواجه  التي والعراقيل بالصعوبات الخاصة البيانات-3

 البيئههههههة وحمايههههههة دورههههههها أداء فههههههي البيئههههههة وزارة تواجههههههه التههههههي والمعوقههههههات الصههههههعوبات تتعههههههدد 
 الهيئهههههة لهههههذه الدولههههة إنشههههاء مههههن الهههههدف تحقيههههق فهههههي الجزئههههي التقصههههير بعههههض وجههههود يتضههههح ،حيههههث

رفاقههههههها الههههههبالد مسههههههتوى علههههههى البيئههههههة بحمايههههههة المعنيههههههة الرسههههههمية  واليههههههة كههههههل فههههههي واليئههههههة بمههههههديريات وا 
 :أهمها ونذكر

 : المركزية البيئية اإلدارة استقرار عدم -3-1

 لهههههههم البيئهههههههةوالتي حمايههههههة مهمهههههههة بههههههها ألحقهههههههت التهههههههي الوزاريههههههة الهياكهههههههل عههههههرض خهههههههالل مههههههن
 غايهههههة إلهههههى 1974سهههههنة منهههههذ البيئهههههة حمايهههههة مهمهههههة علهههههى التهههههداول تهههههم حيهههههث وثباتههههها رااسهههههتقرا تعهههههرف
 تهههههههم عامههههههها وأربعهههههههون اثنهههههههان(42) مهههههههدة خهههههههالل ،أي وزاريهههههههة إدارات( 19) عشهههههههر تسهههههههعة بهههههههين 2016
 حمايهههههة بمهمهههههة اضهههههطلعت وزارة كهههههل عمهههههر ونصهههههف سهههههنتين بمعهههههدل ،أي مهههههرة عشهههههر تسهههههعة تعهههههديلها
 نتيجهههههة تهههههدخلها مجهههههال وتحديهههههد بدراسهههههة األقهههههل علهههههى ةوزار  كهههههل لتقهههههوم جهههههدا قصهههههيرة مهههههدة وههههههي البيئهههههة
 .وتراكمها البيئية المشاكل لتعقد

عادة السكنية األحياء لتنظيف مبادرة عن تعبر( 11)و( 10)صورةال  تهيئتها وا 
 .السكني الحي ومواطني البلدية عمال بين بالتعاون
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 إلهههههههى دفعنههههههها ، البيئهههههههة حمايهههههههة مهمهههههههة بهههههههها ألحقهههههههت التهههههههي للهههههههوزارات المطهههههههرد التغييهههههههر ههههههههذا
 وزارة عنهههههد البيئهههههة حمايهههههة مهمهههههة وثبهههههات اسهههههتقرار عهههههدم وراء الكامنهههههة األسهههههباب عهههههن البحهههههث محاولهههههة
 : يلي فيما هانذكر  أن يمكن والتي معينة

 : البيئة قطاع مسؤولية لتحمل المعالم واضحة وطنية سياسة انعدام -أ

 لمفههههههههوم الخهههههههاط  االسهههههههتيعاب وكهههههههذا, واضهههههههحة بيئيهههههههة سياسهههههههة لغيهههههههاب السهههههههلبي األثهههههههر إن
 الطههههههههرح هههههههههذا تههههههههرفض الجزائههههههههر وأن للتنميههههههههة عههههههههائق أنههههههههه إليههههههههه ينظههههههههر كههههههههان الههههههههذي البيئههههههههة حمايههههههههة

 أن ذلهههههه  اإلداري العمههههههل مردوديههههههة علههههههى أثههههههر ممهههههها البيئههههههة مههههههالإه إلههههههى أدت النظههههههرة اإلمبريالي،هههههههذه
 إداريهههههة قهههههرارات إلهههههى للبيئهههههة الحكوميهههههة السياسهههههة ترجمهههههة تتهههههولى مركزيهههههة هياكهههههل إال ههههههي مههههها الهههههوزارات
 .التنفيذ حيز وتدخلها

 البيئهههههي اإلداري العمهههههل نوعيهههههة علهههههى محالهههههة ال فسهههههيؤثر السياسهههههي الهههههدفع ههههههذا انعهههههدم فهههههإذا 
 ممههههههها بمهامهههههههها القيهههههههام عهههههههن وعهههههههاجزة فعالهههههههة غيهههههههر إدارة ظههههههههور إلهههههههى ورهابهههههههد تهههههههؤدي النتيجهههههههة ،ههههههههذه

 . مرة كل تغييرها يستدعي

 : للبيئة اقتصادية إدارة انعدام-ب

 تعرفهههههه الهههههذي والتهههههدهور التلهههههوث مصهههههادر أههههههم بهههههين مهههههن التنمويهههههة العمليهههههات جميهههههع تعتبهههههر 
 القهههههههرارات يهههههههعجم إطهههههههار فهههههههي والتنميهههههههة البيئهههههههة بهههههههين عقالنهههههههي تجهههههههانس تحقيهههههههق جهههههههبو  لهههههههذا ، البيئهههههههة

شهههههراكها االقتصهههههادية اإلدارة ذهنيهههههة تغييهههههر وجهههههب األسهههههاس ههههههذا وعلهههههى والتنمويهههههة االقتصهههههادية  فهههههي وا 
 لحمايههههههة االقتصههههههادية الوسههههههائل وتطههههههوير المسههههههتديمة التنميههههههة مفهههههههوم واعتمههههههاد البيئههههههة حمايههههههة عمليههههههة
 . البيئة

 اإلدارة ىإلههههههه غالبيتهههههههها ،تعهههههههود الجزائريهههههههة البيئهههههههة منهههههههها تعهههههههاني التهههههههي المشهههههههكالت أن ذلههههههه  
 أهميههههة برامجههههها فههههي تههههراع لههههم التههههي, التنميههههة إدارة إلههههى أساسهههها يوجههههه واالتهههههام قههههرار وصههههاحبة كسههههلطة
 اإلدارة دور عهههههههههههن التخلهههههههههههي ،ألن374التنميهههههههههههة عمليهههههههههههة فهههههههههههي اإليكولهههههههههههوجي والتهههههههههههوازن البيئهههههههههههي البعهههههههههههد

                                                           
لية .جامعة و العالقات الدو  السياسية مو ماجستير  معهد العل التطبيق)دراسة حالة الجزائر (و  البيئة في النظريةو  اإلدارة،سي خني  و سن -374

 .360. ص1997الجزائر ،
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 لهههههةالمعاد فهههههي فعهههههال عنصهههههر تهمهههههي  إلهههههى يهههههؤدي الكالسهههههيكية بهههههاإلدارة واالكتفهههههاء للبيئهههههة االقتصهههههادية
 . البيئية اإلدارة عمل وعلى بيئية إستراتيجية كل على يؤثر ،مما البيئية

 : المركزي اإلداري بالتنظيم متعلقة أسباب -3-2

 الوطنيههههههة اللجنهههههة فههههههي ويتمثهههههل1974  عههههههام بالبيئهههههة خههههههاص إداري جههههههاز أول إحههههههداث تهههههم 
-83 قههههانون ريصههههد لههههم إذ ، البيئههههة حمايههههة مجههههال فههههي متخصصههههة قههههوانين إحههههداث قبههههل وذلهههه  للبيئههههة
 يالتهههههههه البيئيههههههههة اإلداريههههههههة الهياكههههههههل أن يعنههههههههي ،وهههههههههذا 1983 سههههههههنة إال البيئههههههههة بحمايههههههههة المتعلههههههههق 03

  .واختصاصاتها صالحياتها لممارسة قانوني إطار بحوزتها يكن لم 1983 سنة قبل وجدت

 تتعلهههههق التهههههي القهههههوانين مهههههن سلسهههههلة إصهههههدار فهههههي الجزائهههههري المشهههههرع بهههههدأ 1983 سهههههنة وبعهههههد
 التههههام الغيههههاب فههههي البيئيههههة القانونيههههة القواعههههد فعاليههههة مسههههألة طرحههههت ذلهههه  بعههههد أنههههه إال البيئههههة بحمايههههة

 سهههههههنة للبيئهههههههة وطنهههههههي برنهههههههام  أول اعتمهههههههاد تهههههههم أنهههههههه ذلههههههه ,  للبيئهههههههة الوطنيهههههههة والبهههههههرام  للمخططهههههههات
 1997.375 سنة التنفيذ حيز ودخل1996

 ارةوبعبهههههه االجتمههههههاعي للواقههههههع مالءمتههههههه مههههههدى علههههههى يتوقههههههف معههههههين إداري نظههههههام نجههههههاح أن 
 لمههههها واالجتماعيهههههة،وتطبيقا واالقتصهههههادية السياسهههههية البيئهههههة بظهههههروف اإلداري األداء تهههههأثر مهههههدى أخهههههرى
 وفهههههي بالبيئهههههة المتعلقهههههة واالقتصهههههادية السياسهههههية المفهههههاهيم وضهههههوح عهههههدم أو غيهههههاب وفهههههي إليهههههه خلهههههص
 لههههههههتعكس اجتمعهههههههت العوامههههههههل كهههههههل فههههههههإن ، بيئيهههههههة وثقافههههههههة بيئيهههههههة اجتماعيههههههههة توعيهههههههة مشههههههههروع غيهههههههاب

 عههههههن تبحههههههث بههههههدورها زالههههههت ال ،والتههههههي المركزيههههههة البيئيههههههة لههههههإلدارة الفعالههههههة وغيههههههر الهزيلههههههة المردوديههههههة
 376. مكانتها

ــــة لمفهههههوم الخههههاط  والتبنههههي االسههههتيعاب أدى  ــــة حماي  سههههلبا التههههأثير إلههههى الجزائههههر فههههي البيئ
 تمارسهههههههه الهههههههذي بالضهههههههغط الوضهههههههع ههههههههذا تفسهههههههير ،ويمكهههههههن377واسهههههههتقرارها البيئيهههههههة اإلدارة عمهههههههل علهههههههى
 ،ههههههذه وسهههههريعة شهههههاملة تنميهههههة تحقيهههههق إلهههههى تسهههههعى كانهههههت تعاقبهههههت التهههههي الحكومهههههات لكههههه ألن التنميهههههة
 ههههههههذه وتكهههههههريس تجسهههههههيد آليهههههههات إلهههههههى انتقلهههههههت بهههههههل ، أوالمفهههههههاهيم التصهههههههور عنهههههههد تتوقهههههههف لهههههههم القناعههههههة

                                                           
375 –revue de collectivités locales,n°23, publication périodique du ministère de l’intérieur , p.27. 

 .57-49.ص ،س ب لىو األ الطبعة ، تو بير  ، العربية النهضة دار ، مقارن بيئي مدخل ، العامة اإلدارة ، رو عاش صقر أحمد 376
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 أنهههههها علهههههى بالبيئهههههة المكلفهههههة الهههههوزارة إلهههههى ينظهههههر أصهههههبح وعليهههههه الهههههوزارات فهههههي تتمثهههههل والتهههههي السياسهههههة
 مههههن البيئههههة بحمايههههة المكلههههف المركههههزي الجهههههاز تفريهههه  عنههههه نههههت  ممهههها التنمههههوي النشههههاط يعرقههههل جهههههاز
 . األخرى الوزارية األجهزة بقية بها تحظى التي والصالحيات االمتيازات كل

 :البيئية للظاهرة المتشعب الطابع -3-3

 يمكههههن ال حيههههث الههههوزارات مختلههههف بههههين اقتسههههام محههههل جعلههههها الههههذي الجههههوهري السههههبب وهههههو
 ههههههذا أن إال الهههههوزارات، مختلهههههف بهههههين الفعهههههال بالتنسهههههيق إال ناجحههههها البيئهههههة لحمايهههههة تهههههدخل أي اعتبهههههار
 : عائقين لوجود نظرا صعبا بات التنسيق

 المهمهههههههة وضهههههههعية فهههههههي دائمههههههها توجهههههههد كانهههههههت التهههههههي البيئهههههههة حمايهههههههة مهمهههههههة وضهههههههعية: االول العهههههههائق-
 لمهمهههههةا ههههههذه إلهههههى تنظهههههر نفسهههههها الهههههوزارة يجعهههههل عريقهههههة،مما تقليديهههههة وظهههههائف تمهههههارس بهههههوزارة الملحقهههههة
 حمايهههههة ومهمهههههة التقليديهههههة بمهامهههههها القيهههههام عليهههههها يصهههههعب فإنهههههه وبالتهههههالي جوهريهههههة غيهههههر مهمهههههة بأنهههههها
 . الوزارات مختلف بين التنسيق ومهمة البيئة

 بههههههذه تقهههههوم التهههههي الهههههوزارة بهههههأن تقتضهههههي والتهههههي نفسهههههها التنسهههههيق عمليهههههة فهههههي يتمثهههههل: الثهههههاني العهههههائق-
 برنهههههام  فهههههرض مهههههن تهههههتمكن حتهههههى الهههههوزارات بقيهههههة علهههههى السهههههمو مهههههن بنهههههوع تتمتهههههع أن ينبغهههههي المهمهههههة
 التهههههههي الحكوميهههههههة التشهههههههكيالت اخهههههههتالف علهههههههى وزارة ألي يتحقهههههههق لهههههههم المطلهههههههب ،ههههههههذا موحهههههههد تهههههههدخل

 بقيههههههة مههههههع المرتبههههههة بههههههنفس بالبيئههههههة المكلفههههههة المركزيههههههة الهيئههههههة فيههههههها تحههههههض لههههههم أخههههههرى وفههههههي تأسسههههههت
 التنسههههههيقي بالعمههههههل تقههههههوم أن نيمكهههههه ال والتههههههي للبيئههههههة الدولههههههة لكتابههههههة بالنسههههههبة هوالشههههههأن كمهههههها الههههههوزارات

 . آنذا  األخرى الوزارات من األدنى القانوني مركزها بحكم وجه أكمل على

 المنشههههآت علههههى الضههههوابط تطبيههههق عنههههد تنههههت  التههههي واإلقتصههههادية اإلجتماعيههههة اآلثههههار مههههن التخههههوف -
 ،(وتههههههداعياتها البطالههههههة إنتشههههههار وبههههههذل  المحليههههههة التنميههههههة عجلههههههة وقههههههف– العمههههههال تسههههههريح) المصههههههنفة

 لههههم شههههكلي فاغلبههههها وجههههد وان الههههوالت بكههههل والئههههي مرصههههد لغيههههاب العلميههههة الحقههههائق ثبههههات لعههههدم نظههههرا
 الحجهههههم وتقهههههدير التحليهههههل عمليهههههة ضهههههبط علهههههى يسهههههاعد ان منهههههه المنتظهههههر مهههههن والهههههذي بالعمهههههل ينطلهههههق
 علهههههى التههههأثير شههههأنها مههههن التهههههي المههههوارد وكههههل الجوفيههههة والميهههههاه الصههههناعية بالمنشههههأت للثلههههوت النسههههبي
 .للسكان الصحي المستوى
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 إقتصهههههههههههادية إلعتبههههههههههارات القههههههههههوانين فحههههههههههوى تطبيههههههههههق عههههههههههن الرسههههههههههمية الجهههههههههههات بعههههههههههض تكاسههههههههههل -
 الهههههههواء تلويههههههث عههههههن العقوبههههههة:  ذلهههههه  مثههههههال وتههههههداخلها والتقنيههههههة البيئيههههههة القواعههههههد لكثههههههرة أوفرديههههههة،وذل 

 النباتهههههات سهههههالمة أي الجوفيهههههة للميهههههاه تلويهههههث وبهههههذل  لتربهههههة تلويهههههث عنهههههه ينجهههههر الحشهههههرية بالمبيهههههدات
 .ودرجتها العقوبة نوع يفصل قانون العناصر هذه ولكلDDTاإلنسان وصحة

 الحهههههق لهههههإلدارة أي البيئيهههههة القواعهههههد تعطيهههههل تخهههههص فيمههههها لهههههإلدارة الممنوحهههههة اإلسهههههتثنائية السهههههلطات -
 .الضررة حسب البيئة لحماية العامة األحكام مخالفة تراخيص إصدار في

 حههههههدود بلهههههه  والههههههذي اإلسههههههتعمار حقبههههههة إلههههههى لويثهههههههات أثههههههار ترجههههههع والتههههههي للبيئههههههة الواقعيههههههة الظههههههروف -
 مالئمهههههههة تهههههههدابير إتخهههههههاذ عهههههههن عهههههههاجزة اإلدارة جعهههههههل إلهههههههى أدى ممههههههها المنهههههههاطق بعهههههههض فهههههههي قياسهههههههية
 البيئههههههي والتلهههههوث رقههههههان بمنطقهههههة األزرق اليربههههههوع عمليهههههة تههههههداعيات: مثهههههل الوضههههههعيات هاتهههههه لمعالجهههههة
 .السكان لصحة ةالمرضي السرطانات في والمتمثل الوطن أرجاء جميع عبر المنتشر

 منهههههههذ المؤسسهههههههاتية الهياكهههههههل بهههههههين التنسهههههههيق عمليهههههههة سهههههههوء إلهههههههى راجهههههههع القانونيهههههههة األليهههههههات ضهههههههعف -
 مههههن كههههان والههههذي الجزائريههههة المؤسسههههة فههههي لههههإلدارات بالنسههههبة المهههههام فههههي تههههداخل أدى ممهههها اإلسههههتقالل
 لألسههههف ولكههههن البيئههههة حمايههههة هههههو الههههذي الواحههههد الهههههدف لتحقيههههق السههههبل تعههههدد مبههههدأ يوافههههق أن الممكههههن
 والمصهههههلحة الوجهههههه حسههههب القهههههانون وترجمههههة الغيهههههر علههههى اإلتكهههههال سياسههههة إلتبهههههاع فههههي العكهههههس حههههدث

 والتههههههههي المحليههههههههة والجماعههههههههات الداخليههههههههة وزارة– الههههههههري وزارة– الغابههههههههات وزارة– البيئههههههههة وزارة) اإلداريههههههههة
 (إل ... البلدية تجسدها

 الصههههههيانة بسههههههبب لتلههههههف تتعههههههرض القنههههههوات بعههههههض مماجعههههههل التعميههههههر مجههههههال فههههههي التخطههههههيط سههههههوء -
 الصههههحيوالمياه الصههههرف قنههههوات بههههين اإلخههههتالط خههههالل مههههن للمههههواطن العموميههههة الصههههحة تهديههههد وبههههذل 

صههههابة البههههاي حههههوزة منطقههههة فههههي حههههدث مثلمهههها الشههههروب  ،والتوسههههع بالتفوئيههههد السههههكان مههههن كبيههههرة نسههههبة وا 
 مههههههن خوفهههههها المنشههههههأت لههههههبعض الكبيههههههر والخطههههههر الصههههههناعية المنههههههاطق طههههههال الههههههذي السههههههريع العمرانههههههي
 .والوادي سكيكدة والية في حدث مثلما أخطار حدوث

 تطبيهههههق طريهههههق عهههههن مدخولهههههه يهههههأتي الهههههذي الجنهههههوب بصهههههندوق يعهههههرف مههههها الدولهههههة تخصهههههيص رغهههههم -
 فههههههرد أم كانههههههت مؤسسههههههة الملههههههوث ماهيههههههة عههههههن النظههههههر بغههههههض يههههههدفع الملههههههوث أي الضههههههرر دفههههههع مبههههههدأ
 البعهههههد علهههههى أثهههههر األولويهههههات حسهههههب الخزينهههههة مهههههداخيل وتسهههههيير هيكلهههههة فهههههي اإلنتظهههههام عهههههدم أن حيهههههث



 النتائج ليلوتح عرض                              خامسالـ الفصـــل

 

430 
 

 اإلمكانيههههات نقههههص بسههههبب وتعههههدها التلههههوث درجههههة لتحديههههد المخههههابر خاصههههة البيئههههة للمصههههالح الهيكلههههي
 . الممنوحة

 التعامهههههل سهههههوء عهههههن الناجمهههههة البيئيهههههة المشهههههاكل تغطيهههههة أجهههههل مهههههن البيئهههههة ألعهههههوان العهههههددي الهههههنقص -
 ،ألن البيئههههههة ونلصهههههه الكههههههافي البيئههههههي بههههههالوعي اإلرتقههههههاء لعههههههدم نظههههههرا المههههههواطن قبههههههل مههههههن البيئههههههة مههههههع

 األليهههههات تطبيهههههق فهههههي المختصهههههين األفهههههراد عهههههدد فهههههي الهههههنقص ههههههذا الجميهههههع مسهههههؤولية تعتبهههههر حمياتهههههها
 . الوالية ربوع في المخالفين حصر والستحالة ضعف إلى أدى المراقبة ولجان القانونية

 نظههههههرا ، المطلههههههوب البعههههههد إلههههههى يرقههههههى لههههههم لههههههذل  وزارات عههههههدة عليههههههه تناوبههههههت البيئههههههة حمايههههههة مبههههههدأ -
 .الوزارية الحقائب داخل اإلهتمام أولويات وكذل  الجزائر في بالبيئة اإلهتمام حداثةل

 المخطط خالل من مرة ألول يبرز البيئة،ولم حماية مجال في كبيرا تأخرا المحلي التخطيط عرف -
 دتعتم لم اعتماده،والتي طريقة حول الغموض من الكثير يثير يزال ،وال 2001 لسنة 21 أجندا المحلي
 المحلي، المستوى على موضوعية بصورة المحلية االنشغاالت كل بلورة في واضحة منهجية على
 جانب للبيئة،إلى المحلية الوثائق هذه تضمنتها التي التوجيهات لمجموع القانونية بالقيمة يتعلق أوفيما

 .والتعمير التهيئة مخططات

 السلطات اختصاصات يوزع زال ال الذي المحلي المستوى على للتنسيق القانوني باإلطار يتعلق فيما -
 البيئية المشاكل خصوصيات مع يتنافى الذي التقليدي، اإلداري التقطيع أساس على المحلية العامة

  .للمجال التقليدية التسيير أنماط مع تتالءم ال التي البيئية والعناصر

 أسس فيوضع كبيرا تأخرا عرف النظام ذاه ن بأ تبين فقد المالي التحفيز نظام بتقييم يتعلق فيما أما-
ن هوالذي هوتنظيم  الكثير في بعد يكتمل لم أنه إال ، 1999 لسنة المالي قانون خالل من فيه شرع وا 

 هدفه بتحقيق يتعلق فيما الغموض من نوعا يثير الدافع الملوث مبدأ تطبيق أن كما جوانبه من
زالة تخفيض على الملوثين لتشجيع التحفيزي  يتراوح الرسم لهذا الدافع زال ال أنه اعتبار لتلوث،علىا أوا 

 .يدفعها التي األقساط الملوث يسترجع عندما التحفيزية قيمته يفقد بذل  والمستهل ،وهو المنت  بين

 االقتصادية بالمصالح اإلضرار إلى سيؤدي صرامة بكل اإليكولوجية الرسوم تطبيق أن كما-
 بمراحل مر األوربي اإلتحاد في الدافع الملوث مبدأ تطبيق بأن علما الملوثة، للمؤسسات واالجتماعية

 النتهاج تأهيلها أجل من مباشر، مالي دعم على الملوثة المؤسسات خاللها من تحصلت طويلة
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 غياب عن الناجم التلوث مسؤولية الملوثة المؤسسات نحمل أن ينبغي ال نظيفة،لذل  إنتاجية سياسات
 .التلوث على القضاء أو للتقليل عقود ثالث طيلة واضحتين ومرجعية رؤية

 وسائل إيجاد أجل من حديثا اعتمد الذي البيئة لحماية المرصودة الخاصة الحسابات نظام أن كما-
 التي النقائص من الكثير بفعل الطريق بداية في يزال ال البيئة، حماية عمليات لتمويل ثابتة مالية
 منذ مجمدا بقي الذي للبيئة الوطني الصندوق تأسيس اكتمال عدم بينها من النظام،والتي هذا تعتري
 في وتسميته تنظيمه أعيد ثم 1998 سنة غاية إلى 1992 لسنة المالية قانون في عليه النص

 .التلوث إلزالة الوطني الصندوق

 فهههههههي تكمهههههههن بهههههههل القهههههههانون أو التشهههههههريع فهههههههي ليسهههههههت البيئهههههههة حمايهههههههة تحقيهههههههق فهههههههي الصهههههههعوبات أبهههههههرز-
تالفههههها الخضههههراء المسههههاحات علههههى المحافظههههة كعههههدم األفههههراد مههههن بالبيئههههة مضههههرةال السههههلوكات  بتربيههههة وا 
 األخطهههههار تقهههههدير لسهههههوء ،نظهههههرا البيئيهههههة الفضهههههاءات لهاتهههههه الجهههههائر والرعهههههي المنهههههازل داخهههههل الحيوانهههههات

 . الكافي البيئي الوعي ونقص

 ينجههههههر ،ومههههههاوالوديان والعمههههههارات كالحههههههدائق لههههههها مخصصههههههة الغيههههههر األمههههههاكن فههههههي النفايههههههات رمههههههي -
 .البيئي المحيط وجمال العمومية الصحة على أخطار من عنها
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 :السابقة والدراسات المطروحة التساؤالت ضوء في الدراسة نتائج: ثانيا

 عههههههن اإلجابههههههة ،قصههههههد علميههههههة أهههههههداف اتذ نتههههههائ  إلههههههى للتوصههههههل تهههههههدف كانههههههت دراسههههههة أي
 يخههههص يمهههها فههههي البحث،أمهههها بدايههههة فههههي حههههثالبا وضههههعها التههههي الفرضههههيات عههههن البرهنههههة أو التسههههاؤالت
 إلهههههههى تههههههههدف والتهههههههي البيئهههههههة حمايهههههههة فهههههههي الحكوميهههههههة المؤسسهههههههات بهههههههدور والمتعلقهههههههة الحاليهههههههة دراسهههههههتنا
 تقهههههههارير تحليهههههههل تهههههههم ،فبعهههههههدما البيئهههههههة حمايهههههههة فهههههههي المائيهههههههة والمهههههههوارد البيئهههههههة وزارة دور عهههههههن الكشهههههههف
جهههههراء والوثهههههائق  وزارة بهههههه تقهههههوم الهههههذي الهههههدور  لمعرفهههههة الميدانيهههههة الدراسهههههة بيانهههههات وعهههههرض مقهههههابالت وا 
 مجموعههههة إلههههى التوصههههل تههههم عليها،حيههههث والحفههههاظ البيئههههة حمايههههة مجههههال فههههي حكوميههههة كمؤسسههههة البيئههههة
 : كمايلي الدراسة تساؤالت حسب قسمناها التي النتائ  من
 :األول بالتساؤل الخاصة النتائج -1

 كمؤسسهههههههة لبيئهههههههةا وزارة تعتمهههههههدها التهههههههي اآلليهههههههات مهههههههاهي: عهههههههن للدراسهههههههة األول تسهههههههاؤل كهههههههان
 المحلية؟ البيئية المشكالت لمواجهة حكومية

 واسهههههههههههتراتيجيات اآلليهههههههههههات مهههههههههههن مجموعهههههههههههة تعتمهههههههههههد البيئهههههههههههة وزارة أن إلهههههههههههى خلصهههههههههههنا حيهههههههههههث
 المصههههههههههالح رؤسههههههههههاء إجابههههههههههات خههههههههههالل مههههههههههن الموجههههههههههودة البيئيههههههههههة المشههههههههههاكل لمواجهههههههههههة ومخططههههههههههات
 الحالهههههة ترصهههههد التهههههي نويةالسههههه والتقهههههارير البيئهههههة والسهههههجالت الوثهههههائق جملهههههة مهههههن المسهههههتقاة والمعلومهههههات

 مشههههكالت عههههدة مههههن تعههههاني بيئتنهههها أن حيههههث البيئههههة حمايههههة مجههههال فههههي الفعليههههة التههههدخالت وأهههههم البيئيههههة
 .صناعية أو كانت حضرية البيئة حسب تتنوع مشاكل عدة في وتتركز مظاهرها تتجلى

 فحهههههوى تطبيهههههق لمعالجتهههههه تنهههههته  والهههههذي التصهههههحر: أهمهههههها المشهههههاكل مهههههن مجموعهههههة تبهههههرز إذ
 وأخهههههههرى المحليهههههههة بالمهههههههدن الخضههههههراء الفضهههههههاءات توسهههههههيع لزيههههههادة المنتهجهههههههة الحضـــــــائر اتيجيةإســـــــتر 
 التصهههههحر لمكافحهههههة وههههههذا للهههههبالد الجنوبيهههههة للجههههههة بالنسهههههبة األخضهههههر الحهههههزام تمديهههههد كمشهههههروع جهويهههههة
 لمكافحههة الههوطني العمههل المخطههط علههى االعتمههاد تههم ،حيههث الصههفراء الرقعههة اتسههاع مههن والتقليههل

عههههههادة األخضههههههر الحههههههزام أو األخضههههههر السههههههد إنشههههههاء أساسههههههه علههههههى تههههههم والههههههذي التصههههههحر  التشههههههجير وا 
نشاء الرملية الكثبان وتثبيت  .التصحر حول والدراسية البحثية المراكز وا 

 بههههههههبعض الترابيههههههههة باألسههههههههطح األمههههههههالح وترسههههههههب الميههههههههاه وصههههههههعود التربههههههههة انجههههههههراف وكههههههههذل 
 الحضهههههههرية العموميهههههههة يهههههههاتالنفا فهههههههي والمتمثهههههههل الحضهههههههرية بهههههههالبيئتين يظههههههههر الهههههههذي والتلهههههههوث منههههههاطق
 أو الصههههههههناعية المنشههههههههأت لههههههههبعض الصههههههههناعية والمخلفههههههههات بالنفايههههههههات المتمثههههههههل الصههههههههناعية وبالبيئههههههههة
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 فهههههي التلهههههوث مظهههههاهر تتجلهههههى أشهههههكاله،حيث بكافهههههة الخهههههاص القطهههههاع كالمستشهههههفيات المصهههههالح بعهههههض
 ممهههههها وتههههههدهورها، الصههههههحي الصههههههرف شههههههبكات قههههههدم عههههههن والناجمههههههة منههههههها السههههههائلة خاصههههههة النفايههههههات
 إلهههههى يهههههؤدي ممههههها الملوثهههههة، الميهههههاه مهههههن بركههههها مكونهههههة السهههههطح علهههههى القهههههذرة الميهههههاه تسهههههرب إلهههههى يهههههؤدي

 أخطههههههههار مههههههههن للتقليههههههههل برمجههههههههت ،والتههههههههي الصههههههههحية األوضههههههههاع تههههههههردي وبالتههههههههالي األمههههههههراض انتشههههههههار
 علههههى يقههههوم والههههذيPROGDEM ةالصههههلب للنفايههههات المههههدم  للتسههههيير الههههوطني البرنههههام  النفايههههات
تهههههالف .Eco-Jemالنفايهههههات وتثمهههههين رسهههههكلة عهههههادة الفوضهههههوية المزابهههههل وا   عهههههن المواقعوذلههههه  تأهيهههههل وا 
 . CETالتقني الدفن بمركز للنفايات السليم اإلتالف طريق

 المسهههههههتدامة التنميهههههههة إطهههههههار فهههههههي البيئهههههههة حمايهههههههة كإسهههههههتراتيجية وطنيهههههههة اسهههههههتراتيجيات وضهههههههمن
 زالهههههةإ: ههههههاومن التنمويهههههة المشهههههاريع مهههههن مجموعهههههة برمجهههههة عليهههههها بنهههههاء تهههههم التلهههههوث حهههههدة مهههههن والتقليهههههل
 مركههههب فههههي التلههههوث إزالههههة وكههههذل  المسههههتعلمة الزيههههوت ومعالجههههة بههههالغزوات الزنهههه  مركههههب مههههن التلههههوث
زالههههههة( أسههههههميدال) األسههههههمدة إنتههههههاج  إلزالههههههة إضههههههافة والصههههههلب للحديههههههد آسههههههبات مركبههههههات مههههههن التلههههههوث وا 
 معالجههههههة عمليههههههة برمجههههههت ،وقههههههد بوزيههههههان وحامههههههة بمفتاح،زهانههههههة اإلسههههههمنت بوحههههههدات الخههههههاص تلههههههوث
 مههههههن وهههههههذا 2006 لسههههههنة النمههههههو لههههههدعم الخماسههههههي البرنههههههام  إطههههههار فههههههي اإلسههههههمنت أمنيههههههات نفايههههههات
 تجهيهههههههههزات تلهههههههههوث إلزالهههههههههة عمهههههههههدت وكهههههههههذل  للتلهههههههههوث المضهههههههههادة تجهيهههههههههز وتجديهههههههههد تحهههههههههديث خهههههههههالل

 .الكبرى لألخطار العالمي البرنام  إطار في( سوناطرا )  المحروقات
 المههههههوارد تسههههههيير جيةإسههههههتراتي برمجههههههة تههههههم تسههههههيره الماءوحسههههههن علههههههى المحافظههههههة مجههههههال وفههههههي

 سياسههههههة إيجههههههاد خههههههالل مههههههن وذلهههههه  الميههههههاه بقطههههههاع النهههههههوض إلههههههى اإلسههههههتراتيجية هههههههذه تهههههههدف المائيههههههة
 ثقافههههههة القذرةونشههههههر الميههههههاه اسههههههتعمال إعههههههادة فههههههي نحصههههههرها والتههههههي المائيههههههة المههههههوارد لتسههههههيير متكاملههههههة
نشههههههاء بههههههين المههههههاء اقتصههههههاد  طاقهههههههاتال برنههههههام  مجههههههال البحر،وفههههههي ميههههههاه تحليههههههة محطههههههات المواطنينوا 
سهههههتراتيجية المتجهههههددة  فهههههي لالسهههههتثمار 2011" ديزارتيههههه " العربهههههي األلمهههههاني مشهههههروع فيبهههههرز حمايتهههههها وا 
 حمايهههههههة إسهههههههتراتيجية البيئهههههههي التنهههههههوع مجهههههههال العربي،وفهههههههي المغهههههههرب دول بصهههههههحاري الشمسهههههههية الطاقههههههة
 .الطبيعية والمحميات الحظائر

 لألعمهههههال الهههههوطني كهههههالمخطط وحمايتهههههها البيئهههههة علهههههى للحفهههههاظ مخططهههههات عهههههدة برمجهههههت كمههههها
 1996PNAE البيئهههههههة أجهههههههل مهههههههن لألعمهههههههال الهههههههوطني وههههههههوالمخطط المسهههههههتدامة التنميهههههههة أجهههههههل مهههههههن

 2001PNDD المسههههههههههههتدامة والتنميههههههههههههة البيئيههههههههههههة األعمههههههههههههال أجههههههههههههل مههههههههههههن الههههههههههههوطني مخطههههههههههههط األول،
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 شهههههههموال األكثهههههههر SNATالبيئهههههههة وحمايهههههههة اإلقلهههههههيم لتهيئهههههههة الهههههههوطني المخطهههههههط برنهههههههام  يعتبرالثهههههههاني،و 
 وطبيعيههههة حضههههرية البيئههههة نههههوع كههههان مهمهههها المسههههتويات كههههل القطاعههههاتوعلى جميههههع فههههي البيئههههة لحمايههههة

 عمهههههدت البيئهههههة لحمايهههههة وطنهههههي برنهههههام  أضهههههخم فههههههو فالحيهههههة أو كانهههههت صهههههناعية وسهههههكنية اجتماعيهههههة
 لصههههياغة وأساسههههي عههههام كمبههههدأ المسههههتدامة التنميههههة باتخههههاذ وتنميتههههها بههههالجزائر األقههههاليم كههههل لتهيئههههة فيههههه

 .بنودها
 القائمهههههة بصهههههفتها لهههههها الموكلهههههة المههههههام تطبيهههههق فهههههي المائيهههههة والمهههههوارد البيئهههههة وزارة تعتمهههههد كمههههها

 فهههههههي والمراقبهههههههة التفتهههههههي  وعمليهههههههات القهههههههوانين فحهههههههوى وتطبيهههههههق الواليهههههههات بكهههههههل البيئهههههههة حمايهههههههة علهههههههى
 الهيئههههات مختلههههف مههههع التنسههههيق خههههالل مههههن البيئههههة القههههوانين فعاليههههة مههههدى متابعههههة خههههالل مههههن الميههههدان،
 شهههههرطة البلديههههة الصههههحة، ،مديريههههة العمههههران مديريههههة الههههري، ومديريههههة لبيئههههةا كمديريههههة المحليههههة األخههههرى
 كهههههههل منهههههههها تسهههههههتمد التهههههههي للبيئهههههههة الهههههههوطني كالمرصهههههههد الوطنيهههههههة والهيئهههههههات والعمهههههههران البيئهههههههة حمايهههههههة

 علهههههههى القانونيهههههههة المصهههههههداقية إضهههههههفاء أجهههههههل مهههههههن والتشهههههههريعات القهههههههوانين وجملهههههههة التنظيميهههههههة األعمهههههههال
 . يتهاوحما البيئة لصون الهادفة األعمال

 االقتنهههههاع تهههههم ،البيئـــــة لحمايـــــة اإلداري التنظـــــيم مجهههههال عرفهههههه الهههههذي التحهههههديث جانهههههب إلهههههى
 المجههال فسههح اإلدارة،وبههذل  جانههب إلههى البيئههة مايههةح مجههال فههي الفههاعلين كههل إشههرا  بضههرورة
 إعهداد فهي المشهاركة خهالل مهن مباشهرة غيهر بطريقهة البيئهي القهرار بلهورة فهي الجمعيهات لمسهاهمة
 إلهههههى متواصهههههلة الظهههههاهرة ههههههذه زالهههههت البيئهههههة،وما بحمايهههههة المتعلقهههههة اإلسهههههتراتيجيات الدراسهههههاتو  التقهههههارير
 مهههههن والمناسهههههبة الصهههههارمة والردعيهههههة القانونيهههههة اآلليهههههات فعاليهههههة وعهههههدم هشاشهههههة إلهههههى نظهههههرا وههههههذا اليهههههوم
 تكثيههههههف إلههههههى الههههههدعوة بههههههل لوحههههههدها البيئههههههة مجههههههال فههههههي العاملههههههة الحكوميههههههة الرسههههههمية الهيئههههههات طههههههرف
 األصههههعدة جميههههع علههههى البيئههههي العمههههل لتفعيههههل رسههههمية والغيههههر األخههههرى الرسههههمية هيئههههاتال مههههع الجهههههود
 .والمنابر

 والقواعههههههد قههههههوانين بوجههههههد اقههههههر عنههههههدما دراسههههههته فههههههي يــــــاحي ونــــــاس  األسههههههتاذ أكههههههده مهههههها هههههههذا
 أدت بهههههها كثيهههههرة ثغهههههرات ووجهههههود مسهههههتمر البيئهههههي التهههههدهور يبقهههههى ذلههههه  ومهههههع البيئهههههة بحمايهههههة المتعلقهههههة

 .اجتماعية وأخرى اقتصادية ألسباب البيئة على عديالت تجريم لعدم كثيرا
 حماية مجال في والمؤسساتية القانونية والنقائص والثغرات التراكمات وجود كذل  يعزىل كما
 الثقة عدم من جوا تغذي زالت القوانين،ال إصدار في والمماطلة والتأجيل التأخير عن البيئة،الناتجة
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 ما ،وهذاالبيئة حماية مجال في المتبادل التعاون مبادئ إرساء أخيرت إلى يؤدي الذي األمر والمصداقية
 تعتبر تدهورها ومنع وترقيتها البيئة على الحفاظ اجل ومن انه في سفيان قري بن الطالب أكده

 الممارسات من جملة لتحقيق تهدف تبقى التي الفعالة الجماهيرية المشاركة من الحقيقة األهداف
 التي التشريعية والنصوص التنظيمية الهياكل تتوفر لم ما ذل  يتم وال، بادئالم من العديد وصيانة
 اإلطالع من تمكينه ،وكذا وثقافيا فكريا وبنائه البيئية القضايا لخدمة جهوده وتنظم المواطن تحتوي
 قدراته تنمية أمام عائقا تقف التي العقبات وتجاوز التقاضي في حقه كفالة على الوةع المعلومات على

 .تفاعله دون وتحول
 العمهههههههل ههههههههي المائيهههههههة المهههههههوارد و البيئهههههههة وزارة فهههههههي والمتمثلهههههههة للدولهههههههة األساسهههههههية المهمهههههههة إن

 الموجههههههة الخهههههدمات بمسهههههتوى االرتقهههههاء أو الحيهههههاة بنوعيهههههة واالرتقهههههاء وتنميتهههههه المجتمهههههع تحهههههديث علهههههى
 المسهههههههتوى علهههههههى مشهههههههاريع بشهههههههكل تظههههههههر لألسهههههههف ،لكهههههههن للمهههههههواطنين األساسهههههههية الحاجهههههههات إلشهههههههباع
 عكههههههههس الكبههههههههرى المههههههههدن أو بالعاصههههههههمة العموميههههههههة االجتماعيههههههههة للفضههههههههاءات تهيئههههههههة فههههههههي المركههههههههزي
 بههههههههار  الصههههههههابالت،دنيا شههههههههاط  موقههههههههع تهيئههههههههة مثههههههههل لإلقلههههههههيم البيئيههههههههة التهيئههههههههة مخطههههههههط توصههههههههيات

 البيئهههههي الهههههوعي مسهههههتوى بتطهههههوير المختلفهههههة المسهههههتويات علهههههى المحهههههاوالت بهههههالرغم البهههههرام  ال ،مهههههن....
 .البيئية البرام  مضامين نشر بهدف مناسباتي ابعط ذات نشاطات خالل من
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 :التالية الصيغة على للدراسة الثاني التساؤل جاء: الثاني بالتساؤل الخاصة نتائج -2
 البيئهههههي الهههههوعي لنشهههههر المائيهههههة والمهههههوارد البيئهههههة وزارة طهههههرف مهههههن المنتهجهههههة النشهههههاطات ههههههي مههههها

 الجزائري؟ المجتمع شرائح مختلف بين

 أمههههههدتنا التهههههي السههههههنوية البيئيهههههة الحالههههههة تقهههههارير مههههههن المسهههههتقاة الميدانيههههههة البيانهههههات وءضهههههه وعلهههههى
 الهادفههههة النشههههاطات أهههههم حصههههر تههههم المشههههاريع مواقههههع لمختلههههف الميدانيههههة والمالحظههههة البيئههههة وزارة بههههها
 التههههههي البيئيههههههة كالتربيههههههة والمفههههههاهيم القههههههيم مههههههن مجموعههههههة نشههههههر خههههههالل البيئههههههي،من الههههههوعي نشههههههر إلههههههى

 ووزارة البيئهههههة وزارة بهههههين اتفاقيهههههة ضهههههمن إدراجهههههها خهههههالل مهههههن بالمهههههدارس الطهههههالب ئهههههةف بهههههها تسهههههتهدف
 التحسسههههيس بحمههههالت والقيههههام الدراسههههي البرنههههام  ضههههمن المفههههاهيم هههههذه بتبنههههى تعنههههى الوطنيههههة التربيههههة

 ونشهههههههر البيئهههههههي لإلعهههههههالم العملهههههههي توظيهههههههف خهههههههالل مهههههههن، البيئيهههههههة بالمناسهههههههبات باالحتفهههههههال والتوعيهههههههة
 بالمناسههههههههبات ،واإلحتفههههههههال والتلفزيههههههههون والمحليههههههههة الوطنيههههههههة واإلذاعههههههههات ةالوطنيهههههههه بالصههههههههحف مقههههههههاالت
 فههههي اإلجتمههههاعيين الفههههاعلين كههههل بإشههههرا  المحليههههة القطاعههههات مختلههههف فههههي والعالميههههة الوطنيههههة البيئيههههة
 .البيئة حماية مجال

 عامهة بصهورة اإلعهالم فهي الحهق تهنظم التهي النصهوص المحتشهم التحهول رغهم أنهه واتضهح
 كهل تغييهر حقيقيهة مدنيهة مشهاركة تحقيهق أجهل مهن ينبغهي بأنهه خاصهة، بصهورة البيئهي واإلعهالم
 المهههههههواطنين فهههههههي الثقهههههههة وعهههههههدم اإلداري التعتهههههههيم وتكهههههههرس تقهههههههدس الزالهههههههت التهههههههي والتنظيمهههههههات القهههههههوانين
 .فيه يعيشون الذي والوسط وصحتهم حياتهم تهم التي المعلومات أبسط على حتى للتعرف

 علهى يقهع فإنهه ، المجتمهع إلفهراد حقيقيهة مشهاركة يهقلتحق المنتظهر التحهديث ههذا ومقابهل
 بالمعلومهههههههات المطالبهههههههة فهههههههي التخهههههههاذل ومؤسسات،مسهههههههؤولية أفهههههههراد جمعيهههههههات المجتمهههههههع أفهههههههراد عهههههههاتق

 هنههههههها  تكهههههههون أن يمكهههههههن ال أنهههههههه عليها،كمههههههها اإلطهههههههالع والتنظهههههههيم القهههههههانون يضهههههههمن التهههههههي والبيانهههههههات
 .حقيقية مواطنة ثقافة وبعث ةبتنمي إال واإلعالم اإلطالع في الحق لممارسة إمكانية

 كمخطهههههط البيئهههههي الهههههوعي نشهههههر البيئهههههي االتصهههههال وسهههههائل باسهههههتخدام آليهههههات لتطبيهههههق تعمهههههد كمههههها
 وجرائههههد الصههههباح جريههههدة الخبههههر جريههههدة مثههههل العربيههههة باللغههههة الصههههحف،2008 لسههههنة البيئههههي التسههههويق
 تلهههههههوث وحصهههههههة دنيههههههها قطهههههههار كبرنهههههههام  الجزائهههههههري التلفزيهههههههون فهههههههي البيئهههههههة التوعيهههههههة وسالسهههههههل أخهههههههرى
 التنههههههوع األوزون، والتلوث،طبقههههههة الطبيعههههههة،اللعب علههههههى المحافظههههههة وبرنههههههام  البحههههههر وتلههههههوث المحههههههيط

رسههههههههههال اإلشهههههههههههاريةّ  والومضههههههههههات الجداريههههههههههة الملصههههههههههقات عههههههههههرض البيولههههههههههوجي  النصههههههههههية الرسههههههههههائل وا 
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 والبيئههههههههة المائيههههههههة المههههههههوارد لههههههههوزارة االلكترونيههههههههة الصههههههههفحة فههههههههي والمتمثههههههههل االنترنههههههههت بإسههههههههتعمال،موقع
 :البيئي التسويق عملية في المستعملة شعاراتال وكذل 

 :الماسكوت:                                             وڤاللو  -
  
 
 
 
 
 
 

 البيئهههههة لحمايهههههة مههههههم كطهههههرف المهههههواطنين وتحسهههههيس لتوعيهههههة الموجههههههة النشهههههاطات تتنهههههوع كمههههها 
صهههههههههدار الدراسهههههههههية واأليهههههههههام والملتقيهههههههههات والورشهههههههههات النهههههههههدوات كهههههههههإجراء  إصهههههههههدار البيئيهههههههههة يرالتقهههههههههار  وا 

 التحسيسهههههههههية بهههههههههالحمالت والقيهههههههههام والصهههههههههالونات المعهههههههههارض فهههههههههي المشهههههههههاركة والمطويهههههههههات المجهههههههههالت
 االيجابيههههة السههههلوكات لترسههههي  مسههههابقات تنظههههيم فيههههها تههههم والتههههي والدوليههههة الوطنيههههة البيئيههههة بالمناسههههبات

 . الجميع مسؤولية البيئة حماية أن باعتبار الناشئة أوساط بين خاصة البيئية نحو
 سهههههمير قريهههههد الطالهههههب إليهههههه مهههههاخلص ،وهذاوصهههههحية سهههههليمة بيئهههههة لتحقيهههههق غايهههههة أكبهههههر يوهههههه

 علههههههى العمههههههل خههههههالل مههههههن البيئههههههة حمايههههههة فههههههي والمههههههواطنين البيئيههههههة للجمعيههههههات الكبيههههههر الههههههدور أن فههههههي
 البيئيههههههة ثقافههههههة نشههههههر فههههههي للجمعيههههههات الكبيههههههرة المهمههههههة علههههههى بالبيئة،وأكههههههد المضههههههرة سههههههلوكاتهم تعههههههديل

 .ببيئتنا المحدق بالخطر المواطنين وتحسيس
 أههههههم لههههه ن بهههههالجزائر البيئهههههي الواقهههههع يهههههؤرق ههههههاجس أههههههم للمهههههواطنين البيئيهههههة التوعيهههههة تعتبهههههر إذ
 بالهيئههههههههات الخاصههههههههة والتشههههههههريعية القانونيههههههههة اآلليههههههههات فههههههههي يكمههههههههن ال البيئههههههههة حمايههههههههة لتحقيههههههههق سههههههههبيل

 عههههن الكههههف ورةبضههههر  المههههواطن توعيههههة علههههى كههههذل  ويعتمههههد بههههل فقههههط البيئههههة بحمايههههة المكلفههههة الحكوميههههة
 بيئيههههههة جمعيههههههات)المجتمع وأفههههههراد البيئههههههة وزارة بههههههين التفاعههههههل هههههههذا مكههههههن بها،حيههههههث المضههههههرة األفعههههههال

 المحهههههيط ضههههمن للمههههواطنين البيئيههههة القههههيم بعههههض وترسهههههي  السههههلوكيات بعههههض تعههههديل مههههن( ومههههواطنين
 .المواطنين لدى بيئي وعي لتحقيق كفيل بيئية وثقافة تربية فتحقيق لهم االجتماعي
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 :التالي النحو على الثالث التساؤل ورد:الثالث بالتساؤل الخاصة نتائجال -3

 البيئة؟ وحماية مهامها أداء في المائية والموارد البيئة وزارة تعرقل التي الصعوبات هي ما

 متأخر جد كان- والبيئة المائية الموارد وزارة- الحكومية الهيئة هذه إنشاء أن من بالرغم
 التي البيانات خالل منو  منها المالية السيما والمادية البشرية اإلمكانيات لةوق التسيير غياب بسبب
 مجموعة حصر استطعنا أخرى بمديرياتها المصالح ورؤساء البيئة بوزارة المصالح ورؤساء من وردتنا
 :بين تراوحت والتي األدوار وتحقيق واألهداف الغايات إلى الوصول دون تحول التي الصعوبات من

 :مؤسساتية بأسبا-1

 بناء إما الواقع، أرض في القوانين بعض فحوى تطبيق صعوبة خاصة وقانونية إدارية صعوبات -
جتماعية إقتصادية إعتبارات على  في التههشريع وحداثهة المؤسساتي الضعف مبدأ على التأكيد أي أوا 

 . بالجزائههر البههيئي الههمجال

 . البيئية التهيئة عملية في اإلختالالت كثرةو  الحضري للمجال التنظيمية اآلليات ضعف -

 . الفالحية المساحات حساب على وطغيانه العشوائي العمراني النمو في التحكم ضعف -

 حماية هو والذي االختصاص نفس في العاملة األخرى والهيئات الهيئات هذه بين التنسيق ضعف-
 . البيئة

 البيئية الجمعيات) المدني المجتمع ومنظمات ئةالبي وزارة بين وهشاشتها االتصال قنوات ضعف -
 (. المحلية أو الوطنية

 وعدم المحلية الوطنية والجمعيات البيئة وزارة بين الفعال االتصال نقص إلى الراجع التخطيط سوء -
 البيئة الوعي ونقص المشكالت انتشار في التحكم جعل والقوانين التشريعات وتنفيذ وضع في إشراكها
 .اكبر رةبصو  يتسع

 بداية من البيئة وزارة في والمتمثل البيئة لحماية اإلداري التنظيم مجال عرفه الذي االستقرار عدم -
 عن المسؤولة الهيئة فيه تغيرت والذي 2016 غاية إلى 1974 منذ البيئي للهيكل الرسمي التاسيس
 أن المستقر الغير التنظيم لهذا تقريبا،كيف وزارة كل عمر ونصف عامين بمعدل مرة19 البيئة حماية
 .الفعالية وعدم التدهور زيادة على يعمل مستمرا تغيرا يشهد وهو فعاال يكون
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 :في تلخصت والتي:بالمواطن تتعلق أسباب -2

 بحضرية التعامل ثقافة هنا نقصد الحضرية البيئية الثقافة وغياب المجتمع في البيئي الوعي نقص -
 . البحار وشواط  العامة والحدائق راءالخض بالمساحات النفايات رمي في

 من معينة لفئات صدها يصل ال التي التظاهرات من لكثير المتخصص البشري التأطير نقص -
 هو وما له خطط ما بين ثقافية هوة خلق في والمساهمة المواطن دور تهمي  إلى أدى مما  المجتمع
 .الواقع في موجود

 بالبيئة المضرة واإلعمال السلوكات عن الكف وضرورة ينالمواطن ىلد البيئي والوعي الحس قصن-
 المواطن دور تهمي  إلي أدى ما وغيابه، ككل المجتمع في البيئي الوعي نقص في تلخصت والتي

 ( .البيئة ومديريات البيئية أوالهيئات البيئة وزارة)البيئية اإلدارة وبين بينه االتصال آليات وضعف

 :إلي خاصة بصفة وتعود:تالجمعيا بعمل تتعلق أسباب-3

 أهدافها تحقيق جمعية كل سعي بسبب بينها،وذل  فيما الجمعيات بين الفعال التنسيق غياب -
 .للمواطن العامة المصلحة حساب على الخاصة

 جهة،وبين من بينها فيما الجمعيات بين والتشاور التنسيق آليات وضعف التعاون روح غياب -
 .ىأخر  جهة من الرسمية المؤسسات

 البيئة حماية مجال في والمؤسساتية القانونية والنقائص والثغرات التراكمات هذه أن الحظنا كما-
 الثقة عدم من جوا تغذي زالت القوانين،ال إصدار في والمماطلة والتأجيل التأخير عن الناتجة

 والهيئات الرسمية تالهيئا بين المتبادل التعاون مبادئ إرساء تأخير إلى يؤدي الذي األمر والمصداقية،
  .البيئة حماية مجال في رسمية الغير

 البيئة حماية مجال في الفاعلين كل إشرا  ضرورة على وبرامجها استراتيجياتها في الوزارة تؤكد
 مباشرة غير بطريقة البيئي القرار بلورة في الجمعيات لمساهمة المجال فسح اإلدارة،وبذل  جانب إلى
 هذه زالت وما البيئة بحماية المتعلقة واإلستراتيجيات والدراسات التقارير دادإع في المشاركة خالل من

 اآلليات فعالية عدم نظرا اآللية هذه تفعيل ضرورة من كبيرة،بالرغم بصورة مطبقة غير حاليا الظاهرة
 ئةالبي مجال في العاملة الحكومية الرسمية الهيئات طرف من والمناسبة الصارمة والردعية القانونية



 النتائج ليلوتح عرض                              خامسالـ الفصـــل

 

440 
 

 األخرى الرسمية الهيئات مع الجهود تكثيف يستدعي مما  البيئة حق في تجاوزات وقوع عند خاصة
 . والمنابر األصعدة جميع على البيئي العمل لتفعيل رسمية والغير

 : للدراسة العامة النتائج- ثالثا
 : التالية النقاط في تقدم مما المستخلصة النتائ  أبرز تنحصر

 -الواحههههدة الدولههههة داخههههل-بههههها المنههههوط األجهههههزة بههههين فيمهههها المعلومههههات وتبههههادل تنسههههيقال إلههههى االفتقههههار-
 الطاقهههههههات وههههههههدر وتكرارهههههههها الجههههههههود تصهههههههادم إلهههههههى يهههههههؤدي الهههههههذي األمهههههههر التلهههههههوث مهههههههن البيئهههههههة حمايهههههههة

 . واإلمكانيات
 بأسههههههاليب المرتبطههههههة الجهههههههود إليههههههها تسههههههتند للبيئههههههة ومتكاملههههههة شههههههاملة مفهوميههههههه رؤيههههههة إلههههههى الحاجههههههة-

 .التلوث من يئةالب حماية
 تنفيههههههذه فههههههي فههههههاعال تجعلههههههه التههههههي القههههههوة عنصههههههر إلههههههى البيئههههههة بحمايههههههة المرتبطههههههة التشههههههريعات افتقههههههار-

 عهههههن فضهههههال أهدافهههههه، ومسهههههاندة لهههههه والتنفيذيهههههة اإلداريهههههة األجههههههزة دعهههههم إلهههههى الوقهههههت نفهههههس فهههههي وافتقهههههاره
 نصهههههيب ادنهههههى رتعتبههههه الهههههذي. التنفيهههههذ لههههههذا المتطلهههههب والعلمهههههي والتقنهههههي المهههههالي الهههههدعم مسهههههتويات تهههههدني
 .2008 بعد السنوية الميزانيات في
 بمعنههههى التلههههوث مههههن البيئههههة وقايههههة بأهميههههة االجتمههههاعي والههههوعي االجتماعيههههة القيمههههة وتههههدهور تههههدني -
 المشهههههتغلين تجعههههل التهههههي الدرجههههة إلههههى متهههههدنيا المشههههكلة بههههههذه المههههرتبط االجتمههههاعي الحهههههس تههههدهور أخههههر
 بالكفههههاءة انجازههههها علههههى الحههههافز ثههههم ومههههن سههههالتهمر  مههههن القيمههههة لههههديهم تتههههدهور مجابهتههههها مجههههاالت فههههي

 .المنشودة والفاعلية
 العقليهههههههههههة سهههههههههههيطرة أن إال البيئهههههههههههة، فهههههههههههي التلهههههههههههوث عنواقهههههههههههع والتقهههههههههههارير العلميهههههههههههة األبحهههههههههههاث تهههههههههههراكم-

 االسههههههتفادة دون المكاتههههههب رفههههههوف فههههههي بههههههها اإللقههههههاء ثههههههم ،ومههههههن منههههههها اإلفههههههادة دون يحههههههول التكنوقراطيههههههة
 . منها
 الذاتيههههههة واإلمكانيههههههات القههههههدرات اسههههههتثمار أو الذاتيهههههة المسههههههاعدة دور يههههههةبأهم الههههههوعي وتههههههدني تخلهههههف -

 واستكشهههههافها عنهههههها والبحهههههث بالبيئهههههة المتاحهههههة لإلمكانيهههههات الرشهههههيدة العلميهههههة التعبئهههههة وتهههههدني والتطوعيهههههة
 . التلوث من البيئة حماية جهود في منها واإلفادة استغاللها ليتسنى
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 أهههههداف فلسههههفة مههههع عضههههويا ملتحمههههة غيههههر كثافتههههها رغههههم البيئههههة لحمايههههة المبذولههههة الجهههههود زالههههت مهههها -
 مههههن البيئههههة وقايههههة فههههي نجاحهههها األكثههههر األسههههاليب كأحههههد نفسههههها تفههههرض التههههي الشههههاملة المسههههتديمة التنميههههة
 .مسؤولة الغير اإلنسانية األفعال من وتأمينها وحمايتها التلوث
 وأسههههباب صههههور اسههههتمرار مههههن البشههههرية البيئههههة حمايههههة فههههي المبذولههههة الجهههههود تحكههههم الثنائيههههة زالههههت مهههها-

 المحهههههالت أو البيئهههههات تلههههه  تعايشهههههها التهههههي األزمهههههة واقهههههع مهههههع التعامهههههل فهههههي المعيشهههههية بيئهههههاتهم تهههههدهور
 البيئهههههة تلهههههوث مشهههههكالت بمعالجهههههة االهتمهههههام توزيهههههع فهههههي والعدالهههههة المسهههههاواة فرصهههههة تهههههدني علهههههى تقهههههوم
 لمهههها الدراسههههة تبنتههههه الههههذي واالجتمههههاعي اإلنسههههاني بعههههدها فههههي وخصوصههههيتها منطقههههة كههههل حسههههب وذلهههه 
 . شمولي منظور من أساسا البعد هذا عليه يستند

 المخهههههاطر مهههههن للحهههههد المسهههههتدامة التنميهههههة بمبهههههادئ الجهههههدي األخهههههذ وعهههههدم بالبيئهههههة المتهههههأخر االهتمهههههام-
 البئيههههههة و التنميههههههة بههههههين التوفيههههههق الحسههههههبان فههههههي تأخههههههذ رشههههههيدة تنمويههههههة إسههههههتراتيجية ضههههههمن المتناميههههههة
 بهههههاإلجراءات اتخهههههاذ يسهههههتوجب الجزائر،لهههههذا فهههههي البيئهههههة هورتهههههد إلهههههى أدت التهههههي األسهههههباب مهههههن تعتبهههههر
 جميههههههع إشههههههرا  المسههههههتقبلي و للحاضههههههر التخطههههههيط خههههههالل مههههههن البيئيههههههة للمشههههههكالت والعالجيههههههة الوقايههههههة

 . المجتمعات جميع مسئولية هي البيئة الن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 النتائج ليلوتح عرض                              خامسالـ الفصـــل

 

442 
 

 :خاتـــــمة
 العقهههههود خهههههالل متنهههههام بهههههروزا اسهههههتدامتها مقومهههههات عهههههن والهههههدفاع البيئهههههة حمايهههههة قضهههههية سهههههجلت

 واسهههههعا جهههههدال أثهههههارت التهههههي المواضهههههيع العشهههههرين،كأحد القهههههرن سهههههبعينات مطلهههههع منتصهههههف منهههههذ األخيهههههرة
 مههههههن الحيويههههههة وعناصههههههرها نظمههههههها شهههههههدته مهههههها بفعههههههل وذلهههههه  المعاصههههههرة اإلنسههههههانية المجتمعههههههات فههههههي

 بهههههين العالقههههة تحسههههين يسههههتدعي العالم،والههههذي مههههن عههههدة منههههاطق وعبههههر مسههههبوقا غيههههر وتههههردي تههههدهور
 . وبيئته ناإلنسا

 فههههههي الههههههراهن البيئههههههي الوضههههههع تههههههردي خطههههههورة البيئيههههههة والتوقعههههههات الدارسههههههات أغلبيههههههة تؤكههههههد إذ
 لهههههم التهههههي الحيويهههههة والمهههههوارد الهههههنظم اسهههههتدامة إلمكانيهههههة تهديهههههد مهههههن عنهههههه ينضهههههوي ومههههها األخيهههههرة آلونهههههة
 تسههههي د إلههههى باإلضههههافة اإلنسههههانية، األنشههههطة خلفتههههها التههههي الماديههههة التههههأثيرات اسههههتيعاب علههههى قههههادرة تعههههد

 اسههههههتغاللها آليههههههات فههههههي المسههههههبوق غيههههههر وتحكمههههههه عليههههههها وسههههههيطرته الطبيعيههههههة الههههههنظم علههههههى اإلنسههههههان
   .واالجتماعية االقتصادية ومتطلباته أهدافه لخدمة وتطويرها

 المشههههههاكل مههههههن عانههههههت أيضهههههها فهههههههي العههههههالمي المههههههزي  مههههههن يتجههههههزأ ال جههههههزء هههههههي الجزائههههههر وأن
 ههههههذه مهههههن الخهههههروج أجهههههل مهههههن الجههههههود ثيهههههفتك إلهههههى سهههههعت ذلههههه  مواجههههههة وفهههههي البيئهههههة طالهههههت التهههههي
ننهههها ،حيثووقائيههههة عالجيههههة منههههاه  عههههدة الجزائههههر اتبعههههت وهنهههها األزمههههة  دومهههها نؤكههههد الدراسههههة هههههذه فههههي وا 
 البيئيهههههههة التربيهههههههة عمليهههههههة فيهههههههها نهههههههدخل التهههههههي الوقائيهههههههة الوسهههههههائل انتههههههههاج فهههههههي الوقهههههههائي العامهههههههل علهههههههى

 التهي الهامهة التخصصهات بعهض إيجهاد إلهى البيداغوجية،باإلضهافة الدراسهية المنهاه  المضهمنة
 االجتمههههههاع وعلههههههم البيئههههههي واالتصههههههال والجغرافيهههههها والبيئههههههة كالبيولوجيهههههها الجامعههههههات فههههههي بالبيئههههههة تتعلههههههق
 . البيئي

 لهههههوزارة( الميهههههداني) الفعلهههههي الهههههدور معهههههالم علهههههى للوقهههههوف محاولهههههة الدراسهههههة ههههههذه شهههههكلت حيهههههث
بهههههههراز حكوميهههههههة كمؤسسهههههههة البيئهههههههة  نظافهههههههة علهههههههى لمحافظهههههههةوا البيئهههههههة حمايهههههههة مجهههههههال فهههههههي جهودهههههههها وا 
 .المواطن إليه ينتمي الذي واالجتماعي البيئي المحيط

 للمحافظهههههة البيئهههههة وزارة عليهههههها تعتمهههههد التهههههي اآلليهههههات تعهههههدد الدراسهههههة خهههههالل مهههههن تبهههههين يهههههثح
 أسهههههههس ذات قواعهههههههد و اسهههههههتراتيجيات ضهههههههمن بهههههههها المضهههههههرة اإلنسهههههههانية األفعهههههههال مهههههههن البيئهههههههة وحمايهههههههة
 مهههههن والرفهههههع البيئهههههي الحهههههس لتنميهههههة الموجههههههة النشهههههاطات ملهههههةج علهههههى تعتمهههههد تشهههههريعية،وأخرى قانونيهههههة
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 والمعلمهههههين المهههههربين، وتكهههههوين الخضهههههراء النهههههوادي باسهههههتحداث المهههههواطنين لهههههدى البيئهههههي الهههههوعي مسهههههتوى
طالق  . البيداغوجية المشاتل تكوين و توعوية تحسيسية حملة وا 

ضههههههافة  األنشههههههطة مههههههن العديههههههد إيجههههههاد إلههههههى الجزائههههههر عمههههههدت التربويههههههة األنشههههههطة هههههههذه إلههههههى وا 
 نهههههادي تشهههههكيل األنشهههههطة ههههههذه مهههههن ونجهههههد البيئيهههههة بالقضهههههايا التحسهههههيس إلهههههى تسهههههعى التهههههي االتصهههههالية
 وصههحافة بصههري سههمعي (الجزائههريين الصهحفيين البيئههة،تكوين وزارة مسههتوى علههى الصهحفيين
 بالبيئة،وكهههههذا خاصهههههة وملصهههههقات جهههههالتم إنتهههههاج ذلههههه  إلهههههى باإلضهههههافة البيئهههههي المجهههههال فهههههي) مكتوبهههههة
 الصهههههههحفية الكتابههههههات مثههههههل بالبيئهههههههة تهههههههتم إعالميههههههة أعمهههههههال برمجههههههة مههههههع تحسيسهههههههية حمههههههالت تنظههههههيم

 دون تحهههههول التهههههي والمعوقهههههات الصهههههعوبات أههههههم إلهههههى التطهههههرق ثهههههم ومهههههن ،البيئيهههههة والبهههههرام  والحصهههههص
 الدراسهههههههة متطلبهههههههات حهههههههدود فهههههههي وأبهههههههدا دائمههههههها وههههههههذا البيئهههههههة لحمايهههههههة واألدوار المههههههههام لههههههههذه  أدائهههههههها

 .وتساؤالتها
 الواقههههههع فههههههي تبقههههههى البيئههههههة حمايههههههة قضههههههية أن إلههههههى كههههههذل  الميدانيههههههة سههههههةالدرا توصههههههلت كمهههههها

 األخههههههرى الرسههههههمية الحكوميههههههة المؤسسههههههات أو لوحههههههدها والبيئههههههة المائيههههههة المههههههوارد وزارة مسههههههؤولية ليسههههههت
 الرسههههههمية المؤسسههههههات جميههههههع قضههههههية بههههههل، فحسههههههب الغابههههههات ووزارة البيئههههههة العمههههههران شههههههرطة-كالبلديههههههة
 تعبئهههههة تتطلههههب حيههههث،ككل اإلنسههههاني المجتمهههههع قضههههية فهههههي همفئههههات بكهههههل والمههههواطنين الرسههههمية وغيههههر
 الرسههههمية وغيههههر الرسههههمية والمنظمههههات المؤسسههههات جميههههع فههههي  وغيههههرهم البيئيههههين الفههههاعلين كههههل جهههههود
 مسههههاعدة ،قصههههد واألعمههههال النشههههاطات قائمههههة فههههي البيئههههي البعههههد دمهههه  بغيههههة البيئههههي الحقههههل فههههي العاملههههة
 السهههههههيئة سهههههههلوكاتهم تغييهههههههر علههههههى والحهههههههث البيئهههههههي الوضهههههههع خطههههههورة إدرا  علهههههههى والجماعهههههههات األفههههههراد
 صهههههون وبهههههذل  وحمايتهههههه المهههههورد ههههههذا علهههههى والحفههههاظ حمايهههههة وضهههههرورة والعطهههههاء األمهههههن مصهههههدر تجههههاه
 . البشرية حياة

 األمههههن المسههههكن تبقههههى حتههههى وعافيتههههها صههههحتها للبيئههههة تعههههود أن اليههههوم اإلنسههههان يتمنههههى حيههههث
 صهههههههلتها والبيئهههههههة المائيهههههههة المهههههههوارد وزارة توثهههههههق أن الضههههههروري مهههههههن فإنهههههههه لهههههههذا،بعده مهههههههن وألجيالهههههههه لههههههه

 تههههههدر  أن عليههههههها يجههههههب بها،كمهههههها صههههههلته يوثههههههق أن المجتمههههههع ذلهههههه  مقابههههههل فههههههي ،وتطالههههههب بههههههالمجتمع
 وآخرهههههههها المدرسهههههههة ووسهههههههطها األسهههههههرة أولهههههههها سلسهههههههلة فهههههههي فاعلهههههههة حلقهههههههة باعتبارهههههههها وضهههههههعها حقيقهههههههة

 فههههي بيئههههتهم مهههع يههههفالتك لههههم يضههههمن صههههالحا إعهههدادا المجتمههههع ههههذا أبنههههاء يعههههد يكهههون حتههههى المجتمهههع،
 جههههههههنس مههههههههن إال يكههههههههون ال والعههههههههالج مريضههههههههة فبيئتنهههههههها البيئههههههههة، ذلهههههههه  فههههههههي بمهههههههها المجههههههههاالت مختلههههههههف



 النتائج ليلوتح عرض                              خامسالـ الفصـــل

 

444 
 

ـــــث" قهههههول فحسهههههب البيئهههههة بصهههههحة أخلهههههت اليهههههوم المرض،فحضهههههارتنا ـــــدنج كني  اليهههههوم نعهههههي  أننههههها:" بول
 ". الحضارة بعد ما حقبة في ندخل ونكاد الحضارة حقبة نهاية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        عليها المحافظة يولد البيئة حب ،وألن حضارية مشكلة يومال البيئة حماية أن هذا يعني هذا
 ألجيالل والوجود البقاء استقرار ش  دون ومن تعني التي الحياة على حفاظا يولد عليها الحفاظ وان

 هذا فوق وأمنه البشري الجنس ورفاهية مستقبل أن الواضح فمنكريم، عي  في الحق لهم الن القادمة
 . محالة ال البيئة و اإلنسان بين العالقة تحسين يستوجب الكوكب

 جهههههاء الحداثهههههة نقهههههد أن علهههههى متفهههههق الجميهههههع فهههههإن طرحت،هنههههها التهههههي الكثيهههههرة التسهههههاؤالت رغهههههم
 إلههههى أفضههههى ،مهههها"المخــــاطرة" فلسههههفة علهههى والمبنيههههة لإلنسههههان الخاطئههههة الممارسهههات تلهههه  عههههن فعههههل كهههرد
 المحتههههوم الخطههههر اليههههوم عصههههرنا سههههمة والعالميههههة،جعلت المحليههههة األخطههههار شههههتى فههههي متجسههههدة نتههههائ 

 اسهههههتجابة مجهههههرد مهههههن بهههههدال اسهههههتباقية تكهههههون أن إلهههههى اليهههههوم الحكومهههههات تسهههههعى المفقود،حيهههههث واألمهههههان
 اإلمكانيههههههههات حههههههههدود فههههههههي طاقاتههههههههها أقصههههههههى إلههههههههى نيههههههههةالوط الهيئههههههههات تصههههههههل ،إذ السههههههههريعة للظههههههههروف

 علههههههى ،أمهههههها للحههههههدود العههههههابرة البيئيههههههة المشههههههاكل مههههههع التعامههههههل فههههههي معههههههولم نظههههههام ضههههههمن والميزانيههههههات
 البيئههههههة جعههههههل مهههههها المصههههههالح تضههههههارب بسههههههبب ضههههههعيفان والتنفيههههههذ التنسههههههيق يههههههزال ال الههههههدولي المسههههههتوى
 .ونهاية البداية في اإلنسان ضحية



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قائمــــــــة 

 المــــراجع:
 



 

 
 

 :المصادر -أوال

 .نافع عن ور  برواية ،الكريم القران-*
 ،الطبعههههههة الصههههههفا مكتبههههههة ، الجميههههههل بههههههن محمههههههد ،تحقيههههههق البخــــــاري صــــــحيح ، البخههههههاري األمههههههام -*

 .2003 القاهرة األولى
ـــــوداود ســـــنن:داوود أبهههههو السجسهههههتاني االزدي بهههههن األشهههههعث سهههههليمان-*  االرنهههههاؤوط شهههههعيب ،تحقيهههههقاب
 .2009-1430.،مصر1العالمية،،ط الرسالة خرون،دارآو 
 البههههههههابي مصههههههههطفى البههههههههاقي،دار عبههههههههد فههههههههؤاد محمههههههههد تحقيههههههههق، مالــــــــ  موطــــــــأ:انههههههههس ابههههههههن مالهههههههه -*

 .1987-1406الحلبي،
 ابوقتيبهههههههههة،دار الفهههههههههارابي محمهههههههههد بهههههههههن نظهههههههههر ،تحقيهههههههههق مســـــــــلم صـــــــــحيح: حجهههههههههاج بهههههههههن مسهههههههههلم-*

 .2006-1،1427طيبة،ط
ــــــي،: قدامههههههة ابههههههن الههههههدين موفههههههق-*  الفتههههههاح عبههههههد-التركههههههي المحسههههههن عبههههههد بههههههن عبههههههداهلل تحقيههههههقالمغن

 .1997-1417 ،3الكتب،ط عالم الحلو،دار

 :المراجع- ثانيا
 :الكتب-1
 النهضهههههههههة دار ،البيئـــــــــة حمايـــــــــة فـــــــــي الـــــــــدولي القـــــــــانون دور :صهههههههههالح ريهههههههههاض اأبوالعطههههههههه -1

 .2008 ،2ط العربية،القاهرة،
 بيهههههروت ، العربيهههههة النهضهههههة ،دار مقهههههارن بيئـــــي مـــــدخل ، العامهههههة اإلدارة: عاشهههههور صهههههقر أحمهههههد -2

 .1997 األولى ،الطبعة
 نههههههايف جامعههههههة-تكههههههاملي إنسههههههاني مههههههدخل-العربيــــــة البيئــــــة حمايــــــة أســــــاليب:وي الههههههنكال حمههههههدأ- -3

 .1999،ط ب، األمنية العلوم أكاديمية
ــــة القــــانوني المفهــــوم: حشههههي  محمههههد حمههههدأ-  ،دار(المعاصههههر القههههانون اسههههلمة مبههههدا ضههههوء فههههي) للبيئ

 .2008 ،مصر القانونية الكتب
 .2004،1،ط الجزائر في البيئي للواقع دراسةالجزائر، في يةبيئ رهانات: ملحة احمد-
 مركههههز ،واألربعههههون الثانيههههة العلميههههة النههههدوة ،البيئــــة وحمايــــة أمــــن :األمنيههههة للعلههههوم نههههايف أكاديميههههة-

 .1998 الرياض والبحوث، الدراسات



 

 
 

ــــــم فــــــي بحههههههوث:  عفيفههههههي الفتههههههاح عبههههههد السههههههيد،-8  العربههههههي، الفكههههههر دار ،المعاصــــــر االجتمــــــاع عل
 .مصر-لقاهرةا1996

 وآخهههههرون غهههههان محمهههههد ترجمهههههة ،المســـــتدامة والتنميـــــة العولمـــــة:  وآخهههههرون وتهههههي بيهههههاجي إيزابيهههههل،-9
 .1998الجزائر، -وهران األنثروبولوجية، للبحوث الوطني ،المركز

 .2005للنشر،عمان،األردن، وائل الحديث،دار اإلجتماع علم مباديء:الحسن محمد إحسان 
 .2016 لالحصاء الرطني الديوان -10
 .2002 القاهرة، العربية، النهضة دار ط، الدولي،ب التنظيم: الواحد بدع  رالفا -11
 العلهههههههههوم ومشهههههههههرفي لمعلمهههههههههي الخدمهههههههههة قبهههههههههل مههههههههها لإلعهههههههههداد النمهههههههههوذج البيئيهههههههههة اليونسهههههههههكو،التربية-12

 . 06 رقم سلسلة والبيئي، التقني والتعليم العلوم تعليم قسم ، الثانوية والمدارس االجتماعية
 أجهههههل مهههههن التطوعيهههههة البيئيهههههة المبهههههادرات اإلقليمهههههي التعهههههاون قسهههههم للبيئهههههة المتحهههههدة األمهههههم رنهههههام ب -13

 الطبهههههههع حقهههههههوق آسهههههههيا لغهههههههرب اإلقليمهههههههي المكتهههههههب والتطبيقهههههههات المفهههههههاهيم مسهههههههتدامة صهههههههناعية تنميهههههههة
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 . مصر اإلسكندريةس، ب، ط ب،والنشر الطباعة
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 .2006العلمية،الكويت،
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 ،ب ط.والتوزيع،مصر
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 .2005 مصر، -اإلسكندرية

 دار،االجتماعيــــــة العلــــــوم فــــــي العلمــــــي البحــــــث منهجيــــــة علــــــ  تــــــدريبات: رشههههههيد زرواتههههههي -29
 .2002هومة،الجزائر،
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 .2007،دار،1،ط
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ــــاذج:  العههههال عبههههد الحلههههيم عبههههد -33 ــــات نم ــــي ونظري ــــع تنظــــيم ف  كليههههة حلههههوان، جامعههههة ،. المجتم
 .1989 مصر االجتماعية، الخدمة
ــــاهج: الههههذنيبات محمههههود بوحههههو ، عمههههار -34  ،ديههههوان البحــــوث إعــــداد وطــــرق العلمــــي البحــــث من

 .1999، الجامعية،الجزائر المطبوعات
 دار  ،إســــالمي منظــــور مــــن البيئــــة قضــــايا البيئــــة وحمايــــة التلــــوث حجههههاب، منيههههر محمههههد -35

 .   1999 مصر، والتوزيع، للنشر الفجر
ـــة: الههههادي عبهههد العزيهههز عبهههد مخيمهههر -36  أحكـــام ضـــوء فـــي الصـــناعية النفايـــات مـــن البيئـــة حماي

 1985. القاهرة، العربية، النهضة دار ،والدولية واألجنبية الوطنية التشريعات
 عملية،ترجمهههههة تهههههدريبات  اإلنســـــانية العلـــــوم فـــــي العلمـــــي البحـــــث منهجيـــــة:أنجهههههرس مهههههوريس -37
 .2004، ،الجزائر والتوزيع للنشر القصبة ،دار ون وأخر صحراوي بوزيد،

 الفكهههههههههههههر دار ، اإلنســـــــــــــان علـــــــــــــ  البيئـــــــــــــة تلـــــــــــــوث مخـــــــــــــاطر:  عنيسهههههههههههههي اهلل نعمهههههههههههههة -38
  .1998العربي،لبنان،

 والنشههههههههههههر للطباعههههههههههههة الهههههههههههههدى دارالبحــــــــــــث، منهجيــــــــــــة :صههههههههههههباحة األميههههههههههههر عبههههههههههههد يوسههههههههههههف -39
 .2007،بيروت،

ــــة مشــــكالت:رشههههوان أحمههههد الحميههههد عبههههد حسههههين_40 -الحضههههري اإلجتمههههاع علههههم فههههي دراسههههة- المدين
 .اإلسكندرية جامعة،ال شباب مؤسسة

ــــــة إدارة:النقههههههار حكمههههههت اهلل العزاوي،عبههههههد نجههههههم_14 ــــــات ونظــــــم البيئ  iso 1400وتطبيقههههههات ومتطلب
 .األردن عمان، ،1ط المسيرة، ،دار
 وليههههههههة الههههههههد-ط-شههههههههاهين بهههههههههاء ترجمههههههههة-المســــــــتديمة التنميــــــــة مبــــــــادئ:موسشههههههههيت دوغههههههههالس-42

 .2000(مصر) القاهرة– الثقافية لالستثمارات
 .1997 مصر,  الشرق زهراء مكتبة , وتنفيذها الجتماعية البحوث نظيمت, ناصر سعيد-43
ــــة:الخميسههههى سههههالمة سههههيد-44  البيئيــــة الدراســــات عــــن قــــراءات-المعاصــــر البيئــــة وقضــــايا التربي

  .2000 ، ط باإلسكندرية، الوفاء، ،دار-للمعلم
 0920.الجزائر،، للمعطيات بن ،باالنقراض المهددة األصناف حماية: عابد شريفة-45
 . 2010 ، الخلدونية دار ، البيئية الحماية عن الدولية المسؤولية:العشاوي صباح -46
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 .2004والتوزيع،الحجار،عنابة،

 .  1993مصر، غريب، مكتبة ،التنظيم اجتماع علم إل  مدخل :لطفي إبراهيم طلعت-48
ـــــــــة:الزيهههههههههات الحميهههههههههد عبهههههههههد لطفي،كمهههههههههال يمإبهههههههههراه طلعهههههههههت-49 ـــــــــي المعاصـــــــــرة النظري ـــــــــم ف  عل

 .1999القاهرة، ،دارغريب،االجتماع
 للطباعههة الشههرق دار والمعاصــرة، التقليــد بــين الحكــومي اإلداري التنظــيم:الكبيسههي عههامر-50

 . 1،1998ط قطر،-الدوحة  والتوزيع والنشر
ــــــة أخطــــــار: طههههههراف محمههههههود عههههههامر-51 ــــــدولي والنظــــــام البيئ  للدراسههههههات الجامعيههههههة المؤسسههههههة ، ال

 .-لبنان -والتوزيع،بيروت والنشر
 النهضهههههههههههة ،دار1جاالجتمـــــــــــاع، علـــــــــــم فـــــــــــي دراســـــــــــات:الهههههههههههرحمن عبهههههههههههد محمهههههههههههد اهلل عبهههههههههههد-52

 . 2000بيروت،،1طالعربية،
ــــــة قضــــــايا:النجههههههار عمههههههر المجيههههههد عبههههههد- ــــــن البيئ  والشههههههؤون األوقههههههاف وزارة ،إســــــالمي منظــــــور م

 .1999اإلسالمية،الدوحة،
 .2007 الصفاء،األردن، دار. المستديمة التنمية: أبوزنط وماجدة غنيم مدمح عثمان-53
ـــــــة:وآخهههههههرون كهههههههردون عهههههههزوز-54 ـــــــي البيئ ـــــــر ف ـــــــأثيرات -الجزائ ـــــــ  الت ـــــــة األوســـــــاط عل  الطبيعي

 2001.مليلة،الجزائر، عين الهدى، ،دارالحماية واستراتيجيات
ـــــوث مـــــن البيئـــــة حمايـــــة:سهههههعيدان علهههههي-55  القـــــانون فـــــي ويـــــةوالكيما اإلشـــــعاعية بـــــالمواد التل

 .2008سنة ،1طالخلدونية، دار ،الجزائري
 ،مطبعهههههههههههةاإلجتماعيـــــــــــة العلـــــــــــوم فـــــــــــي المنهجيـــــــــــة أســـــــــــس:غربهههههههههههي دليهههههههههههو،علي فضهههههههههههيل-56

 .1999البعث،قسنطينة،

ــــة:وويلتههههر كامبههههل-57 ــــة رؤي ــــة حــــول بيئي  ترجمة.المسههههتديمة التنميههههة مبههههادئ ،فههههيالمســــتدامة التنمي
 .2000 القاهرة، قافية،الث لالستثمارات الدولية الدار،شاهين بهاء
 اتفاقيـات لتحقيـق التفـاوض (البيئـة دبلوماسـية:الجمهل أمهين أحمهد سهكندر،ترجمةا لهورانس-58

 . 1997 ، العلمية والثقافة المعرفة لنشر المصرية ،الجمعية) فعالية أكثر عالمية
ــــــانون:الحلههههههو راغههههههب ماجههههههد-59 ــــــة ق ــــــة حماي ــــــي البيئ  ط،االسكندرية،منشههههههأة ،دالشــــــريعة ضــــــوء ف
 . 2002عارف،الم



 

 
 

 -عمههههههههان والتوزيههههههههع، للنشهههههههر العربههههههههي المجتمههههههههع مكتبهههههههة البيئــــــــة، مشــــــــكالت : الحسههههههههن محمهههههههد-60
 . 2006، 1األردن،ط

 .1997اإلنسان،مصر صحة عل  وأثره البيئي التلوث أرنؤوط، سعيد محمد-61
ـــوث : حجهههاب منيهههر محمهههد-62 ـــن البيئـــة قضـــايا (، البيئـــة، وحمايـــة التل  دار.)إســـالمي منظـــور م

 .1999 مصر، والتزيع لنشرل الفجر
 2005.، الجامعة،اإلسكندرية شباب مؤسسةوالتلوث، البيئة:المولى عبد محمود-63

 دار،التلــــوث مــــن البيئــــة لحمايــــة االجتماعيــــة الخدمــــة منهــــاج:سههههرحان محمههههود أحمههههد نظيمههههة-64
 .مصر-القاهرة س، بالعربي، الفكر
ــــــــــة اقتصــــــــــاديات الخطيههههههههههب، نهههههههههههى-65 ــــــــــة، البيئ  اإلدارة واستشههههههههههارات اتدراسهههههههههه مركههههههههههز والتنمي

  .مصر _القاهرة جامعة،2000 أكتوبر السياسية، والعلوم االقتصاد العامة،كلية
 كليــة طالبــات لــدى البيئيــة المخــاطر بــبعض الــوعي مســتوىبههابطين، سههينح محمههد هههدى-66

 وطهرق المنهاه  ،قسهم القهرى أم ،جامعهة وجـدة المكرمـة مكـة بمـدينتي العلميـة لألقسـام التربيـة
 .2002 ، السعودية العربية التربية،المملكة كلية ،التدريس

 .2007،، الجزائردليل الطاقات المتجددة :مديرية المتجددة ،وزارة الطاقة والمناجم ّ -67
 بطاقههات "المدرســي األخضــر للنــادي البيداغوجيــة الحقيبــة،والبيئههة اإلقلههيم تهيئههة وزارة-68

 .2007الحقائق ،دار3 ط ،"المنشط تحضير
ـــــــــــل :حهههههههههههيي ونهههههههههههاس-69 ـــــــــــي المنتخـــــــــــب دلي ـــــــــــة المحل ـــــــــــة لحماي  للنشهههههههههههر الغهههههههههههرب دار ،البيئ

 .2003والتوزيع،وهران،
ـــر ودارســـة االجتمـــاع سهههعدون،علم وسهههفي-70  المؤسســـات فـــي التنظيمـــي التغيي

 . 2005الجزائر، الجامعية، المطبوعات ،ديوانالصناعية
71- Ministère De L’éducation , Ministère De L’aménagement Du Territoire Et 

De L’environnement, livre de l’adhérent du club vert scolaire, 

enseignement primaire ,3eme édition , dar el-hakaek , 2007. 

72- Ministère De L’éducation , Ministère De L’aménagement Du Territoire Et 

De L’environnement , livre de l’adhérent du club vert scolaire , 

enseignement moyen ,3eme édition , dar el-hakaek , 2007. 

-73 Ministère De L’éducation, Ministère De L’aménagement Du Territoire Et 

De L’environnement, livre de l’adhérent du club vert scolaire , 

enseignement secondaire ,3eme édition , dar el-hakaek ,2007 



 

 
 

74-Ministère De L’énergie Et Des Mines,bilan des réalisations du secteur 

del’énergie et des mines 2000-2008, édition 2009. 
75- Ministère De L’éducation , Ministère De L’aménagement Du Territoire Et 

De L’environnement, guide de l’éducateur « éducation a l’environnement» 

, 3eme édition , dar el-hakaek , 2007. 
76- Ministère De L’éducation , Ministère De L’aménagement Du Territoire Et 

De L’environnement , guide de l’animateur du club vert scolaire،dar el-

hakaek ,2007 

77-ATLAS des parcs nationaux algériens Direction Générale des 

ForêtsParc national de Théniet El Had Mars 2006 Publié par le parc national 

de Théniet El Had Avec l’autorisation de la Direction Générale des Forêts 

Impression :Ed-diwan. 
 :والموسوعات قواميس و المعاجم- 2

 .لبنان-بيروت.1993 ،1ط لبنان، مكتبة ،االجتماعية العلوم جممع بدوي، زكي أحمد -78
ـــــــــة قـــــــــاموس:السهههههههههكري شهههههههههفيق أحمهههههههههد-79  ،داراالجتماعيـــــــــة والخـــــــــدمات االجتماعيـــــــــة الخدم

 .2000المعرفة،القاهرة،
ــــاح:  وآخههههرون حمههههودة بههههن بههههوعالم-80 ــــاموس- المفت ــــي ق  أذار،دار– مههههادة -مبســــط أبجــــدي عرب

 .1996 ، الجزائر ،2ط  األمة،
 ديههههههوان حههههههداد، سههههههليم ترجمههههههة ،االجتمــــــاع لعلــــــم النقــــــدي المعجــــــم: بوريكههههههو وبههههههدونوف ونريمهههههه-81

 .1986 الجامعية،الجزائر،،المطبوعات
 ترجمهههههة. االجتمـــــاع لعلـــــم النقـــــدي المعجـــــم:  وآخهههههرون و، يوريههههه  وفرانسهههههوا ون بهههههود ريمهههههون،-82
 .1986 الجامعية، المطبوعات ديوان الجزائر، حداد، سليم
 والتوزيع،عمهههههههههههههان للنشهههههههههههههر أسهههههههههههههامة ،داراالجتمـــــــــــــاع علـــــــــــــم ممعجـــــــــــــ:أبومصهههههههههههههلح عهههههههههههههدنان-83

 .2006،1األردن،ط
 عويدات ،منشورات األول المجلد شاهين، فؤاد النفس، علم موسوعة:بارو دورون،فرنسواز والنر  -84

 .1997،1،ط بيروت والطباعة، للنشر
ــــائي القــــانون فــــي البيئــــة حمايــــة موســــوعة، العههههدلي صههههالح محمههههود-85 ــــداخلي الجن  ونوالقــــان ال

ــــدولي ــــائي ال ــــ  الجن ــــة دراســــة) اإلســــالمي والفق  ،مصههههر الجههههامعي الفكههههر ،دار األول الجههههزء ( مقارن
2009. 



 

 
 

 :الدوريات و جالتــــــمال-3

 االقتصههههههاد علههههههوم مجلههههههة ،البيئــــــي التلــــــوث محاربــــــة فــــــي البيئيــــــة الجبائيــــــة دور حمههههههد،.أ -86
 جامعههههههههة ، التسههههههههيير وعلههههههههوم ةوالتجاريهههههههه االقتصههههههههادية العلههههههههوم كليههههههههة ،09 العههههههههدد والتجههههههههارة، والتسههههههههيير
 ..200،الجزائر

ــــرارات إصــــدار إجــــراءات: عههههزري الههههزين -87 ــــاء ق ــــي البن ــــري يعالتشــــر  ف  المفكر،قسههههم مجلههههة،الجزائ
 . 2008 الجزائر، ،3 ع بسكرة، الحقوق،جامعة

ـــــة -88 ـــــيص الوقاي ـــــن والتقل ـــــوارث مخـــــاطر م ـــــة، الك  الجهههههي  مجلهههههة ظريفهههههة،.  م ترجمهههههة الطبيعي
 .2008 الجزائر، ،555 عدد العسكرية، المنشورات مؤسسة الشعبي، الوطني

ــــف ،االسههههتوائية الغابههههات وحمايههههة االنبعههههاث وخفههههض أخضههههر صههههندوق كاتههههب، بههههدون-89 ــــذت كي  أنق
 " .AFED"والتنمية للبيئة العربي المنتدى س، والتنمية،ب البيئة مجلة ؟كانكون قمة
ـــــة:  تشهههههارلز،روث -90 ـــــة الثقاف ـــــي واتجاهاتهـــــا وتطورهـــــا جـــــذورها البيئي  ترجمهههههة،. التســـــعينات ف
 العربهههههي المركهههههز عهههههن بدمشهههههق الصهههههادرة, التعريهههههب مجلهههههة, الفيصهههههل محمهههههد ههههههديل, خطايبهههههة اهلل عبهههههد

 .1998 جويلية, 15 العدد, والتأليف والترجمة للتعريب
 ،."المقارنــــــة التشــــــريعات ضــــــوء فــــــي للبيئــــــة القــــــانوني المفهــــــوم": حههههههافظ سحر،مصههههههطفى -91

 االجتماعيهههههههة للبحهههههههوث ومهههههههي الهههههههق المركهههههههز عهههههههن بالقهههههههاهرة درةالصههههههها ،القوميهههههههة االجتماعيهههههههة المجلهههههههة
 .134 ص, 1999 ماي, 2 العدد ،27 المجلد, والجنائية

 ،مخبهههههراإلجتمـــــاعي الـــــنفس علـــــم فـــــي أساســـــية مفـــــاهيم:الهاشهههههمي الهههههدين،لوكيا نصهههههر جهههههابر-92
 .2006قسنطينة، منتوري والتربوية،جامعة النفسية التطبيقات

ــــــــــــــــــة:ينيالصههههههههههههههههههابر  سههههههههههههههههههعيد محمههههههههههههههههههد الحمههههههههههههههههههد رشههههههههههههههههههيد-93  سلسههههههههههههههههههلةومشــــــــــــــــــكالتها، البيئ
 .1990الكويت،22المعارف،العدد

 الصههههههادرة للثقافههههههة، العربيههههههة المجلههههههة ، .البيئيــــــة والتوعيــــــة اإلعــــــالم اقــــــعو:  مصههههههطفى زكريهههههها-94
 .1990 سبتمبر ،19 العدد والعلوم، والثقافة للتربية العربية المنظمة عن بتونس
 فـــــي النوويـــــة التفجيـــــرات– الجزائـــــر صـــــحراء فـــــي الفرنســـــي النـــــووي اإلرث ، يهههههاحي علهههههي -95

ــــ  أهوالهــــا تلقــــ  الســــتينات ــــة البشــــر عل ــــة، والبيئ ــــة مجل ــــة البيئ  بتههههاري  198-199عههههدد والتنمي
 . 27/30:  ص 2014 اكتوبر– سبتمبر



 

 
 

ـــــف ، لليبئهههههة الجزائريهههههة جلهههههةم -96 ـــــة حـــــول مل ـــــة السياســـــة"  بعنهههههوان ، البيئ ـــــي البيئي ـــــر ف " الجزائ
 .1999 سنة 01 العدد ، بالبيئة مكلفةال الدولة كتابة عن/  البيئة مجلة
ـــة اإلداري لضـــبطمجهههاجي، نصهههوريم-97 ـــة، وحماي  كليهههة والقهههانون، السياسهههية دفهههاتر مجلهههة البيئ

 . 2009العدد ورقلة، جامعة السياسية، والعلوم الحقوق

 مجلههههة ،العربــــي الــــوطن فــــي الوطنيــــة التنميــــة فــــي وأثرهــــا البيئيــــة الضــــوابط:  حمههههدان هشههههام-98
 .،جويلية185 العدد العربية، الوحدة دراسات مركز عن ببيروت الصادرة ،ربيالع المستقبل

 .2003-3 العدد ، إيكونيوز مجلة ، والبيئة االقليم تهيئة زارةو-99

 .  2008الجزائر، ،البيئة أجل من الصحافة مجلة ،والبيئة اإلقليم تهيئة زارةو -100

101-Ministère De L’aménagement Du Territoire Et De L’environnement, 

Eco-News, N°1, aout 2008. 

102-Bou Arreridj:Principaux organismes pour la protection de 

l’environnement , Revue N° 8,centre national des technologies de production 

plus ,mai – juin 2011. 

-103 revue de collectivités locales,n°23, publication périodique du ministère 

de l’intérieur . 

 :الرسمية المناشير و دئالجرا-4

 .20/06/1991 في الصادرة ،  26العدد الرسمية الجريدة - 104
ـــــــدة ، الشهههههههعبية الديمقراطيهههههههة الجزائريهههههههة الجمهوريهههههههة -104  07-06-05: ،المهههههههواد الرســـــــمية الجري
 . 2003و يوليو19 رالجزائ 43 العدد03/10 القانون من

 90/29للقههانون والمههتمم المعههدل 2004 غشههت 14 فههي المههؤر  04/05 رقههم القههانون-106
  (.2004 غشت 51/15رع ج)والتعمير بالتهيئة المتعلق 1990 ديسمبر 01 في المؤر 
 بمنهههههههههاطق المتعلهههههههههق 2003فيفهههههههههري 17 فهههههههههي مهههههههههؤر  03/03 رقهههههههههم قهههههههههانون مهههههههههن 29 المهههههههههادة -107
 .2003 ،11ر،ع ج،السياحية والمواقع التوسع

 والمتضههمن   1998–لسههنة  62عههدد الرسههمية ،الجريههدة98رقههم بالقههانون الخههاص الملحههق -108

 والتطههوير العلمههي البحههث حههول خماسههي فههي المههؤر  11 /08/ والبرنههام  التههوجيهي القههانون

 ..1998 التكنولوجي



 

 
 

 المطبههق التنظههيم بضههبط المتعلههق 198 06/المرسههوم مههن 20و 06،08،18،19 المههواد-109
  37  2006.ع ر، ج البيئة، لحماية المصنفة مؤسساتال على
 لههههههوزارة المركزيههههههة اإلدارة تنظههههههيم ،يتضههههههمن 1985 مههههههاي 21 فههههههي ر ؤ المهههههه 131-85 مرسههههههوم -110
 . والغابات والبيئة الري
 الدولههههههههة بكتابههههههههة والمتعلههههههههق,  1996 جههههههههانفي 05 فههههههههي المههههههههؤر  01-96 رقههههههههم رئاسههههههههي مرسههههههههوم-111
 . 1996-01 عدد ر ج  للبيئة
المنشةةةةةةور وزاري المشةةةةةةتر    الرسةةةةةةوم  ارة الماليووووووة، وزارة تهيئووووووة اإلقلوووووويم والبيئووووووة،وز -112

 .2002، البيئية 

 29و 28 المنعقهههههههههههههههههدتان العامتهههههههههههههههههان العلنيتهههههههههههههههههان للمدوالت،الجلسهههههههههههههههههتان الرسهههههههههههههههههمية الجريهههههههههههههههههدة-113
 .2011 ،جانفي05 األمة،العدد نوفمبر،مجلس

 فههههههي المههههههؤر  247ههههههه47 رقههههههم التنفيههههههذي المرسههههههوم ، الشههههههعبية الديمقراطيههههههة الجزائريههههههة لجمهوريههههههةا-114
 واإلصههههههههههالح والبيئههههههههههة المحليههههههههههة والجماعههههههههههات الداخليههههههههههة وزيههههههههههر صههههههههههالحيات ،يحههههههههههدد1994 اوت 10

 . 1994 وت ا 10 بتاري  ،الصادر53 ،العدد الرسمية الجريدة اإلداري،

 فههههههي المههههههؤر  208 ههههههه02 رقههههههم الرئاسههههههي المرسههههههوم الشههههههعبية الديمقراطيههههههة الجزائريههههههة الجمهوريههههههة-115
 ،الصههههههههادر42 العههههههههدد ، الرسههههههههمية ،الجريههههههههدة الحكومههههههههة أعضههههههههاء تعيههههههههين ،يتضههههههههمن2002 انجههههههههو  17

 . 2002 جوان 18 بتاري 

 فههههههي المههههههؤر  149 ههههههه10 رقههههههم الرئاسههههههي المرسههههههوم الشههههههعبية الديمقراطيههههههة الجزائريههههههة الجمهوريههههههة-116
 ،الصهههههههههادر36 ،العهههههههههدد الرسهههههههههمية الحكومة،الجريهههههههههدة أعضهههههههههاء تعيهههههههههين ،المتضهههههههههمن2010 مهههههههههاي 28

 .2010 ماي 30 بتاري 

 فههههههي المههههههؤر  149 ههههههه10 رقههههههم الرئاسههههههي المرسههههههوم الشههههههعبية الديمقراطيههههههة الجزائريههههههة لجمهوريههههههةا-117
 ،الصهههههههههههادر36 الرسهههههههههههمية،العدد الحكومة،الجريهههههههههههدة أعضهههههههههههاء تعيهههههههههههين ،المتضهههههههههههمن2010 مهههههههههههاي 28

 .2010 ماي 30 بتاري 

 فههههههي ،المههههههؤر  326 ههههههه12 رقههههههم الرئاسههههههي المرسههههههوم الشههههههعبية الديمقراطيههههههة الجزائريههههههة لجمهوريههههههةا-118
 ،الصهههههههههادر49 ،العهههههههههدد الرسهههههههههمية الحكومة،الجريهههههههههدة أعضهههههههههاء تعهههههههههين ،يتضهههههههههمن2012 سهههههههههبتمبر 04

  .2012 سبتمبر 09 بتاري 



 

 
 

 فههههههي ،المههههههؤر  326 ههههههه12 رقههههههم الرئاسههههههي المرسههههههوم الشههههههعبية الديمقراطيههههههة الجزائريههههههة الجمهوريههههههة-119
 بتههههههاري  لصههههههادر،ا49الرسههههههمية،العدد الحكومة،الجريههههههدة أعضههههههاء تعههههههين ،يتضههههههمن2012 سههههههبتمبر 04
  .2012 سبتمبر 09

  فهههههههي المهههههههؤر  09 هههههههه01 رقهههههههم التنفيهههههههذي الشعبية،المرسهههههههوم الديمقراطيهههههههة الجزائريهههههههة الجمهوريهههههههة- 120
 الجريهههههههدة والبيئهههههههة، اإلقلهههههههيم تهيئهههههههة وزارة فهههههههي المركزيهههههههة اإلدارة تنظهههههههيم ،المتضهههههههمن2001 جهههههههانفي 07

 . 14/01/2001 في ،الصادرة04 الرسمية،العدد

زالتههههههههها ومراقبتههههههههها النفايههههههههات بتسههههههههيير المتعلههههههههق 19-01القههههههههانون مههههههههن 21 المههههههههادة-121  ر،ع ج) وا 
 (.2001 ديسمبر15 له77
 أعضهههههههاء تعيهههههههين يتضهههههههمن 2002 جهههههههوان 17 فهههههههي المهههههههؤر  09-01 رقهههههههم التنفيهههههههدي المرسهههههههوم-122

 .2002 جوان18/بتاري  الصادر ،42 العدد ، الرسمية الحكومة،الجريدة
 أعضهههههههاء تعيهههههههين يتضهههههههمن 2002 جهههههههوان 17 فهههههههي  المهههههههؤر  09-01 رقهههههههم التنفيهههههههدي المرسهههههههوم-123

 .2002 جوان18/بتاري  الصادر ،42 الرسمية،العدد الحكومة،الجريدة

 اإلدارة تنظههههههههههههيم يتضههههههههههههمن ،1994 أوت فههههههههههههي المههههههههههههؤر  248-47 رقههههههههههههم التنفيههههههههههههذي المرسههههههههههههوم-124
 الرسهههههههمية اإلداري،الجريهههههههدة واإلصهههههههالح والبيئهههههههة  المحليهههههههة والجماعهههههههات الداخليهههههههة وزارة فهههههههي المركزيهههههههة

  . مرسوم من 18 المادة ، 1994 اوت10 بتاري  ،الصادر53العدد

 الحكومهههههههة تنظهههههههيم المتضهههههههمن.08.03.1979 فهههههههي المهههههههؤر  57-79 رقهههههههم التنفيهههههههذي المرسهههههههوم-125
 . 1979-09-3 في المؤرخة 11 رقم الرسمية جريدة وتشكيلها

 5ر  فههههههههي المههههههههؤ  01هههههههه96جمهوريهههههههة الجزائريههههههههة الديمقراطيههههههههة الشعبية،المرسهههههههوم الرئاسههههههههي رقههههههههم -126
،الصههههههههادر بتههههههههاري  1،المتضههههههههمن تعيههههههههين أعضههههههههاء الحكومة،الجريههههههههدة الرسههههههههمية،العدد 1996جههههههههانفي 

 .1996جانفي  07

سههههههنة  يونيههههههو 29الههههههم واف لههههههه  1431رجهههههب عههههههام  16المههههههؤر  فههههههي صههههههاحب  102رقههههههم، قهههههانون-127
  . 2010، أكتوبر 2010
 الوطنيهههههة للجنهههههة ئمهههههةالدا الكتابهههههة وتسهههههيير تنظهههههيم يتضهههههمن 1975 ابريهههههل 09 فهههههي مهههههؤر  قهههههرار-128
 .للبيئة



 

 
 

 والتشههههههههجير للغابههههههههات الدولههههههههة لكتابههههههههة المركزيههههههههة اإلدارة تنظههههههههيم يتضههههههههمن 264 -79 مرسههههههههوم-128
 .1979 ديسمبر 25 ل52 عدد،ر.ج

 2005سهنة  16عهدد ر ج ،2005 فبرايهر  26فهي مهؤر  05-79 رقهم تنفيهذي مرسهوم-129
 .الثقافة وزير صالحيات يحدد

 اإلدارة تنظههههههههيم يتضههههههههمن,  1993 أكتههههههههوبر 10 فههههههههي مههههههههؤر  235-93 رقههههههههم تنفيههههههههذي مرسههههههههوم-130
 المههههادة إلههههى 1 المههههادة مههههن أنظههههر  1993- 65 عههههدد ر ج العلمههههي والبحههههث للجامعههههات المركزيههههة

 .السابق المرسوم من 15
 العامهههههة المديريهههههة تنظهههههيم يحهههههدد, 1995 أبريهههههل 12 فهههههي مهههههؤر  107-95 رقهههههم تنفيهههههذي مرسهههههوم-131
 .1995 سنة 23 عدد ر ج للبيئة
 اإلدارة تنظهيم ،يتضهمن 2005سهنة فبرايهر  26فهي مهؤر 05- 80رقهم تنفيهذي مرسهوم-132

 .2005 ،سنة 16عدد رسمية الثقافة،جريدة لوزارة المركزية

 وطنيهههههههههة لجنهههههههههة إحهههههههههداث يتضهههههههههمن ، 1974يوليهههههههههو12 فهههههههههي ر ؤ مههههههههه 156-74 رقهههههههههم مرسهههههههههوم-133
 .1974 جويلية 23 ل 59 عدد. ر. للبيئةج

 المركزيهههههههة اإلدارة تنظهههههههيم يتضهههههههمن 1990 ديسهههههههمبر لأو  فهههههههي مهههههههؤر  393-90 رقهههههههم مرسهههههههوم-134
 . 1990 ديسمبر 12 ل 54:  عدد ر ج والتكنولوجيا للبحث

-135 O. Vallet : Administration de L’environnement, Berger – Levraut, 1975. 

Décret exécutif n° 2000-149 du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 

juin 2000 portant.organisation de l'administration centrale du ministère de 
l'agriculture. 

136- Décret exécutif n° 2003-50 du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 

1er février 2003 portant organisation de l'administration centrale du ministère 

de la participation et de la promotion de l'investissement  

137- Décret exécutif n° 2003-136 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 

mars 2003portant organisation de l'administration centrale du ministère de 

l'industrie 

-138 Décret exécutif n° 2006-476 du 23 Dhou El Kaada 1427 correspondant 

au 14 décembre 2006 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-55 du 

15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 portantorganisation de 

l'administration centrale du ministère des finances 



 

 
 

139- Ordonnance n° 66/90 du 06.05.1966 portant création d’un conseil 

supérieur des hydrocarbures desmines et de l’énergie JORA n° 38 du 

28.09.1965, page 863. 

140- Décret exécutif n° 2000-328 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 

octobre 2000 portant organisation de l'administration centrale du ministère 

des travaux publics 

-141 Décret exécutif n° 2007-351 du 8 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 

18 novembre 2007 portantorganisation de l'administration centrale du 

ministère de l'aménagement du territoire, de l'environnement et du tourisme 

142-Décret exécutif n° 2007-351 du 8 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 

18 novembre 2007 portant rganisation de l'administration centrale du 

ministère de l'aménagement du territoire, de l'environnementet du tourisme. 

143- Décret exécutif n° 2009-318 du 17 Chaoual 1430 correspondant au 6 

octobre 2009 portant organisation de l'administration centrale du ministère de 

l'éducation nationale. 

144- Décret exécutif n° 2005-428 du 5 Chaoual 1426 correspondant au 7 

novembre 2005 portant organisation de l'administration centrale du ministère 

de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. 

145- Décret n° 65.235 du 22.09.1965 portant organisation de l’administration 

centrale du ministère de la santé publique JORA n° 580 du 28.11.1965, page 
863. 

146-Décret exécutif n° 2002-107 du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 

avril 2002, modifiant etcomplétant le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El 

Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 portantorganisation de 

l'administration centrale du ministère de l'intérieur et des collectivités locales 

147-Ministère de la défense :- Arrêté du 18 février 1964 portant organisation 

interne et fixant les attributions de la direction des servicesfinanciers du 

ministère de la défense nationale (J.O n° 47 du 09 juin 1964). 

148- Décret n° 71-23 du 6 janvier 1971 portant réorganisation de la direction 

des finances du ministère de ladéfense nationale (J.O n° 4 du 12 janvier 1971 

; Loi n° 87-16 du 1er août 1987 portant institution,missions et organisation de 
la défense populaire (J.O n° 32 du 05 août 1987. 

 

 



 

 
 

 :الرسمية البرامج و تقاريرال-5
 كثيههههههرة شههههههعارات"األرض لحمايــــــة كوبنهــــــاغن قمــــــة بعنــــــوان تقريــــــر ، طالههههههب سههههههعيد محمههههههد -149

 جوههههههانزبورغ،جنوبالمســـــتدامة، للتنميـــــة العـــــالمي القمـــــة مـــــؤتمر تقريـــــراليونسهههههكو،،كبيرة وشهههههكو 
 .2002إفريقيا،

ــــي ،تعــــالوا سلسههههلة والبيئههههة اإلقلههههيم تهيئههههة وزارة - 150 ــــوا مع ــــ  وتعرف ــــوع عل ــــروة تن ــــة الث  البيولوجي
 .س الجزائر،ب ، الجزائر في

 والبيئهههههههههة اإلقلهههههههههيم تهيئههههههههة وزارة ،الجزائـــــــــر فـــــــــي البيئـــــــــة ومســـــــــتقبل حالـــــــــة" حهههههههههول قريههههههههرت-151
 .2007الجزائر،

 اإلحتــــــرار لوقــــــف كوبنهــــــاغن إتفــــــاق تعهــــــدات تكفــــــي هــــــل:االنبعاثههههههات فجههههههوة نعهههههه تقريههههههر-152
 تقني،نههههههوفمبر مههههههوجز أولههههههي، ،تقيههههههيممئويــــــة درجــــــة ,39أو مئويــــــة درجــــــة 7 حــــــد عنــــــد العــــــالمي
2010. 

 2005.،الجزائر في البيئة ومستقبل حالة حول تقرير ، اإلقليم وتهيئة البيئة وزارة-153

 الشـراكة برنـامج فـي المتضـمنة البيئيـة المبـادرة عمـل مخطـط ، اينيهون نيباد،أفريكهان -154
 2003. أكتوبر ،)النيباد  (إفريقيا في للتنمية

 والتنميةةةةةةة البيئةةةةةةة أجةةةةةةل مةةةةةةن لألعمةةةةةةال الةةةةةةوطني المخطةةةةةةطوالبيئووووووة، اإلقلوووووويم تهيئههههههة زارةو -515

 . 2011الجزائر،snat،المستدامة

156-Ministère De L’aménagement De Territoire Et De L’environnement, 

rapport sur l’état et l’avenir de l’environnement, 2000. 

157-Tchatchi Ouahid,l’interaction de l’éducation à l’environnement dans 

le cursus scolaire, formation de formateurs mis en oeuvre pédagogique, 

master, l’université de Nancy,2005 

-158  Ministère de l’aménagement de territoire et de l’environnement, 
programme national pour la gestion intégrée des déchets municipaux pour 
les 40 grandes villes, les progdem, 2003. 

159-Ministère des finances, ministère de l’aménagement de territoire et de 

l’environnement, circulaire interministérielle, " taxes écologiques ", 2002. 



 

 
 

160-Ministère de l’aménagement de territoire et de l’environnement, direction 

de l’environnement de Biskra, principaux textes législatifs et règlementaire 

relatif à la Protection de l’environnement, 2006.  

-161 Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, 

programme national de gestion intégrée des déchets municipaux en 

Algérie "  Stratégie opérationnelle", mai  2003.  

162-Ministere de l’aménagement et de l’environnement , rapport sur l’état 

l’avenir de l’environnement, 2005. 

163-Ministère De L’aménagement Du Territoire De L’environnement, 

l’Algérie de 2020, un projet d’aménagement du territoire intégrant les enjeux 

d’un développement durable . 

164-Ministère De L’aménagement Du Territoire Et De L’environnement, 

bilan final des 100 projets derecherche sur l’environnement, 

(www.matet.dz( 

-165 Ministère De L’aménagement Du Territoire Et De L’environnement, 

Direction De a Politique Environnemental Industrielle, plan national de 

gestion des déchets spéciaux «PNAGDES –Algérie». 

 :مقابالت-6

 برنهام  فهي فالحيهة إرشهادات فقهرة ومقهدم فالحهي س،مهنهدملحـة أحمـد السهيد مهع مقابلهة -166
 . الجزائرية الوطنية الخير،اإلذاعة صباح
 الصههههههحفيين نههههههادي فههههههي عضههههههوة و اليههههههوم بجريههههههدة ،صههههههحفية ديــــــب أمــــــال السههههههيدة مههههههع مقابلههههههة -167
 . اليوم جريدة بمقر ، والسياحة والبيئة اإلقليم تهيئة بوزارة
 البئيهههههة والتحسهههههيس التوعيهههههة مكتهههههب عهههههن ؤلةمسههههه، حوريـــــة شـــــاطر بـــــن السهههههيدة مهههههع مقابلهههههة -168

 . البيئة بوزارة( البيئة حماية اجل من شراكة)
 .البيئة بوزارة اآللي، لإلعالم الفرعية المديرة ،خديجة أمباركي :السيدة مع مقابلة -169
 .البيئة بوزارة ،لالتصال الفرعية المديرة ،سامية طوالبي :السيدة مع مقابلة -170
 .البيئة وزارة بمقر موظفة سارة شريفي :آلنسةا مع قابلةم-171
 .البيئة وزارة بمقر ،بدرية معطار :اآلنسة مع مقابلة-172
 تهيئهههههة إعهههههادة بمشهههههروع المكلهههههف الدراسهههههات مكتهههههب مهههههدير،محمـــــد عميـــــرو  السهههههيد مهههههع مقابلهههههة-173
 .العاصمة ،الجزائر2015 نوفمبر الرغاية واد



 

 
 

 البيئههههي التكههههوين مشههههاريع متابعههههة مصههههلحة ول سههههؤ،م محمــــدي الــــدين قمــــر السههههيد مههههع مقابلههههة-174
 .2014-05-12بتاري  العاصمة الواد باب(دنيا دار) البيئية التكوينات بمركز
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 البيئية؟ للمشاكل المواجهة آليا  ذكر مع الوزارة طرف من المحققة االنجازا  أهم هي ما -4

 ؟ الجزائرية ةالبيئ تباين خصوصية البيئية ستراتيجيا واال البرامج و المشاريع هذه تراعي هل-5

 ترسيخ اجل من مجتمعية فئا  استهداف ألجل تستغل و بها يحتفل التي البييئة المناسبا  هي ما -6

 ؟ البيئية الثقافة

 المجتمع شرائح مختلف بين البيئي الوعي نشر في البيئي الطابع ذا  المناسبا  مساهمة مدى ما -7

 ؟ الجزائري

 النشاطا ؟ هذه في المواطن مشاركة تقيم كيف -8

 البيئي؟ العمل في طرفكم من المستخدمة الوسائل وضح -9

 المستخدمة؟ الوسائل هذه فاعلية مدى مما -10

 بالبيئة؟ المهتمة والجمعيا  الرسمية الهيئا  وبين بينكم تنسيق هناك هل -11

 لتنسيق؟ا هذا مجاال  تكمن أين تنسيق هناك كان إذا -12 

 التنسيق؟ هذا لفاعلية تقيمكم ما -13

 التعليم؟ قطاع وبين بينكم التنسيق مجاال  هي ما -14

 اإلعالم؟ وسائل عبر الوزارة مشاركة كيفية بين -15

  البيئي الوعي نشرل الهادفة و المنتهجة النشاطا  طبيعة هي ما -16

 ؟البيئة و لمجتمعا لمتطلبا  وتستجي  كافية االنجازا  هذه أن ترى هل -17

 الوزارية؟ هيئاتكم إليها صبوات  التي البيئة حماية في المستقبلية اإلستراتيجية  هي ما -18

 ؟الجزائر في البيئة حماية مبادئ تطبيق توجه التيو رأيكم في والصعوبا  العراقيل هي ما-19

 

 



 

 
 

الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية  

 03)      ) رقم ملحق                                    البيئة و ائيةالم الموارد وزارة        

...............والية  

البيئة مديرية  

                  2016........../     /   / رقم المرجع

 ........في..... والية                  

 

لبيئة حماية مجال في جريمة معاينة محضر  

  السوداء البالستيكية األكياس استعمال و توزيع و يعب و صنع منع إطار في

......... والية إقليم عبر  

 .الجزائية اإلجراءات قانون من 21 المادة بمقتضى -    

 العامة بالقواعد المتعلق 07/02/1989 لـ الموافق 02-89 رقم القانون بمقتضى -    

 .المستهلك          لحماية

 رقم لقانون المتمم و المعدل 16/02/1985 في ؤرخالم 85/05 قم القانون بمقتضى -

 .ترقيتها و الصحة بحماية المتعلق 17/07/2006 بتاريخ الصادر 06/07

 المعدل بالبلدية المتعلق و 07/04/1990 لـ الموافق 90/06 رقم القانون بمقتضى -    

.المتمم و   

 .الوالية بقانون المتعلق و 07/04/1999 لـ الموافق 90/09 رقم القانون بمقتضى -    

 األحكام المتضمنة 65و 60 المواد و بالمغلفات المتعلقة 10-09 المواد بمقتضى -    

 المتعلق و 12/12/2001 في المؤرخ 19-01 رقم القانون من          الجزائية

 .إزالتها و مراقبتها و النفايات بتسيير

 و 112 المادة و المخالفات معاينة و البحث المتضمنة و 111 المادة بمقتضى -

 19/07/2003 في المؤرخ 10-03 رقم القانون من الجزائية باألحكام المتعلقة

 .المستدامة التنمية إطار في البيئة بحماية المتعلق

 على المطابقة للقواعد المحدد 23/06/2004 في المؤرخ 02-04 القانون بمقتضى -

 .التجارية الممارسات



 

 
 

 برقابة المتعلق 30/01/1990 في المؤرخ 39-90 رقم نفيذيالت المرسوم بمقتضى -

 .الغش قمع و الجودة

 المتعلق 23/02/1991 في المؤرخ 53-91 رقم التنفيذي المرسوم بمقتضى -

 .لالستهالك الغذائية المواد عرض أثناء الصحية بالشروط

 يحدد الذي 19/05/2004 في المؤرخ 199-04 رقم التنفيذي المرسوم بمقتضى -

 . تمويله و سيره و تنظيمه و التغليف نفايات لمعالجة العمومي النظام إنشاء كيفيات

 يحدد الذي 28/07/2004 في المؤرخ 210-04 رقم التنفيذي المرسوم بمقتضى -

 غذائية مواد احتواء و المخصصة لمغلفات التقنية المواصفات ضبط كيفيات
 .لألطفال مخصصة أشياء أو مباشرة

 على المصادقة المتضمن 09/11/2004 في المؤرخ الوزاري القرار لىع بناءا -    

 تالمس لكي المعدة البالستيكية األكياس تطابق بمراقبة المتعلق الشروط دفتر
 .األغذية

 وزارة عن الصادرة 10/03/2005 في المؤرخة 194 الوزارية التعليمة على بناءا -    

 البالستيكية األكياس مطابقة مراقبة، إجراءات بتطبيق المتعلقة البيئة و اإلقليم تهيئة
 .الغذائية المواد لمالمسة الموجهة

 وزارة عن الصادرة 18/12/2005 في المؤرخة 7398 الوزارية التعليمة بمقتضى -    

 البالستيكية األكياس مطابقة مراقبة، إجراءات بتطبيق المتعلقة البيئة و اإلقليم تهيئة
 .الغذائية المواد لمالمسة الموجهة

 اإلقليم تهيئة وزارة بين 22/03/2005 بتاريخ المبرم االتفاق البرتوكول على بناءا -    

 .البالستيكية األكياس منتجي مندوبي و البيئة و

 وزارة عن الصادرة 29/08/2006 في المؤرخة 148 رقم المراسلة على بناءا -    

 .البيئة و اإلقليم تهيئة

 اللجنة إنشاء المتضمن 13/09/2006 في المؤرخ 1988 رقم القرار على بناءا -    

 واستعمال توزيع صنع، منع إجراءات تطبيق و متابعة و بمراقبة المكلفة الوالئية
 .بسكرة والية إقليم مستوى على السوداء البالستيكية األكياس

 توزيع بيع، صنع، منع 20/09/2006 في المؤرخ 2021 رقم القرار على بناءا -    

 .بسكرة والية إقليم مستوى على السوداء البالستيكية األكياس واستعمال

 

  



 

 
 

 :.......................................................مخالفة أو الجنحة معاينة تمت

...................................................................................... 

...................................................................................... 

.................................................................................... 

 .................:.................................المخالفة أو الجنحة وقوع مكان -

................................................................................... 

 ...........( :.......................................الكاملة الهوية)السيد ضد -
................................................................................ 

 ..............................................:................ الكامل العنوان -
............................................................................. 

 :....................................................... رقم تحت التجاري السجل

 ................................................................... في الصادر -
 :.................................. رقم تحت السياقة رخصة أو التعريف بطاقة -
 ................................................................... في الصادر -
 :.......................... أجريت التي المعاينات و المكان لحالة دقيق وصف -

.................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

 ( :............الكاملة الهوية) المحل صاحب غياب أثناء جودالمو الشخص اسم -
................................................................................. 

 :................................. رقم تحت السياقة رخصة أو التعريف بطاقة -
 ......................................................................في الصادر

 :...................................................................... المالحظة

 .عليها تعاقب و تنص التي المواد و المخالفة تكليف:  المحضر -

 دج 800. 000بـ تقدر المالية الغرامة -
 
 

  



 

 
 

 الموجود الشخص و أ المخالف توقيع

 المعاينة لجنة توقيع

*... 

.......................................... 

 

*........................................ 

.......................................... 

 

*........................................ 

.......................................... 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

الشعبية الديمقراطية الجزائرية وريةالجمه  

(  04)رقم  ملحق                                   البيئة و المائية الموارد وزارة                

.............والية  

البيئة مديرية  

...... والية                                     2016........../     /   / رقم المرجع

 ........في

 

  جريمة معاينة محضر

لبيئة حماية مجال في  

............ الساعة على...........شهر من..........اليوم في و..............سنة في  

 .أدناه الموقع و.…… للوالية البيئة مدير نحن

 طبيعة الجريمة : جنحة.

 الموضوع :..............................

 .الجزائية اإلجراءات انونق من 21 المادة بمقتضى -    

  الصحة بحماية المتعلق و 16/02/1985 لـ الموافق 85/05 قم القانون بمقتضى -

 .المتمم و المعدل ترقيتها و   

 المتعلق و 07/04/1990 لـ الموافق 90/08 رقم القانون من 107 المادة بمقتضى -

 .البلدية قانون من النظافة و الصحة   بحفظ

 .الوالية بقانون المتعلق و 07/04/1999 لـ الموافق 90/09 رقم نالقانو بمقتضى -

  19/07/2003 في المؤرخ 10-03 رقم القانون من 112 ،111 المواد بمقتضى -

 معاينة و البحث مجال في المستدامة التنمية إطار في البيئة بحماية المتعلق و  
 .المخالفات

  



 

 
 

 في المؤرخ 19-01 رقم القانون من 65-55-54-53-39-38-37 المواد بمقتضى -

 .إزالتها و مراقبتها و النفايات بتسيير المتعلق و 12/12/2001

 19-01 رقم القانون نفس من الجزائية األحكام من 57-51-50 المواد بمقتضى -

 .إزالتها و مراقبتها و النفايات بتسيير      المتعلق

             النفايات تسيير إطار في و لبيئةا حماية مجال في المخالفة معاينة محضر على بناءا -
 تحت..........بلدية طرف من رالمحر و الصلبة

 ...............بتاريخ..........:..رقم

 التابعة البيئة حماية فرقة طرف من:  الجنحة معاينة تمت -
 ........................لبلدية

 ..........................................:.................................... تتمثل و  

 ....................................................................الجنحة وقوع مكان -

 ...........................................................................  السيد ضد -

 .........................................................................الكامل العنوان -

 التي المعاينات و المكان لحالة دقيق وصف -
 ......................................أجريت

 إليها المتوصل النتائج و المخالفة عن الكشف في المستعملة التقنية الوسائل ذكر -

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

 عليها تعاقب و تنص التي القانونية المواد و الجريمة تكييف:  المحضر اختتام -
 : المواد

.......................................................................................... 

  



 

 
 

 و النفايات بتسيير المتعلق و 12/12/2001 في المؤرخ 19-01 رقم القانون من

 .إزالتها و مراقبتها

 : الطلبات

. 000:قدره مالي بتعويض نطالب المدني كطرف بسكرة لوالية البيئة مديرية نحن -

 التلوث مكافحة و البيئة لحماية الوطني صندوقال لفائدة يدفع    دج 80

 .302-065:  رقم تحت  

 البيئة مدير توقيع

 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 :الدراسة ملخص
 

 يههههههث،حاالهتمام مههههههن مزيههههههدا اسههههههتدعى اليههههههوم العههههههالم فههههههي البيئيههههههة المشههههههكالت حجههههههم تزايههههههد إن   
 وفههههي لمالعهههها أنحههههاء مختلههههف فههههي البيئههههي الوضههههع لتفههههاقم وهههههذا عههههالمي اهتمههههام موضههههوع البيئههههة شههههكلت
 الجزائهههههر فهههههي البيئهههههة حمايهههههة واقهههههع معرفهههههة إلهههههى الدراسهههههة ههههههذه  تههههههدف حيهههههث خهههههاص، بشهههههكل الجزائهههههر

 المائيهههههههة لمههههههواردوا البيئههههههة وزارة إليههههههها تعمههههههد التههههههي والنشههههههاطات اآلليههههههات فحههههههوى  معرفههههههة خههههههالل مههههههن
 االجتمههههاعي الوسههههط فههههي البيئههههي الههههوعي ونشههههر البيئههههة حمايههههة أجههههل مههههن  الدولههههة اسههههتحدثتها كمؤسسههههة

 :مفاده رئيسي تساؤل من منطلقةالمواطنين، لدى البيئي الحس تنمية بهدف

 ؟ ئهةهالبي ةههحمايه في ميةهههكو ح مؤسسةهكه ئةهههالبيو   مائيةهال اردهههو الم زارةو  رو د وههه مها 

 :ليههكماي للدراسة الفرعهية تساؤالت ثالث عنه ويتفرع

 المحلية؟ البيئية المشكالت اجهةو لم البيئةو  يةالمائ اردو الم زارةو  تعتمدها التي اآلليات هي ما -1

 مختلف بين البيئي عيو ال لنشر البيئةو  المائية اردو الم زارةو  طرف من المنتهجة النشاطات هي ما -2
 ؟ الجزائري المجتمع شرائح

 البيئة؟ لحماية مهامها أداء فيو  البيئةو  المائية اردو الم زارةو  تعرقل التي باتو الصع هي ما -3

 مستعينة البيئي الواقع تشخيص في -حالة دراسة– الوصفي المنه  على الدراسة دتاعتم
 البيئة حماية عن المسئولين مختلف مع أجريت التي المقابلة أداةك تعددت البيانات جمع في بأدوات
 مضامين على اإلطالع تم حيثبها، المصالح رؤساء خاصة المائية والموارد البيئة وزارة مستوى على
 من استقيناها والتي بالبالد البيئة لواقع الرسمية واإلحصاءات الرسمية والتقارير والوثائق التالسج

 :يلي ما الدراسة هذه في إليها توصلنا التي النتائ  أهم ومن ة،مباشر  المعنيين

 البيئيههههههة المشههههههاكل مههههههن مجموعههههههة تعههههههاني بالدنهههههها أن البيئههههههي الوضههههههع اسههههههتقراء خههههههالل مههههههن يتضههههههح -
 أخههههرى وتههههارة طبيعيههههة تكههههون فتههههارة والملههههوث، التلههههوث طبيعههههة حسههههب المنشههههأ حيههههث مههههن تختلههههف والتههههي

 .حدوثها في كبير دور لإلنسان اصطناعية



 

 
 

  تطبيهههههق خهههههالل مهههههن وحمايتهههههها البيئهههههة صهههههيانة فهههههي هامههههها دورا المائيهههههة والمهههههوارد البيئهههههة وزارة تلعهههههب -
 مههههن للمههههواطن البيئههههي يوالههههوع الحههههس تنميههههة علههههى فيههههها تعتمههههد وأخههههرى والقانونيههههة، التشههههريعية مبههههادئ
 المسههههههههتوى علههههههههى األخههههههههرى المؤسسههههههههات بعههههههههض إلههههههههى اسههههههههتناد لههههههههذل ، المبرمجههههههههة النشههههههههاطات خههههههههالل
 وأخههههههرى تدخلههههههه ومجههههههال كههههههل والتلفزيههههههون  كاإلذاعههههههة اإلعههههههالم ووسههههههائل المختلفههههههة كههههههالوزارات الههههههوطني
 الجمعيهههههات وبعهههههض البلديهههههةو  البيئهههههة مديريههههة مهههههن كهههههل دور فيهههههها يبههههرز والتهههههي المحلهههههي المسهههههتوى علههههى
 .ال ..... البيئية

 دون تحهههههول التهههههي المشهههههاكل بعهههههض المؤسسهههههات مهههههن كغيرهههههها المائيهههههة والمهههههوارد البيئهههههة وزارة وتواجهههههه -
 عهههههن ناتجهههههة وسهههههلوكية إداريهههههة و مؤسسهههههاتية بهههههين وتنوعهههههت تعهههههددت والتهههههي واألههههههداف الغايهههههات إتمهههههام
 .المواطنين لدى البيئة على الحفاظ بضرورة الوعي نقص

 بملهههههف األخيهههههرة اآلونهههههة فهههههي المتزايهههههد االهتمهههههام تنهههههامي البيئيهههههة الصهههههحوة ظههههههور نلغهههههي كمهههههاال
 لفحههههههوى تطبيقهههههها المحليههههههة الفضههههههاءات ترقيههههههة إلههههههى هههههههدف مشههههههاريع عههههههدة برمجههههههة خههههههالل مههههههن البيئههههههة

 حمايهههههة نحهههههو التحهههههول أن  لفههههههم محاولهههههة ،فيالتنميهههههة عجلهههههة دفهههههع فهههههي والمسهههههاهمة  البيئيهههههة المشهههههاريع
 بعيهههههدا السهههههائد المعرفهههههي النمهههههوذج مسهههههتوى علهههههى يجهههههذر  تغييهههههر إحهههههداث يتطلهههههب شهههههامل بمفههههههوم البيئهههههة
 كوحههههههدة للعههههههالم ينظههههههر والههههههذي اإلنسههههههان حههههههول المتمركههههههز واالستعالء،واالسههههههتغالل الحداثههههههة قههههههيم عههههههن
 األجيههههههال و الحههههههالي الجيههههههل حههههههق ضههههههمان مههههههع أجههههههزاء مجموعههههههة يكههههههون أن مههههههن بههههههدال مترابطههههههة كليههههههة
  .معافاة سليمة بيئة في القادمة

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

-Abstract:  

The increasing number of the environmental problems in the world today called for 

more attention. The environment has been the subject of global concern, and this is due to the 

deterioration of the environmental situation around the world and in Algeria in particular. The 

Ministry of Environment and Water Resources, as an institution developed by State for the 

protection of the environment and the dissemination of environmental awareness in the social 

environment with the aim of developing the environmental sense of citizens; which emerge 

from one essential question :  

What is the role of the Ministry of water Resources and the Environment as a 

governmental institution in protecting the environment?  

As it is divided into three sub-questions to resemble the study and they are as follows: 

1. What mechanisms does the Ministry of Water Recourses and Environment adopt to 

encounter local environmental problems? 

2. What are the activities undertaken by the Ministry of Water Resources and the 

Environment to promote environmental awareness among different segments of 

Algerian society? 

3. What are the difficulties that impede the Ministry of Water Resources and 

Environment while performing its tasks to protect the environment?  

The study was based on the descriptive approach –the case study – to diagnosis of 

environmental realty, using data collection tools, as a means of interviewing with the 

various official responsible for protecting the environment at the level of the Ministry of 

Environment and Water Resources, especially the heads of departments, and the contents 

of records, the environment in the country, which we acquired from those directly 

concerned, and the most important findings that we reached in this study are the 

following: 

- it is clear through the extrapolation of the environmental situation that our country 

suffers from a range of environmental problems, which differ in terms of origin, 

depending on the nature of pollution and polluted, the frequency of natural and other times 

artificial to man a large role in the occurrence. 

- the Ministry of Environment and Water Resources plays an important role in the 

conservation and protection of the environment through the application of legislative and 

legal principles, and the other is based on the development of the sense and the 

environmental awareness of the citizen through the activities programmed for that, based 

on some other in situations at the national level such as various ministries and the media 



 

 
 

such as radio and television each and the field of intervention and other at the local level, 

which highlights the role of both the Directorate of Environment and Municipal and some 

environmental associations … et cetera  

- the Ministry of Environment and Water Resources, like other institution, faces some 

problems that prevent the completion of goals and objectives, which are varied and varied 

between institutional, administrative and behavioral resulting from a lack of awareness of 

the need to preserve the environment among citizens.  

The emergence of the environmental awakening has recently been characterized by the 

growing interest in the environment file through the programming of several projects 

aimed at upgrading the local space in the application of environmental projects and 

contributing to advancing development in an attempt to understands that the shift towards 

environmental protection requires a radical change at the level of the model And human-

centered exploitation that views the world as a coherent whole rather than group of parts 

while guaranteeing the right of present and future generations to a healthy and healthy 

environment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

-Résumé :  

Les problèmes de l’environnement étant aujourd’hui beaucoup plus présent, nécessite de 

mobiliser nos efforts pour remédier a cette situation. L’intérêt croissant que suscitent les 

questions d’environnement a l’échelle internationale et en particuliers national sont le but de 

notre étude, qui vise a mettre l’accent sur les outille et les activités mener par le ministère de 

l’environnement et des ressources en eau pour la protection de l’environnement et afin de 

sensibiliser les citoyens aux questions suivantes : 

 Quel est le rôle du ministère des ressources en eau, étant un organisme govermmental 

dans la protection de l’environnement ?  

 il dérive de cette dernière trois autre question comme suite : 

1-Quels sont les instruments entrepris par le ministère de l’environnement pur recourir a 

ces fléaux environnementaux a l’échelle national. 

2- Quelles sonts les activités de l'environnement pour sensibiliser l'environnement entre 

les différents segments de la société algérienne? 

3- Quelles sont les difficultés qui font obstacle au Ministère des ressources en eau et de 

l'environnement et dans l'exercice de ses fonctions pour protéger l'environnement? 

Notre étude reposer sur la méthode descriptive ‘étude de l’état-qui a pour objectif de 

réaliser un diagnostic environnemental grâce a des outils pour la collecte des données, et suite 

a des entretiens avec les différents responsables du ministère des ressource en eau et de 

l’environnement en particuliers les chefs de service. Après avoir consulter les différents 

rapports, statistiques et documents official, nous avons soulève les résultats suivants :  

illustrée par l'extrapolation de la situation environnementale que notre pays connaît une 

série de problèmes environnementaux, qui varient en termes d'origine en fonction de la nature 

de la pollution et contaminée, être parfois humains normaux et parfois artificiels un rôle 

majeur dans l'événement. 

Le ministères de l’environnement et des ressources en eaux joue un rôle essentiel pour la 

conservation et la protection de l’environnement par l’application des lois et règlements et par 

sensibilisation des citoyens a travers des programmes d’activités cibles et grâce aux efforts 

lies entre les divers ministères ; directions , administrations et moyens de communication 

(radio-télévision) a l’échelle national. 

Le ministre de l’environnement fait face a plusieurs problèmes relatives a l’environnement 

qui entravent les objectifs traces pour la conservations de l’environnement . il est certain sue 

la veille environnementale constitue aujourd’hui la préoccupation de tous. Ainsi, de nombreux 

programmes e projets nationaux ont été élabores pour promouvoir ce concept. 

Ce dernier exige un changement radical dans tous les domaines et a tous les niveaux 

spécialement au niveau lu humain, la préservation de l’environnement est la responsabilités de 

tous envers les générations futures. 


