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  :الملخص 
أهمية السياسة البيئية كإستراتيجية ناجعة للحفاظ على و  تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور        

بالتالــــــي تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، إذ تتطلب التنمية المستدامة تحسين و  ــجزائر،البيئة في الــ

ظروف المعيشة لجميع األفراد دون زيادة استخدام الموارد الطبيعية إلى ما يتجاوز قدرة كوكب األرض على 

النمو  هي: سةئيالتحمل، ونستطيع أن نلخص مجاالت  التنمية المستدامة في ثالثة مجاالت ر 

، كما سنتطرق في هذه المقال إلى الجهود والتنمية االجتماعية ، وحفظ الموارد الطبيعية والبيئة،االقتصادي

  .الحفاظ على البيئةو  اسة البيئيةالمبذولة من طرف الجزائر إلرساء ترسانة قانونية من شأنها تفعيل دور السي

  .التنمية المستدامة ، البيئة، السياسة البيئية: مات المفتاحية الكل

  

Resumé 

L'étude vise à mettre en évidence le rôle et l'importance de la politique 

environnementale, en tant que stratégie visant à préserver l'environnement en 

Algérie, Et de réaliser ainsi le développement durable souhaité, le 

développement durable nécessite l'amélioration des conditions de vie Pour 

toutes les personnes Sans augmenter l'utilisation des ressources naturelles 

au-delà de la capacité de l'endurance de la planète, Nous pouvons résumer 

les domaines du développement durable en trois domaines clés : la 

croissance économique, la conservation des ressources naturelles et 

l'environnement, le développement social, on parlera aussi dans cet article 

des efforts déployés par l'Algérie Pour établir une force juridique qui 

activera le rôle de la politique environnementale et de conservation de 

l'environnement . 
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  السياسة البيئية: أوال 

تعترب السياسة البيئية من بني أهم األدوات اليت تنعكس على عملية التنمية يف 
  .األهدافو  فهومسنحاول أن نتطرق إليه من خالل املو  أي جمتمع

  :مفهوم السياسة البيئة  -1

ترتبط السياسة البيئية مبفهوم السياسة العامة للدولة، فهي بذلك عنصر من 
شركة، (ما  السياسة العامة، تتمثل يف التوجيهات العامة املتعلقة بالبيئة ملنظمة

يتم إمالؤها بشكل رمسي من طرف أعلى مستوى يف ) مؤسسة، مجعية أو هيأة

  .1ةاإلدار 

اإلجراءات، اليت حتدد و  كن تعريفها أيضا على أا تلك احلزمة من القواعدمي
 اجلهـــــــــاتو  أسلـوب تنفـــيذ اإلسرتاتيجــية البـيـئيـة، مـــــع حتديد مهـام املؤسسات

املسؤولة على النتائج اإلسرتاتيجية، وذلك حتت مظلة و  الوحدات املختلفة املشاركةو 
هي يف النهاية توضح أسلوب تقومي و  عية امللزمة لكل هذه اجلهات،األوامر التشري

 النتائج وفق األهداف، اليت مت حتديدها مسبقا، مع توضيح آلليات التصحيح

  . 2التنميةو 

من خالل التعاريف السابقة ميكن حتديد أهم العناصر اليت جيب أن تتصف  

  : 3ا السياسة البيئية

 .القواعد املنظمة هلاو  كالت البيئيةالواقعية يف التعامل مع املش -

علــــى كافـــــــــة املستويات و  تعـــــكس األهــــــــداف البيئية املختلفــــــة -

  .العامليةو  الشعبية، احملليةو  الرمســــيــــة
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السياسة البيئية مرشدة ومعدلة للسلوك البشري، سواء كان ذلك  -

اخلدمية، أو يف النواحي و  االقتصاديةطاعات على املستوى الفردي أو اجلماعي يف الق

 .املختلفة  االجتماعيةاحلياتية 

  :أهداف السياسة البيئية  -2

  : 4دف السياسة البيئية إىل حتقيق مجلة من األهداف نوجزها فيما يأيت

مابني و  االقتصاديةاملوازنة بني الفوائد اليت تنتج عن النشاطات  -

 .ي خلفته األضرار الناجتة عن التلوث الذ

تقليل األخطار النامجة عنها قدر و  املطالبة بتجنب املشاكل البيئية -

 اإلمكان 

 الفعالــــــة حلماية صحة اإلنســـــانو  تطوير اإلجــــــراءات الضروريةو  إجياد -

 .حياته من كافة أشكال التلوث و 

تؤدي إىل تدهور موارد و  األنشطة اليت أدتو  حتجيم املمارسات -

ختفيف آثاره البيئية و  نظيم تلك األنشطة مبا يكفل معاجلة مصادر التلوثالبيئة أو ت

 .قدر اإلمكان 

 البيئية يف اخلطط التنموية للقطاعات املختلفة االعتباراتمراعاة  -

كيفية معاجلتها يف املراحل األوىل لدراسات اجلدوى و  تضمني اآلثار البيئيةو 

 . االجتماعيةو  االقتصاديةللمشروعات 

   التنمية المستدامة :ثانيا 

سنحاول أن و  يعترب مفهوم التنمية املستدامة من املفاهيم اليت ظهرت حديثا
  . أوضحو  نلقي الضوء على هذا املفهوم بشكل أعمق
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  :مفهوم التنمية المستدامة  -1

معانيها، ومت إقرارها بعد عام  بأوسعالقت فكرة التنمية املستدامة القبول 
 برامـــــــجو  أهدافتبني أن ترمجة هذه الفكـــــــرة إلـــى  على صعيد واسع إال انه 1987

املتحدة لقوى  األممسياسات عملية يعترب من املهمات الصعبة، نظرا خلضوع و 

  . 5املدمر للبيئة إنتاجهارأمسالية ال ترى من مصلحتها التنازل عن منط 
باختـالف  اختلفتو  مفاهيميا تعددت الطروحات التعريفية للتنمية املستدامـة

أي أا قد عانت من ، 6نتسابات القطريةواال الفكرية االنتماءاتو  احلقب الزمنيـة
املعاين، فأصبحت املشكلة ليست يف غياب التعاريف و  التزاحم الشديد يف التعريفات

حدد مالحمه الكربى و  ، أما الذي رسخ هذا املفهوم7تنوع التعريفاتو  وإمنا يف تعدد
رئيسة وزراء النرويج، حيث لعبت دورا هاما يف ترسيمه يف " تالندكروهارام برون" فهي 

البيئة اليت كانت و  الصادر عن اللجنة العاملية للتنمية" مستقبلنا املشرتك " تقرير 

  .8أصبح هذا التقرير فيما بعد حامال إلمسهاو  ،1987ترتأسها عام 

التنمية اليت : " التنمية املستدامة بأا برونتالنديف هذا السياق عرفت جلنة 
 ،9"تليب حاجات احلاضر دون املساومة على قدرة األجيال املقبلة يف تلبية حاجام

 يف أواخر الثمانينات كان املفهوم السائد ذكر أنه قبل تداول هذا املصطلحجدير بالو 
من هنا جند و  ،10التقليدي هو مفهوم التنمية ليتحول بعد ذلك إىل التنمية املستدامةو 

 املستقبلو  ألجيال احلاضر االقتصاديةنمية املستدامة دف إىل توفري الرفاهية أن الت
  .حفظ نظام دعم احلياة و  صيانتهاو  احلفاظ على البيئةو 

محاية مدير   ) W-Ruckelshau(  وليام رولكزهاوسبدوره عرفها 

يتالئم  اقتصاديتلك العملية اليت تقر بضرورة حتقيق منو  ": أاالبيئة األمريكية على 

احملافظة على البيئة مها و  االقتصاديةذلك من منطلق أن التنمية و  ،11"مع قدرات البيئة
بالتايل ميكن القول أن التنمية املستدامة هي و  ليستا متناقضتني،و  عمليتان متكاملتان

 .لكن ليس على حساب البيئة و  اليت تسعى إىل حتسني نوعية حياة اإلنسان
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  :مة المستداأهداف التنمية  -2

مة من خالل آلياا وحمتواها إىل حتقيق مجلة من اتسعى التنمية املستد
    :12األهداف وهي

وذلك من خالل الرتكيز على العالقة بني نشاطات  :احرتام البيئة الطبيعية -أ   
السكان والبيئة، وتتعامل مع النظم الطبيعية وحمتواها على أساس حياة اإلنسان، 

ستدمية هي اليت تستوعب العالقة احلساسة بني البيئة الطبيعية والبيئة وبالتايل فالتنمية امل
  .املبنية وتعمل على تطوير هذه العالقة لتصبح عالقة تكامل وانسجام

وهنا تتعامل التنمية مع املوارد : حتقيق استغالل واستخدام عقالين للموارد -ب
ها وتعمل على استخدامها على أا موارد حمدودة لذلك حتول دون استنزافها أو تدمري 

  .وتوظيفها بشكل عقالين 

حتاول التنمية املستدمية توظيف : ربط التكنولوجيا احلديثة بأهداف اتمع -ج 
التكنولوجيا احلديثة مبا خيدم أهداف اتمع، وذلك من خالل توعية السكان بأمهية 

واجلديد منها يف حتسني  التقنيات املختلفة يف اال التنموي، وكيفية استخدام املتاح
نوعية حياة اتمع وحتقيق أهدافه املنشودة، دون أن يؤدي ذلك إىل خماطر وآثار بيئية 
سالبة، أو على األٌقل أن تكون هذه اآلثار مسيطرة عليها مبعىن وجود حلول مناسبة 

  .هلا

وذلك بإتباع : إحداث تغيري مستمر ومناسب يف حاجات وأوليات اتمع -د 
ة تالئم إمكانياته وتسمح بتحقيق التوازن الذي بواسطته ميكن تفعيل التنمية طريف

  .االقتصادية، والسيطرة على مجيع املشكالت البيئية

  :للتنمية المستدامة  البعد االجتماعي -3

التنمية االجتماعية هي زيادة قدرة األفراد على استغالل الطاقة املتاحة إىل 
لرفاهية، ويعترب البعد االجتماعي مبثابة البعد الذي أقصى حد ممكن لتحقيق احلرية وا

تتميز به التنمية املستدامة، ألنه البعد الذي ميثل البعد اإلنساين باملعىن الضيق، والذي 
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جيعل من النمو وسيلة لاللتحام االجتماعي ولعملية التطوير يف االختيار السياسي، 
ر الذي عرفته الدول وخاصة النامية نسب التنمية والتطو  وبصورة عامة تظهر يف ارتفاع

التقنية وبطالة أصحاب  اإلدارية أصبح يالحظ أنواع خمتلفة للبطالة كاالختياريةو  منها،
  13. الشهادات وغريها

   :للتنمية المستدامة  آثار البعد االجتماعي  -4

البعد من خالل عدم ميش اجلماعات وتدعيم مقوماا  ميكننا فهم هذا
لروحية، إذ تتوقف اإلسرتاجتيات املنسجمة مع التنمية املستدامة على القيم الثقافية وا

احلاضرة، وال ميكن التنبؤ بقيم األجيال املستقبلية، غري أن هذا ال يعطي مربرا لتدمري 
اهلوية الثقافية السائدة، فذاك جيعل األفراد عرضة للعديد من أشكال اهليمنة 

  .14االقتصادية واالجتماعية

التغري االجتماعي الناجم عن استخراج املوارد على نطاق واسع يف  يتمثل 
تدفق األشخاص احلاملني ألفكار جديدة وثقافات وقيم وتكنولوجيات، وهنا ميكن 

نا ذكر بعض اآلثار مثاال ال تدمري أنظمة اإلنتاج التقليدية والبيئة االجتماعية، وميكن
  :كالتايل حصرا

خاصة من خالل إقامة مشاريع يف منطقة  تظهر :اآلثار على السكان -أ 
مع أشخاص عدميي اخلربة يف التعامل مع العامل  االحتكاكمتخلفة مما يؤدي إىل 

اخلارجي، وتظهر نتيجة هذا االحتكاك يف تدمري النسيج االجتماعي، كما قد يفضي 
   .إىل موت األشخاص من جراء تعرضهم ألمراض ال ميلكون مناعة ضدها

إن خسارة شعب ما تأيت من فقدانه للمعرفة  :اآلثار الديمغرافية -ب  
واملمارسات املرتبطة بالقوة العاملة لنظم اإلنتاج التقليدية ومثال على ذلك وجود 
جتمعات كبرية من العمال يف موقع معني من شأنه أن يؤدي إىل مشاكل عديدة  

   .15كالعنف وانتقال األمراض كاإليدز
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  :البيئية من أجل التنمية المستدامة في الجزائر السياسة : ثالثا  

 املؤسسيةو  القانونية بعض اآلليات إجيادإىل  االستقالللقد سعت اجلزائر بعد 
 .وهذا ما سنتطرق إليه

 :تحقيق التنمية المستدامة و  تجربة الجزائر في حماية البيئة -1

يف قضية احملافظة املؤسساتية و  التشريعية االعتبارات لقد أثبتت جتربة اجلزائر أن
على البيئة ال ميكن التعامل معها كعنصرين منفصلني عن بعضهما، ألن التشريع هو 

 طبيعة التكاملو  سلطااو  حيدد احتياجااو  الذي يهتم بتشكيل هذه املؤسسات
  .التنسيق فيما بينها و 

 :البناء المؤسساتي للمحافظة على البيئة في الجزائر  - 1-1

 :التنمية المستدامة و  لى للبيئةالمجلس األع -أ      

هو يضم و  يعد هذا الس مكسبا هاما للبيئة حيث يتواله رئيس احلكومةو 

وزيرا إضافة إىل أعضاء ذوي اختصاص يف ميدان  )12(عشرة  أثىنإضافة إىل ذلك 
التنمية املستدامة يف متابعة السياسة الدولية و  تتمثل مهمة الس األعلى للبيئةو  البيئة،

لإلشارة فـــإن و  باملسائل الكربى الراهنة ذات الصلــة بالبيئة، االهتمامو  هذا اال يف
القاعدة الرئيسية اليت اعتمدت عليها و  يعد الركيـــــــزة 03-83قانون محــــاية البيئة رقــــــم 

حىت ( ملدة طويلة و  التنظيمية كإسرتاتيجية حلماية البيئة يف اجلزائرو  املنظومة التشريعية
  ) .بعد فرتة اإلصالحات 

  :البيئة و  تهيئة اإلقليم وزارة -ب        

حدد تنظيمها الداخلي مبوجب و  2000البيئة سنة و  وزارة يئة اإلقليم أنشأت
 انطالقةأول  إنشاؤهايعد و  ،2001جانفي  7الصادر يف  09- 01املرسوم رقم 

 اهتماممعربا عن و  طات التنميةمؤسسية متهيدية ملشروع إدماج محاية البيئة ضمن خمط
البعد البيئي ضمن  االعتبارالسلطات احلكومية بإعداد برامج تنموية تأخذ بعني 

  .16أعماهلا
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 :مرقب المهن البيئية  -ج 

دعم القدرات ضمن و  بتنسيق مع عدة وزارات يف إطار حتسني إنشاؤهمت 
  :التجمعات التالية 

 .املياه املستخدمة و  بة احلضريةتسيري النفايات الصل :الجماعات المحلية -

إنشاء إجراءات الرقابة الذاتية، نظام تسيري بيئي عقالين، تسيري  :المؤسسات -

 .النفايات الصناعية

 .البيئة، مراجعات بيئيةآلثار على دراسات ا :مكاتب الدراسات -

، مهنية، شبابية، نسوية، برامج تكوين موجهة تدعم اجتماعيةمجعيات بيئية،  -

 . 17نشر السلوكيات البيئية السليمةو  على التحسيسقدراا 

 :التشريعي لحماية البيئة في الجزائر و  اإلطار القانوني 1-2

لكن ، 03-83شهد التشريع البيئي عدة تطورات منذ صدور القانون رقم 
التنظيمية يف ميدان البيئة خالل السنوات األربع األخرية و  تعزيز الرتتيبات القانونية

أولويات اسرتاتيجية  اجلزائر للتنمية املستدامة، حيث أن هناك عشرة  إحدىشكل 
مخسة منها متت املصادقة عليها ، نصوص تعد من أهم التشريعات يف هذا اإلطار

فيما يلي بعض القوانني اليت متت املصادقة عليها و  بينما األخرى ال تزال قيد املراجعة
  :محاية البيئة يف اجلزائر  إطاريف 

 :التنمية المستدامة  إطارن المتعلق بحماية البيئة في القانو    - أ

من خالله اخلطوط  أدجمتحيث  2003متت املصادقة عليه يف جوان 
من بني و  1992العريضة ملبادئ مفهوم التنمية املستدامة الواردة يف قمة ريودي جانريو

  :أهم الرتتيبات اليت نص عليها 
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، من خالل وضع حدود على حتديد ترتيب رقايب ملختلف مركبات البيئة -

باطن و  جلودة املوارد الطبيعية اهلواء، املاء، األرض أهدافو  شكل عتبات حرجة

 .األرض

 فاإلشراو  إجبارية تعيني املستغل ملمثل البيئة مع احلرص على تطبيق الرقابة -

 .الذاتيني 

 .البيئة ضمن كافة مستويات التعليم  إدماجتعميم  -

اجلبائي اجلمركي فيما خيص املعدات املستخدمة  حتفيزية يف اجلانب إجراءات -

 .يف احلد من التلوث 

 :التخلص من النفايات و  الرقابة، القانون المتعلق بالتسيير -ب 

لقد جاء هذا القانون كضرورة ملحة ناجتة عن ضرورة احلد من اآلثار السلبية 
 الصحة العمومية الصناعية منها بشكل خاص علىو  العديدة للنفايات بشكل عام

التخلص من النفايات جتسيدا و  قد نص هذا القانون على اإلطار العام للرقابةو  البيئة،و 
ذلك بغرض و  السليم للنفايات من خالل مجيع مراحلهو  ملبادئ التسيري العقالين

درجة خطورة النفايات من املصدر حيث يعترب ختلص منتجي أو و  خفض إنتاج
خلاصة من هذه األخرية إجباري لكن ضمن شروط ال او  حائزي النفايات الضخمة

البيئة أي أنه يعمل على جتسيد مبدأ مسؤولية املنتج و  تلحق أضرارا بالصحة العمومية
على مستوى منشأه إضافة إىل مبدأ  االستغاللعن النفايات اليت ختلفها عمليات 

تطـــــــوير عمليات و  يز ظهورمنه فهذا القانــون يعتـــرب أداة فاعــــلة لتحفو  امللوث الدافع
  .18التخلص من النفايات بصورة عقالنيةو  التثمني املعاجلة

  :خاتمة 

عوامل تفعيل  إحدىيف األخري ميكننا القول أن السياسة البيئية الراشدة هي 
كما أسلفنا و  إذ أن احملافظة على البيئة هي احملافظة على اإلنسان،، التنمية املستدامة
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إرساء ، الدولية االتفاقياتو  القواننيو  ر حاولت من خالل التشريعاتالذكر فاجلزائ
قاعدة متينة من أجل تنمية مستدامة شاملة، إال أن كل هذا غري كاف، إذ ال بد أن 

ثقافة بيئية لألفراد من شأا أن تتكامل و  عيا جمتمعياو  يصاحب هذه الرتسانة القانونية
     . مة املنشودةيف بوثقة واحدة لتصنع التنمية املستدا
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