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املقدم ــــــــــة :
تعتبر المدن والتجمعات الحضرية في تطورىا المستمر والتغيرات السريعة في اعداد السكان وأنماط الحياة
الصناعية واالقتصادية وعدم االتزان بين ىذا النمو وقدرة البيئة عل ى احتوائو ،االمر الذي أدى الى تغيرات
ممموسة في األنماط العمرانية ،التي انتجت بدورىا العديد من المشكالت البيئية الرئيسة كحالة اتساع المدن والذي
يؤدي في أغمب األحيان الى تدىور العديد من البيئات الطبيعية وفقدان التنوع الحيوي بيا وصعوبة ادارة االزمات
الناشئة عنيا فضال عن ايجاد الحمول المناسبة لمحد من األعباء والتدىور الخدمي المرتبط بشكل مباشر من
ايجاد بيئة صحية وسميمة .
ونظ ار الرتباط النشاط االداري البيئي بوجود تخطيط أو قواعد بيئية تصورية انطالقا من كون المدن ىي
أحد أىم أسباب المشكالت البيئية فيي في نفس الوقت ينبغي ان تكون األقدر عمى معالجة قضايا البيئة
ومشكالتيا  ،وذلك المتالكيا لممقومات والقدرات االقتصادية والبشرية واالجتماعية ،باعتبار المدينة تتركز فييا
رؤوس االموال ومراكز االبحاث والجامعات والييئات االجتماعية المتنوعة التي يمكن ان تستغل وتستثمر في
ان المشكالت التي تتعرض ليا البيئة الحضرية متشعبة بين
اإلدارة البيئية ،وتحميل المشكالت البيئية  ،وعميو ف
المفاىيم واالحتياجات السياسية واالقتصادية والمقتضيات االجتماعية ،بين الرغبة في التطور وايجاد الحمول
لممشكالت االجتماعية المزمنة في االسكان والتطور وتمبية االحتياجات اليومية واحالل السكينة االمنية والصحية
واالقتصادية مما يستدعي بقوة الى وضع استراتيجية ادارية لمحفاظ عمى البيئة ،و حمايتيا تحت اشراف مكين
من قبل الدولة وأجيزتيا الرقابية شريطة عدم التعرض لمقومات التنمية  ،مما يجعمنا نقف في معضمة الموازنة
تمك امام التساؤالت االتية :
ما ىو دور االدارة البيئية لمتجمعات الحضرية وما مدى مالئمة التنظيم االداري لحماية البيئة في الجزائر ؟
ولإلجابة عن ىذه التساؤالت نستعرض في محورين في اطار عممي وقانوني :
المحور األول  :العوامل والمشكالت المؤثرة عمى البيئة الحضرية وواقع الحالة الجزائرية لإلدارة
البيئية
المحور الثاني  :التطور القانوني لإلدارة البيئية في الجزائر
المحور األول  :العوامل والمشكالت المؤثرة عمى البيئة الحضرية وأدوات اإلدارة البيئية
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تعتبر المدن محيط بيئي يتعرض لمكثير من العوامل التي تؤثر بجودة الحياة فييا فيي عرضة لمتموث
والضغط الجوي وارتفاع درجة الح اررة وقمة التيوية ناىيك عن اشكالية وجود االمكانيات الالزمة لتييئة االقميم
 ،والعمل عمى ايجاد االليات الالزمة لإلدارة البيئية وعند مناقشة اإلدارة البيئية لمعمران الحضري يجب دراسة
التحديات التي تواجو اإلدارة البيئية داخل التجمعات السكانية ،العناصر الواجب أخذىا في االعتبار عند وضع
أطر اإلدارة البيئية ،كيفية تحديد األولويات البيئية،األدوات واآلليات المستخدمة في اإلدارة البيئية ،ودور التخطيط
في اإلدارة البيئية لمعمران الحضري  ،وتقتضي الدراسة اوال تحديد مفيوم االدارة البيئية .
اوال :مفهوم اإلدارة البيئية
يقصد باإلدارة البيئية تبيان التكوين والعوامل المؤثرة في التجمعات الحضرية وابراز مشكالتيا األساسية
وأسباب تدىورىا عمى المدى الطويل ،وتوضيح مدى تعقد العالقة بين كل مكونات البيئة الحضرية والتأثير
نسبيا .فيو يتمحور حول تقديم
المتبادل بين كل ىذه المكونات .وحيث أن ىدف المدن في حماية البيئة واضح ً
ىواء ومياه وفراغات معيشية صحية لمواطنييا وشبكة طرق سميمة  ،وتوفير كل ذلك بالجودة التي ال تعرض

صحتيم وعافيتيم لمخطر في المستقبل .وىو اليدف الذي يمثل تحدي كبير ألي مدينة.

1

فإن وجود إطار ما

بديييا .وىذا اإلطار ىو ما يعرف
أمر
سويا في منظومة فعالة لتحقيق ىذا اليدف يمثل ًا
ً
يجمع ىذه المكونات ً
باإلدارة البيئية.

ويمكن القول أن اإلدارة البيئية داخل العمران الحضري ليا ثالثة أىداف أساسية:


حماية صحة وسالمة اإلنسان من مموثات البيئة المبنية ،واألخطار المحتممة لمبيئة الحضرية بمكونييا
الطبيعي والمبني.



الحفاظ عمى البيئة الطبيعية من التدىور الناتج عن استيالك البيئة المبنية لمواردىا والتخمص من



تحسين البيئة المبنية بترشيد استيالكيا لمموارد الطبيعية ،والتعامل مع مخمفاتيا بالشكل الذي ال يموث

مخمفاتيا بيا.

الوسائط الطبيعية ،وحمايتيا من األخطار المحتممة لمبيئة الطبيعية.

محمد عبدالباقى محمدإبراهيم – م .عبدالمنعمأحمدالفقى _االدارةالبيئيةللعمرانالح ضر ي
 1بتصرف من
_مركزالدرا سا تالتخطيطة والعمرانية-جامعة عين شم س _القاهرة _ م صر
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أوال  :العوامل والمشكالت المؤثرة عمى البيئة الحضرية :
 _1العوامل المؤثرة عمى البيئة الحضرية
أ_ العوامل األقتصادية :اختالف نمط الحياة بين االغنياء عن نمط الحياة في أوساط الفقراء والنمو
االقتصادي واثره عمى وشكل األحياء داخل المدينة
ب_ العوامل الديمغرافية واالجتماعية  :ظيور التكتالت السكانية الكبرى والمزدحمة وتاثيره البالغ عمى نوع
الخدمات وانعكاس ذلك عمى البيئة
ج_ العوامل الطبيعية وموقع المدينة  :من الثابت تاثير العامل الطبيعي عمى انماط الحياة فمدن اليضاب
تختمف عن المدن في المناطق الشمالية الخصبة عن مدن الصحراء ومدن الساحل بانماط وسموكات تؤثر
وتتاثر بالبيئة مما يدلل عمى انتشار التصنيع في اليضاب وانتشار السياحة في مدن الساحل والزراعة في
مناطق الخصب وصعوبة التاقمم واتساع المدن في مدن الصحراء مقارنة بغيرىا من المدن وما يعكسو ذلك عمى
النسيج البيئي كل في مسمكو التنموي .

 _2المشكالت المؤثرة عمى البيئة :
أ_ مشكالت الحصول عمى البنية التحتية والخدمات والطرق
ب_ التموث الناتج عن المخمفات الحضرية والنفايات
ج_ مشكمة ضعف الموارد المادية المالية الالزمة
وان خطورة ىذه المشكالت تختمف من مكان الخر ففي مدن العالم المتقدم تكون تحت السيطرة اما الدول
النامية فان المشكالت تتفاقم وتحث غالبا في وقت واحد مما يولد ازمة حقيقة في ادارة البيئة الحضرية وينعكس
ذلك عمى حياة االنسان وسكينتو وصحتو ويخمف بيئة غير صالحة ومتعثرة تعكس الحجم الحقيقي لممشكالت
البيئية والتي تساىم فييا بشكل غير مباشر ضعف الوعي والمشاركة الشعبية واالرادة السياسية بحيث يصبح
المواطن يساىم بصنع تعاستو بيده في جو من الالمباالة الشعبية والسياسية .
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ثانيا :آليات وأدوات اإلدارة البيئيةأدوات وآليات اإلدارة البيئية ضرورية لتحديد المشكالت البيئية الحضرية ،ترتيب أولوياتيا ،وتوضيح الخيارات
المتاحة لحميا ،باإلضافة إلى مراقبة عمميات تطبيق برامج اإلدارة البيئية.
وىنالك العديد من األدوات واآلليات المتواجدة لإلدارة البيئية والتي يعود بعضيا إلى أواخر الستينيات من القرن
العشرين .وتختمف من حيث نطاقاتيا بشكل كبير من مجرد أدوات لجمع المؤشرات واالستبيانات ،إلى أدوات
تحميل وقياس ومراقبة ،ونياية بآليات لتصميم وتطبيق برامج اإلدارة البيئية ومراقبة نتائجيا.
2

ويعتمد اختيار األدوات واآلليات عمى عدد من العوامل التي تختمف باختالف المدينة وتضم ىذه العوامل:
 توفر وجودة المعمومات القائمة عن القضايا البيئية الحضرية.
 طبيعة المشكالت التي يتم تحميميا .وموقع ىذه التحميالت من إطار العممية التخطيطية.
 توفر الموارد المادية والبشرية والتقنية.
 مدى الضغط عمى سرعة إيجاد نتائج.
وفي ما يمي نبذة سريعة عن بعض ىذه األدوات واآلليات:
_1المؤشرات الحضرية

المؤشرات الحضرية ىي وسيمة لمحصول عمى معمومات أساسية عن جودة البيئة الحضرية ومشكالتيا وأنماطيا.
وىي تسمح بإجراء تقييم لألوضاع القائمة ،مراقبة التغير مع الزمن ،والقيام بعمميات الترتيب داخل المدن وبينيا.
وىناك العديد من الجيود التي بذلت لتطوير مؤشرات لجودة البيئة الحضرية عمى المستويين الدولي والقومي.
ولعل من أشير المؤشرات الحضرية تمك التي تم تطويرىا بالتعاون بين البنك الدولي ومركز األمم المتحدة
لمتجمعات البشرية " ،"UNCHSوالمؤشرات المستخدمة داخل الواليات المتحدة ،وتمك المستخدمة بالصين .وتنبع
كل ىذه المؤشرات من سياسات :تحسين جودة اليواء والمياه ،تحسين عمميات جمع المخمفات الصمبة والتخمص

2

 -بتصرف من_ أوجينز بريميانتي _ دعاء الشريف _ ايمن الحفناوي _(مدخل متكامل لمتدريب في مجال تقييم األثر البيئي )

معيد دراسات االسكان والتنمية الحضرية .2004
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منيا ،التأكيد عمى االستدامة في استخدام الموارد ،تقميل آثار الكوارث الطبيعية والبشرية ،وتحسين البيئة
الحضرية الطبيعية والمبنية.
_2تحميل األثر اإليكولوجي
تحميل األثر اإليكولوجي يقوم عمى دراسة المساحة الفعمية من األراضي الزراعية والغابات ،ومسطحات التخمص
من المخمفات التي تحتاجيا مدينة ما لمحفاظ عمى جودة بيئتيا الحضرية.
_3التقييم االقتصادي
المشكالت البيئية الحضرية ليا تكمفة اقتصادية حقيقية ،مرتبطة عادة بانخفاض اإلنتاج ،االختناقات ،وزيادة
ىاما في اإلدارة البيئية ،حيث يمكن تقييم المشكالت
احتياجات الرعاية الصحية  ،ويمعب التقييم االقتصادي ًا
دور ً

تبعا لحجم تكمفتيا االقتصادية .كما يمكن استخداميا لممفاضمة بين البدائل المختمفة لمتعامل مع المشكالت
البيئية ً

البيئية.

_4نظم المعمومات الجغرافية
تحميالت نظم المعمومات الجغرافية والتي عادة ما تقترن بمعمومات االستشعار عن بعد ،ىي أداة قوية في
تحميالت البيئة الحضرية .وتتضمن قائمة التطبيقات البيئية لنظم المعمومات الجغرافية داخل المدن :تحديد
مناطق األخطار البيئية  ،خرائط استخدامات األراضي ،وىي أداة مفيدة لمغاية في التحميالت وفي توصيل
المعمومات المرئية لمعامة ومتخذي القرار عمى السواء ،وتكوين الوعي .ولكنيا تتطمب عمى مستوى المدن كم
ضخم من المعمومات الدقيقة.
_5المراجعة البيئية
حسب تعريف وكالة حماية البيئة األمريكية  Environmental Protection Agency EPAفالمراجعة البيئية
ىي تقييم دوري ،موضوعي ،وموثق لجميع العمميات  Operationsداخل كيان ما مقارنة بمعايير لممراجعة .وقد
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تكون معايير المراجعة إما معايير قانونية من الموائح والتنظيمات أو معايير نابعة من معدالت األداء البيئي
3

المستيدفة ليذا الكيان.

 .Diagnostic Examيتم من

ومن المفيد النظر لعممية المراجعة عمى أنيا نوع من االختبارات التشخيصية

خالليا الوصول لفيم عميق حول موقف العمميات المختمفة من المعايير المحددة .والتالي توضح ما يجب فعمو
لالرتقاء بالعمميات إلى مستوى المعايير ،ومن ثم تحسين كفاءة األداء .ومن المفيد االستعانة بخبراء خارجيين
لمقيام بعممية المراجعة البيئية ،وذلك لمحفاظ عمى الموضوعية.
_6إدارة المخاطر البيئية
إدارة المخاطر البيئية ىي آلية اتخاذ قرار ،تتضمن مجموعة من االعتبارات كتقييم المخاطرة ،الجدوى التقنية،
معمومات اقتصادية عن التكمفة والعوائد ،المتطمبات القانونية ،االىتمامات العامة ،وغيرىا من العوامل ويمكن
النظر إلدارة المخاطرة عمى أنيا مجموعة من العناصر المتشابكة والمترابطة ،تبدأ بتقدير المخاطرة بشكل عممي
4

وتقني ،ثم تقييم ىذه المخاطرة ،ونياية بتطوير نوع من االستجابة ليذا التقييم.
_7تقييم األثر البيئي

تقييم األثر البيئي ىو آلية مصممة لمتنبؤ بآثار المشروعات والعمميات المختمفة عمى البيئة وعمى صحة وسالمة
اإلنسان ،باإلضافة إلى ترجمة ىذه المعمومات في صورة مفيومة لمعامة ونشرىا.
وتيدف عممية تقييم األثر البيئي إلى إدخال االعتبارات البيئية ضمن عممية اتخاذ القرار في خطط مشروعات
التنمية .ويمكن تطبيق ىذه اآللية عمى أي نشاط لمتنبؤ بآثاره البيئية ووصفيا .وبشكل عام يجرى تطبيقو عمى
األنشطة الجديدة أو األنشطة التي تخضع لعمميات تغيير وتعديل أو توسعة .عمى أنو ليست جميع األنشطة
تقييما لألثر البيئي أم ال.
تتطمب تقييم لألثر البيئي ،ولذا يتم في البداية تحديد ما إذا كان المشروع يتطمب ً
_8التقييم البيئي االستراتيجي

3

بت صر ف من

United States Environmental Protection Agency, "The Small Business Source Book on Environmental Auditing", EPA,

2000
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يمكن تعريف التقييم البيئي االستراتيجي عمى أنو آلية رسمية ،منيجية ،شاممة لتقييم اآلثار البيئية لسياسة ،أو
مخطط ،أو برنامج ،وبدائميم المختمفة ،باإلضافة إلى إعداد تقرير عن نتائج عممية التقييم  ،واستخدام ىذه النتائج
في عممية اتخاذ القرار مع التأكيد عمى أىمية وجود مستوى عالي من الشفافية.

وىي آلية مقاربة لمغاية لتقييم

نوعا من رد الفعل القتراحات التنمية (المستوى
األثر البيئي ،مع االختالف في أن تقييم األثر البيئي يمثل ً

المحمي) ،في حين أن التقييم البيئي االستراتيجي يقيم السياسات والخطط التي ستحدد اتجاىات التنمية فيما بعد
5

(المستويين القومي واإلقميمي)

ثالثا :النتيجة في الحالة الجزائرية لإلدارة البيئية :
أدى االنفتاح االقتصادي والتعددية السياسية التي مرت بيا الجزائر في العشريتين المنصرمتين الى ازمات
متشعبة أدت الى تغير أنماط الحياة والشعور بالخوف مما شجع الثقافة االستيالكية وارتفاع معدالت اليجرة من
الريف الى المدينة السباب أمنية وسياسية عميقة وكذلك القصور الشديد في القوانين المنظمة لمعمران وغمبة
التصور السياسي لمحمول عمى حساب التخطيط العممي واالستراتيجي مما أدى الى ازمات حادة انعكست عمى
البيئة _ عمى حساب األراضي الفالحية واكتظاظ المدن واالختناقات المرورية وتدىور وقدم البنية التحتية
كشبكات الصرف الصحي  ،مما يؤدي الى ظيور بيئة غير صحية مموثة

تؤثر عمى مجمل الوضع العام

االقتصادي واالجتماعي والصحي والنفسي ........
مما يستدعي ايجاد الحمول الوقائية لمنع وقوع الكوارث البيئية  ،مما يدخل في صميم دور الدولة واالدارة لتحقيق
ىذه الغايات ومنع وقوع التموث البيئي  ،وىذا ما سنقوم بدراستو في المحور الثاني لمنظر في التطور القانوني
لالدارة البيئية في الجزائر ,

المحور الثاني  :التطور القانوني لإلدارة البيئية في الجزائر
نظ ار لمطابع الكارثي لإلشكاليات البيئية  ،وعدم قابمية استعادة الحال السابق عمى حاالت التموث  ،ومن
اثار التموث  ،فان غالبية السياسات تتجو نحو التركيز عمى االليات الوقائية لحماية البيئة  ،ونتيجة لذلك يحظى
التدخل الوقائي االداري بأىمية بالغة  ،مما يستدعي في ىذه الدراسة دراسة التنظيم الييكمي لالدارة البيئية  ،التي
عرفت بدورىا طابعا غير مستقر .
 -5بتصرف من محمد عبدالباقى محمدإبراهيم – م .عبدالمنعمأحمدالفقى
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اوال :التنظيم اإلداري المركزي لحماية البيئة في الجزائر
عرف التنظيم االداري المركزي البيئي في الجزائر عدم استقرار وظيفي وىيكمي  :حيث تناوبت في بداية
االمر عدة ىياكل ادارية وذلك قبل وبعد وجود قانون خاص متعمق بحماية البيئة  ،فقبل صدور قانون 03_83
المتعمق بحماية البيئة  ،استحثت الجزائر المجنة الوطنية لمبيئة سنة

 ، 1974وكان اول جياز اداري مركزي

متخصص في حماية البيئة ، 6وكان ذلك تماشيا مع االعالن الختامي لندوة األمم المتحدة حول البيئة المنعقد في
ستوكيولم  ، 1972وتميزت تركيبة المجنة بالطابع الوزاري المشترك ،حيث كان دور المجنة ميمة االتصال
بالو ازرات المعنية  ،وتسير عمى نشر األخبار  ،كما تتولى تأمين تنشيط وتنسيق عماية تحضير االجراءات
والبرامج ذات الطابع الوزاري المشترك  ، 7ومع ذلك تم الغاء المجنة بعد سنتين دون وضع برنامج وطني لحماية
البيئة .
اال انو وبصدور القانون  03_83المتعمق بحماية البيئة  ،ارتسمت مالمح سياسة وطنية لمبيئة والتي ترمي الى
حماية الموارد الوطنية  ،واتقاء كل أشكال التموث  ،حيث تكمم ىذا القانون ألول مرة عمى حماية الطبيعة
ومواردىا المختمفة مما أعطى لموضوع حماية البيئة مكانتو المتميزة واإلستراتيجية  ،وادراجو ضمن اولويات
االدارة المركزية .
واىم مايميز ىذا التطور الحاق البيئة بو ازرة الري والغابات بداية من 1977الى غاية  ، 1988وبعد ذلك الحقت
بو ازرة البحث والتكنولوجيا عام  ، 1990عمى اعتبار الطابع العممي والتكنولوجي لمواضيع البيئة .
ومن ثم اعيد ميمة حماية البيئة لو ازرة التربية الوطنية عام  ، 1992وبعدىا اعيد الحاق ميام حماية البيئة لو ازرة
الداخمية عام  ،1994عمى اساس التواجد المستمر لمو ازرة الداخمية عمى المستوى المركزي والمحمي  ،الى ان تم
احداث كتابة الدولة لمبيئة  ، 1996حيث تم اعتماد مخطط وطني لمبيئة  ،واستحداث مفتشيات البيئة عمى
المستوى المحمي  ،ومع ذلك لم نشيد استقرار لقطاع البيئة  ،االب احداث و ازرة خاصة لحماية البيئة وىي و ازرة
تييئة االقميم والبيئة .

6

_د .يوسف بن خدة _ االدارة المركزية لحماية البيئة _جامعة وىران ص . 10-6

7

-المادة  2الفقرة  4-2من المرسوم رقم  156_74مؤرخ في 12يوليو  1974جريدة رسمية عدد  59المؤرخة في 23جويمية

. 1974
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ويتولى وزير تييئة االقميم والبيئة ميمة التنسيق واالتصال بين الدوائر الو ازرية الميتمة بحماية البيئة  ،اال أن
المرسوم التنفيذي رقم  08_01لسنة  ، 2001لم ينجح بتحديد الطابع القانوني والوظيفي الذي يربط و ازرة تيئية
االقميم والبيئة وباقي الو ازرات المعنية بحماية البيئة  ،فمم يعطي المرسوم سمطة االشراف لو ازرة البيئة عمى ممف
البيئة مع باقي الو ازرات االخرى التي ليا عالقة بممف البيئة  ،وكذلك عدم وجود تنسيق وزاري مشترك عمى
االعتمادات المالية لحمية البيئة  ،مما ادى الى عدم وجود استراتيجية موحدة لحماية البيئة  ،مما استدعى اعداد
االستراتيجية الوطنية لحماية البيئة والتنمية المستدامة  ،والسير عمى الممارسة الفعالة لمسمطات العمومية في
مجال حماية البيئة  ،ويقدم نتائج نشاط المجنة الى مجمس الوزراء .
كم تعززت الوظيفة الرقابية لو ازرة تييئة االقميم والبيئة باعتماد مخابر ،ومكاتب دراسات ،ومكاتب ارشادات
واسشارات وخبرات  ،ووكاالت عممية متخصصة  ،ميمتيا دراسة التنبؤات لمنع التدىور البيئي  ،والتدخل في
الوقت المناسب لمنع الكوارث البئية .
اال أن ذلك عزز البيروقراطية في مجال التنمية  ،وخمق نوع من التواكل من قبل الشركاء الحكومين في موضوع
حماية المبيئة  ،وكأنيم غير معنين بموضوع وميمة حماية البيئة  ،رغم طابعيا الوزاري المشترك ،مما عطل
الى حد ما تسير القطاعات  ،وتفشي البيروقراطية في مجال حماية البيئة .8
وتشتت القدرات والميام بين القطاعات الو ازرية المختمفة  ،كو ازرة الصناعة وو ازرة الطاقة ووزرة الفالحة وو ازرة
الصحة  ........كل في نشاطو  ،مما يستدعي ايجاد استراتيجية مناسبة ومنسقة بين مختمف اليياكل الو ازرية ،
تمبي ميمة الحفاظ وحماية البيئة .
ويعود أىم مظاىر فشل وتعثر االدارة المركزية في حماية البيئة  ،الى تغميب االعتبارات التنموية عمى حماية
البيئة  ،والقاء الموم عمى ادارة التنمية  ،واالبقاء عمى الطابع االداري المحض في الية عمل الو ازرات  ،9وىذا ما

8

_د .وناس يحيى ,االليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر  ,رسالة دكتوراه  ,جامعة تممسان  2007بتصرف

9

_ المرجع السابق  ,بتصرف ص . 22_21
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اكده الدكتور أحمد صقر بضرروة مالئمة النظام االداري مع الواقع االجتماعي  ،وظروف البيئة السياسية
واالقتصادية  ،وضرورة وضوح المفاىيم السياسية واالقتصادية واالجتماعية المتعمقة بحماية البيئة وتوحيدىا .10

ثانيا  :التنظيم االداري المحمي لحماية البيئة في الجزائر
ان لالدارة المحمية دور بارز في ميمة حماية البيئة  ،فمقدار تحديد صالحيات االدارة المحمية ووضوحيا
 ،واالعتراف بدورىا في ذلك  ،تسيم الى جانب االدارة المركزية في وضع سياسة عامة لحماية البيئة  ،اال أن
واقع تطور االدارة البيئة المحمية في الجزائر يشير بقوة الى عكس ذلك  ،بغموض النصوص القانونية  ،وتحديد
صالحيات االدراة المحمية في ىذا المجال  ،في قانوني البمدية والوالية  ،والذي عرف تطو ار ضعيفا  ،يتميز بعدم
الشمولية في الحفاظ عمى البيئة من كل مظاىر التموث  ،الى ان أقدم المشرع في سمسمة التعديالت المتعمقة
، 03-83

بقانوني البمدية والوالية سنة  1981عمى تكريس نظام الالمركزية في تسير حماية البيئة  ،بقانون

وتوج االعتراف الرسمي في دور االدارات المحمية في تسير شؤون البيئة وحمايتيا  ،عند صدور قانون البمدية
13

والوالية عام  ،11 1990وانشاء المفتشيات الوالئية لمبيئة ،12وقانون تييئة االقميم والتنمية المستدامة .

اال انو وعمى الرغم من ذلك التطور في تحديد الصالحيات المحمية في حماية البيئة  ،بقيت سمطات الضبط
متناثرة بين صرح عظيم من القواعد القانونية االجرائية ،التي يصعب ضبطيا وخاصة عندما نتكمم عمى
صالحيات رئيس البمدية واألجيزة التنفيذية االخرى المخاطبة بيذا القانون .
كما أن عدم قدرة ضبط القرار البيئي االداري  ،وتقيده بجممة من المبادئ

14

في مجال حماية البيئة كمبدأ

المحافظة عمى التنوع البيولوجي  ،ومبدأ عدم تدىور الموارد الطبيعية  ،ومبدأ االستبدال و االدماج  ،ومبدأ
تصحيح األضرار البيئة عند الضرر  ،ومبدأ الحيطة ،حيث تعتبر ىذه المبادئ في مجمميا مبيمة وصعبة
10

_ د.احمد صقر  ,االدارة العامة  :مدخل بيئي مقارن  ،دار النيضة العربية  ,بيروت الطبعة االولى

 1979ص  49ومايميو

بتصرف .
11
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تشية الوالئية لمبيئة ج,ر ,عدد .1996_07
-مرسوم تنفيذي رقم  60-96مؤرخ في  27جانفي 1996والمتعمق بانشاء المف

13

_قانون رقم  20_01مؤرخ في 12ديسمبر  2001يتعمق بتييئة االقميم والتنمية المستدامة .ج.ر.عدد 2001_77 :

14

-المواد  3-2من قانون  10_03المؤرخ في 19يوليو 2003المتعمق بحماية البيئة في أطار التنمية المستدامة
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امللتقى الدولي حول الهظام القانوني حلناية البيئة يف ظل القانوى الدولي و التشريع اجلزائري
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التفسير والفيم  ،مما يفتح جانب كبير من االجتياد تخول لمسمطات المحمية سمطات تقديرية واسعة  ،مما يعيدنا
الى مربع البيروقراطية والتعسف وتضارب الق اررات  ،وعدم القدرة عمى مواجية المشاكل البيئة في حينيا ،وتغميب
الطابع التنموي عمى حساب حماية البيئة .

الخاتمة :
من الواضح ان المشكالت البيئية متنوعة ومتشعبة  ،وقد ساىم التطور المتطرد لمتجمعات الحضرية  ،واتساع
رقعتيا ،والنمو السريع عمى المستوى االقتصادي واالجتماعي وأنماط ووسائل العيش  ،الى بروز العديد من
المشكالت  ،والتي حاولت الدراسة الوقوف عمى أبرز عوامميا وأدواتيا  ،ىذا من جية ومن جية أخرى بينت
الدراسة المعوقات القانونية  ،والتخبط الذي رافق رسم مالمح أدارة بيئية عمى المستوى الييكمي والتنظيمي في
الجزائر ،والذي يؤثر بحق عمى سالمة العيش في مدننا  ،وىو الممموس في العمميات التي ترافق توسع المدن ،
وضعف الخدمات  ،والتييئة العمرانية من شبكات الصرف الصحي وشبكة الطرقات  ،عمى الرغم من وجود
االرادة السياسية والتي نعوز تعثرىا الى ضعف التخطيط والتنسيق بين مختمف اليياكل االدارية المعنية بتييئة
االقميم والحفاظ عمى البيئة  ،باإلضافة الى العمة العظيمة والمتمثمة بالبيروقراطية  ،وعدم القدرة عمى اتخاذ
القرار الذي يصب في مصمحة البيئة الصطدامو مع مقتضيات التنمية  ،وذلك لعدم وضوح الصالحيات
وصعوبة االجراءات المتعمقة بسالمة البيئة .
فاصبح البد من التركيز عمى ضرورة المشاركة الشعبية  ،ونشر الوعي بين كافة شرائح المجتمع لطبيعة
المشكالت البيئية الحضرية  ،وخطورتيا عمى جودة الحياة  ،وتفعيل دور المنظمات غير الحكومية  ،لتشكيل قوة
ضاغطة عمى الحكومة  ،لمتحرك نحو حل المشكالت البيئة الحضرية  ،والعمل عمى التكوين الالزم في المجال
البيئي لممسؤول االداري  ،وتشجيع البحث العممي واإلحصائي في ىذا المجال .
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