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مقدمــــــــــــة
في إطار تكريسو لوسائل حمائية لمبيئة ،أرسى المشرع الجزائري مجموعة من آليات التعاقد
و التواصل الرسمية و الشكمية وآليات اتفاقية غير رسمية ال تخضع إلى شكل محدد مع مختمف
الفاعمين االقتصاديين بيدف حماية البيئة ،و إلى جانب الشراكة مع المؤسسات االقتصادية
تركز السياسات البيئية الحالية عمى مشاركة الجمعيات إلى جانب اإلدارة إلنجاح اإلستراتيجية
الوطنية لحماية البيئة.
و إذا كان أسموب الشراكة الجديد يعد أىم عوامل نجاح السياسة البيئية الوقائية ،فانو ال يتحقق
إال بالمشاركة النوعية لجميع األطراف من مؤسسات و أفراد و جمعيات ،و ال تتأتى ىذه
المشاركة النوعية إال بمد جميع الشركاء بالمعمومات و البيانات و المعطيات الخاصة بالبيئة و
ضمان الشفافية و الحق في اإلعالم و االطالع و ىذا ما ستحاول ىذه الورقة البحثية تفصيمو
من خالل تقييم دور آليات الشراكة في حماية البيئة.

أوال :المشاركة الجمعوية في حماية البيئة:
نظ ار لتركيز قانون حماية البيئة عمى الطابع الوقائي،فقد أرسى أسسا لإلطار أالتفاقي لتنفيذ التدابير البيئية ،
وشرع في استكمال بناء قواعد شراكة مع جمعيات حماية البيئة باعتبارىا

أىم أحد شركاء اإلدارة البيئية لتفعيل

السياسة البيئية  ،و لتحديد مدى إسيام الجمعيات في مجال الحماية البيئية  ،كان ال بد من فحص

المقومات

التي تفعل دورىا في ىذا المجال.
و بفعل خضوع جمعيات حماية البيئة لممبادئ العامة التي تحكم الجمعيات  ،استمزم األمر البحث في مدى
إقرار المشرع لحرية إنشاء الجمعيات أو حرية التجمع  ،ألن ذلك يعد المؤشر األول لبعث الحركة الجمعوية  ،و
بذلك يتحدد عمى ضوءه وجود أو عدم وجود شريك ،و بعد

إنشاء الجمعيات تتوقف فعاليتيا عمى الحدود

المرسومة ليا ضمن اإلطار القانوني و التنظيمي المتعمق بحماية البيئة  ،و نظ ار ليشاشة التنظيم الجمعوي يؤثر
نظام التمثيل المعتمد و درجة شفافيتو و خضوعو لضوابط موضوعية عمى تفعيل حركة جمعوية حقيقية في
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مجال حماية البيئة  ،و بالرغم من التعديالت الجوىرية لتي مست نشاط جمعيات حماية البيئة  ،إال أن أداىا ال
يزال دون المستوى  ،مما استدعى البحث عن أسباب ضعف مشاركتيا.

 -1حرية تأسيس جمعيات ضمن القواعد العامة:
تعد ظاىرة التجمع و النضال االجتماعي ظاىرة اجتماعية متجدرة ،و تعد محاولة تقويم فعاليتيا إبان مرحمة
ما  ،وفي مجال من المجاالت االجتماعية عممية مستعصية الرتباطيا بصورة وثيقة بالتطور الذي عرفتو الحركة
الجمعوية و بالتراكمية التي اكتسبتيا.
وبعد االستقالل استقرت فمسفة السمطة السياسية في الجزائر عمى قدرة

إقامة دولة قوية ذات نظام مركزي

لمتخطيط ،ما أمد السمطة اإلدارية بصالحيات تقديرية واسعة و مبيمة  ،مما أدى إلى تعطيل الديمقراطية التي
تعتبر أساسا لمحرية و ألي عمل جمعوي ،مما نجم عنو انسحاب المجتمع المدني و انتكاس الحركة الجمعوية
طيمة ىذه الفترة  ،1خالفا لما كان عميو الحال في فترة النضال السياسي في المرحمة االستعمارية حيث تكبمت
الجمعيات النضال السياسي الذي سار بعد ىذا جنبا

إلى جنب مع الكفاح المسمح إلى نيل االستقالل  .2و ما

عمق ىذه االنتكاسة ىو إخضاع الحركة الجمعوية إلى مستويين من الرقابة ،أوليما تتمثل في الرقابة السياسية
في إطار المجالس المنتخبة  ،و ثانييا عمى مستوى تمثيل المصالح االجتماعية و االقتصادية المشروعة في
إطار اتحادات مينية و اجتماعية و التي خضع تأطيرىا إلى حزب جبية التحرير الوطني  ،و لقد تجسد ىذا
االحتواء السياسي لمختمف فعاليات المجتمع المدني في االتحاد العام لمعمال الجزائريين و االتحاد الوطني
لمفالحين الجزائريين و االتحاد الوطني لمشبيبة الجزائرية و االتحاد العام لمنساء الجزائريات  ،و

أكثر من ذلك

كانت تمثل ىذه التنظيمات قاعدة نضالية لمحزب ،3 .و ىذا الوضع أدى إلى تدويل المجتمع المدني و مراقبتو
عن قرب في كل مجاالت الحياة و منع أي مبادرة و تجنيد خارج

اإلطار الرسمي لمدولة و حزبيا .4كما كان

النفراد حزب جبية التحرير الوطني بالنظام السياسي ما بعد االستقالل أثا ار وخيمة عمى االنفتاح

اإلداري مما

أدى إلى إقصاء كل الشركاء من جمعيات سياسية و نقابات و جمعيات مدنية ،من اجل القضاء عمى كل منازعة
و منافسة لمحزب الواحد .5و ضمن ىذا السياق أصدرت و ازرة الداخمية تعميمة في مارس  1964تطالب فييا
اإلدارة بإجراء تحقيق دقيق حول كل الجمعيات المصرح بيا  ،و بفعل الممارسة

اإلدارية تحول مضمون ىذه

التعميمة إلى تقييد لحرية إنشاء الجمعيات،6ليكرس ىذا التقييد بصدور األمر  779-71الذي اعتبر الجمعية تمثل
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خط ار محدقا بالتماسك الوطني ،بما تبديو من منافسة لمدولة الممثل الوحيد لكل الجمعيات ،و تعزز تغييب و
إقصاء الحركة الجمعوية بصدور المرسومين المعدلين لألمر السابق.8
استمر ىذا اإلقصاء و التيميش لمجمعيات حتى بعد إصدار قانون  1987المتعمق بالجمعيات ،ألنو كرس
سيطرة و إشراف اإلدارة عمى حرية إنشاء الجمعيات و مراقبة نشاطاتيا و إنيائيا.و قد أفرزت ىذه المعوقات شبو
مجتمع مدني وتجنيد مزيف غمبت عميو النزعة النفعية الفردية و االنتيازية السياسية في الغالب ،لذا تميزت
المشاركة الجمعوية بطابع ظرفي دون أن يكون ليا القدرة عمى التجدر االجتماعي ،9و إضافة إلى ىذه السمبيات
التي تشترك فييا الجمعيات البيئية مع غيرىا من الجمعيات األخرى  ،فقد تأثرت زيادة عمى ذلك بعدم اكتمال
النظام القانوني لحماية البيئة  ،و غياب إطار قانوني خاص بضبط نشاطات الجمعيات عموما.

-2حرية إنشاء الجمعيات في ظل قانون : 31- 90
ساىم التغير الجوىري لألوضاع السياسية و القانونية في اعتراف تنظيمي مبكر  ،10ثم تاله اإلرساء الدستوري
لحق إنشاء الجمعيات في دستور  1989و تعديمو في دستور  1996في المواد  41و  43من ىذا األخير
،الذي ألزم الدولة عمى تشجيع الحركة الجمعوية و خوليا حق الدفاع عن الحقوق األساسية لإلنسان و الحريات
الفردية .
و تخضع الجمعيات البيئية كغيرىا من الجمعيات إلى القواعد العامة المنظمة لمجمعيات  ،و التي تعرف عمى
أنيا اتفاقية تجمع أشخاص طبيعية أو معنوية عمى أساس تعاقدي لمقيام بنشاطات غير مربحة ،و لتسخير
معارفيم ووسائميم لمدة محددة أو غير محددة من اجل ترقية األنشطة ذات الطابع الميني،
االجتماعي،العممي،الديني ،التربوي ،الثقافي و الرياضي ،ويشترط أن يحدد ىدفيا و تخضع لمقوانين المعمول
بيا.و تتمثل الشروط الموضوعية الواجب توفرىا في تأسيس الجمعية في أن ال تيدف إلى الربح و أن ال يخالف
هدفيا نظاميا األساسي أو النظام العام و اآلداب العامة أو القوانين و التعميمات المعمول بيا  ،و أن ال يقل
عدد األعضاء المؤسسين ليا عن  15عضوا يعمنون بصفة إرادية عن ميالد الجمعية في جمعية عامة.

-3القواعد الخاصة بجمعيات حماية البيئة:
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تتحدد مشاركة الجمعيات إلى جانب اإلدارة في مجال حماية البيئة بالصالحيات التي تقرىا مختمف النصوص
البيئية في المشاركة و المشاورة و االستشارة ،و بعضويتيا في بعض الييئات

أو المؤسسات و التأثير فييا

التخاذ ق اررات مالئمة لمبيئة  ،و إذا لم تستطع الجمعيات البيئية تحقيق أىدافيا بالطرق الودية،خوليا القانون
صالحية المجوء إلى القضاء لحمل اإلدارة و كل مخالف ألحكام البيئة عمى االمتثال ليذه القواعد و ىو ما
سنحاول تفصيمو في ىذه الجزئيات:
أ-دور الجمعيات البيئية من خالل النصوص البيئية:
استكماال لمتحول الج ذري في القبول بدور الجمعيات كشريك لإلدارة في تحقيق أىداف اإلستراتيجية الوطنية
لحماية البيئة ،خص قانون  10-03المتعمق بحماية البيئة الجمعيات بفصل خاص.حيث تتمتع الجمعيات بحرية
اختيار النشاطات القانونية المالئمة و المتاحة ليا لبموغ ىدفيا ،فميا أن تختار العمل التوعوي و التحسيسي و
التطوعي الميداني ،أو أن تركز عمى اتصاليا بالمنتخبين المحميين و تمعب دور المنبو و المراقب لمكشف عن
االنتياكات التي تمس البيئة  ،آو أن تمجأ إلى طرق الطعن القضائية،أو أن تستعمل كل ىذه اآلليات بصفة
عقالنية من اجل بموغ أىدافيا.و نتيجة ليذه المرونة التي تتسم بيا اآلليات التي تستخدميا جمعيات حماية البيئة
فقد عدد المجمس الوطني لمحياة الجمعوية الفرنسي،سبعة

أصناف من النشاطات الرئيسية التي تقوم بيا

الجمعيات و ىي :


إعالم و تربية الجميور.



تكوين أشخاص مختصين،مثل المنشطين و اإلداريين و المنتخبين.



المشاركة و المشاورة مع المنتخبين و اإلداريين.



نشر المعمومات لوسائل اإلعالم.



المجوء لمقضاء في حاالت التموث أو مخالفة قوانين حماية البيئة.



إصدار نشريو أو مجمة.



حيازة آو تسيير األوساط الطبيعية.

إن اضطالع جمعيات حماية البيئة بالميام السالفة الذكر عمى أكمل وجو ،يجعل منيا ثقال مضاد لإلدارة  ،و
ىي بذلك تعتبر ضمانا ضد تعسف

اإلدارة في استعمال الوسط ،و من اجل ذلك تقوم بتمثيل المحكومين و
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إذا كانت ال

التعبير بالنيابة عنيم و الدفاع عن مطالبيم،كما تندد بالمشاريع الضارة بالبيئة،أو تطالب بتعديميا
تندمج بصورة صحيحة في البيئة.

و ترتيبا عمى ذلك و نظ ار لمدور المتعاظم المنتظر من التدخل الجمعوي  ،فقد أقرت مختمف القوانين البيئية
،ميام متعددة يمكن أن تضطمع بيا جمعيات حماية البيئة مثل:
 تقديم طمبات فتح دعوى لتصنيف حظيرة وطنية أو محمية طبيعية.
 إنشاء المساحات الخضراء من خالل المشاركة في إعداد المخطط التوجييي لمتييئة و األراضي.
 حفظ الصحة الحيوانية و المساىمة في استئصال األمراض الحيوانية.
 تنظيم الصيد و حماية الثروة القنصية بين مختمف الجمعيات عمى المستوى المحمي.
 كما يمكن لمجمعيات أن تتدخل في حاالت تموث المياه الصالحة لمشرب،أو تمارس دو ار وقائيا
لحماية المياه من التموث.11
و في مجال حماية التراث الثقافي خول قانون حماية التراث الثقافي الجمعيات

إمكانية اقتراح القطاعات

المحفوظة ،و المشاركة بصفة استشارية في أعمال المجنة الوطنية و المجنة الوالئية ،و التأسيس كطرف مدني
فيما يخص مخالفات أحكام قانون التراث الثقافي.كما خولت قواعد التييئة و التعمير الجمعيات آليات مختمفة
لممحافظة عمى المناظر و التراث الثقافي و التاريخي من خالل المخطط التوجييي لمتييئة و التعمير ،و مخطط
شغل األراضي و رخصة البناء و اليدم.ىذه العينة من األمثمة المعروضة و الخاصة بتدخل الجمعيات البيئية،
ال تغطي كل المجاالت التي يمكن أن تتدخل فييا الجمعيات البيئية ،ألن المعيار األساسي الذي يتحدد عمى
ضوئو اختصاص الجمعيات ىو اليدف المحدد في قانونيا األساسي ،كان يتضمن مثال ترقية التربية البيئية أو
اإلعالم البيئي أو تحسين ظروف العمل و النظافة و الصحة العامة.و ىذا

باإلضافة إلى المساىمة المباشرة

لمجمعيات من خالل مختمف القوانين،و يمكن ليا التأثير في الق اررات البيئية من خالل عضوية بعض الييئات.
ب-عضوية الجمعيات في بعض الييئات:مساىمة في صنع القرار البيئي:
تساىم جمعيات حماية البيئة بإبداء الرأي و المشاركة في عمل الييئات العمومية وفق ما
التشريع ،إال أن صور عضويتيا ضمن الييئات المشرفة عمى حماية البيئة ال يزال جد ضعيف،

ينصص عميو
إذ تنحصر

عضوية الجمعيات البيئية في المجنة القانونية و االقتصادية لممجمس األعمى لمتنمية المستدامة.كما حدد المشرع
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الجزائري حاالت حصرية لعضوية الجمعيات البيئية في بعض المؤسسات ذات الطابع الصناعي و التجاري،منيا
المؤسسة الجزائرية لممياه و الديوان الوطني لمتطيير.12
و تعتبر مشاركة الجمعيات البيئية في ىذه المؤسسات ذات الطابع الصناعي و التجاري شكال جديدا و غير
مألوف ،إال أن ذلك يعد مطمبا نادى بو الفقو الذي يعتبر

أن المؤسسات االقتصادية ال زالت إلى حد اآلن

تستحوذ عمى استغالل أو استعمال األمالك البيئية المشتركة كالمياه و اليواء ،و تتصرف فييا كما لو كانت ىي
المستعمل أو المالك الوحيد ليذه العناصر البيئية .ىذه الوضعية جعمت من المستعممين اآلخرين ليذه األمالك
البيئية في موقع ضعف ،ألنيم ال يممكون أي صيغة لمتفاوض أو مشاركة ىذه المؤسسات في اتخاذ الق اررات التي
تيم العناصر البيئية المشتركة،لذلك فان ىذه الصيغة و رغم حداثتيا تبقى تشكل حمقة جديدة في تحديد العالقة
بين أصحاب المشروعات التي ليا انعكاسات سمبية عمى البيئة و مستعممي ىذه العناصر الطبيعية.13
و نظ ار لمحدودية حاالت عضوية الجمعيات في مؤسسات صنع القرار البيئي  ،تظل فعالية مشاركتيا في
تحقيق أىداف اإلستراتيجية الوطنية لحماية البيئة محدودة ،لذلك يرى الكتاب أن إعطاء حق المشاركة لمجمعيات
في بعض الييئات البيئية ،ييدف إلى القضاء عمى الوظيفة النقدية و االحتجاجية لمجمعيات و ضمان مصداقية
أداء ىذا الجياز بيئيا،ألن ىذه المشاركة ليست متساوية و مييكمة و واضحة  .14و يرى البعض اآلخر أن سبب
عدم نجاعة نظام العضوية يعود إلى االختيار التمييزي لإلدارة لممثمي الجمعيات ،و النسبة الميممة لتمثيميا
مقارنة بأغمبية األصوات التي تحوزىا اإلدارة أو المؤسسات االقتصادية  ،و بيذا ال يمكن لمجمعيات أن تقمب
موازين السياسة البيئية،الن الق اررات التي تتبناىا اإلدارة ىي التي يتم اعتمادىا.
ج-الوظيفة التنازعية لمجمعيات:
تتمتع الجمعيات إضافة إلى حق المشاركة و المشاورة و االستشارة مع

اإلدارة في تحقيق أىدافيا  ،بحق

المجوء إلى القضاء باعتباره إحدى الضمانات األساسية لتفعيل الرقابة االجتماعية لحمل اإلدارة عمى احترام
القواعد البيئية ،خاصة عندما ال تتمكن الجمعيات من تحقيق

أىدافيا بالطريقة الوقائية عن طريق المشاركة

،نتيجة لضعف أو عدم فعالية ىذا األسموب .و عمى الرغم من التحول التشريعي في إقرار حرية إنشاء الجمعيات
و االعتراف ليا بمركز الشريك و مدىا بحق المشاركة و المجوء إلى القضاء ،فان نظام التمويل أصبح يستخدم
لتقميص حرية الجمعيات.

 -4نظام تمويل الجمعيات وسيمة لتقويض حرية الجمعيات:
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تتنوع مصادر تمويل الجمعيات إذ تشمل اشتراكات األعضاء ،و اإلعانات التي تقدميا الدولة و الجماعات
المحمية و العائدات المرتبطة بنشاطيا و اليبات و الوصايا.و نظ ار لمحدودية الموارد الناجمة عن اشتراكات
األعضاء  ،و العائدات المرتبطة بنشاطيا و اليبات و الوصايا،فان نشاط الجمعيات عموما و البيئية خصوصا
يتوقف عمى دعم السمطات العامة لتحقيق أىدافيا.و تحصل الجمعيات عمى إعانات من الصناديق الوالئية لترقية
مبادرات الشباب و الممارسات الرياضية  ،و التي يتم تغذيتيا من مساىمات الوالية و البمدية  ،و تدفع ىذه
المساىمة سنويا إلى صندوق الوالية لترقية مبادرات الشباب .15إال أن الجمعيات البيئية تعاني صعوبة الحصول
عمى إعانة من الصندوق ألوالئي لترقية مبادرات الشباب و الممارسات الرياضية ،بسبب عدم

إشارة نصوصو

الخاصة بتمويل نشاط جمعيات حماية البيئة ،إذ حددت مدونة النفقات التي أوردتيا التعميمة الو ازرية المشتركة 11
وجيا من أوجو النشاطات المعنية بإعانة الصندوق ،و التي ليست من بينيا النشاطات التي تقوم بيا الجمعيات
البيئية.و يبقى لمجمعيات البيئية االستفادة بصورة مباشرة من الدعم المركزي لو ازرة تييئة
تقديم الممف الكامل لبرنامج العمل المسطر من قبل الجمعية لمديرية
مكتب الجمعيات التابع لو ازرة تييئة

اإلقميم و البيئة ،بعد

البيئة و التي تتولى بدورىا إحالتو عمى

اإلقميم و البيئة .إال أن ىذا التمويل المركزي ال زال يعتريو الكثير من

الغموض بسبب عدم وجود نصوص قانونية توضح بصورة دقيقة كيفية تمويل الجمعيات  ،مما يؤثر سمبا عمى
نشاطات الجمعيات.
كما يزيد الطابع المتشعب لموضوع نشاط الجمعيات البيئية و الذي يندرج ضمن قطاعات و ازرية مختمفة  ،من
ظيور تعقيدات بيروقراطية في التمويل  ،و التي يصعب عمى الجمعيات تجاوزىا مما ينعكس سمبا عمى نشاطيا.
و يمكن أن ينطبق الوصف الذي اعتبر فيه الفقيو ذي فاجات  a . De fajetبان بعض النصوص القانونية
المنظمة لمجمعيات ال يمكن أن نقول بأنيا ميتة تماما بل إنيا في سبات ،فيي تنام و ال تنام حسب رغبة آو عدم
رغبة الحكومة أو اإلدارة التي تطبقيا إن أرادت متى شاءت و لمن شاءت.
تؤدي السمطة التقديرية الواسعة التي تتمتع بيا اإلدارة في تمويل الجمعيات إلى فرض رقابة أو تبعية مباشرة عمى
نشاطات الجمعيات ،و نتيجة لذلك يتعرض انتعاش الحركة الجمعوية في الجزائر بفعل

اإلقرار القانوني لحرية

إنشاء الجمعيات إلى انتكاسة عممية تتعمق بعدم شفافية طرق تمويل الجمعيات .
إضافة إلى الصعوبات المرتبطة بالتمويل يعتري الجمعيات البيئية عوامل ضعف متنوعة مما اثر عمى
لوظائفيا.
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 -5أسباب ضعف فعالية جمعيات حماية البيئة:
أثرت الجوانب القانونية المرتبطة بتأخر تكريس الحق في إنشاء الجمعيات عمى تواجد و فاعمية الجمعيات ،و
إضافة لذلك أثرت عوامل كامنة في بنية التنظيم الخاص بالجمعيات نفسيا و المتمثل في ضعف الرغبة
التطوعية  ،و نقص التأىيل لدى المنخرطين ،و ضعف البرمجة و التخطيط لمنشاط الجمعوي ،و ضعف
االنسجام و التنسيق بين مختمف الجمعيات.
أ -ضعف الرغبة التطوعية و التكوين و التخطيط:
اثر غياب إطار قانوني يكفل حرية إنشاء الجمعيات طيمة أزيد من ثالث عشريات عمى انحصار عدد
الجمعيات و تراجع و اضمحالل الرغبة الجماىيرية في التطوع و النضال المدني ،و ضعف نسبة المشاركة
الجمعوية في الجزائر  ،16و نقص ممحوظ في توجو النشاط الجمعوي إلى حماية البيئة،و أكد المخطط الوطني
لألعمال من اجل البيئة و التنمية المستدامة

أن دور المجتمع المدني في حماية البيئة في الجزائر ال يزال

ىامشيا.17و كما ىو الشأن بالنسبة لكل تنظيم اجتماعي ،فان نجاح جمعيات حماية البيئة في تحقيق ىدفيا يعود
بالدرجة األولى إلى عامل داخمي ،يتمثل في قوة التنظيم و االنضباط و التخطيط المحكم لألىداف المنشودة،
لذلك يرى الفقو أن بعض الجمعيات نتيجة لممثابرة و التنظيم،أصبحت تشبو الييئات العامة ،أو أنيا شبو رسمية
نتيجة لدرجة تنظيميا و مصداقيتيا و تواجدىا في الميدان.
كما أن التخصص الفني و الدقيق الذي أصبحت تفرضو االختصاصات البيئية عمى اإلدارة ،بات يمزم الجمعيات
بتقديم إسيامات دقيقة و متخصصة ،و يعد عدم التناسب بين مطالب الييئات

المشرفة عمى قطاع البيئة و

الجمعيات أىم عائق أمام تطور المطالبة الجمعوية في مجال حماية البيئة ،لذا

أصبح لزاما عمى الجمعيات

تطوير تكوينيا و تأطيرىا و أساليب عمميا.و في الواقع نجد العديد من جمعيات حماية البيئة و التي ليست عمى
قدر كاف من التنظيم و الكفاءة،يستوي وجودىا من عدمو و أن الكثير منيا ال يعرف إال اسميا.و ال ينحصر
دور بعضيا إال في االحتفال باألعياد الرسمية الوطنية منيا و العالمية.
و تمخص األستاذة سموى شعراوي أسباب ضعف القدرة اإلدارية و التسييرية لمجمعيات في مجموعة من العوامل
تتمثل في :
 عدم معرفة الوسائل القانونية المتاحة لتحقيق األىداف المتعمقة بحماية البيئة.
~~9
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 عدم توفر التكوين اإلداري لدى قياداتيا.
 ضعف التنظيم و الممارسة الديمقراطية و الشفافية و المشاركة الحقيقية لكل األعضاء في التداول عمى
القيادة و مناقشة مشاريعيا.
 الممارسة البيروقراطية مما جعميا تقترب من تمك الممارسة التي تعرفيا

اإلدارة التقميدية،مما جعل

18

غالبيتيا تخضع لمزعامات الفردية.

ب -ضعف التنسيق بين الجمعيات البيئية و الجمعيات األخرى:
يؤدي الطابع المتنوع و المتشعب لموضوعات حماية البيئة

إلى إيجاد تقاطعات كبيرة بين نشاطات

الجمعيات البيئية ،إال أن ىذه التقاطعات تتعامل معيا الكثير من الجمعيات بطريقة خاطئة  ،إذ تسود نظرة
مجزئة لمعناصر البيئية،بينما يقتضي التدخل لحماية مختمف العناصر البيئية التنسيق بين مختمف الجمعيات
.كما أن العالقة التنسيقية و التعاونية ال يجب أن تنحصر بين الجمعيات البيئية فقط ،بل يجب البحث عن
تقاطعات بين الجمعيات البيئية و غيرىا من اجل الوصول إلى تحقيق ىدف حماية البيئة.

ثانيا :اإلعالم و االطالع البيئي أساس تجسيد الشراكة البيئية:
يمكن تفعيل مساىمة األفراد و المؤسسات و المجتمع المدني إلى جانب اإلدارة في حماية البيئة لتحقيق
شراكة حقيقية ،إال من خالل إضفاء الشفافية عمى النشاط اإلداري البيئي و ضمان حق االطالع عمى كل
البيانات و المعمومات المتعمقة بوضعية البيئة،ألنو ال يمكن توخي المشاركة في جو التعتيم و
لبيان حدود ىذه الشراكة البيئية وجب عرض تطور

اإلقصاء .و

األحكام العامة لمنظام القانوني لمحق في اإلعالم و

االطالع لمتعرف عمى درجة شفافية النشاط اإلداري و تكريس الحق في اإلعالم البيئي و عرض حدوده .

 -1اإلطار القانوني لمحق في اإلعالم البيئي:
تتوزع المصادر التي تقر بالحق في اإلعالم و االطالع عمى الوثائق اإلدارية و البيانات الخاصة بالبيئة،بين
المصادر الدولية وأخرى داخمية.
أ-اإلطار الدولي لممشاركة و الحق في اإلعالم البيئي:
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أولت االتفاقيات الدولية البيئية مكانة خاصة لألفراد و المجتمع المدني لممشاركة في حماية البيئة ،إذ
نصت ندوة األمم المتحدة لمبيئة المنعقدة بستوكيولم سنة  1972عمى مسؤولية كل إنسان في المحافظة عمى
البيئة،و تطوير التربية و اإلعالم البيئيين .19و حث إعالن قمة األرض المنعقدة في ريو ذي جانيرو في
 1992الدول عمى ضمان حق المشاركة و الحق في اإلعالم و االطالع و تشجيعو.20
و لقد جاء البند  10من ندوة قمة األرض أكثر وضوحا بالمقارنة بالمبدأ  19من ندوة ستوكيولم ،إذ اقر
المشاركة الفعمية لألفراد و الجمعيات بالحق في االطالع عمى الوثائق و البيانات البيئية  ،ومنو و بدون
تجسيد الحق في اإلعالم في المواد البيئية ،ال يمكن الحديث عن مشاركة األفراد و الجمعيات.و نص الميثاق
الدولي لمطبيعة عمى حق المشاركة و الطعن في الق اررات التي تيم حماية البيئة.21
و لقد أثرت ىذه المصادر الدولية المتعمقة بالحق في اإلعالم في المواد البيئية بطريقة ايجابية في تحول
المواقف السياسية عمى األقل عمى المستوى الرسمي ،من خالل المشاركات المتتالية لمجزائر في ىذه الندوات
و المؤتمرات الدولية ،أدت في األخير إلى االقتناع بتكريس الحق في اإلعالم ضمن النصوص الداخمية.
ب-اإلطار القانوني لمحق في المشاركة و اإلعالم ضمن القواعد الداخمية.
تطور الحق في اإلعالم بوجو عام عبر محطات بارزة تم بيانيا أعاله ،إال أن تكريس الحق في اإلعالم و
االطالع عمى المواد البيئية بوجو خاص  ،لم يكرس تشريعيا إال من خالل قانون  10-03المتعمق بحماية
البيئة و التنمية المستدامة،و الذي وضح مجال و صور اإلعالم في المواد البيئية و ضبط حدود قابمية حق
االطالع في المواد البيئية.و الذي أعطى نظريا الحق لكل شخص الحق في االطالع عمى البيانات البيئية
إال أن القانون ذاتو لم يبين كيفية و طرق اإلبالغ و ىو ما تركو حب ار عمى ورق.
و يرد عمى الحق في اإلعالم و االطالع في المواد البيئية مجموعة من االستثناءات ،تحد من

إمكانية

ممارستو و تتمثل في السر اإلداري،السر الصناعي و التجاري ،و يضاف إلييا عوامل أخرى مرتبطة بدرجة
شفافية النشاط اإلداري و مالئمتو إلعالم الجميور و عزوف المواطنين و الجمعيات عن ممارسة حق
االطالع.و في نصوص واضحة تبين مفيوم البيانات و المعمومات السرية في غير المجال األمني،تحتفظ
اإلدارة بيامش واسع من السمطة التقديرية في تحديد البيانات السرية،و قد تعرض المشرع الجزائري من
خالل قانون حماية البيئة و التنمية المستدامة إلى تحديد بعض الضوابط المتعمقة بمفيوم السر التجاري.و لم
يبين قانون حماية البيئة  10-03حدود السر التجاري كما ورد في مشروعو ،و بذلك يؤدي تطبيق المعيار
~ ~ 11
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الشخصي-اعتقاد صاحب المنشاة -في تحديد البيانات القابمة لالطالع،

إلى تخويل صاحب المنشاة

صالحيات خطيرة تؤدي إلى إخراج بعض البيانات التي قد تشكل مؤش ار عمى إمكانية حدوث التموث من
دائرة المعمومات القابمة لالطالع،مما يؤدي إلى تعطيل مساىمة جميع الشركاء في اقتراح التدابير المالئمة
التقاء الضرر المحتمل عمى البيئة ،األمر الذي يستوجب اعتماد معيار موضوعي واضح يحافظ في آن
واحد عمى المصالح االقتصادية لصاحب المنشاة و المصمحة العامة المتعمقة بحماية البيئة.
-2أسباب العزوف عن المطالبة بالحق في اإلعالم البيئي:
رغم التصريح و اإلعالن عن المبادئ التي تجسد حق اإلعالم،إال انو لم تكن ىناك ممارسة حقيقية ليذا
الحق عمى ارض الواقع،نظ ار لغياب تراكمية

مطمبيو لمختمف الشركاء في حماية البيئة و غيرىا من

المجاالت ،و تجدر عقمية العمل اإلداري المنفرد و المغمق ،مما دفع السمطات السياسية بمراجعة األسس
التي بني عمييا العمل اإلداري و عالقة المواطنين باإلدارة.
و تتعدد أسباب العزوف عن المطالبة بالحق في
بالنظام القانوني و بطريقة عمل

اإلعالم ،إ ذ يتعمق جزء منيا بالمطالبين بيذا الحق و

اإلدارة.و تكمن األسباب المتعمقة بالمطالبين في عدم توفر المعمومات

الكافية لدى عموم المواطنين حول طريقة عمل

اإلدارة.و تتمثل العوامل القانونية في عدم وضوح معالم

ممارسة الحق في اإلعالم .و تتجسد النقائص المرتبطة باإلدارة في النقص الفادح لممجال

اإلعالمي

المخصص لمبيئة و المتعمق باحتياجات المواطن في مواجية األخطار االيكولوجية اليومية .
كل ىذه المعوقات تؤثر عمى اإلقبال في طمب البيانات البيئية ،و بالتالي االمتناع عن المشاركة في المسار
التقريري لحماية البيئة  .و لتقميص ىذه اليوة بين اإلدارة و المواطن ،وجب عمى الدولة القيام بنشاط ايجابي
من خالل وضعيا حيز التنفيذ وسائل عممية تجسد الحق في اإلعالم .و عمى الرغم من وجود قواعد تنظم
الحق في اإلعالم و تسمط جزاءات عمى األعوان المخالفين ،و تسمح بالطعن القضائي إال انو ناذ ار ما يتم
المجوء إلييا لضعف المطالبة القضائية بحق اإلعالم.
اذا كانت السياسة الوقائية لمبيئة تركز بشكل أساسي عمى تفعيل قواعد الشراكة البيئية  ،و المتمثمة في
النشاطات االتفاقية الرسمية و األعمال االتفاقية و التشاورية غير الشكمية،و دور الجمعيات و دعم الحق في
اإلعالم البيئي لتفعيل المشاركة ،فإنيا تعمل من ناحية أخرى عمى دعم الطابع الوقائي لمقواعد القانونية
لحماية البيئة التقاء حدوث تموث،مما افرز خصوصية لدى ىذه القواعد من حيث طريقة وضعيا و متطمبات
~ ~ 12
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تطبيقيا و الصعوبات التي تواجو تطبيقيا الفعال.و إضافة إلى ىذه الشراكة البيئية في دعم الطابع الوقائي
لإلستراتيجية الوطنية لحماية البيئة،فان استناد قانون حماية البيئة إلى جممة من اآلليات و الدراسات التقنية
السابقة النجاز المشاريع يدعم بشكل كبير الطابع الوقائي.و بفعل ارتباط موضوع حماية البيئة بعمم
االيكولوجيا و التطور التقني و العممي في الكشف عن مسببات التموث من طرق عالجيا،فان قانون حماية
البيئة يتميز بالطابع التقني لقواعده.
الخاتمة:
من خالل ما تقد م يتبين أن معالم التعاون بين اإلدارة و مختمف األشخاص الخاصة و العامة تتخذ
أشكاال مختمفة،منيا التعاقد و أشكال التواصل الرسمية و غير الرسمية و مشاركة الجمعيات،

إال أنيا ال

زالت بحاجة كبيرة لمتطوير و إيضاح نظاميا القانوني،كما تحتاج المشاركة النوعية لمختمف الشركاء لمدىم
بالمعمومات و البيانات و المعطيات الخاصة بالبيئة و ضمانا لشفافية و الحق في اإلعالم و االطالع.والى
جانب أىمية تفعيل دور قواعد الشراكة في تجسيد أبعاد السياسة البيئية الوقائية،تحظى اآلليات و الدراسات
التقني بأىمية كبيرة في تحقيق الطابع الوقائي في مختمف اآلليات التي تتضمنيا القواعد البيئية.
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6ساسي سقاش،مرجع سابق،ص. 40

7األمر  79-71المؤرخ في  3ديسمبر  1971المتعمق بالجمعيات في الجريدة الرسمية العدد .1971/105

8المرسوم رقم  176-72المؤرخ في  27جويمية  1972المتعمق بالجمعيات و المرسوم رقم 177-72المؤرخ في  27جويمية
 1972المعدل لألمر  79-71المؤرخ في  3ديسمبر  1971المتعمق بالجمعيات .
9دراس عمر  ،مرجع سابق،ص. 16
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خمرب الدراسات القانونية البيئية )(LEJE

جامعـــة  8ماي  1945قاملـــة
امللتقى الدولي حول الهظام القانوني حلناية البيئة يف ظل القانوى الدولي و التشريع اجلزائري

يومي  09و 10ديشنرب  2013بهليوبوليص
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10مرسوم  131-88المؤرخ في  4جويمية  1988المنظم لمعالقة بين اإلدارة و المواطنين في المادة  38ينص عمى انو يمكن
لممواطنين أن يتكتموا في جمعية طبقا لمتشريع الجاري بو العمل بغية الدفاع عن أىداف مشتركة او عن منفعة عامة.
11المادة 55مكرر من اآلمر 13-96المعدل لقانون المياه17-83المتعمق بالمياه,

 12ممثل عن جمعية تعمل في ميدان مياه الشرب منذ ثالث سنوات في مؤسسة الجزائرية لممياه حسب المادة 12من المرسوم
التنفيذي رقم  101-01المؤرخ في  21افريل  2001المتضمن الجزائرية لممياه.و عضوية ممثل واحد عن جمعية تنشط في مجال
المياه منذ ثالث سنوات في الديوان الوطني لمتطيير وفق المادة 14من المرسوم التنفيذي رقم  102-01المؤرخ في  21افريل

.2001
Gilles martin, le droit à l’environnement, de la responsabilité pour fait de pollution au droit à

13

l’environnement p s,1978,pp130-131 .

Pierre lascumes,le rôle des associations comme facteur d’efficacité des politiques et du droit à

14

l’environnemhtment,in http://www:anpertos.org/anper/tos-1,711.
15المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم  123- 96المؤرخ في  6افريل  ، 1996الذي يحدد طبيعة مساهمة الواليات و البلديات
و مبلغها في تمويل الصناديق الوالئية لترقية مبادرات الشباب و الممارسات الرياضية.
 16راجع :محمود بوسنة،الحركة الجمعوية في الجزائر:نشاطها و طبيعة تطورها و مدى مساهمتها في تحقيق األمن و التنمية،في
مجلة العلوم اإلنسانية،العدد  17جوان . 2002
 17وزارة تهيئة اإلقليم و البيئة ،المخطط الوطني لألعمال من اجل البيئة و التنمية المستدامة،ص. 10
18سلوى شعراوي جمعة،صنع السياسات البيئية في مصر(،القاهرة:الجامعة األمريكية،)1997،ص. 66
19
Nations unies, la planète terre entre nos mains, conférence des nations unies sur
l’environnement de rio de janeiro,uin 1992,p55.
20
Ibid,p57 .
21
A.kiss,droit international de l’environnement(paris :éditions pedone,1989),p25.
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