
  اإلدارة املركزية حلماية البيئة يف اجلزائر تطور
  : مدخل
 يلقى موضوع محاية البيئة اهتماما متزايدا من قبل خمتلف العلوم و التخصصات   
 من بينها علم االيكولوجيا و علم البحار واحمليطات ، و علم البيولوجيا ،

 م االجتماع و علم احملاسبة و الفلسفة و عل النباتية و احليوانية ، واالقتصاد
 .النفس و الدين و القانون 

 تساهم هذه العلوم بتنوعها و اختالف مناهجها جمتمعة ، يف إعطاء تفسري    
 متعدد اجلوانب ملفهوم محاية البيئة و كيفية االعتناء هبا و احملافظة عليها

 .وصيانتها 
 يستهان به ضمن حيزا ال  تشغل الدراسات القانونية املتعلقة حبماية البيئة    

 خمتلف هذه العلوم و التخصصات ، ذلك ألن الدراسات القانونية املتعلقة مبوضوع
 البيئة ، تشمل عملية إنتاج القواعد املنظمة للبيئة ، و التنظيم اإلداري

 للهياكل املشرفة على قطاع البيئة ،و كذا تدخل السلطة القضائية و الضبطية
 .ني و التنظيمات البيئية القضائية لقمع كل خمالفة للقوان

  مفهوم محاية البيئة على الساحة يشمل موضوع هذه الدراسة الكشف عن نشوء    
 الدولية ، من خالل أول ندوة لألمم املتحدة حول البيئة و املنعقدة بستوكهومل

  الثالث عامة و اجلزائر خاصة من هذا الطرح  ، وموقف دول العامل ١٩٧٢عام 
 ونتطرق بعد ذلك إىل) أوال(اية البيئة الغريب ملفهوم مح

 دراسة تطور التنظيم اإلداري للهياكل املشرفة على البيئة يف اجلزائر ، منذ
 ، و بقية اهلياكل الوزارية١٩٧٤إنشاء أول جلنة وطنية حلماية البيئة سنة 

 األخرى اليت تضطلع بإحدى العناصر البيئية،كما تشمل الدراسة الكشف عن أسباب
 قرار اهلياكل املركزية حلماية البيئة، و اليت تعرضت منذ إنشاء اللجنةعدم است

  إىل يومنا هذا إىل العديد من التعديالت الوزارية ،١٩٧٤الوطنية للبيئة سنة
 ).ثانيا(كما تتعرض الدراسة بإجياز إىل التنظيم اإلداري احمللي حلماية البيئة 

 ية أي إىل األطراف اخلارجية عنو نتطرق بعد ذلك إىل شركاء اإلدارة البيئ   



 التنظيم اإلداري ، و اليت ال ميكن االستغناء عنها ، واليت يعترب تدخلها مكمال
 .للعمل اإلداري 

 آثار إعالن األمم املتحدة حول محاية البيئة على الساحة:املبحث األول     
 :الدولية 
 :لدولية تبلور مفهوم محاية البيئة على الساحة ا:املطلب األول    
 أحرز اإلنسان األوريب منذ الثورة الصناعية تقدما تقنيا وتكنولوجيا كبريا   

  و إخضاع الطبيعة لرغباته ، إال أن هذا التقدم املادي ساعده على بسط سيطرته
 اهلائل الذي أحرزته الدول املتقدمة ، أفرز آثارا سلبية وخيمة على احلياة

 الوسط الذي يعيش فيه اإلنسان ، من هنا جاءتالطبيعية ، و بالتايل أصبح يهدد 
  اليت أصبحت هتدد اإلنسان يف القناعة بضرورة مراجعة هذه األساليب التنموية،

 حد ذاته ، وال تتالءم مع التنمية و الرفاهية اليت كانت تنشدها خمتلف السياسات
 .التنموية 
 ما فردية و اجتماعيةظهرت مسألة محاية البيئة كمفهوم جديد للحياة ، حيمل قي   

 ).١(لرفاهية اإلنسانية كنتيجة ملظاهر األزمة احلضارية 
 انعقد أول جتمع دويل حول موضوع محاية البيئة ، حتت رعاية األمم املتحدة    

 أصبح إعالن ستوكهومل يشكل . ١٩٧٢ جوان ١٦                 إىل٠٥بستوكهومل من 
 ) .٢(تحدة حول البيئة اإلطار الرمسي إلعالن ندوة األمم امل

 :موقف اجلزائر و دول العامل الثالث من ندوة ستوكهومل : املطلب الثاين     
 جاء موقف دول العلم الثالث مناوئا للطرح الغريب ملوضوع محاية البيئة ، و   

 الدول: " ممثلة اهلند ، بأن) ٣(قد عربت عن هذا املوقف السيدة أنديرا غاندي 
 النمو عليها أن تلعب دورا كبريا يف حتقيق مستوى معيشي مرتفع،السائرة يف طريق 

 " غاندي أنديرة" ،و أضافت السيدة " مكافحة التلوث  قبل أن تلعب دورا هاما يف
 دول العلم الثالث ال ترغب يف العودة إىل املرحلة البدائية: " بأن  (4)

 ".للمجتمعات الزراعية 
  اعتربت أن االنشغال البيئي هو مسألة يةمن خالل هذا يبدو أن دول النام    



 ثانوية ، أمام ضرورة حتقيق التنمية االقتصادية امللحة ، خاصة يف هذه املرحلة
  اليت كانت فيها أغلب الدول النامية حديثة االستقالل، وكانت تسعى التارخيية

  اإلشراف االستعماري إىل تعزيز اقتصادها للتخلص من االستغالل أو
  املوقف صراحة عن تنصل دول العلم الثالث من مسؤولية التدهور البيئي ،يعرب هذا

 وإلقائه على عاتق الدول املصنعة ، و عدم استعدادها لتقبل الطرح الغريب حلماية
 .البيئة 

 مل خيرج املوقف الرمسي اجلزائري عن االجتاه العام الذي انتهجته الدول    
 حتاد األهداف اليت كانت تسعى الدولالنامية ، نتيجة لتشابه األوضاع و ا

 ، اليت) ٥(النامية إىل حتقيقها ،ذلك ألن اللجنة الوطنية الوزارية املشتركة 
  ذكرت بأن١٩٧٢استحدثت للتحضري لندوة األمم املتحدة املنعقدة بستوكهومل عام 

 املشاكل البيئية يف اجلزائر تتعلق بالتخلف، وسوء التغذية و األمية و انعدام
 أمام الدورة العامة لندوة) ٦(وذكر ممثل اجلزائر . ظافة و الشروط الصحية الن

 األمم املتحدة حول البيئة املنعقدة بستوكهومل ، بأن االنشغال البيئي يرتبط
 أساسا بالوضعية السياسية و االجتماعية و االقتصادية املتردية اليت تعيشها

 ليت ورثتها عن االستعمار ، كمااألغلبية الساحقة لشعوب العامل املستعمرة و ا
 و ذهب. أرجع مسؤولية التدهور البيئي إىل تطور الرأمسالية و الثورة الصناعية 

 ممثل اجلزائر إىل أبعد من ذلك حني اعترب أن هذا االنشغال البيئي الدويل ، ما
 هو إال مناورة جديدة لإلمربيالية الرأمسالية لوقف التطور االقتصادي و

 .دول العامل الثالث االجتماعي ل
 جتدد موقف دول العلم الثالث الرافض للطرح الغريب حلماية البيئة ، من خالل    

 ١٩٧٣ سبتمرب ٠٩ إىل ٠٥ من  لدول عدم االحنياز ، املنعقدة) ٧(قمة اجلزائر 
 حيث أشارت اتفاقية اجلزائر لدول عدم االحنياز يف حمورها املتعلق بالبيئة ،،

  مستعدة إلدراج االنشغال البيئي ضمن اخليارات االقتصاديةبأن هذه الدول غري
 ألن ذلك يشكل عائقا إضافيا للتطور و التنمية ،باعتبار أن النفقات اإلضافية،

 للربامج البيئية ستثقل كاهل الدول النامية و اليت تفضل أن توجهها مباشرة



 .للتنمية 
 لدول العامل الثالث، الرافضإن البحث عن تربير هذا املوقف الرمسي و املوحد    

 هلذا الطرح الغريب ملوضوع محاية البيئة ، ال جيد أساسه فقط يف هذا املوضوع و
  إىل املوقف السياسي اجلنويب )٨(إمنا يعود أساسا كما يرى الفقيه حممد جباوي 
 أن من بني مظاهر اإلمربيالية) ٩(املناهض للفلسفات الغربية ، و يرى الكاتب 

 ". الكوارث اليت حتيق بالبيئة "العلمية 
 التنظيم اإلداري حلماية البيئة يف اجلزائر: املبحث الثاين 
  التنظيم اإلداري حلماية البيئة ، أمهية بالغة يف الكشف عن تكتسي دراسة    

  اإلدارة البيئية اجلزائرية يف احلفاظ على البيئة و مدى جناعة وفعالية تدخل
 .صيانتها 
 ا املبحث دراسة تطور التنظيم اإلداري املركزي حلماية البيئة ،يتناول هذ    

 من خالل عرض التطور التارخيي ملختلف الوزارات اليت أحلقت هبا مهمة محاية
  اليت تتمتع هبا بقية البيئة ، ونقوم بعرض وجيز ملختلف الصالحيات البيئية

 تمر على خمتلفالوزارات األخرى ،وأمام التعديالت العديدة و التناوب املس
 الوزارات ملهمة محاية البيئة ، من أجل ذلك حناول طرق خمتلف العناصر اليت

 .سامهت أو أسست لعدم استقرار اهلياكل املركزية حلماية البيئة 
 كما يتناول دور و مهام اإلدارة احمللية يف محاية البيئة ، وندرس من خالل    

 ة و البلدية يف محاية البيئة على ضوءهذا العنصر و بإجياز، مهام كل من الوالي
  يف املطلب قانون الوالية و البلدية و بقية القوانني و التنظيمات البيئية

 .الثاين
 : اإلدارة املركزية على مهمة محاية البيئة  تناوب هياكل: املطلب األول     
 متاشيا مع اإلعالن اخلتامي لندوة األمم املتحدة حول البيئة املنعقد   

  ،قامت اجلزائر بإحداث أول جهاز إداري مركزي حلماية البيئة١٩٧٢بستوكهومل سنة 
  .١٩٧٤سنة 

 سنتطرق من خالل هذا املطلب إىل عرض خمتلف الوزارات اليت أحلقت هبا مهمة   



 محاية البيئة ، ومن أجل ذلك ارتأيت تقسيم هذا العرض إىل فرعني ، أتناول ف
  ،و يف الفرع الثاين١٩٨٣ املركزية قبل قانون الفرع األول اإلدارة البيئية

  ، و اهتديت إىل هذا التقسيم انطالقا١٩٨٣اإلدارة البيئية املركزية بعد قانون 
  القانون احملوري األول الذي أصدره الشرع اجلزائري ،و٠٣-٨٣من اعتبار قانون 

 عمل هذهالذي يتعامل مع البيئة بصورة مشولية ، و ما له من آثار مباشرة على 
 يهدف إىل تنفيذ سياسة وطنية حلماية" األجهزة اإلدارية املركزية، باعتباره 

 ).١٠" (البيئة 
  يف البحث عن مكانتها٠٣-٨٣اإلدارة البيئية املركزية قبل قانون :الفرع األول 

: 
 : اللجنة الوطنية للبيئة   : أوال    
 ، تتكون من) ١١ (١٥٦-٧٤ أنشأت اللجنة الوطنية للبيئة مبوجب املرسوم رقم   

 ممثلي عدة وزارات ، ويرأسها وزير الدولة ، تنظر يف املشاكل البيئية لتحسني
 إطار و ظروف احلياة ، و الوقاية من املضار و التلوث، كما تضطلع بوضع اخلطوط

 ) .١٢(العامة للسياسة البيئية للحكومة 
 ومل) ١٣( أقسام متخصصة اللجنة الوطنية بكتابة دائمة تتكون من عدة جهزت   

 من إنشائها ، ومت إهنائها مبوجب) ١٤(املرسوم املنظم لصالحياهتا إال بعد سنة 
 ، أي سنتني بعد تنظيم الكتابة الدائمة للجنة الوطنية) ١٥(١١٩-٧٧املرسوم 

 .للبيئة 
 :وزارة الري واستصالح األراضي :ثانيا     
 بعد إهناء مهام اللجنة الوطنيةاستحدثت وزارة الري و استصالح األراضي    

  ،أثناء إعادة تنظيم احلكومة ، ومل يتبع مرسوم إنشاء هذه١٩٧٧للبيئة سنة 
 الوزارة أي نص يوضح صالحياهتا

 .و اختصاصاته 
 :كتابة الدولة للغابات و التشجري : ثالثا 

 ١٩٧٩بعد التعديل احلكومي لسنة ) ١٦(أحدثت كتابة الدولة للغابات و التشجري   
 ومت نقل كل الصالحيات اليت كانت تتمتع هبا وزارة الفالحة و الثورة ، (17)



 .الزراعية يف امليدان الغايب 
 تتوىل كتابة الدولة للغابات تسري التراث الغايب و محاية األراضي من   

  احلرائق و كل النشاطات اليت حتدث اضطرابا يف االجنراف و التصحر ومكافحة
 جي ، كما تسهر على تسيري الثروة القنصية و احملمياتالتوازن اإليكولو

 .الطبيعية
 مل تعمر كتابة الدولة للغابات و التشجري إال سنة واحدة ، مما يؤكد مرة أخرى

 عدم وضوح املهمة
 ).١٨(اليت كانت تتقاذفها خمتلف اهلياكل املركزية 

 :كتابة الدولة للغابات واستصالح األراضي : رابعا 
 يم وزارة الفالحة و استصالح األراضي و كتابة الدولة للغاباتأعيد تنظ   

 والتشجري ، يف شكل وزارة الفالحة مدعمة بكتابة الدولة للغابات و استصالح
 األراضي من خالل التعديل احلكومي

 ) .١٩ (١٩٨٠لسنة
  :٠٣-٨٣اإلدارة البيئية املركزية بعد قانون : الفرع الثاين 
 تعلق حبماية البيئة ليحدد اإلطار القانوين للسياسة امل٠٣-٨٣صدر قانون     

 الوطنية حلماية البيئة ، واليت ترمي إىل محاية املوارد الطبيعية ،و اتقاء كل
 ) .٢٠(أشكال التلوث و املضار و مكافحته و حتسني إطار املعيشة و نوعيتها

 حليوان و بأن محاية الطبيعة و احلفاظ على فصائل ا٠٣-٨٣كما اعترب قانون    
 النبات و اإلبقاء على التوازنات البيولوجية ،و احملافظة على املوارد الطبيعية

 ، هذا) ٢١(من مجيع أسباب التدهور اليت هتددها تعد أعماال ذات مصلحة وطنية 
 التكييف يعطي ملوضوع محاية البيئة مكانته االستراتيجية و اهلامة ،مما يسمح

 يئة ، و يدرجها ضمن األولويات اليت تسهر عليهابإعادة ترتيب أمهية محاية الب
 اإلدارة
 .املركزية  

 :وزارة الري و البيئة والغابات : أوال 



 )٢٢ (١٩٨٤أحلقت البيئة بوزارة الري و الغابات إثر التعديل احلكومي لسنة    
  بتنفيذ السياسة الوطنية يف تتكفل الوزارة .  )٢٣ (١٢٦-٨٤و مبوجب الرسوم  ،
  الغابية و  و الثروة ري و البيئة و الغابات ،وتسهر على محاية البيئةجمال ال

 .النباتية الطبيعية و تطويرها 
  مت تقسيم اإلدارة املركزية لوزارة الري و )٢٤(١٣١-٨٥مبوجب املرسوم    

 البيئة و الغابات إىل عدة مديريات ، واليت ميكن إمجاهلا يف مديرية احلماية ضد
  ومديرية التراث الغايب  ، ومديرية احلظائر و احليواناتالتلوث و املضار

 .الوطين ، ومديرية هتيئة األراضي ، وتشمل كل مديرية على مديريات فرعية 
 بالنظر إىل اهلياكل الوزارية اليت سبقتها ،تعترب وزارة الري والبيئة   

 مر نشاطهاوالغابات الوزارة الوحيدة اليت عرفت نوعا من االستقرار ، واليت است
  ، إال أن هذا االستقرار و إن بدا نوعا ما طويال ،١٩٨٨إىل غاية ١٩٧٧من سنة 

 إال أنه مل يترجم يف أعمال تعرب فعال عن استقرار لإلدارة البيئية و وضوح يف
 نشاطها ألهنا مل تربز و مل تكشف عن عناصر السياسة الوطنية للبيئة طيلة هذه

 .املدة 
 
 

 :ئة بوزارة البحث و التكنولوجيا إحلاق البي: ثانيا 
 أحلقت مهمة محاية البيئة من جديد بوزارة البحث و التكنولوجيا من خالل   

 )٢٥ (٣٩٢-٩٠املرسوم 
 و أوكلت مهام محاية البيئة إىل الوزير املنتدب للبحث و التكنولوجيا، و الذي

 دابري ويتوىل إعداد السياسة الوطنية حلماية البيئة ، ويدرس و يقترح الت
 الوسائل الالزمة حلمايتها ، و يتوىل تطبيق مجيع الدراسات و البحوث املرتبطة

 .حبماية البيئة واحملافظة عليها 
 مت تنظيم اإلدارة املركزية لوزارة البحث و التكنولوجيامن خالل املرسوم   

 يعود سبب إحلاق البيئة بوزارة البحث و التكنولوجيا إىل الطابع(26)90-393
 علمي و التقين ملواضيع البيئة ، ذلك أن كل مظاهر التلوث أو التدهور البيئيال



 تفترض رصيدا علميا و تكنولوجيا للكشف عنها و حماربتها ، و تظهر هذه الفرضية
 جليا من خالل النص على وضع أسس لبنوك معطيات جتمع بني البحث العلمي و

 عداد خطط و برامج يف ميدانالتكنولوجي و البيئة، كما يظهر أيضا من خالل إ
 وتعززت هذه الفرضية من خالل إدراج. البحث العلمي و التكنولوجي ومحاية البيئة 

 مديرية البيئة ضمن التنظيم اهليكلي لإلدارة املركزية للجامعات و البحث
 ).٢٧(العلمي
 :حتويل البيئة إىل وزارة التربية : ثالثا 

  أدراج وزارة البحث و التكنولوجيامل تعمر مهمة محاية مدة طويلة يف   
 كسابقاهتا ،و مت نقلها مرة أخرى إىل وزارة التربية الوطنية ،و انتقلت مهام
 وزير اجلامعات و الوزير املنتدب للبحث و التكنولوجيا إىل وزير التربية

 )٢٩(، و نص املرسوم املنظم إلدارة املركزية لوزارة التربية ) ٢٨(الوطنية
 .بنفس املديريات اليت كانت يف ظل الوزارة السابقة واليت احتفظت 

 :وزارة الداخلية واجلماعات احمللية و البيئة و اإلصالح اإلداري: رابعا 
 .حماولة لدعم البيئة من خالل وزارة قوية 

 بعد مدة وجيزة من إحلاق البيئة مبصاحل وزارة التربية الوطنية ، مت إلقائها   
  املضطرد و املتتايل ونتيجة هلذا التداول) . ٣٠(ليةمن يف أحضان وزارة الداخ

  حاول املشرع اجلزائري البحث عن للوزارات اليت أحلقت هبا مهمة محاية البيئة ،
 استقرار ملهمة البيئة ضمن أحضان وزارة معينة ، و تداركا للعجز احلاصل يف جمال

 وزارة قوية و و تدعيما هلا، مت إحلاق مهمة محاية البيئة ب محاية البيئة
 متواجدة على املستوى املركزي و احمللي و متلك من القدرات املادية و البشرية

 .ما يرشحها للقيام هبذه املهمة على أكمل وجه
  مديريات ، وبقيت يف شكل عدة) ٣١(مت تنظيم هياكل وزارة الداخلية و البيئة    

 ا إىل أن صدر املرسوممؤقت) ٣٢(٢٣٥-٩٣املديرية العامة خاضعة ألحكام املرسوم 
 ، والذي نص على إحداث مديران) ٣٣(اجلديد املنظم للمديرية العامة للبيئة 

 .يساعدان املدير العام للبيئة)٣٤(للدراسات و مفتشية عامة للبيئة 
 



 :كتابة الدولة للبيئة : خامسا 
  ما مت عرضه من تطور للهياكل الوزارية اليت أحلقت هبا كما تبني من خالل   

 مهمة محاية البيئة ،فإنه كان يظهر دائما وكأن هذه املهمة أنيطت بإدارة غري
 متخصصة أو جبهاز إداري غري الذي ينبغي أن تلحق به ، و هذا ما يفسر كل هذا

 .التقاذف الذي شهدته مهمة محاية البيئة بني خمتلف الوزارات 
 اري خاص يضطلع فقطمن أجل ذلك جاءت املبادرة بإفراد قطاع البيئة ، جبهاز إد

 مبهمة محاية
 ) .٣٥(البيئة ،جتسدت هذه التجربة األوىل من خالل إحداث كتابة الدولة للبيئة

 :وزارة األشغال العمومية و هتيئة اإلقليم و البيئة والعمران : سادسا 
 مل يعمر ملف محاية البيئة يف أدراج وزارة األشغال العمومية و هتيئة   
 عة أشهر، لتربهن السلطات املركزية من جديد عجزها عن تصورإال بض) ٣٦(اإلقليم

  . حل مناسب،لتحقيق االستقرار لقطاع البيئة
 نقلت ألول مرة مهمة محاية البيئة إىل وزارة خاصة وهي وزارة هتيئة اإلقليم

 .والبيئة 
 :وزارة هتيئة اإلقليم و البيئة : سابعا 
 ، واليت تتكون من) ٣٧(يم و البيئةجاء النص على إحداث وزارة هتيئة اإلقل   

 إذ نصت املادة األوىل على. عدة مديريات و كل مديرية تتكون من مديريات فرعية 
  حتت سلطة الوزير ،و الذي حددت أن اإلدارة املركزية يف وزارة هتيئة اإلقليم ،

 ، من األمني العام و رئيس) ٣٨(٠٨-٠١مهامه مبوجب املرسوم التنفيدي رقم 
 و املديرية العامة للبيئة و مديرية اإلستقبال) ٣٩(ن و املفتشية العامةالديوا

 و الربجمة و الدراسات العامة لتهيئة اإلقليم ، و مديرية العمل اجلهوي و
 التلخيص و التنسيق و مديرية األشغال الكربى لتهيئة اإلقليم و مديرية ترقية

  مديرية التعاون و مديريةاملدينة و مديرية الشؤون القانونية و املنازعات و
 .اإلدارة و الوسائل 

 
 



 
 
 

 :دور اهلياكل الوزارية األخرى يف محاية البيئة :املطلب الثاين 
 :وزارة الصحة والسكان : أوال   

 تتوىل بقية الوزارات كل يف جمال ختصصها محاية خمتلف العناصر اليت تندرج   
 ر باختاذ تدابري مكافحة املضار وضمن ختصصها ،فنجد وزارة الصحة و السكان تباد

 التلوث اليت تؤثر على صحة السكان ، مثل حماربة األمراض املتنقلة عرب املياه
 .الناجتة عن التلوث

 :وزارة الثقافة و االتصال :ثانيا   
 تعمل وزارة الثقافة و اإلعالم على محاية البيئة الثقافية و تقوميها ،   

  الوطين و معامله ، وتشمل الوزارة على عدةوتتوىل محاية التراث الثقايف
 مديريات من بينها مديرية التراث الثقايف اليت تتكون بدورها من

 املديرية الفرعية للمعامل و اآلثار التارخيية ، واملديرية الفرعية للمتاحف و
 ، و نظرا ألمهية اآلثار دعمت وزارة)حظرية اهلقار و الطاسلي(احلظائر الوطنية 

 ،و) ٤٠( بالوكالة الوطنية لآلثار و محاية املعامل و النصب التارخييةالثقافة
 لدعم تدخل وزارة الثقافة يف محاية البيئة الثقافية ، أنشئت هيئة متخصصة يف

 ، واليت تتوىل إحصاء و تصنيف قائمة من) ٤١(تصنيف اآلثار و املواقع التارخيية
 .الوطن اآلثار و املواقع التارخيية عرب خمتلف واليات 

 :وزارة الفالحة : ثالثا  
 تتوىل وزارة الفالحة مهام تقليدية مرتبطة بتسيري و إدارة األمالك الغابية    

 و الثروة احليوانية و النباتية ، و محاية السهوب و مكافحة االجنراف و التصحر
 من خالل هذه املهام يتضح أن تدخل وزارة الفالحة يف اجملال البيئي مرتبط ،
 اية الطبيعة ، ولدعم تدخلها من أجل محاية الطبيعة ،تدعمت وزارة الفالحةحبم

 ) .٤٢(بوكالة وطنية حلفظ الطبيعة
 :حفظ الطبيعة "أشارت الوكالة الوطنية حلفظ الطبيعة يف أول تقرير هلا    



 ،أنه جيب اعتماد سياسة للمحافظة على التراث الطبيعي ،) ٤٣"(إشكالية ، و آفاق 
 الغابية و السهوب والصحراء ، و أبرزت التدهور الذي تعاين منه هذهكاملساحات 

  املتعلق حبماية ٠٣-٨٣حىت بعد صدور قانون : " األوساط ، ذكر التقرير أنه 
 )٤٤ "( البيئة ، فإن اإلنشغاالت البيئية و محاية الطبيعة مل تعد مسألة بديهية

 
 اإلشارة إىل) ٤٥"(تطلعات مهام و  "  جددت الوكالة الوطنية ضمن تقريرها   

 التدهور الكبري و السريع الذي تشهده األوساط الطبيعية يف اجلزائر ، من جراء
 تطور الطرقات و اهلياكل القاعدية و التعمري و احلرائق و القضاء على املساحات

 الغابية ، و إمهال األراضي ، وزراعة األنظمة البيئية اهلشة ، واجنراف التربة
 اخل......ركز و اجلفاف و الرعي امل

  : وزارة الصناعة: رابعا  
 نظرا لآلثار السلبية اليت تشكلها حركة التصنيع على البيئة ، نص املرسوم   

  على أنه يتوىل يف اجملال  )٤٦(املنظم ملهام وزير الصناعة و إعادة اهليكلة 
 :البيئي 

 اص باألمن الصناعي وسن القواعد العامة لألمن الصناعي ، و تطبيق التنظيم اخل
 .محاية البيئة 

 و تدعيما هلذه املهام أحدث مكتب رئيس دراسات ، مكلف حبماية البيئة و األمن
 .، ضمن مديرية املقاييس و اجلودة و احلماية الصناعية ) ٤٧(الصناعي
 :وزارة الطاقة و املناجم : خامسا 
 ، املشاركة يف الدراساتباإلضافة إىل مهامه اخلاصة ) ٤٨(يتوىل وزير الطاقة   

  ونص املرسوم املنظم لإلدارة املتعلقة بالتهيئة العمرانية و محاية البيئة
  ،و رغم الطابع احليوي الذي تكتسيه )٤٩(املركزية يف وزارة الطاقة و املناجم

 الطاقة يف اجملال االقتصادي ،فإهنا تؤدي إىل إحداث انعكاسات سلبية مباشرة على
 ة يف اجلزائر، خاصة و أن اجلزائر تعترب من بني أكرب الدولالبيئة الطبيعي

 املنتجة للبترول ، من أجل ذلك تتوىل مت إنشاء أول وكالة وطنية لتطوير الطاقة
 ) .٥٠(و ترشيدها



 :وزارة النقل : سادسا 
 يساهم قطاع النقل الربي و البحري و اجلوي ،يف تلويث البيئة و تدهور   

 . تعربها طرق النقل األنظمة البيئية اليت
 :أسباب عدم استقرار اإلدارة البيئية املركزية : املطلب الثلث 

 اتضح من خالل عرض خمتلف اهلياكل الوزارية اليت أحلقت هبا مهمة محاية البيئة
 ١٩٧٤أهنا مل تعرف استقرارا و ثباتا ، إذ مت تداول مهمة محاية البيئة منذ سنة،

 دارات وزارية ،أي خالل مدة ستة و عشرون عاما متإ) ١٠( بني عشر ٢٠٠١إىل غاية 
 تعديلها عشر مرات ، أي مبعدل سنتني و نصف عمر كل وزارة اضطلعت مبهمة محاية

 البيئة ،وهي مدة قصرية جدا،لتقوم كل وزارة على األقل بدراسة وحتديد جمال
 .تدخلها نتيجة لتعقد املشاكل البيئية و تراكمها

 زارات اليت أحلقت هبا مهمة محاية البيئة ، دفعنا إىلهذا التغيري املطرد للو
  و ثبات مهمة محاية البيئة حماولة البحث عن األسباب الكامنة وراء عدم استقرار

 : معينة ، و اليت ميكن أن جنماها فيما يلي  يف أحضان وزارة
 :انعدام سياسة وطنية للبيئة : الفرع األول 

 ،ول األثر السليب لغياب سياسة بيئية واضحة تبني من خالل حتليل املبحث األ   
 وكذا االستيعاب اخلاطئ ملفهوم محاية البيئة الذي كان ينظر إليه أنه عائق

 للتنمية ، وأن اجلزائر ترفض هذا الطرح اإلمربيايل ، هذه النظرة أدت إىل إمهال
  هياكلذلك أن الوزارات ماهي إال.  العمل اإلداري  البيئة مما أثر على مردودية

 وتدخلها حيز، مركزية تتوىل ترمجة السياسة احلكومية للبيئة إىل قرارات إدارية 
 فسيؤثر ال حمالة على نوعية العمل، فإذا انعدم هذا الدفع السياسي . التنفيذ 

  تؤدي بدورها إىل ظهور إدارة غري فعالة وعاجزة اإلداري البيئي ، هذه النتيجة
 .ي تغيريها كل مرة عن القيام مبهامها مما يستدع

 :انعدام إدارة اقتصادية للبيئة : الفرع الثاين 
 تعترب مجيع العمليات التنموية من بني أهم مصادر التلوث والتدهور الذي   

 تعرفه البيئة ، لذا وجب حتقيق جتانس عقالين بني البيئة والتنمية يف إطار مجيع



 س وجب تغيري ذهنية اإلدارةالقرارات االقتصادية والتنموية ، وعلى هذا األسا
 االقتصادية وإشراكها يف عملية محاية البيئة ، واعتماد مفهوم التنمية

 املشكالت اليت" ذلك أن . املستدمية وتطوير الوسائل االقتصادية حلماية البيئة 
 تعاين منها البيئة اجلزائرية ، تعود غالبيتها إىل اإلدارة كسلطة وصاحبة قرار

 اليت مل تراع يف براجمها أمهية، أساسا إىل إدارة التنمية واالهتام يوجه  
  التخلي عن ألن) ٥١ " ( البعد البيئي والتوازن اإليكولوجي يف عملية التنمية

 دور اإلدارة االقتصادية للبيئة واالكتفاء باإلدارة الكالسيكية ، يؤدي إىل
 تراتيجية بيئية ،هتميش عنصر فعال يف املعادلة البيئية ، مما يؤثر على كل اس

 .وبالتايل على عمل اإلدارة البيئية 
 :أسباب متعلقة بالتنظيم اإلداري املركزي : الفرع الثالث 

  ويتمثل يف اللجنة الوطنية١٩٧٤مت إحداث أول جهاز إداري خاص بالبيئة عام    
 للبيئة وذلك قبل إحداث قوانني متخصصة يف جمال محاية البيئة ، إذ مل يصدر

  ، وهذا يعين أن اهلياكل١٩٨٣ املتعلق حبماية البيئة إال سنة ٠٣-٨٣قانون 
  مل يكن حبوزهتا إطار قانوين ملمارسة١٩٨٣اإلدارية البيئية اليت وجدت قبل سنة 

 . واختصاصاهتا  صالحياهتا
  بدأ املشرع اجلزائري يف إصدار سلسلة من القوانني اليت تتعلق١٩٨٣وبعد سنة 

 أنه بعد ذلك طرحت مسألة فعالية القواعد القانونيةحبماية البيئة ، إال 
 ذلك أنه مت، والربامج الوطنية للبيئة ، البيئية يف الغياب التام للمخططات 
 .١٩٩٧ و دخل حيز التنفيذ سنة ١٩٩٦سنة ) ٥٢(اعتماد أول برنامج وطين للبيئة

 ه للواقعأمحد صقر أن جناح نظام إداري معني يتوقف على مدى مالءمت. يرى د     
 وبعبارة أخرى مدى تأثر األداء اإلداري بظروف البيئة السياسية، االجتماعي 

 أمحد صقر ويف غياب/ ،وتطبيقا ملا خلص إليه د ) ٥٣(واالقتصادية واالجتماعية 
 أو عدم وضوح املفاهيم السياسية و االقتصادية املتعلقة بالبيئة ، و يف غياب

 افة بيئية ، فإن كل العوامل اجتمعت لتعكسمشروع توعية اجتماعية بيئية و ثق
  واليت ال زالت  اهلزيلة و غري الفعالة لإلدارة البيئية املركزية ، املردودية



 .بدورها تبحث عن مكانتها 
 أدى االستيعاب و التبين اخلاطئ ملفهوم محاية البيئة يف اجلزائر إىل   

  ، و ميكن تفسري هذا الوضعالتأثري سلبا على عمل اإلدارة البيئية و استقرارها
 بالضغط الذي متارسه التنمية ، ألن كل احلكومات اليت تعاقبت كانت تسعى إىل
 حتقيق تنمية شاملة و سريعة ، ويف نفس السياق كانت تنظر إىل اإلنشغاالت

  التعبري عنه رمسيا يف العديد من البيئية بأهنا عقبة أمام التنمية و هو ما مت
 ق بيانه ، هذه القناعة مل تتوقف عند التصور أو املفاهيم ، بلاملناسبات كما سب

 انتقلت إىل آليات جتسيد و تكريس هذه السياسة و اليت تتمثل يف الوزارات ، و
 عليه أصبح ينظر إىل الوزارة املكلفة بالبيئة على أهنا جهاز يعرقل النشاط

 ة البيئة من كلالتنموي ، مما نتج عنه تفريغ اجلهاز املركزي املكلف حبماي
 .االمتيازات و الصالحيات اليت حتظى هبا بقية األجهزة الوزارية األخرى 

 يعود السبب اجلوهري اآلخر إىل الطابع املتشعب للظاهرة البيئية و اليت   
  خمتلف الوزارات ، و منه ال ميكن اعتبار أي تدخل حلماية جعلها حمل اقتسام بني

 لفعال بني خمتلف الوزارات ، إال أن هذا التنسيق ناجحا إال بالتنسيق ا البيئة
 بات صعبا نظرا لوجود عائقني، أوهلما هو وضعية مهمة محاية البيئة اليت كانت

  املهمة امللحقة بوزارة متارس وظائف تقليدية عريقة ، مما توجد دائما يف وضعية
 وبالتايلجيعل الوزارة نفسها تنظر إىل هذه املهمة بأهنا مهمة غري جوهرية ، 
 فإنه يصعب عليها القيام مبهامها التقليدية و مهمة محاية البيئة و مهمة

 التنسيق بني خمتلف الوزارات ، و العائق الثاين يتمثل يف عملية التنسيق نفسها
 و اليت تقتضي بأن الوزارة اليت تقوم هبذه املهمة ،ينبغي أن تتمتع بنوع من

 من فرض برنامج تدخل موحد ، الوضع الذي ملالسمو على بقية الوزارات حىت تتمكن 
 يتحقق ألي وزارة يف على اختالف التشكيالت احلكومية اليت تأسست ،و يف أخرى مل

 حتض فيها اهليئة املركزية املكلفة بالبيئة بنفس املرتبة مع بقية الوزارات ،
 ملكما هو الشأن بالنسبة لكتابة الدولة للبيئة و اليت ال ميكن أن تقوم بالع

 .التنسيقي على أكمل وجه حبكم مركزها القانوين األدىن من الوزارات األخرى 
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