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لشهب صاش  " الف اضلة الدكتورةة  أتقدم بالشكر الجزيل إلى األستاذ       
قبولها أوال اإلشراف على هذا العمل وكذا مساعدتها لي   على" جازية

وعلى كل التوجيهات والنصائح   ،وصبرها علي طيلة مراحل انجاز هذا البحث
 .التي ساعدت على تصويب ومحاولة وضع هذا العمل في إطاره الصحيح

  المناقشةكما أتقدم بشكر موازي إلى األساتذة األف اضل أعضاء لجنة         
على تفضلهم بالموافقة على مناقشة هذه المذكرة وتحملهم في ذلك عناء  

 ءة.البناها بانتق اداتهم  ءقراءتها واثرا

 جزاكم اهلل أساتذتي األف اضل خير الجزاء.
 

 

 

 

 

 

 

صباح  سالطالبة: حوا  
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

عرف انا لهما بفضلهما  ي  إلى والد  

 إلى إخوتي سندي في الحياة
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 دمةـــمقــ

 ذلك تجمى وقد،  بينيما الفصل يمكن ال متالزمتان عمميتان ومشكالتيا البيئة قضايا تناول       

 انفرادي بشكل البيئة حماية استحالة عمى والحكومات المدني المجتمع مؤسسات إدراك خالل من

 األفراد جيود تضافر تتطمب بلين، انو الق سن في تنحصر ال مجتمعية قضايا البيئة قضايا وأن

 خالل من البيئية المشكالت مواجية عمى معملل المستويات كافة عمى والجمعيات والجماعات

 لدى الوعي نقص من نابعة الغالب في تكون البيئة تجاه سموكياتيم أن باعتبار البيئي الوعي نشر
 .بيئتو وبين بينو تربط التي بالعالقة وجيمو لفردا

 الكامل دورال المجتمع إعطاء دون يتحقق أن يمكن ال بشري ونماء عصري تقدم أيإن        

 في المدني المجتمع لتنظيمات البالغة األىمية يوضح مما ،إيجابيا تفعيال ووتفعيم المشاركة في

 .التي ال يمكن أن تتحقق في بيئة غير سميمة الشاممة التنمية عممية
 وتعكس المتحضرة المجتمعات في بارزة سمة المدني المجتمع مؤسسات أصبحت قدو        

 في الدولة لدور مكمل دورىا فإن لذا واإلبداع، لمعطاء التطوعية والجيود اإليجابية المبادرات
 مستوى إلى بيم واالرتقاء المواطنين أوساط في البيئة عمى والمحافظة المجتمع بأوضاع نيوضال

 .أفضل وثقافي معيشي

 تيتم وزارات إنشاء في ذلك ويتجمى بالبيئة، كبيرة عناية أولت التي الدول بين من الجزائر       

 يتضح المدني لممجتمع سيالمؤس التطوعي العمل نحو توجيا الجزائري المجتمع شيد كما بالبيئة
 العمل بحرية عترافلإل ىامة كخطوة (1)المشرع اىاتبن التي التشريعية السياسة خالل من ذلك

 التطوعي المدني والعمل التنمية تفعيل في المدني المجتمع لمشاركة المجال وفتح الجمعوي

 عن البيئة حماية عممية في الفرد دور تثمين خالل من البيئة، عمى المحافظة مجال في خاصة

 . المجتمع في بيئية ثقافة نشر و الطبيعية لمموارد والرشيد العقالني االستغالل طريق
 والترتيب التنسيق من لنوع يخضع كبناء المدني المجتمع دور يتحدد المنطمق ىذا من        

 التوازن من نوع خمق إلى البيئي بالمجال العاممة المدني المجتمع تنظيمات وتسعى ،والييكمة

 .بالبيئة اإلضرار دون االستمرار بغية المجتمع داخل

                                                      
المؤرخ في  21/60القانون  و .35عدد ، الرسمية الجريدة بالجمعيات المتعمقم 40/31/3994في المؤرخ9013/القانون (1)

 .1عدد  الجريدة الرسميةالمتعمق بالجمعيات، م  21/62/1621
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 :دراسة ذات أىمية بالغةودوره في حماية البيئة  المجتمع المدني دراسةإن  :الدراسةأهمية 
 ظيور خطاب سياسي جديد يؤكد عمى قيمة إسيام المجتمع المدني في حماية  تصاحب

شك أن ىذا الخطاب في شق منو ىو انعكاس وال ،البيئة في ظل تنوع أنماطو وأنشطتو
المجتمع المدني في مجال التنمية بصفة  واستجابة لمخطاب العالمي بشأن تدعيم دور

  عامة وحماية البيئة بصفة خاصة.
  مجالحاول الكشف عن دور المجتمع المدني في ت افي أني الدراسةكما تكمن أىمية 

  .ىذا اإلطار وتحديد مسؤوليتو في حماية البيئة
 ابتكارالباب لتقييم العالقة التشاركية بين المجتمع المدني و الدولة في  الدراسة فتحت  

 و تنفيذ المشاريع البيئية.

  الدراسةأهداف 

 تطور المجتمع المدني الجزائريمنيا جممة من األمور ب اإلحاطةدراسة إلى التيدف         
آليات العمل المتاحة  معرفةباإلضافة الى  ،يئية ومقومات نجاحياكيفية تأسيس الجمعيات البو 

 وكذلك ،البيئي التدىورمن أجل القضاء عمى أىم مسببات والتي يعتمد عمييا  المدني لممجتمع
ومعرفة مدى  حماية البيئة و المحافظة عميياتقييم دور المجتمع المدني الناشط في مجال 

 . في ىذا اإلطار فاعميتو

   ختيار الموضوعأسباب ا

معرفة واقع المجتمع المدني و دوره في حماية البيئة بالجزائر أىم المبررات محاولة  دتع        
كبيرا  اىتمامافمن خالل المالحظة تبين أن موضوع المجتمع المدني يمقى  الذاتية ليذه الدراسة،

وكذلك المواضيع البيئية  ،ن سواء عمى المستوى الدولي أو المحمييمن قبل األكادميين والسياسي
كل ىذا يدفع الى التساؤل بشأن  ،التي تمقى رواجا كبيرا وتخصيا الحكومات بالبرامج والقوانين
بناء عمى واقعو واآلفاق المفتوحة  حقيقة الدور الذي يمعبو المجتمع المدني في حماية البيئة

 أمامو. 
 في حماية البيئة بالجزائر مع المدنيوتكمن األسباب الموضوعية في تقييم دور المجت        

لموصول إلى امكانية تصحيح األخطاء المرتكبة وادراج  ،ومعرفة المتغيرات التي تتحكم فيو
 االقتراحات لتدارك النقائص المحتممة.
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 الدراسة إشكالية
البحث عن  يتطمبن الحديث عن دور المجتمع المدني في حماية البيئة بالجزائر إ        

الذي يمعبو المجتمع المدني في حماية  فالدور المحددات التي تحكم العالقة بين ىذين المتغيرين،
 : يمي تتمثل فيما الدراسة إشكاليةالوسائل والتنظيم ودرجة التأثير ومنو  البيئة يختمف باختالف

 هل ،زائريالج التشريع في المدني لممجتمع المتاحة المساحة تحميل خالل من        
في حماية البيئة والمحافظة  أساسي كفاعل وشريك أن يفرض نفسه األخير هذا استطاع
  ؟عميها 

 وتحت ىذه اإلشكالية تندرج عدة أسئمة فرعية:
ماىي اإلستراتيجية التي اعتمدتيا و  ،في الجزائر لممجتمع المدنيما ىو المركز القانوني          

إلى أي  ثم ؟ بالنظر الى حالة البيئة وأىم التحديات التي تواجييا ئرالدولة لحماية البيئة في الجزا
في مواجية التحديات البيئية  ةالقانونية لحماية البيئة في الجزائر فاعم تمدى يمكن اعتبار اآلليا

 ؟الحالية
ىل استطاع أن يمعب و  ،فعاليتوكيف يساىم المجتمع المدني في حماية البيئة و ما مدى         

 مؤثرا في تصويب توجيات اإلدارة صاحبة القرار نحو القضايا البيئية بمختمف أشكاليا؟. دورا

 منهجية الدراسة
الظاىرة ب المتعمقةفي جمع المعمومات  التحميمي المنهج الوصفيدراسة عمى ال ىذه تعتمد      

ية القانون النصوصل من خالل تحمي وتحديد مفيوميا ومستوياتيا المختمفة ،محل البحث
 كما ،الفقو في ىذا المجال موقفإلى  القضائية واإلحصاءات الرسمية باإلضافةاألحكام و 

 والتطورات الدراسة، في الواردة المفاىيم ألىم التاريخي التطور تتبعل التاريخي المنهجب يستعان

 ةنشأ مسار تتبع إلى باإلضافة التطورات تمك خمف افتراضيا يمكن التي والعوامل لحقتيا التي
وتقديم تصور لمظروف والمحيط الذي تحكم في ميالد الظاىرة  الجزائر، في المدني تمعلمجا

 فمقارنة العممي المنيج جوىر المقارنة باعتبار المقارنالنقدي و  المنهجباإلضافة الى  ،وتطورىا
 لنا ويتيح لمؤسساتنا رؤيتنا من يعمق األخرى األمم بتجاربالمجتمع المدني الجزائري  تجارب
 فضائل عمى الضوء ويمقي مبدائلل أوسع مدى رؤيةو األخرى تمعاتمجال سياسات تفحص
  . بووعيو نامجتمع

 منيا صعوبات عدة الدراسة ىذه واجيت : صعوبات الدراسة
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 مما اتساع مضامين الدراسة سواء في جوانبيا الفكرية والنظرية أو في تطبيقاتيا العممية        
 تتناول التي المؤلفات والدراسات محدوديةوكذلك  ،ية في ضبط الموضوعشكل صعوبات منيج

 المدني لمجتمعا مؤسسات دور بتوضيح يتعمق فيما خاصة الجزائر في البيئة حماية موضوع

 قمة وأ سطحيةإلى افة ضباال ،العممية ىذه في الدولة جانب إلى كشركاء الخاص والقطاع
 .من المصدر عمييا الحصول صعوبةو  دانيةالمي والتقارير اإلحصائية المعمومات

 طياتيا في تحمل ىيو  ممم بشكل الدراسة ىذه تقديم الحرص عمى حاولنا فقد ذلك ومع        
 مع ،وترقيتيا األخيرة ىذه حماية في ودوره الجزائر في والبيئة المدني المجتمع لواقع طرحا

 :متبعين الخطة التالية ذلك أثناء تواجيو التي الصعوبات و العراقيل أىم توضيح

 :اآلتي النحو عمى وذلكفصمين  إلى الدراسة تقسيم تم:  الدراسةخطة 

 مبحث كل قسم مباحث، ةثالث إلى وينقسم لمدراسة النظري اإلطار يمثل :األول الفصل        

 الفكر في المدني المجتمع لمفيوم النظري بالتأصيل األول المبحث اىتم مطالب، ةثالث إلى
براز العربي الفكر في كذلك و الغربي  واقع تضمن فقد الثاني المبحث أما ووظائفو، خصائصو وا 

 مع لمبيئة المختمفة لممضامين الثالث المبحث خصص حين في ،الجزائر في المدني المجتمع
 .تواجييا التي التحديات وأىمالجزائر  في البيئة واقع بيان
 تناول مطالب، ةثالث منيا كل تضمن مباحث ةثالث إلى بدوره ينقسم :الثاني الفصل        

 تعرضو  ذلكل المستخدمة اآلليات ومختمف البيئة حماية في المدني المجتمع دور األول المبحث
 خالل من البيئية المشاكل لمواجية األمثل الحل باعتبارىا الشراكة ماىية إلى الثاني المبحث
 وقواعد آليات دراسة إلى الثالث المبحث تطرق في حين ،الشركاء مختمف بين الجيود تضافر
 ثم الخاص والقطاع المدني والمجتمع الدولة بين التشاركية العالقة تواجو التي والتحديات الشراكة
 .البدائل طرح و التحديات تجاوز خالل من الشراكة تفعيل سبل

اليو باختصار  بعد ذلك نصل الى الخاتمة وىي عبارة عن خالصة لكل ماتم التطرق        
االقتراحات التي تفعل الشراكة بين المجتمع المدني والدولة والقطاع  ووطرح نتائج ىذه الدراسة 

 لمبيئة.   مثمىالخاص من أجل بموغ الحماية ال
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 ل األول  ـصـالف

 جدلية المفيوم..البيئة.المجتمع المدني و  
 واشكالية العالقة

نظرا لتراجع دور الدولة وعجزىا عمى تمبية حاجيات األفراد وعدـ قدرتيا عمى ادارة            
برز المجتمع المدني كوافد جديد ذو قدرة خاصة عمى ممئ  ،المجاالت اإلجتماعية لكثرة انشغاالتيا

ديدا بيف شاربا ضوبعدما ظمت انشغاالتو محصورة في معالجة القضايا التى تشيد ت ،مجاالتتمؾ ال
 .الدولة والمواطف السيما فيما يتصؿ بالمسائؿ الحقوقية واإلجتماعية

ميما في  دورا باعتباره يمعب د يـوععف المجتمع المدني يتزايد يوما ب أضحى الحديث          
خاصة مشكمة تدمير البيئة التي أخذت  لمواجية مختمؼ المشاكؿ، راتطرح البدائؿ وتولي المباد

ة إلى اقرار يعامؤخرا اىتماما كبيرا مف قبؿ الساسة والباحثيف والمنظمات الدولية واإلقميمية الد
 .جتماعية غير مضرة لمبيئةاسياسات تنموية و 

 
 :مباحث ةإلى ثالث مف ىذه الدراسة فصؿ األوؿالقسـ بناءا عميو و          

يتناوؿ المبحث األوؿ اإلطار النظري لممجتمع المدني مف خالؿ التطرؽ إلى التطور           
 .وبياف أركانو مع ذكر أىـ خصائصو ووظائفو والتاريخي ليذا المفيـو ثـ تعريف

عبر أما المبحث الثاني فسيدرس واقع المجتمع المدني في الجزائر بيف النشأة والممارسة          
قاء نظرة تاريخية عمى نشأة وتطور المجتمع المدني في الجزائر وكذا اإلطار القانوني والتنظيمي إل
 .، إضافة إلى إبراز واقع المجتمع المدني الجزائري بيف النص القانوني والممارسة الفعميةلو

 موضوع البيئة عف طريؽ تحديد مفيوميا وأنواعيا إلى المبحث الثالث تعرضحيف ي في       
التي  البيئة في الجزائر وأىـ التحديات، باإلضافة إلى دراسة حالة والتأثيرات المختمفة عمى البيئة

اإلستراتيجية وبياف مدى  ىذه تقييـثـ إستراتيجية الدولة الجزائرية لحماية البيئة  عرضتواجييا، و 
 فاعميتيا.
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 المبحث األول

 اإلطار النظري للمجتمع المدني

تحديد  ي كمفيـو حديث لـ يظير بشكمو الحالي دفعة واحدة، ولـ يتـالمجتمع المدن   
نما نشأ وتطور بفضؿ مساىمة عدد كبير مف الفالسفة  مفيومو عمى يد فيمسوؼ واحد، وا 

ساىـ كؿ واحد منيـ في اعطاء مفيـو لو مف منظوره الخاص مما أوجد صعوبة في  والمفكريف
 .ئفوبط تعريؼ جامع لو وفي تحديد خصائصو ووظاض

وعميو سيتـ التطرؽ في ىذا المبحث إلى السياؽ التاريخي لميالد المجتمع المدني في    
السيرورة التاريخية في الفكر العربي والتي تعاني العديد مف التناقضات و  الفكر الغربي

لى تعريؼو واالختالفات المفاىيمية،  أىـ  التطرؽ الىوبياف أركانو، ثـ  المجتمع المدني ا 
 : اآلتيةفي المطالب وذلؾ  وظائفوو  وخصائص

 .المطمب األوؿ: السياؽ التاريخي لميالد المجتمع المدني                    
 .المطمب الثاني: تعريؼ المجتمع المدني وأركانو                    
 .المطمب الثالث: خصائص المجتمع المدني ووظائفو                    
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 المطلب األول  
 السياق التاريخي لميالد المجتمع المدني

ساىمت في ي تال يستوجب التعرض لممراحؿ ميالد المجتمع المدني إف البحث في
في كؿ مف الفكر  تاريخيا يوالمالمح العامة لمتطورات التي طرأت عم تمفيـو ورسمال ظيور

 :الفرعيف التالييف مف خالؿالغربي والفكر العربي 
 .مجتمع المدني في الفكر الغربيال نشأةالفرع األوؿ: 
 العربي. الفكرنشأة المجتمع المدني في  :الفرع الثاني

 المجتمع المدني في الفكر الغربي  نشأةالفرع األوؿ: 
وجاء  الغربيالمجتمع المدني ىو أحد إفرازات الفكر الغربي، نشأ وتطور في المجتمع 

اعية إلى جانب فصؿ الكنيسة عف نتيجة إسيامات عصر النيضة والتنوير مع الثورة الصن
تيا وبمغت مرحمة كاف فييا البد مف يزاالدولة، إذ استنفذت الكنيسة في العصور الوسطى كؿ مم

البحث عف أشكاؿ أخرى لتنظيـ الحياة االجتماعية والسياسية. وبناء عميو سنحاوؿ الوقوؼ عند 
 :الفكر الغربيالمحطات الكبرى التي مر بيا المجتمع المدني أثناء تطوره في 

 أوال : المجتمع المدني في الفكر الغربي الكالسيكي:

  عند اليوناف المدني المجتمع - أ

اليوناف القدامى في بمورة مفيوـ  اتجيت بعض اآلراء لمقوؿ بأسبقية مفكري وفالسفة
المجتمع المدني مف خالؿ استخدامو السياسي واالجتماعي في إطار التنظيـ العاـ لممدف 

  -الدولة المدينة)الجميورية" الذي طرح فيو أفكاره حوؿ "كأفالطوف في كتابو  ،القديمةاليونانية 
The City –State  ،) صورة لممجتمع المدني المجتمع العادؿ أو الدولة المثالية حيث رسـ

 .(1)يؤسس وحدتيا وقوتيا عمى حكـ العقؿ
 لممجتمع المدني أشار حيث ،فوكذا أرسطو مف خالؿ تعميقاتو حوؿ أفكار معممو أفالطو        
وبيذا المعنى  (2)منظمة تتكوف مف أشخاص يتقاسموف وجيات نظر مشتركة مجموعة باعتباره

                                                      
  2005عربية لمطباعة والنشر، القاىرة، الطبعة االولى، حسف خميفة،المجتمع المدني عند توماس ىوبز وجوف لوؾ،  فلاير (1)

 .11ص 
)2(

 Nina Cvetek &Friedel Daiber , qu’est-ce que la société civile ? Réalisation : kmf-cnoe, en 

partenariat avec la friedrich-ebert-stiftung (fes), traduction en français: rabary-andriamanday 

voahanitriniaina coordination, jean-aimé a. raveloson, antananarivo, octobre, 2009, p6-7. 
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فالمجتمع  (1)السياسي المدني والمجتمع أو بيف المجتمعفاف أرسطو لـ يميز بيف الدولة والمجتمع 
يعي مف األسرة إلى القرية إلى المدني عنده قيمة سياسية وأخالقية ليس عقد وال اتفاقا بؿ نمو طب

  دولة المدينة، وينظميا الدستور والقانوف.
 بتشريع ويقوـ الرأي عف التعبير حرية فيو تسود سياسي مجتمع تكويف إلى أرسطو ودعا       
 .(2) والمساواة العدالةمف أجؿ تحقيؽ  القوانيف
مفكري الكنيسة الكاثوليكية الذيف كما عرفت فكرة المجتمع المدني نوعا مف االىتماـ لدى        

وقد كاف مف  ،الدينية كتنظيمات حرة في المجتمع ودورىا الخيري اتركزوا عمى أىمية المؤسس
" ثـ مف بعده القديس  Saint Augustine( 430-354)أبرز روادىا القديس " أوغسطيف 

 .Saint Thomas Aquinas"(3)( 1274-1225توماس االكويني )"

  في عصر النيضة نيالمجتمع المد - ب
مفيوـ المجتمع المدني في صيغتو االصطالحية والسياسية في سياؽ نظرية  تبمور         

االجتماعي، ووفقا ليذه النظرية كاف مفيـو المجتمع المدني مرادفا لمفيـو المجتمع  العقد
 يف لو: المجتمع المؤسس بناءا عمى العقد االجتماعي ومف أىـ الفالسفة المنظر  السياسي أي

  (: حدد الفيمسوؼ اإلنجميزي المجتمع المدني بشكؿ1761-1852توماس ىوبز ) .1
يميز فيو بينو وبيف الدولة عمى النحو التالي: "المجتمع المنظـ سياسيا عف طريؽ الدولة ال

 .(4)القائمة عمى فكرة التعاقد"
تعبير  حسب كاف يرادؼ السابع عشرالمدني في القرف عندما ظير مفيوـ المجتمع و  
األفراد تتجو نحو ضبط سموؾ  ساعة كبيرة ،مفيوـ الدولة باعتبارىا "آلة اصطناعيةىوبز 

  (5)ماية أمنيـ وسالمتيـ وما يممكوف"وح

                                                      
)1( 

Khilnani Sunil , La « société civile », une résurgence, Critique internationale, 2001/1 no 10, 

p40.   Par le sit: http://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2001-1-page-38.htm. 
 :بتاريخ االطالع ،اإلسالمي السياسي والفكر الغربية السياسة الفمسفة بيف المدني المجتمع مفيوـ ،خميؿ محمد صبري (2)

                                                                                                        http://drsabrikhali.wordpress.com/2011/06/30.                                             ( ـ 03/06/2012
 (3)

 .137-66ص ، 2000،القاىرة ، ترجمة ربيع وىبة ،المجتمع المدني بيف التفكير السياسي و النظرية السياسية،ستيفف ديمو 
المجتمع المدني، الجزائر أنموذجا، ورقة مقدمة لمؤتمر"المشروع القومي والمجتمع المدني" تنظيـ قسـ  ،العياشي عنصر (4)

 .2، ص 2000ماي  12-7، جامعة دمشؽ، اإلنسانيةالدراسات الفمسفية واالجتماعية، كمية اآلداب والعمـو 
 .64ص ،1992بيروت، ،مركز دراسات الوحدة العربية وطف العربي،المجتمع المدني في ال سعيد بف سعيد العموي وآخروف ،  (5)

http://drsabrikhali.wordpress.com/2011/06/30
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وخالصة ما ذىب إليو ىوبز الذي عرؼ المجتمع المدني )بالمجتمع القائـ عمى التعاقد(        
وبز سمطة صاحب السيادة وفكرتو يسميو ى  وعمى أساس سمطة الدولة، وتحديدا عمى ما

 .(1)الرئيسية ىي أف العيش في المجتمع ال يتـ إال بدولة
 

يقوؿ "وىكذا فحيث يؤلؼ عدد مف الناس جماعة واحدة  :ـ(1711جوف لوؾ ) .2
ويتنازؿ عنيا لممجتمع ينشأ  ويتخمى كؿ منيـ عمى سمطة تنفيذ السنة الطبيعية التي تخصو

وتبرز رسالة جوف لوؾ في الحكـ المدني أف  ،(2)أو مدني" عندنا حينذاؾ فقط مجتمع سياسي
الغاية مف اتحاد الناس في المجتمع المدني إضافة إلى تحقيؽ األمف والسالـ ىي المحافظة عمى 

 أمالؾ األفراد.

لقد كاف جوف لوؾ مف أكثر مفكري مدرسة العقد االجتماعي اىتماما بمفيـو المجتمع 
يدخمو األفراد طواعية لضماف حقوقيـ المتساوية التي تمتعوا بيا المدني فوصفو بالمجتمع الذي 

ولكف غياب السمطة القادرة عمى ضبط المجتمع الطبيعي كاف ييدد  ،في ظؿ القانوف الطبيعي
ممارستيـ ليذه الحقوؽ لذلؾ اتفؽ ىؤالء األفراد عمى تكويف المجتمع المدني ضمانا ليذه الحقوؽ 

مطمؽ، وىو يعتقد بأنو كمما ازدادت الدولة قوة ضعؼ المجتمع ورفضا لفكرة الحكـ الممكي ال
لبناء  شرط أساسينظريتو عمى حؽ الممكية الفردية، إذ تكوف الممكية الفردية  أسسالمدني، و 

 .(3)المجتمع المدني

تتمخص فكرة جوف جاؾ روسو في أف العقد  (:1665-1612جوف جاؾ روسو ) .3
اف مف الحالة الطبيعية ويرتقي بو إلى حالة التكامؿ االجتماعي يجب أف يقـو بانتزاع اإلنس

وتتمخص نظريتو عف المجتمع المدني في ىجومو عمى المصمحة الذاتية والحساب  ،اإلنساني
حيث اعتبر روسو المجتمع المدني " مجتمع صاحب سيادة باستطاعتو  ،العقالني لممنفعة

  .(4)فييا الحكاـ والمحكوموف" ىصياغة إرادة عامة يتماى

                                                      
 .12/09/2012تاريخ اإلطالع  ، 4صالمجتمع المدني، المفيـو والظيور العالمي، ، عبد الجبار خيضر عباس (1)

http://www.suronline.org/alabwab/akhbar-aldimocrati(15)/494.htm  
  .74ص،السابؽ رجعالم، سعيد بف سعيد العموي وآخروف  (2)
 .5ص،السابؽ رجعالم المجتمع المدني، المفيـو والظيور العالمي، ،عبد الجبار خيضر عباس (3)

 .2المجتمع المدني، الجزائر أنموذجا، المرجع السابؽ، ص  ،العياشي عنصر (4)

http://www.suronline.org/alabwab/akhbar-aldimocrati(15)/494.htm
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فالمجتمع المدني يعد سباقا مف حيث نشأتو و ظيوره الفعمي عف مفيوـ الدولة، وأف ىذه       
 .(1)األخيرة تستمد مشروعيتيا مف ارادة أفراد المجتمع الذي تشكؿ قبؿ وجودىا

 ثانيا: المجتمع المدني في الفكر الغربي الحديث 

 المجتمع المدني في القرف التاسع عشر -أ
اال  ،وعمميا بمفيـو الدولة المجتمع المدني في نشأتو األولى ارتباطا فكريا ارتبط مفيوـ  

ذ ظيرت إأف ىذا التوجو نحو الربط المطمؽ بيف مفيومي المجتمع المدني والدولة لـ يدـ طويال 
الكبير بينيما  االختالؼؿ بيف المفيوميف عمى اعتبار صالتي نادت بضرورة الف األراءبعض 

طرح بقوة مشكمة إعادة مما  ،(2)نيما أو مف حيث ظروؼ وسياؽ نشأتيماسواء مف حيث مضمو 
 .(3)الدولة مقابؿالمجتمع المدني في مفيوـ بناء 

الذيف أعطوا دفعة قوية  فكريفولإلجابة عمى ىذه المشكمة البد مف الوقوؼ عند أىـ الم    
 .توكفيؿ و لتفسير وتحميؿ المجتمع المدني وفي مقدمتيـ ىيغؿ، وماركس

يبرالية في منقدا كبيرا لتوجيات ال ىيغؿ أبدى:  (1531-1660جورج فردريؾ ىيغؿ ) .1
فكرة حموؿ التنظيمات المدنية محؿ  رض بشدةايع إذ بطيا لعالقة المجتمع المدني بالدولةض

واقرار الحقوؽ والحريات باعتبار ذلؾ مف مياـ الدولة السيادية  الدولة في تحقيؽ العدؿ والمساواة
 .نازعيا فييا أحدالتي ال ي
فالمجتمع المدني بحسب ىيغؿ ماىو اال تعبير عف المصالح الخاصة ألفراد وطبقات         

المجتمع مما يجعؿ مف الضروري أف تكوف الدولة سمطة أقوى في مراقبتو واإلشراؼ عميو مع 
ي عمى أف تبقى لممجتمع المدني خصوصيتو وتميزه عف باقي القطاعات ف المقابؿبالتأكيد 
  . (4)المجتمع

                                                      
 .79ص ،1961،بيروت  ،ترجمة يوسؼ زيداف ،أفكار روسو الحية  ،روماف روالف ( 1)

 .79ص ،نفسوالمرجع  ،روماف روالف ( 2)
 الرواد مطبعة ،المجتمع المدني والمجتمع السياسي والديمقراطية إشكالياتالمجتمع المدني والديمقراطية، بعض  ،صالح ياسر (3)

 .4ص ،2005،بغداد ،والنشر لمطباعة
(4)

المجتمع المدني و الدولة في الوطف العربي و دوره في  "ورقة عمؿ في اطار المناقشات العامة ندوة ،كماؿ عبد المطيؼ 
مقدمة مف طرؼ سعيد بف سعيد  ، "تعقيبا عمى ورقة عمؿ "المجتمع المدني في الفكر الغربي الحديث ،"تحقيؽ الديمقراطية

 .44-43ص ، 1992 ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،العموي
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ىيغؿ ىو أنو فشؿ في تحقيؽ درجة الحرية المدني عند مجتمع الخذ عمى ؤ غير أف ما ي  
وتدعيـ  جتماعيةإلالدولة حؿ النزاعات ا مف مقدور إلى مذىب رجعي يرى بأف يىوانت القصوى

عالء الصالح العاـ بيف المصالح المتصارعة  .(1)القيـ األساسية وا 

 في مقابؿ االنتقاد الكبير الذي واجيو مفيوـ ـ(:1581-1508ألكسس دي توكفيؿ ) .2
المجتمع المدني خالؿ بدايات القرف التاسع عشر باعتباره مجاال لتكريس المصالح الفردية 

عرفت العقود األخيرة ليذا القرف صحوة كبيرة مف حيث اعادة بعث ىذا  ،الخاصة في المجتمع
 .الحياةالمفيـو وبمورة تطبيقاتو ضمف مختمؼ مناحي 

وكاف لتوكفيؿ دورا رياديا في ىذا المجاؿ مف خالؿ سعيو إلعادة صياغة فكرة المجتمع         
 وىو ،(2)المدني استنادا لتطبيقات ومضاميف مغايرة لما كانت عميو في النظـ المبيرالية التقميدية

"الديمقراطية  الشييركتابو  مف خالؿالمجتمع المدني  ةفي مجاؿ دراس البحثباب أوؿ مف فتح 
 الباحث إعجابو بالحياة السياسية في الواليات المتحدة. اذ سجؿ في أمريكا" 

 أشكاؿاألمريكييف إلى تشكيؿ جمعيات ومؤسسات تغطي كافة  ميوؿلفت انتباه توكفيؿ         
وأبدى إعجابا كبيرا بتنوع الكنيسة  دينية،الصناعية و القتصادية و إلجمعيات اكالالنشاط البشري 

الطوائؼ واالنتماءات الدينية في المجتمع األمريكي، واعتبر ذلؾ دليال عمى حيوية المجتمع و 
 .المدني
سر  يعد جة الناس وما يرغبونواالقدرة عمى تشكيؿ الجمعيات بناء عمى ح أفيرى وىو         
ي ف الجمعيات " فف إنشاء :أف يقوؿحيث الديمقراطية والمشاركة الجماعية في أمريكا نجاح 

ومف خالؿ ىذ التنظيـ الحظ توكفيؿ أف مجاؿ نشاط  ،(3)التقدـ" أساس يعدالبمداف المتقدمة 
التنظيمات المدنية في أمريكا أوسع بكثير مف مجاؿ نشاط الدولة مما يحوؿ دوف استبداد ىذه 

 .(4)األخيرة ػػػ الدولة ػػػ وسيطرتيا عمى المجتمع

                                                      
  لمترجمة العربية المنظمة ،1ط ،التاريخ النقدي لمفكرة، ترجمة عمي صالح وحسف ناظـ ،المجتمع المدني ،رغنبىر اجوف  (1)

 .21، ص 2008 فيفري بيروت،
 .512ص، ـ1983، بيروت، العالمية لمطباعة و النشر الدار ،ترجمة عمي مقمد، تاريخ الفكر السياسي ،جاف توشار وآخروف (2)
    الطبعة األولى لمواقع الفمسطيني"،دار الشروؽ، عماف، إحالةالمجتمع المدني والدولة "قراءة تأصيمية مع  ،يوسؼ أبوعاطؼ (3)

 .33، ص 2005
(4 )

 .480ص ، 1991،الطبعة الثالثة  ،القاىرة ،عالـ الكتب ، ترجمة أميف قنديؿ ،الديمقراطية في أمريكا ،أنٍكسٍس دي تىكفٍم 
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أمريكا )المجتمع القوي والدولة الضعيفة( وأوربا  توصؿ توكفيؿ إلى إجراء مقارنة بيف       
االختالؼ الذي ترؾ تأثيرا فعاال في التنظير  وىو، )الدولة القوية والمجتمع الضعيؼ(

 .(1)المعاصر
يرى أف المجتمع المدني ال يشكؿ مجرد تجمع لعدد  (:1553-1515كارؿ ماركس ) .3

التيميش  دخميا األفراد والتي تمثؿ حالة مفمف األفراد ولكنو مجموع العالقات والتفاعالت التي ي
وعدـ المساواة لمفئات الدنيا في المجتمع، وال يمثؿ المجتمع المدني المجاؿ الذي يمارس في 
اطاره المواطنوف حقوقيـ وحرياتيـ بؿ ىو حالة صراع مف أجؿ تحقيؽ مصالح متعارضة وىو 

 ة تحوؿ تاريخي مرتبطة أساساوتجسيد لمرحم أيضا انعكاس لألوضاع الطبقية في المجتمع
 .باألوضاع اإلقتصادية فيو

ويؤكد ماركس خطأ ىيغؿ في اإلعالء مف دور الدولة عندما افترض قدرتيا عمى          
تدعيـ المصالح العامة ألف المجتمع المدني قائـ عمى تحقيؽ مصالح خاصة أكثر مف المصالح 

انعكاسا لصراع الطبقات في المجتمع بحيث فبالنسبة لماركس يمثؿ المجتمع المدني  العامة،
الدولة التي  ماىو اال البديؿ المفترض عف المجتمع المدنيو  (2)تسيطر قيـ الطبقة المييمنة

 .(3)بوجوده المحالةستزوؿ 
الميبرالي واجو مفيـو المجتمع  الى جانب نقد ماركس لفكرة المجتمع المدني وفقا لمفكر         

الذيف اعتبرو  "ىريت ماركيوز"و  "ماكس فيبر"حظات مفكريف آخريف منيـ المدني انتقادات ومال
بأف مفيـو المجتمع المدني وفقا لمفكر الميبرالي يخضع ألساليب تنظيـ بيروقراطية مست بمبدأ 

 .(4)الحرية الفردية التي قاـ عمييا المجتمع المدني

 ـ20بداية القرفالمجتمع المدني  -ب

ظيرت أبعاد جديدة لممجتمع المدني مع المفكر  ـ20القرف  بحموؿ العقد األوؿ مف   
يعتبر المجتمع المدني مجاال لمتنافس  الذي (ـ1136-1511أنطونيو غرامشي )اإليطالي 

اإليديولوجي فيو فضاء تكوف اإليديولوجيات المختمفة وانتشارىا، والتي تشد الجسد االجتماعي 
                                                      

 .8ص،السابؽ رجعالم،لمجتمع المدني، المفيـو والظيور العالميا ،عبد الجبار خيضر عباس (1)
 المركز المصري لمحقوؽ اإلقتصادية و اإلجتماعية،في تكويف رأس الماؿ اإلجتماعي  المجتمع المدني دور ،محمد انجي ( 2)

 .81ص ،العدد األوؿ،القاىرة 
(3
 

)
 .156ص، 1998،الطبعة األولى ،بيروت  ،مركز دراسات الوحدة العربية  ،ات نقديةدراس،المجتمع المدني  ،عزمي بشارة 

(4 )
 .511ص ،1984 ،تٍروخ ،دار اإلًَاء انؼرتً  ،أحًد خهٍم   ترجًح،تارٌخ األفكار انسٍاسٍح   ،شاتهٍه  فرَسىا 
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نشطة والمبادرات الفردية والجماعية التي تقع بعضو إلى بعض، تمؾ المساحة التي تشغميا األ
وأجيزة الدولة الرسمية  بيف المؤسسات واألجيزة ذات الطبيعة االقتصادية البحتة مف ناحية

 .(1)ومؤسساتيا مف ناحية أخرى

ويشير مفيـو المجتمع المدني في كتابات غرامشي بصورة عامة إلى مجموع التنظيمات   
الييمنة، ينظر غرامشي إلى المجتمع المدني باعتباره جزء مف البنية  الخاصة التي ترتبط بوظيفة

في وظيفة األوؿ تتمثؿ الفوقية ىذه البنية التي يميز فييا بيف المجتمع المدني والمجتمع السياسي 
 .(2)السيطرة واإلكراهفي وظيفة الثاني تتمثؿ الييمنة عف طريؽ الثقافة واأليديولوجيات، و 

قد قدـ اسياما كبيرا في اعادة بناء الصورة الحديثة لمفيـو المجتمع  وبذلؾ يكوف غرامشي
المدني مف خالؿ سعيو إلعطاء المفيوـ طابعا عمميا و ديناميكيا فعاال ومؤثرا في الحياة العامة 
واخرجو مف دائرة التنظير الفكري والفمسفي الذي سيطر عميو في مختمؼ مراحؿ تطوره 

 .(3)السابقة

رؼ مفيـو المجتمع المدني ىذه التطورات غاب وتوارى بعد الحرب العالمية بعد أف ع      
الثانية وظؿ كذلؾ طيمة الحرب الباردة لكنو عرؼ رواجا واسعا عمى المستوى السياسي 
واالجتماعي واألكاديمي خالؿ العقديف األخيريف مف القرف الماضي، وأعيد أحياؤه مف جديد بعد 

 .(4)أف تـ إىمالو لفترة طويمة

 ربيالع الفكرالفرع الثاني: نشأة المجتمع المدني في 

                                                             العربي الفكرظروؼ نشأة المفيـو في  -أوال

                                                      
 22/12/2012دور المجتمع المدني في التعديؿ الدستوري، تاريخ اإلطالع   ،يوسؼ أزرواؿ (1)

http://bchaib.net/mas/index.php?option=com_content&view=article&id=168:-immigration-

&catid=9:2010-12-09-22-52-31 

 .154ص ،( 01)ممحؽ رقـ  أيضاأنظر 
)2(

 Jonathan Leclerc, La société civile en question, l’application d’un concept en Afrique, 

Université Laval, Le 17 décembre 2009,p 22. 
(3 )

دار عبياؿ لمدراسات  ،مركز البحوث العربية ، ندوة دراسية حوؿ مفيـو المجتمع المدني  ،غرايشً و قضاٌا انًجتًغ انًدًَ 
 .2ص،  ـ1991، الطبعة األولى، قبرص ،نيقوسيو ،و النشر

  ، جامعة محمد خيضراإلنسانيةيؿ لممجتمع السياسي في الوطف العربي، مجمة العمـو دالمجتمع المدني كب ،بمعيور الطاىر (4)
 .122، ص 2006بسكرة، العدد العاشر، نوفمبر 

http://bchaib.net/mas/index.php?option=com_content&view=article&id=168:-immigration-&catid=9:2010-12-09-22-52-31
http://bchaib.net/mas/index.php?option=com_content&view=article&id=168:-immigration-&catid=9:2010-12-09-22-52-31
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، فمـ مختمفة في التاريخ العربي المجتمع المدني نشأة مفيوـل الزمانية والمكانية ظروؼال       
فقد انقسـ المجتمع العربي إلى بدو  ،ييمنة ولـ تكف الطبقات االجتماعية متبمورةالكنيسة متكف 

المجتمع تسوده العالقات اإلرثية عمى عكس  البدوي المجتمعاالثنيف أف والفارؽ بيف  وحضر
ثورة الفرنسية ، وعمى خالؼ الثورة الصناعية في أوربا لـ تتفجر الثورة الصناعية، والالحضري

في العالـ العربي لتدمج أىؿ الريؼ بالمدف ولتعمؿ عمى خمؽ الطبقات ورات وغيرىا مف الث
 . (1)االجتماعية

ورغـ أف تطور المجتمعات العربية وتحديثيا يتطمب قياـ تنظيمات مدنية تمارس نشاطا       
النفس مما يييئ فرصا أفضؿ  يكمؿ دور الدولة ويساعد عمى إشاعة قيـ المبادرة واالعتماد عمى

مرحمة االعتماد عمى الدولة في كؿ شيء وكذلؾ تصفية أوضاع وز ىذه المجتمعات لتجا
 المجتمع ماىية حوؿ اختمؼ العربي الفكر فاف ،(2)اجتماعية موروثة مف العصور الوسطى

 .مغايرة بيئة في وجد مفيوـ أنو اعتبار ىعم العربية لواقع المجتمعات ئمتوالم ىومد المدني،
 الوقت ففي لو المكونة لمعناصر أيضا امتد بؿ المفيوـ ماىية حوؿ الؼاالخت يقتصر ولـ      

 أكد الديف، أو العرؽ أو القرابة ىعم القائمة األولية التنظيمات المفكريف بعض استبعد الذي

 صور كافة يشمؿ أف وضرورة المدني، لممجتمع غير الرسمي الطابع األخر عمى بعضال
 .(3)الدولة نطاؽ عف تخرج التي اإلنسانية التجمعات

 وفيما يمي عرض آلراء المؤيديف والمعارضيف لوجود مجتمع مدني عربي:      

 مجتمع مدني ة لوجود المعارض اآلراء - أ
ضمف مجموعة مف  الغربيفي إطار التاريخ  وتطوررى أف المجتمع المدني ظير ت         

المجتمع و  ،(4)الغربية األوروبية ي حضف الحضارةالقيـ الميبرالية والعممانية، فقد نشأ المفيوـ ف
المعارض ىو مجتمع المدف ومؤسساتو إرادية وطوعية وليست طبيعية  الرأيالمدني لدى ىذا 

                                                      
. 1484العدد ،الحوار المتمدف مجمة المدني، االختالؼ المفاىيمي والتأصيؿ النظري،  مفيـو المجتمع ،ز ضيؼ اهللنيا (1)

        http://www.ahwar.org .                                                           13/12/2012تاريخ االطالع،2ص  9/3/2006
طاره التنظيمي،  ،كر، نشأة وتطور المجتمع المدنيعبد الغفار ش (2)   2004، 985الحوار المتمدف، العدد  مجمةمكوناتو وا 

                                                                       .www.alewar-org/debat/show.art.asp aid=24930 .6ص
)3  (

Ibrahim Saad El Din, Civil Society Prospect for Development in The Arab World, in A.R 

Norton(ed),Civil Society in The Middle East,New York, Leiden ,1995,p130. 
ؽ الخدمة االجتماعية في مجاؿ رعاية الشباب، رسالة الحركة الجمعوية في الجزائر ودورىا في ترقية طر  ، وبرةنعبد اهلل بوص (4)

 .12، ص 2011-2010السنة الجامعية  ، جامعة قسنطينةدكتوراه في عمـ االجتماع،

http://www.ahwar.org/
http://www.alewar-org/debat/show.art.asp%20aid=24930
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ووراثية، ينخرط فييا الناس أو ينسحبوا منيا بمحض رغبتيـ، عكس مؤسسات المجتمع البدوي 
نتماء إلييا، ويكوف سموكو وفؽ كالقبيمة والعشيرة والعائمة التي يولد الفرد فييا وىو مجبر عمى اال

قيميا ومعاييرىا، وىذا ما يميز أغمب مراحؿ التاريخ االجتماعي والسياسي العربي حيث ىيمنت 
 .(1)النزعة القبمية والمذىبية

مجتمع مدني  وجودعدـ  مىومف ىذا المنطمؽ يسوؽ المعارضوف جممة مف المبررات ع       
 منيا: عربي

  المعروفة باسـ "المجتمع األىمي"  العربيلتقميدية في التاريخ التشكيالت االجتماعية ا .1
المجتمع المدني صمة ليا بالمجتمع المدني وىي أقرب إلى اإلقطاع األوروبي الذي جاء ال

 .(2) محاربا ورافضا لو
  اختالؼ التجربة التاريخية بيف المجتمعات العربية مف جية والغرب مف جية أخرى  .2

وواجيتيا طبقة برجوازية عممت عمى تيديدىا وفصؿ الكنيسة عف حيث ظيرت اإلقطاعية 
 السياسة.
بنية المجتمعات العربية المتميزة بالقيـ التقميدية كالقبيمة والعشائرية والطائفية المبنية   .3

 عمى أساس النسب واالنتماء الدموي.
ة في حيث ال ييتموف بأمور المشاركالعربي  المجتمعالسمبية السياسية لمسكاف في   .4
 الحكـ.

 ة لوجود مجتمع مدني المؤيػد اآلراء - ب

العربي تراوح بيف  المجتمعممارستو في  رى بأف تاريخ نشأة مفيـو المجتمع المدني وكذات       
االنتعاش واالنتكاس عبر مختمؼ المحطات التاريخية التي مر بيا ويذىب "توفيؽ المديني" إلى 

ة قبؿ أف يظير في العصر البرجوازي الحديث في أوربا إرجاع تاريخ المفيوـ في المنطقة العربي
حيث أف المنطقة تعتبر أوؿ المناطؽ في العالـ التي عرفت العمؿ والوعي االجتماعييف 

 .(3)المتجسديف في األسطورة والديف

                                                      
(1 )

 . 154ص، تحوؿ مف عمييا طرأ وما والوالء لالنتماء االجتماعية الخارطة توزيع يوضح(  02أَظر يهحق رقى)  

 .12ابؽ، ص المرجع الس ، عبد اهلل بوصنوبرة (2)
 .199-196، ص 1997المجتمع المدني والدولة السياسية في الوطف العربي، اتحاد العرب، دمشؽ،  ،توفيؽ المديني (3)
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لمفكر اإلنساني مف إسيامات خالقة في مجاؿ االجتماع  ابف خمدوف ولعؿ ما قدمو  
لمؤشرات الدالة عمى خصوبة الفكر العربي مف الناحية الممارساتية والعمراف قد أعطى أىـ ا

النظرية والعممية والتي ستعرؼ الحقا لدى بعض المعاصريف الغربييف عمى أنيا المكونات 
األساسية لممجتمع المدني "التآنس" و"العصبية" وغيرىا مف المفاىيـ اليامة التي ركزت عمييا 

 .(1)دراستو

لمجتمع المدني في الوطف العربي كموضوع مركزي لمتفكير في بمداف وقد أثيرت قضية ا  
المغرب قبؿ دوؿ المشرؽ في فترة السبعينات، وذلؾ بعد دخوؿ مؤلفات "أنطونيو غرامشي" أيف 
بدأت بالرواج جممة مف المفاىيـ المحورية أىميا المجتمع المدني إال أنو لـ يتـ التعامؿ مع ىذا 

ستقمة بحد ذاتيا عمى مستوى التأصيؿ النظري وعمى مستوى األخير قبؿ ذلؾ كظاىرة م
فما زاؿ االلتباس السمة المصيقة بيذا المفيـو وممارستو  ،(2)االستخداـ األدائي واأليديولوجي

العربية سواء عمى مستوى فيمو وتقص جذوره أو عمى مستوى تحديد عالقاتو المتعددة 
 .والمتشابكة السيما بالدولة والديمقراطية

مفيـو المجتمع المدني تاريخي واجتماعي شديد االتصاؿ بالتجربة التاريخية لألمة  إف  
وبخصوصيتيا الثقافية ومف الصعب اجتالب مفاىيـ بعيدة عف سيرورتيا التاريخية ولعؿ األيسر 
ىو انبثاؽ مفيـو المجتمع المدني العربي مف التجربة التاريخية العربية ضمانة لتفعيؿ ىذا 

 .(3)تحققوالمجتمع و 

 المجتمع المدني في التاريخ اإلسالمي -ثانيا

ظيرت في تاريخ المجتمعات المسممة العديد مف التنظيمات التطوعية، التي ال تستيدؼ   
الربح والتي تمتعت بقدر مف االستقالؿ عف الدولة، والتي يمكف اعتبارىا نواة لمؤسسات المجتمع 

ات المسممة في ذلؾ الزماف والمكاف، ويمكف تطويرىا لمدني اإلسالمي اتفقت مع واقع المجتمعا
 :ه التنظيمات عدة أشكاؿ منياذت ىذواتخ بما يتفؽ مع الواقع المعاصر ليذه المجتمعات

                                                      
(1 )

 وياٌهٍها. 20ص ،1930 ،انقاهرج  ،انطثؼح  األزهرٌح  ،انًقديح ،ػثد انرحًاٌ اتٍ خهدوٌ

 اإلنسانيةمجمة كمية اآلداب والعمـو ، ية" جدلية المفيـو والممارسة" المجتمع المدني.... المواطنة والديمقراط ،العيدي صونيا (2)
 .15، ص 2008،  جانفي 2و االجتماعية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدداف 

تـ االطالع  ،30-29،ص  دمشؽ،اتحاد العرب الحرية والمجتمع المدني والعولمة، مجمة الفكر السياسي، عبد اهلل أبو ىيؼ، (3)
   http://www.awu-dam.org     .                                                               14/05/2012بتاريخ 

http://www.awu-dam.org/
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توفير مختمؼ في مؤسسات أقاميا الناس بعطائيـ، وأدت دورىا الكبير  ىي: األوقاؼ - أ
المالجئ و اىد والمكتبات والمساجد المتطمبات االجتماعية والثقافية لممجتمع مف المدارس والمع

والمستشفيات والفنادؽ )الخانات( إلى غير ذلؾ مف جوانب الحياة ، ويمكف القوؿ أف معظـ دور 
ف أ كما ،التي تأسست في العيد األيوبي قامت بشكؿ أساسي عمى األوقاؼ والمستشفيات العمـ

ايا في بالد الشاـ قبؿ العيد مئات المؤسسات االجتماعية والدينية كالجوامع والمدارس والزو 
 .العثماني وبعده نشأت واستمرت بفعؿ الدعـ الذي أمنتو ليا مؤسسة األوقاؼ

ي الجماعات المينية أو )األصناؼ( : عرؼ المجتمع اإلسالمنقابات الحرؼ والصنائع - ب
كؿ صنعة  صحابوقت مبكر )القرف السابع اليجري( وذلؾ عمى ىيئة نقابات، فكاف أ في

جماعة مينية تحت قيادة شيخ يختارونو ليراقب جودة الصناعة ويدافع عف حقوقيـ  تتكوف منيـ
ويفض خالفاتيـ، وكانت عالقة األصناؼ بالدولة تتـ عف طريؽ المحتسب الذي تطور عف 
)صاحب السوؽ(، ثـ تراجع دور األصناؼ كتنظيمات اجتماعية وزالت تماما في القرف الرابع 

  .(1)ف ميالدي بظيور النقابات الحديثةعشر اليجري أي القرف العشري
: استطاع العمماء أف يحتفظوا باستقاللية القضاة وأىؿ اإلفتاء جماعات العمماء و - ت
عف السمطة في كثير مف األحواؿ، وحافظوا عمى الكياف االجتماعي لممجتمع اإلسالمي نسبية 

وعية وغرس القيـ وبخاصة في عيود التدىور واالنحطاط السياسي، عف طريؽ التثقيؼ والت
األخالقية وتثبيت العقيدة والمبادئ األساسية لإلسالـ، وقد كاف كبار الشيوخ والقضاة والفقياء 

 قادة المجتمع المدني يمجأ الناس الييـ لقضاء حوائجيـ وفي حمايتيـ مف البطش واألذى.
نقابة مع النقابات كميا في تكاف لكؿ طائفة مف التجار )نقابة( وتج نقابات التجار: - ث

، وكاف يقوـ بخدمة النقابة والدفاع ( يرأسيا تاجر كبير )الشاىبندر(تسمى )نقابة التجارة كبيرة
 عف التجار ورفع الظمـ وتخفيؼ وطأة رجاؿ السمطة عمييـ خاصة عند جباية الضرائب.

 لعبت الطرؽ الصوفية دورا سياسيا واجتماعيا وتحريريا ميما في الطرؽ الصوفية: - ج
مي، وبخاصة تمؾ التي انتيجت منيجا خمقيا قويما يتفؽ والقيـ الدينية، وقد دخؿ المجتمع اإلسال

وزنا اجتماعيا  ليـ  عامة الناس في تمؾ الطرؽ منتسبيف، وكانت الطريقة توحد صفوفيـ وتجعؿ
وسياسيا، ثـ إف االنتساب إلييا كاف يشبع عاطفتيـ الدينية ويتيح ليـ وسائؿ التخمص مف الممؿ 

تاعب الحياة، وقد قامت ىذه الطرؽ بحفظ جوانب مف المجتمع مف التساقط في الوقت والفراغ وم
                                                      

ص  المرجع السابؽ، ،اإلسالميصبري محمد خميؿ، مفيـو المجتمع المدني بيف الفمسفة السياسة الغربية والفكر السياسي ( 1)
17. 
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الذي بمغ فيو النظاـ السياسي مداه في الفساد وكانت لمطرؽ الصوفية رباطات وزوايا قامت 
 .(1) بأدوار حيوية لممجتمع اإلسالمي

ر ثقافي د فقد كاف ليا دو باإلضافة إلى الدور الديني التعبدي لممساج المساجد: - ح
 وتربوي بما كانت تبثو مف قيـ أخالقية واجتماعية.وتعميمي 

األخيرة مف القرف  السنواتتنوعت الكتابة عف المجتمع المدني وتعددت خالؿ  لقد
أنيا تشكو مف إشكاليات معرفية تجعؿ مف مفيوـ المجتمع المدني معضمة  غيرالعشريف، 

 .عالمية

ي أنجزت تركز بشكؿ أساسي عمى البعد الفكري عمى وفي العالـ العربي فإف الدراسات الت 
حساب المضموف المعرفي وال تعكس في جميع األحواؿ بشكؿ دقيؽ قيمة ومكانة منظمات 

 .المجتمع المدني ودورىا في عممية التحوؿ الديمقراطي

المجتمع المدني لـ  أفىو المجتمع المدني في البالد العربية  وما يمكف مالحظتو حوؿ 
حقؿ الدراسات إال بعد انتياء االستعمار وتكوف الدولة الحديثة حيث أف النخب العربية  يدخؿ في

تطور وأف إطارا لمنضاؿ ضد المستعمر،  تشكم اإلنخراط الى تنظيمات مدنيةأتيحت ليا فرص 
الجاذبية إليو في وقت تراجعت فيو قدرة زاد  دني في السنوات األخيرةالخطاب حوؿ المجتمع الم

 .التاريخية عمى تعبئة الناس الشعارات

تبيف أف المجتمع المدني موضوع مترامي األطراؼ ومتنوع المقاربات، فالحديث عف  كما 
مى ، وىو أيضا تمميح إلى ممارسة السياسة عة مسألة الديمقراطيةالمجتمع المدني يرمي إلى إثار 
ة والمجتمع ما تستحقو مف لالعالقة بيف الدو  منح بو، كما يقصد نحو يرى فيو سعيا وراء السمطة

 .(2)اىتماـ

 

 
                                                      

  .18ص  ،السابؽالمرجع  صبري محمد خميؿ، (1)
القمة ،  -آليات تفعيؿ دور المجتمع المدني -تفعيؿ دور المجتمع المدني لتعزيز مشاركتو في عممية التنمية ،كامؿ مينا (2)

  لمجامعة العربيةمف تنظيـ مفوضية المجتمع المدني واألمانة العامة  ،كة مف اجؿ التنمية"ااالقتصادية والتنموية واالجتماعية "شر 
 .408ص  ، 2008مارس  13-12، القاىرة 
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 المطلب الثاني
 تعريف المجتمع المدني وبيان أركانو 

نما لو جذور ضاربة في عمؽ التاريخ   ، وا  المجتمع المدني كما سبؽ بيانو ليس وليد اليـو
عطاء  وورغـ ما يمقاه مف رواج أكاديمي وعممي كبير إال انو توجد صعوبة في تأصيؿ مفيوم وا 

 المجتمع المدني مف خالؿ:  فيـوضابط لو وفي تحديد مقوماتو ولذلؾ يتعيف تحديد متعريؼ 
 المدني.: تعريؼ المجتمع األوؿالفرع             
 .مقومات المجتمع المدنيالفرع الثاني:             

 الفرع األوؿ: تعريؼ المجتمع المدني
فو أوال لغة واصطالحا مف أجؿ قبؿ التطرؽ إلى مقومات المجتمع المدني البد مف تعري  

 بمورتو وصياغتو بشكؿ دقيؽ وواضح.

 أوال: تعريؼ المجتمع المدني لغة:
بالرجوع إلى بعض الموسوعات والقواميس نجد موسوعات الفمسفة والعمـو االجتماعية لـ    

تظير لمتعبير عف  Civilمع أف كممة مدني ، Civil societyيرد فييا مصطمح مجتمع مدني 
أما معجـ الفكر الحديث فتظير فيو مفاىيـ العصياف المدني، حركة الحقوؽ ، حات أخرىمصطم

 .(1)المدنية، وال يوجد عمى اإلطالؽ مصطمح المجتمع المدني

جياز  ،وتتضمف موسوعة ماكيمالف لمعمـو االجتماعية، المفاىيـ التالية:الحرب األىمية
وؽ المدنية، الحريات المدنية، العصياف المدني الدولة المدني والقانوني، القانوف المدني، الحق

 .(2)والقانوني، العصياف المدني ولـ تتطرؽ لممجتمع المدني

المجتمع ىو مكاف  اأما بالنسبة لكممة مجتمع فيي مشتقة مف فعؿ جمع يجمع، واصطالح
ىي الحالة و  االجتماع، وفي قاموس محيط المحيط يورد معنى المجتمع كييئة اجتماعية

 .(3)مة مف اجتماع قوـ ليـ مصالح يشتركوف فيياالحاص

                                                      
(1 )

  بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية ، المجتمع المدني دراسة نقدية )مع اشارة لممجتمع المدني العربي( ،عزمي بشارة 
 .64ص ، 2008 ،3ط
 .121المرجع السابؽ، ص ،بمعيور الطاىر (2)
 .24ص المرجع السابؽ،  ،نييتوفيؽ المد (3)
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لفظة مجتمع صيغة ترد في المغة العربية إما بكونيا اسـ مكاف أو اسـ زماف أو مصدرا و  
ما مكاف أو زماف حصوؿ ىذا الحدث  ميميا، بمعنى أنيا إما حدث مف دوف زماف "اجتماع"، وا 

والذي يعني اتحاد قوامو  Societyبو وبالتالي فيو ال يؤدي معنى المفظ األجنبي الذي تترجـ 
جماعة مف األفراد ينضموف معا بمحض اختيارىـ لممداولة في غرض مشترؾ أو لمتعاوف عمى 

 .(1)تحقيقو ومف معانييا أيضا: جماعة، زمرة، رفقة، مصاحبة أو صحبة، عشرة ومخالطة

حيف أف لفظ  أما لفظ مدني فيو يحيؿ في المغة العربية إلى المدينة أو )الحاضرة( في
األوروبي لعدة معاف رئيسية ىي بمثابة ة الالتينية فإنو يستند في الفكر مدني في المغ

Civil, laïc, séculier, citadin, urbainأضداد
لو معنى مقابؿ التوحش )الشعوب  (2) 

قابؿ البدائية/ المتوحشة مقابؿ الشعوب المتحضرة( ومقابؿ االنتماء إلى الديف )التعاليـ الدينية م
 .(3)القوانيف المدنية( ومقابؿ االنتماء إلى الجيش )مدني في مقابؿ عسكري(

المجتمع  قد الحاجة إلى اإلصالح" أف عبارةويرى محمد عابد الجابري في كتابو "في ن    
وىو نفس المعنى  المدني بالنسبة لمغة العربية تكتسب معناىا مما يقابميا وىو المجتمع البدوي،

مقدمتو تدور عمى قسـ كبير منو أي الفروؽ بيف صفات الحضر لجعؿ خمدوف  ابف دفعالذي 
 المكوف وبما أف القبيمة ىيلنشوء الدولة، وصفات البدو وما يترتب عمى كؿ منيا بالنسبة 

ضاد)المجتمع مال )المجتمع المدني( يصبح المقابؿ ىنمعاألساسي في البادية العربية ف
 .(4)القبمي(

 مع المدني اصطالحا:ثانيا: تعريؼ المجت
يقدـ مجموعة مف الباحثيف تعريفات لممجتمع المدني تختمؼ وتتبايف مف خالؿ وجية   
وقد نتج عف ىذه االختالفات في تحديد مفيـو المجتمع المدني والمؤسسات التي  ؿ مفكرنظر ك

دني تندرج في إطاره عدة تعاريؼ، اعتمدت عمى معايير مختمفة في تحديد مفيـو المجتمع الم
 مثؿ طبيعة العضوية، مدى استقالليتيا عف الدولة، مجاؿ عمميا واىتماميا.

                                                      
 .650، ص 2006،  مكتبة لبناف، بيروت ، الطبعة الخامسة ،المعجـ القانوني، انجميزي عربي ،حارث سميماف الفاروقي (1)

(2)
  Deniel Reig, dictionnaire arab-français, français-arab, Larousse Paris, 1983, p 1065. 

 .8ص  ،كمية اآلداب، جامعة بنيا، مصرت محاضرا منظمات المجتمع المدني،  ،ليمى عبد الوىاب (3)
 7/01/2012االطالع ريخ ات، 2صفوضى المصطمحات، المجتمع المدني نموذجا،  ، يوسؼ أبا الخيؿ (4)

http://www.alriyadh.com/2012/01/07/article698656.html. 

http://www.alriyadh.com/2012/01/07/article698656.html
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فقد عرؼ محمد عابد الجابري المجتمع المدني عمى أنو "المجتمع الذي تنتظـ فيو         
ويعرفو محمد عبد الفضيؿ عمى أنو "مجموعة  ،(1)العالقات بيف أفراده عمى أساس الديمقراطية"

واألنشطة التي تحتؿ مركزا وسيطا بيف العائمة باعتبارىا الوحدة األساسية  المؤسسات الفعاليات
 . (2)وبيف الدولة"

"مجمؿ التنظيمات االجتماعية التطوعية غير  بأنور أماني قنديؿ المجتمع المدني تبوتع       
مة وتقع اإلرثية وغير الحكومية، التي ترعى الفرد وتعظـ مف قدراتو عمى المشاركة في الحياة العا

 .(3)مؤسسات المجتمع المدني في مكاف وسيط مف مؤسسات الدولة والمؤسسات االرثية"
مممكة توسطية تقع بيف الدولة واألسرة وتقطنيا "بأنو  فيعرفو " white " وايت جوردف أما      

منظمات منفصمة عف الدولة وتتمتع باستقالؿ ذاتي في عالقتيا معيا، وتتشكؿ طوعا مف أفراد 
 .(4) "دفوف إلى حماية مصالح أو قيـ معينةيي
الحيز الذي تتقاطع فيو  "أنو ب "Merkel ,Lawth "الوث ميركؿ و" كؿ مف ويعرفو      

 المجاؿمع دارة الدولة واألحزاب السياسية والبرلماف( االمجاالت الثالثة )المجاؿ السياسي، 
 .(5) "ألعماؿ والشركات( والمجاؿ الخاصقتصادي )اإلا

أما "الري دايموند" فيتوسع في دائرة الفصؿ بيف المجتمع المدني مف جية واألسرة والدولة      
مف جية أخرى لتشمؿ المجتمع السياسي وىو الذي يعني النظاـ الحزبي أي أف "دايموند" يستبعد 

 .(6)األحزاب السياسية مف الييكؿ العاـ لممجتمع المدني
ندوة المجتمع المدني التي نظميا مركز دراسات الوحدة لمجتمع المدني في ا وجاء تعريؼ     

عمى أنو "يقصد بو المؤسسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية  1992العربية عاـ 
التي تعمؿ في ميادينيا المختمفة، في استقالؿ عف سمطة الدولة لتحقيؽ أغراض متعددة، منيا 

                                                      
 167العدد ،سوريا ،مجمة المستقبؿ العربي ،اشكالية الديمقراطية والمجتمع المدني في الوطف العربي ، عابد الجابري مدمح (1)

 .5ص ،ـ1993
  مجتمع مدني أـ مجتمع أىمي؟ دراسة لواقع المجتمع المدني في البمداف العربية، مجمة العمـو السياسية ، نغـ محمد صالح (2)

 .142ص  ،د س ، 38جامعة بغداد، العدد 
 .10المرجع السابؽ، ص  ،ليمى عبد الوىاب (3)
  .01/01/2013االطالع تاريخ  ، نيدالمجتمع الم ، عبد القادر العالمي (4)

               Option=com.content&view=article&id=538itenid=2     http://elalami.net/indensc.php          
   ألمانيا، دارة البناءة لمنزاعاتلإلمركز بحوث برغيوؼ  النسخة األولى،  ،المجتمع المدني ومعالجة النزاعات  ،رشنفي مارتينا (5)

  .5، ص 2006 أكتوبر
)6(

Larry Diamond,Rethinking Civil Society, Toward Democratic Consolidation,Journal Of 

Democracy,Volume 5,No3, 1994,p5 . 

http://elalami.net/indensc.php
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والقومي ومثاؿ ذلؾ األحزاب  عمى المستوى الوطني أغراض سياسية كالمشاركة في صنع القرار
السياسية، ومنيا أغراض نقابية كالدفاع عف مصالح أعضائيا، ومنيا أغراض ثقافية كما في 
اتحادات الكتاب والمثقفيف والجمعيات الثقافية التي تيدؼ إلى نشر الوعي الثقافي وفقا التجاىات 

 .   (1)لعمؿ االجتماعي لتحقيؽ التنمية"أعضاء كؿ جماعة ومنيا أغراض لإلسياـ في ا

العمؿ  ذلؾ " فيعرفو باعتبارهكمية لندف لالقتصاد ل التابعما مركز المجتمع المدني أ      
الجماعي الذي ال يتسـ باإلكراه، والذي يدور حوؿ مصالح وأىداؼ وقيـ مشتركة ومتبادلة مف 

تمؾ التي تتبع الدولة، األسرة والسوؽ مع الناحية النظرية، تختمؼ أشكاليا المؤسسية وتتميز عف 
والسوؽ، غالبا ما تكوف معقدة وغير واضحة  أف الحدود بيف الدولة والمجتمع المدني، واألسرة

فاعميف وقابمة لمتفاوض، يضـ المجتمع المدني عادة التنوع الشديد مف حيث المساحة وال
يضـ المجتمع المدني  اتي والنفوذ.واألشكاؿ المؤسسية، وتختمؼ درجة الرسمية واالستقالؿ الذ

ات في أغمب األحياف منظمات ومؤسسات مثؿ الجمعيات الخيرية و المؤسسات النسائية والمنظم
 .(2)"...المينية، والتجاريةالدينية واالتحادات والنقابات 

 أما برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي فيعرؼ المجتمع المدني بالمفيوـ العصري الذي        
وىو يحدد مجاال متمايز عف  ينطبؽ عمى بنى الدولة والمجتمع قبؿ تشكيؿ الدولة الحديثةال

 السمطة وأجيزتيا وعف البنى التقميدية الموروثة في آف واحد. 
ويشير إلى االنتظاـ والعالقات القائمة عمى أساس مفاىيـ معاصرة وعالقات تنتمي إلى       

ير المواطنة والمشاركة الطوعية واالنتظاـ عمى أساس عصر الدولة الحديثة، تستند إلى معاي
 .(3) الخيارات الفكرية والجماعية المينية

                                                      
شكاليةالتحوالت السياسية الممتقى الوطني حوؿ  في الجزائر: دراسة في آلية تفعيمو، المجتمع المدني ، مرسي مشري (1)  وا 

 .4، ص 2008 /17/12-16جامعة الشمؼ  ،التنمية في الجزائر واقع وتحديات
 18/02/2013طالع إلاالمجتمع المدني، تاريخ  ،نراجي، وجودي البشرا ساناـ (2)

http://www.iternational-alert.orgsites/default/files/library/tkcivil society arabic.pdf                     

  La société civile est considérée comme « un domaine au sein de la société, qui est apparu entre les sphères 
étatique, économique et privée – ou encore: entre Etat, marché et famille. Ce domaine est considéré comme un 
espace public composé, de nos jours, par un grand nombre de groupements plus ou moins indépendants de 
l’Etat, plus ou moins bien organisés, dotés de différentes formes d’organisation telles que les groupes 
d’initiative, les clubs ou les associations. »,voir Nina Cvetek Friedel Daiber, Qu’est-ce que la Société 

civile, op  cit, p8. 
 .408تفعيؿ دور المجتمع المدني لتعزيز مشاركتو في عممية التنمية، المرجع السابؽ، ص  ،ؿ ميناكام (3)

http://www.iternational-alert.orgsites/default/files/library/tkcivil
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مجموعة ىو " المجتمع المدني مفاده أف ىذا ويورد البنؾ الدولي تعريفا لممجتمع المدني       
ة واسعة النطاؽ مف المنظمات غير الحكومية وغير الربحية التي ليا وجود في الحياة العام

وتنيض بعبء التعبير عف اىتمامات وقيـ أعضائيا أو اآلخريف استنادا إلى اعتبارات أخالقية 
 .(1) أو ثقافية أو سياسية أو عممية أو دينية أو خيرية..."

سبؽ يمكف القوؿ أنو ليس مف السيولة ايجاد تعريؼ موحد ومتفؽ عميو لممجتمع  مما        
الذي ينتمي إليو يتسـ  اؿ العمـو اإلنسانية و اإلجتماعية()مجإذ أف المجاؿ المفاىيمي المدني

في اصدار األحكاـ واعطاء التعاريؼ، وبناءا عميو فالمفيوـ يتميز بالنسبية و غياب المطمؽ 
 بقدر كبير مف الغموض واإلبياـ.

 الفرع الثاني: مقومات وأركاف المجتمع المدني
المدني فاف معظميا يركز عمى  رغـ تعدد واختالؼ التعاريؼ التي أعطيت لممجتمع

 مقومات أساسية يستند عمييا في وجوده ويمكف تمخيصيا فيما يمي:

تعني أف تنظيمات المجتمع المدني باختالؼ أنواعيا وأىدافيا، تتأسس بناء  :الطوعيةػػ أوال
عمى الرغبة المشتركة ألصحابيا وانطالقا مف إرادتيـ الحرة، أو الطوعية وبالتالي فيي غير 

فروضة مف طرؼ أية جية، وال يتـ إحداثيا استجابة لتعميمات وتوجييات الحاكميف وذوي م
النفوذ، أو غيرىـ، وتمارس نشاطاتيا التي تستجيب لألىداؼ التي سطرتيا لنفسيا بعيدا عف أي 

تكوينات وبنى المجتمع المدني عف باقي التكوينات  وبذلؾ تختمؼ (2)تأثير خارجي ضغط أو
 .(3)مفروضة أو المتوارثة تحت أي اعتباراالجتماعية ال

وعادة ما تنبع الرغبة في تكويف ىيئات المجتمع المدني مف شعور األفراد بانتمائيـ 
لممجتمع الذي يعيشوف فيو ولكونيـ معنييف بما يحدث فيو سمبا أو إيجابا ووعييـ بما ليـ مف 

آلخريف وما يقتضيو ذلؾ مف مسؤولية تجاىو، وبأىمية االنخراط في قضاياه باالشتراؾ مع ا

                                                      
 http://www.World bank.org .12/06/2013تارٌخ االطالع ، الموقع الرسمي لمبنؾ الدولي (1)
ـ 1995 القاىرة، دراسات اإلنمائية،خمدوف لم مركز ابف المجتمع المدني والتحوؿ الديمقراطي في ليبيا، ،محمد زاىي المغيربي(2)

 .6ص 
 مجلة، غييربيف الثبات والت -مجتمع المدني في تحقيؽ التنمية الشاممة في الجزائرلدور ا ،يحياوي مريـ ،قرزيز محمود (3)

 .2ص  ،بسكرة جامعة ،السابع العدد ،المفكر
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تطوع وتضامف وتعاضد وتعاوف مف اجؿ الصالح العاـ، ثـ اإلحساس بمذة تحقيؽ النتائج وجني 
 .(1)الثمار، التي تعود بالنفع عمى المجتمع ككؿ وعمى أفراده مف خالؿ العمؿ المشترؾ

مع التقميدي ويعني أف المجتمع المدني منظـ وىو بيذا يختمؼ عف المجت: التنظيـ ػػػثانيا
 المؤسسية" التي تطاؿ مجمؿ الحياةحيث يشير التنظيـ إلى فكرة " ،(2)بمفيومو الكالسيكي

والثقافية  الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية مختمؼ جوانبالحضرية تقريبا والتي تشمؿ 
يا بوصف التنظيـالحضور الطاغي لممؤسسات وغياب ىو  الحالية مجتمعاتالولعؿ ما يميز 

 .(3)عالقات تعاقدية حرة في ظؿ القانوف

ينطوي عمى قبوؿ االختالؼ والتنوع بيف الذات واآلخريف   :الركف األخالقي والسموكي ػػثالثا
وعمى حؽ اآلخريف في أف يكونوا منظمات مجتمع مدني تحقؽ وتحمي وتدافع عف مصالحيـ 

نظمات المجتمع المدني بعضيا وبيف مالمادية والمعنوية وااللتزاـ في إدارة الخالؼ داخؿ 
ية المتحضرة أي بقيـ االحتراـ والتسامح والتعاوف مالبعض، وبينيا وبيف الدولة، بالوسائؿ السم

 . (4)والتنافس والصراع السممي

 
 المطلب الثالث  

 وظائفو خصائص المجتمع المدني و
بأنيا تنظيـ يصؼ الفيمسوؼ األلماني ىيغؿ وظيفة مؤسسات المجتمع المدني الرئيسة    

العالقات بيف الدولة والمجتمع المدني، حيث تضـ مؤسسات المجتمع المدني مجموع التشكيالت 
المينية والمعرفية واالجتماعية والسياسية المنظمة وفؽ لوائح داخمية متفؽ عمييا باإلجماع 

ديمقراطية وبشكؿ ديمقراطي حر، فالمجتمع المدني يراد لو أف يقوـ بأدوار أساسية ذات مضاميف 
تتراوح بيف الحد مف سمطة الدولة وتعزيز المشاركة السياسية، وتجميع وتنمية المصالح وتدريب 
القيادات وتعزيز القيـ الديمقراطية ونشر المعمومات واإلسياـ في اإلصالح االقتصادي والتعزيز 

  .المتبادؿ لمحكومة والحياة المدنية
                                                      

 .6ص ،السابؽ المرجعالمجتمع المدني،  ،عبد القادر العالمي(1)
 .3، ص السابؽ  المرجعيحياوي مريـ،  د وو ز محمقرزي (2)
 .8السابؽ، ص  المرجعصالح ياسر،  (3)

  )4 .6ص ،المرجع السابؽ محمد زاىي المغيربي، (
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جموعة مف الخصائص المميزة التي ستمكنو مف ولف يتحقؽ لو ذلؾ إال إذا كاف يتمتع بم
 أداء الوظائؼ المنوطة بو وىو ما سيتـ تناولو مف خالؿ:

 الفرع األوؿ: خصائص المجتمع المدني
 المجتمع المدني.وظائؼ الفرع الثاني: 

 
  الفرع األوؿ: خصائص مؤسسات المجتمع المدني

 :فيتتمثؿ خصائص مؤسسات المجتمع المدني       

يقصد بذلؾ قدرة المؤسسة عمى التكيؼ مع التطورات في البيئة  :لقدرة عمى التكيؼا -أوال
التي تعمؿ مف خالليا، إذ كمما كانت المؤسسة قادرة عمى التكيؼ كانت أكثر فاعمية، ألف 

 :التكيؼ أنواع القدرة عمىالجمود يؤدي إلى تضائؿ أىميتيا وربما القضاء عمييا، و 
 عمى االستمرار لمدة طويمة.التكيؼ الزمني: أي القدرة  - أ
 التكيؼ الجيمي: أي القدرة عمى االستمرار مع تعاقب األجياؿ مف الزعماء عمى قيادتيا. - ب
: أي قدرة المؤسسة عمى إجراء تعديالت في أنشطتيا لمتكيؼ مع التكيؼ الوظيفي - ت

 .(1)المستجدةالظروؼ 

ىي درجة االستقاللية إف أىـ شروط فاعمية مؤسسات المجتمع المدني : االستقالؿ -ثانيا
التي تتمتع بيا ىذه المؤسسات، وعدـ االستقاللية وخضوع مؤسسات المجتمع المدني لغيرىا مف 
المؤسسات أو األفراد يسيؿ مف عممية السيطرة عمييا وتوجيو نشاطيا لموجية التي تتفؽ مع 

  رؤية المسيطر.
لسيطرة عمييا بحيث يصبح مف ا ت المجتمع المدني عف الدولة يقمؿإف استقاللية مؤسسا 

 ويمكف تحديدمستقمة تمكنو مف لعب دور الوسيط بيف الدولة والمجتمع  حركيةلممجتمع المدني 
 درجة استقالؿ مؤسسات المجتمع المدني عف الدولة مف خالؿ المؤشرات التالية:

 ظروؼ نشأة مؤسسات المجتمع المدني وحدود تدخؿ الدولة في ذلؾ. - أ
ويتجمى ذلؾ مف خالؿ تحديد مصادر  سسات المجتمع المدني،االستقالؿ المالي لمؤ  - ب

تمويؿ ىذه المؤسسات، أي ىؿ تتمقى تمويميا، أو جزء منو مف الدولة، أو مف بعض الجماعات 
                                                      

، مجمة جامعة  إسراء عالء الديف نوري، دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة ظاىرة الفساد )دراسة حالة العراؽ( ( 1)
 .375، ص 2، السنة 6والسياسية، العدد  تكريت لمعمـو القانونية
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أو الجيات الخارجية، أـ تعتمد عمى التمويؿ الذاتي، مف خالؿ رسوـ العضوية، التبرعات 
 واألنشطة والخدمات. 

إذا كانت الدولة صاحبة التمويؿ فاف مثال ف (1)ىو صاحب القرار إف صاحب التمويؿ       
وأعماليا وأىدافيا سيكوف لصالح الدولة وبالتالي تفقد ىذه  مؤسسة المجتمع المدنيأنشطة  توجيو

 المؤسسة المغزى مف وجودىا.

ي لشؤونيا وفؽ لوائحيا وقوانينيا االستقالؿ اإلداري: أي إدارة مؤسسات المجتمع المدن - ت
خضاعيـ لمرقابة الد اخمية بعيدا عف تدخؿ الدولة، ومف ثـ تخفيض إمكانية استتباعيـ لمسمطة وا 

 والسيطرة.

بمعنى تعدد المستويات الرأسية واألفقية داخؿ : المستويات داخؿ المؤسسة تعدد -اثالث
جغرافي المؤسسة أو تعدد ىيئاتيا التنظيمية مف ناحية ووجود مستويات تراتبية داخميا وانتشارىا ال

 المجتمع الذي تمارس نشاطيا مف خاللو. عمى أوسع نطاؽ ممكف داخؿ
مف ناحية أخرى وكمما ازداد عدد الوحدات الفرعية وتنوعت ازدادت قدرة المؤسسة عمى  

 .(2)ضماف والءات أعضائيا والحفاظ عمييا

يا بمعنى عدـ وجود صراعات داخؿ المؤسسة تؤثر في ممارستيا لنشاط: التجانس -رابعا
وكمما كاف مرد االنقسامات بيف األجنحة والقيادات داخؿ المؤسسة إلى أسباب عقائدية تتعمؽ 
بنشاط المؤسسة، وكمما كانت طريقة حؿ الصراع سممية كاف ىذا دليال عمى تطور المؤسسة 
وعمى العكس كمما كاف مرد االنقسامات إلى أسباب شخصية، وكانت طريقة حؿ الصراع عنيفة 

 .(3)يال عمى تخمؼ المؤسسةكاف ىذا دل

مف ىذا المنطمؽ يمكف القوؿ بأف المجتمع المدني ىو مجتمع مستقؿ إلى حد بعيد عف   
إشراؼ الدولة المباشر، فيو يتميز باالستقاللية، والتنظيـ التمقائي وروح المبادرة الفردية 

جتمع التسامح والجماعية، والعمؿ التطوعي والحماسة مف أجؿ خدمة المصمحة العامة، وىو م
والحوار واالعتراؼ باآلخر، واحتراـ الرأي المخالؼ، والعالقات في المجتمع المدني أفقية وليست 

                                                      
 .125-124المرجع السابؽ، ص ،معيور الطاىرب (1)
 .376إسراء عالء الديف نوري، المرجع السابؽ، ص  (2)
 ـ1،2000ط ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،المجتمع المدني في الوطف العربي مستقبؿ ،الصبيحي شكر أحمد (3)
 .37ص،
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رأسية أو عمودية مثؿ العالقة بيف األجير والمؤجر، أو بيف السمطة والمواطف فيو بالتالي 
 .(1)مجتمع اإلبداع في أرحب معانيو

 الفرع الثاني: وظائؼ المجتمع المدني
 :أف نذكر منيايقوـ المجتمع المدني بمجموعة كبيرة مف الوظائؼ يمكف      
 

: حيث يتـ مف خالؿ مؤسسات المجتمع المدني بمورة  وظيفة تجميع المصالح  - أ
مواقؼ جماعية مف القضايا والتحديات التي تواجو أعضائيا وتمكنيـ مف التحرؾ جماعيا لحؿ 

 قؼ الجماعية.مشاكميـ وضماف مصالحيـ عمى أساس ىذه الموا
 
: لكي يواصؿ المجتمع تقدمو فإنو بحاجة دائمة إلعداد  إفراز القيادة الجديدة - ب

ىذا المفيـو يبدأ داخؿ مؤسسات  ،قيادات جديدة مف األجياؿ المتتالية وتكويف القيادة الجديدة 
المجتمع المدني في النقابات والجمعيات حيث يعتبر المجتمع المدني مصدر متجدد إلمداد 

مجتمع بمضاميف تجتذب المواطنيف إلى عضويتيا وتمكنيـ مف اكتشاؼ قدراتيـ مف خالؿ ال
 .(2)النشاط الجماعي وتوفر ليـ سبؿ ممارسة القيادة مف خالؿ المسؤوليات الموكمة إلييـ

مف أىـ الوظائؼ التي تقـو بيا مؤسسات :  إشاعة ثقافة مدنية ديمقراطية - ت
ترسي في المجتمع احتراـ قيـ النزوع لمعمؿ الطوعي المجتمع المدني إشاعة ثقافة مدنية 

دارة الخالؼ بوسائؿ سممية في ضوء  والجماعي، وقبوؿ االختالؼ والتنوع بيف الذات واآلخر وا 
االحتراـ والتسامح والتعاوف والصراع السممي مع االلتزاـ بالمحاسبة العامة والشفافية وىذه القيـ 

 .(3)في مجمميا قيـ الديمقراطية
 

                                                      
منظمة ىاريكار غير الحكومية، مطبعة  إعداددور المنظمات المجتمع المدني في التنمية االجتماعية،  ،رواريمحمد أحمد ب (1)

 . 15-14ص ،ـ2007دىوؾ، العراؽ، مارس -زنا
، اآلليات وأدوات العمؿ وتحقيؽ األىداؼ، ورقة مقدمة النشأةمحمد الفتاح عبد الوىاب العتيبي، منظمات المجتمع المدني، ( 2)

لمشاركيف في البرنامج التدريبي "تأىيؿ القيادات والمنظمات غير الحكومية عمى اإلدارة الديمقراطية وميارات التحالؼ إلى ا
 .15، ص ـ2009 يما 12-4والتغير، مدينة تعز، جميورية اليمف، مف 

 .16ص ، نفسوالمرجع  ، محمد الفتاح عبد الوىاب العتيبي (3)
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المجتمع المدني  مف وظائؼ:  ء الفراغ في حالة غياب الدولة وانسحابيامؿ - ث
دوار التي تؤدييا في الماضي ألشغؿ الفراغ الذي يحدث بانسحاب الدولة مف عدد الوظائؼ وا

ال تعرض المجتمع لالنييار خاصة عند الفئات التي كانت تستفيد مف الدور السابؽ لمدولة  وا 
اتيا، وىناؾ حالة أخرى عند حدوث غزو، واحتالؿ أو حرب وتعتمد عمييا إلشباع احتياج

 .(1)أىمية
 
التركيز عمى التنمية بالمشاركة عمى أساس أف تجارب التنمية :  التنمية الشاممة - ج

مف الحكومة عمى المحكوميف دوف إشراكيـ فييا، كما ت فرض االعديدة قد أصابيا الفشؿ ألني
    .خير ضماف لتحقيؽ النجاح لشعبية الدنيا ىيركة المستويات اأثبتت حاالت أخرى أف مشا

وتبرز أىمية المجتمع المدني مف خالؿ منظمات تنمية وتطوير الميارات والقدرات         
حيث يصبح لمؤسسات المجتمع المدني  الفردية لألعضاء بشكؿ يقمؿ مف العبء عمى الحكومة

 االقتصاديةبمختمؼ جوانبيا  لشاممةالتنمية ا في تنفيذ برامج وخطط دور شريؾ لمدور الحكومي
 .(2)الثقافية والبشرية ،االجتماعية

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية المستدامة، المؤتمر العممي الدولي  طيفة،بف طيب ىديات خديجة وبنيوب ل (1)

تنظيـ كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير بالتعاوف مع مخبر  ،لمموارد المتاحة" االستخداميف"التنمية المستدامة والكفاءة 
 8-7سطيؼ، الجزائر -ورومغاربي، جامعة فرحات عباسالشراكة واالستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الفضاء األ

 .7، ص2008افريؿ 
 . 8، صنفسوالمرجع  ،بف طيب ىديات خديجة وبنيوب لطيفة (2)
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 المبحث الثاني
 الممارسة واقع المجتمع المدني في الجزائر بين النشأة و 

ظيرت منظمات المجتمع المدني في الجزائر بشكؿ واضح وجمي خالؿ الفترة الممتدة    
لـ يعرؼ مفيـو المجتمع المدني ىذا الشيوع إال حيث ، ـ1995و 1988ما بيف أحداث أكتوبر 

خالؿ ىذه الفترة بسبب التحوؿ الديمقراطي الذي عرفتو الجزائر عمى غرار العديد مف أنظمة 
 .(1)العالـ، ولكف ذلؾ ال ينفي فرضية وجود مؤسسات المجتمع المدني قبؿ ذلؾ

يا أو في عالقتيا ولفيـ خصائص الظاىرة )المجتمع المدني( سواء في تكوينيا وحجم  
مع مؤسسات المجتمع األخرى وفي مقدمتيا الدولة كاف البد مف تقسيـ ىذا المبحث إلى ثالث 

 :مطالب

يتناوؿ األوؿ نشأة وتطور المجتمع المدني في الجزائر، أما الثاني فيدرس اإلطار القانوني  
دني بيف النص والتنظيمي لممجتمع المدني في حيف يبحث المطمب الثالث عف المجتمع الم

 القانوني والممارسة الفعمية.

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      

 .10المرجع السابؽ، ص  ،مرسي مشري (1)
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 المطلب األول
 نشأة وتطور المجتمع المدني في الجزائر 

الحركة الجمعوية في الجزائر ليست وليدة فترة التسعينات أو مرحمة ما بعد االستقالؿ   
و مف غير ورغـ خصوصيات مرحمة االستقالؿ إال أن ،ألف وجودىا يعود إلى الفترة االستعمارية

 الممكف استيعاب وفيـ الفكرة دوف إلقاء نظرة تاريخية حوؿ نشأة المجتمع المدني في الجزائر.
 الفرع األوؿ: المجتمع المدني في الجزائر خالؿ المرحمة االستعمارية    
 بعد االستقالؿالمجتمع المدني في الجزائر  الفرع الثاني:                

 المرحمة االستعمارية: مدني في الجزائر خالؿالمجتمع ال: الفرع األوؿ

 مرحمتيف أساسيتيف ساىمتا في نشأة المجتمع المدني في الجزائر قبؿ االستقالؿ وىما: ىناؾ

 ـ1101-ـ 1530 سنة مف المجتمع المدني في الجزائرأوال: 
سا عمى لقد كانت الحياة الثقافية عموما عند دخوؿ الفرنسييف إلى الجزائر تعتمد أسا        

ميمية وتثقيفية، وعمى مدخوؿ وبعض المكتبات كمراكز تربوية، تع (1)الزوايا والمساجد والمدارس
المدرسة في الغالب عبارة عف ممحقات لممساجد  تاألوقاؼ كمورد أساسي لإلنفاؽ عمييا، وكان

المراجع تذكر بعض عف عددىا المتواجدة في المدف، أما الزوايا فكانت منتشرة أكثر في الريؼ، و 
وأكثر مف عشر زوايا، أي ما يعادؿ  درسةم 80الفرنسية أف الجزائر العاصمة كاف بيا حوالي 

درس، كما تذكر بعض المصادر الجزائرية أف مدنا مثؿ تممساف، قسنطينة تمممف شبابيا  20%
وبجاية كاف بيا في القرف التاسع فقط ما يزيد عف ست مدارس وقرابة ستيف مسجدا، وبأف نسبة 

 .(2)%40الجزائرييف الذكور الذيف كانوا يعرفوف القراءة والكتابة في وقت الغزو بمغت حوالي 

 سنة لكف االحتالؿ االستيطاني والحضاري الذي فرضتو فرنسا ابتداء مف دخوليا الجزائر      
حدث خمال كبيرا عمى مستوى القيـ والعادات العامة خاصة بالمدف، حيث أنشئت أ ـ1830

ض الجمعيات الييودية والماسونية والعديد مف الجمعيات والكنائس المسيحية وحولت حينيا بع
رجاؿ بعض المساجد إلى كنائس مسيحية وبيعات ييودية إذ بعد الحمالت التنصيرية األولى ل

                                                      
 .مف كممة مسجد العربية أخذتوىي كممة دارجة  ،ومفردىا مسيد تعرؼ بالمسايد بتدائيةإلمدارس اال كانت( (1
  مستقبؿ الديمقراطية في الجزائر )مخطوطة(، مشروع دراسات الديمقراطية في الوطف العربي ،قيرة وآخروف سماعيؿإ (2)

 .54، ص 2011الجماعة العربية لمديمقراطية، 
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فرقتو مف  ـ1868( عاـ Lavigerieالكرديناؿ الفيجري ) شكؿ الكنيسة المرافقة لالستيطاف،
 .(1)اآلباء البيض بغية تنصير األىالي وتحويؿ الجزائر قطعة مسيحية فرنسية"مبشري إفريقيا" أو 

 ـ 1101ابتداءا مف صدور قانوف الجمعيات الفرنسي سنة  المجتمع المدني في الجزائرثانيا: 

مف المعروؼ تاريخيا أف االستعمار الفرنسي في الجزائر عمؿ عمى طمس الشخصية         
ة في محاولة يائسة لتنفيذ مخططو االستعماري، ولذلؾ فقد عمؽ الوطنية بمعالميا األساسي

نموذج الدولة االستعمارية بممارستيا القمعية العداء بيف الجزائرييف والدولة المستعمرة، وىو ما 
أدى إلى ظيور بعض النوادي والجمعيات الثقافية والخيرية مستفيدة مف القانوف الفرنسي الصادر 

 .(2)لجمعياتالخاص با ـ1901في سنة 
وفي  « La Rechidiya »تأسست الرشيدية في الجزائر العاصمة  ـ1902ففي عاـ         
سرعاف ما و في قسنطينة،   « Le Cercle Salah Bey»أنشئ نادي صالح باي   ـ1907

 Le »نادي الشباب الجزائرييف في تممساف  مثؿانتقمت ىذه الحركة عبر كؿ واليات الجزائر 

Cercle des jeunes Algérienns »  جمعية االخوية في مستغانـ« La Sociétè al 

Akhaouya »  وحركة التقدـ في عنابة« Le Cercle du Progrés» (3)
 . 

 تنقسماحوؿ الجمعيات التي نشأت خالؿ الفترة االستعمارية ىي أنيا  ووما يمكف تسجيم          
نشاطيا  ينحصرـ الجزائرييف واألوروبييف الجمعيات المختمطة التي تضمنيا  أنواعثالثة  إلى

 رابطاتو  حوؿ الطبقة العاممة، الجميعات المؤلفة مف المعمريف األوروبييف في شكؿ )تعاونيات
نوادي رياضية(، والجمعيات المتشكمة كميا مف الجزائرييف مثؿ جمعيات اإلحساف اإلسالمية و 

نضمت إلى الحركة الوطنية اثناء الكفاح مف الثقافية واالجتماعية والتعميمية، والتي ا والجميعات
 .(4)أجؿ االستقالؿ

                                                      
 .55، ص السابؽالمرجع  ،قيرة وآخروف إسماعيؿ (1)
 والعمـو االجتماعية اآلدابلمدني في الجزائر، مجمة التنمية المحمية التشاركية والدور الجديد لممجتمع ا ،رصبمقاسـ نوي (2)

 .8، ص 2011جواف  ،14جامعة سطيؼ، العدد 
)3  (

Sidi Salah Nasri , La Gouvernance urbaine une Démarche incontournable Pour un Habiter 

Durable, Mémoire de magister, option : Fait urbain ; Université de Constantine. Mars 2010, p 

111. 
)4(

 Laurence Thieux, « Le secteur associatif en Algérie : la difficile émergence d’un espace de 

contestation politique », L’année du Maghreb, V/2009. Consulté le 22/2/2013, URL ; http// : 

année Maghreb, revues. Orge/545, doi : 10.4000/année Maghreb,p 545. 
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 بعد االستقالؿالمجتمع المدني في الجزائر  الثاني:الفرع 

 :ـ1151 ـ الى غاية1172لممتدة مف مرحمة اخالؿ الالمجتمع المدني في الجزائر : أوال

ة قضايا وخيارات الحركة الوطنية مياـ تسيير البالد في عد تتولالجزائر بعد استقالؿ    
وبعث  وما تتضمنو مف إعادة البناء المؤسساتي منيا إعادة بناء الدولة الجزائرية الحديثة

عادة البناء االجتماعي الذي لـ يكف يستند إلى أي أساس  االقتصاد واليياكؿ اإلدارية اليشة وا 
 .(1)تنظيمي )ثقافيا، اقتصاديا، سياسيا(

 ـ1901ميزت نظاـ الحكـ بعد االستقالؿ قانوف وأفرغت األحادية السياسية التي   
الموروث عف الحقبة االستعمارية والمتعمؽ بالجمعيات مف طابعو الميبرالي في الممارسة 

جواف  7المتعمقة بالجمعيات المعدلة في 71/79خاصة بعد صدور األمرية رقـ  (2)العممية
ثالث مؤسسات رسمية ىي وزير سبيؿ المثاؿ موافقة  ـ التي تشترط مادتيا الثانية عمى1972

الداخمية والوزير المكمؼ بالقطاع والسمطة المحمية )الوالي( عند طمب تأسيس جمعية في 
 .(3)المياديف الثقافية، الدينية والرياضية

إال أف ىذا الرقـ يبرز استمرار  ،(4)عيات مقارنة بالفترة االستعماريةورغـ تزايد عدد الجم        
معيات وتأثير البنى االجتماعية القديمة التي تحاصر عممية ظيور المجتمع الضعؼ العددي لمج

 .المدني بالمعنى الحديث لممفيـو

وأف قاعدتو التقميدية )الشرعية خاصة  توشرعي مع نياية الثمانينات بدأ النظاـ يفقد        
لشباب المولود بعد يمثميا جيؿ مف اضحت بدوف معنى لدى الغالبية التي التاريخية والثورية( قد أ

إذ  المسار العاـ لمنظاـ السياسياالستقالؿ. وبذلؾ شيدت الثمانينات تغيرات ممحوظة في 
التسمطية، وانتيى األمر إلى رفض إلقصاء والتيميش وتقوت االتجاىات تفاقمت مظاىر ا
ف كاف في المتمثؿمشروع المجتمع   تحقيؽ العدالة االجتماعية، التقدـ االقتصادي، حتى وا 

                                                      
 .8بمقاسـ نويصر، المرجع السابؽ، ص  (1)
 عدد البرلماني، الفكر مجمة الواقع واآلفاؽ، ،العالقات بيف البرلماف والمجتمع المدني في الجزائر ،عبد الناصر جابي (2)

 .3، ص 2007 فيفري ،الجزائر،15
)3  ( Ramdane BeBadji , Le phénomène Associatif en Algérie ; Genèse et perspectives, Annuaire de 

L’Afrique du Nord. Tcme XXV III, 1989, Edition du Cnrs, p 230. 
العياشي  أنظر جمعية سنويا( 440)بمعدؿ  1987-1962جمعية ما بيف  11000حيث سجمت اإلحصائية الرسمية وجود (4)

 .11المرجع السابؽ، ص  ،أنموذجاالجزائر  ،المجتمع المدني المفيوـ والواقع ،عنصر
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وكاف مف  (1)المشروع ال يخمو مف غموض التصور ونقص البمورة وتناقض الخطاب والممارسة
 ـ  وما عاشتو الجزائر بعد ذلؾ مف تبعات.1988تداعياتو أحداث أكتوبر 

 ـ1151مرحمة  خالؿالمجتمع المدني في الجزائر  -نياثا

السياسي والنفسي الجو  ـ وضمف1989 سنة بعد المصادقة عمى الدستور الجديد         
تـ االعتراؼ بحؽ المواطنيف في التنظيـ المستقؿ لمتعبير عف آرائيـ  ،المتولد عف أحداث أكتوبر

والذي كاف مف نتائجو ميالد عدد كبير السياسية والدفاع عف مطالبيـ االقتصادية واالجتماعية 
ىذه  وف مف قبؿ، لكفمف الجمعيات واألحزاب والنقابات في وقت قياسي قصير لـ يعرفو الجزائري

بقيت مف دوف نتائج كبيرة عمى الساحة التنظيمية نظرا لممقاومة التي وجدتيا مف  التشكيالت
 . داخؿ النظاـ السياسي نفسو والمالبسات السياسية التي تمت فييا عممية االنفتاح ىذه

ي وضع أولى المجتمع المدني في الجزائر شرع فما يمكف تسجيمو في ىذه الفترة ىو أف        
في خضـ المحنة الوطنية ذلؾ تجسد و خطواتو عمى درب االنتقاؿ مف النظرية إلى التطبيؽ، 

 .دوامة العنؼ واإلرىاب البالدودخوؿ  ـ1992التي أعقبت توقيؼ المسار االنتخابي 

تجاوز حدود مف  حيث تمكنت العديد مف الييئات المدنية مف مختمؼ شرائح المجتمع        
القوالب الجاىزة التي كانت تحكـ االتحادات المينية والمنظمات الجماىيرية والنقابات النمطية و 

وساىمت بصورة مباشرة في  المحنة،وأظيرت قدرة جديدة في التعامؿ مع آثار  ووسائؿ اإلعالـ
 .إنقاذ الدولة مف االنييار

 ـ1999إلى سنة  ـ1992وىو ما يجعؿ الجيود التي قدمتيا المؤسسات المدنية مف سنة        
 .(2)ني الجزائريىي أولى اإلرىاصات الفعمية في مشروع بناء المجتمع المد

 

 
                                                      

التجربة الديمقراطية في الجزائر، ورقة مقدمة لممؤتمر الدولي حوؿ "تعثر التحوالت الديمقراطية في الوطف  ،العياشي عنصر (1)
 .1،2، ص ـ1996ماري  3فيفري  29 ،العربي" القاىرة 

 عمى الموقع  2013ماي  8المجتمع المدني في الجزائر بيف الحقيقة والوىـ، تاريخ اإلطالع  (2)
http://etudiantdz.net/Vb/t39284.html. 

http://etudiantdz.net/Vb/t39284.html
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 المطلب الثاني
 اإلطار القـانوني والتنظيمي للمجتمع المدني في الجزائر  

كثيرا ما توجو النصوص التشريعية والتنظيمية الواقع والظواىر االجتماعية نحو تحقيؽ     
، ويعد الدستور القانوف األساسي األسمى الذي يرسـ التصورات طورهومواكبة ت نمو المجتمع

العامة، ويضمف الحقوؽ والحريات الفردية والجماعية ثـ تأتي القوانيف والمراسيـ التنفيذية في 
ويعد قانوف ، المرتبة التالية لتحدد كيفيات تطبيؽ المبادئ الدستورية ولتوضح آليات العمؿ

يحكـ ظاىرة في غاية األىمية لبمورة مجتمع مزدىر تسوده روح ألنو يا أىم مف الجمعيات
 .المدنية والمواطنة

دوره في ازدىار أو إعاقة الحركة الجمعوية  الدستور وقانوف الجمعيات فكيؼ لعب    
وىذا ما ستتـ اإلجابة عميو مف  بداية بأوؿ قانوف وصوال إلى القانوف الساري المفعوؿ حاليا؟

لمجتمع المدني في الدساتير الجزائرية والمساحة المتاحة لمحركة الجمعوية خالؿ دراسة مكانة ا
  في الفرعيف التالييف: مف خالؿ قانوف الجمعيات

 الفرع األوؿ: مكانة المجتمع المدني في الدساتير الجزائرية
القانوف ومكانتو التنظيمية في الدساتير  وضعو فيعمى  ايحدد تطور المجتمع المدني بناء

 ا سندرسو كاآلتي:وىو م

 1167و  1173 يأوال: المجتمع المدني في ظؿ دستور 

  1173المجتمع المدني في ظؿ دستور ػ  أ

 (1) ـ1963سبتمبر  10منذ المصادقة عمى أوؿ دستور جزائري لما بعد االستقالؿ في 

 ساري المفعوؿ بطريقة شكمية وسطحية ألف ـ1901بقي قانوف الجمعيات الفرنسي الشيير لعاـ 
إرادة السمطة كانت مع المراقبة والتحكـ في الحقؿ الجمعوي وليس تحريره، بإعطاء صالحيات 
واسعة لإلدارة في الترخيص العتماد الجمعيات ومتابعة أنشطتيا والف الجزائر كانت حديثة العيد 

اع باالستقالؿ، وتحتاج إلى زمف أطوؿ لشرعية المؤسسات الحاكمة واستقرار البالد وتقوية اإلجم
 الوطني وفض النزاعات المحمية والجيوية...الخ. 

                                                      
(.64 عددالجريدة الرسمية  ،ـ1963 سبتمبر 10 في مؤرخ، 1963الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  دستور(   1 ( 
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فاف ذلؾ أعطى المبررات عمى القيود الواسعة التي فرضيا النظاـ السياسي عمى     
مف  19ومف أمثمة تمؾ القيود نذكر نص المادة ع ككؿ وعمى الحركة الجمعوية خاصة المجتم
ت وحرية التعبير ومخاطبة التي أكدت مف جية عمى أف حرية تكويف الجمعياـ 1963دستور

تضع شروط صارمة لمسماح بعمؿ  22، لكف مف جية أخرى فإف المادة (1)الجميور مضمونة
لممساس باستقالؿ  19الجمعيات، وىي أال يتـ استغالؿ الحقوؽ المنصوص عمييا في المادة 

 .(2)طنياألمة وسالمة التراب الوطني ومطامح الشعب االشتراكية ووحدانية جبية التحرير الو 

في قبوؿ  ـر اعمى شرط صالذي نص   (3)79-71رقـ األمر  صدر ـ1971وفي سنة   
اعتماد الجمعيات، حيث اشترط الحصوؿ عمى الموافقة الثالثية أي أف تكويف أي جمعية 

ؿ عمى موافقة ثالث جيات رسمية الوزارة الوصية عمى النشاط، وزارة الداخمية و حصال يستوجب
رة الداخمية )الوالي( وقد منحت الحؽ في تكويف جمعيات ثقافية، فنية والممثؿ المحمي لوزا

 .(4)رياضية، ودينية

 1167المجتمع المدني في ظؿ دستور ػ ب 

األحادية السياسية، واإلعالمية والنقابية وتمؾ المرتبطة بتنظيـ ـ 1976دستور كرس       
الجمعوية وأكثر تشددا في المواطنيف في جمعيات، فكاف أقؿ تحررا وتفتحا عمى الحركة 

عواقب التعارض  عمىالدستور  شدد (5)عمى أف حرية الجمعيات معترؼ بيا مراقبتيا، رغـ تأكيده
مع مبادئ وحدة الشعب والتراب الوطني واألمف الداخمي والخارجي لمدولة والثورة االشتراكية 

 .(6)ومصالح المجموعة الوطنية

                                                      
 عددالجريدة الرسمية  ،ـ1963 سبتمبر 10 في مؤرخ، 1963الديمقراطية الشعبية  الجميورية الجزائرية مف دستور 19المادة  (1)

64.  
 .ـ1963مف دستور  22المادة  (2)
 .105الجريدة الرسمية عدد ،24/12/1974الصادر بتاريخ  ،المتعمؽ بالجمعيات ،71/79األمر رقـ  (3)
 اإلدارةالمدني في إصالح القطاع العاـ في الجزائر، مبادرة تقييـ وطني لمشاركة المواطنيف والمجتمع  ،عبد الناصر جابي (4)

 02/08/2013االطالع  تاريخ .5الرشيدة لخدمة التنمية في الدوؿ العربية، ص
http://pogar.org/localuser/pogarp/civil/assessments/algeria-a,pdf 

يتضمف  ،ـ22/11/1976المؤرخ في  76/97ـ، أمر رقـ1976مف دستور الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 56المادة  (5)
 .ـ24/11/1976مؤرخة في  94عددالجريدة الرسمية  ،الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اصدار دستور

 .1976مف دستور  73المادة  (6)

http://pogar.org/localuser/pogarp/civil/assessments/algeria-a,pdf
http://pogar.org/localuser/pogarp/civil/assessments/algeria-a,pdf
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التي تعد محطة تاريخية أخرى عرفيا اإلطار  ـ1987إلى غاية سنة  استمر الوضع     
المتعمؽ بالتنظيمات غير السياسية  15-87قانوف الالقانوني لممجتمع المدني، تمثمت في صدور 

، الذي كاف أكثر تسامحا ولكنو مف جية أخرى لـ يكف (1)ـ1987جويمية  21وبالذات في 
 4معيات أف تخرج عميو، فالمادة تحرريا بشكؿ كبير، حيث حدد اإلطار الذي ال يجب عمى الج

تشترط عمى الجمعيات عدـ العمؿ ضد الوحدة الوطنية وديف الدولة والمغة الوطنية، وىذه منو 
 الشروط يمكف أف تستغميا السمطات العمومية لتبرير تعسفيا ضد الحركة الجمعوية.

ا النظاـ عمما أف ىذا النص القانوني قد جاء في إطار محاولة انفتاح جزئي قاـ بي  
دوف أف يكوف نقمة نوعية في التعامؿ الرسمي مع حؽ المواطنيف في تكويف  السياسي في الجزائر

 5ألنو خالؿ السنة الموالية بمغ االحتقاف االجتماعي ذروتو، فقامت انتفاضة  (2)الجمعيات
دت مف طرؼ الشباب الرافض لمتيميش والبطالة والفقر، وىي االنتفاضة التي أ ـ1988أكتوبر 

 إلى إحداث تغييرات جذرية في الجزائر.

 :ـ1151المجتمع المدني في ظؿ دستور  -ثانيا

دخمت الجزائر مرحمة التعددية السياسية  (3)ـ23/2/1989دستوربعد المصادقة عمى   
واالنفتاح الديمقراطي فأصبح يحؽ لممواطنيف تكويف النقابات والجمعيات، وىو ما تـ بشكؿ 

ؿ تنظيمات المجتمع المدني في زخـ وديناميكية لـ يسبؽ ليا مثيؿ مف مكثؼ وسريع، مما أدخ
نشاء الجمعيات واالجتماع مضمونو  39قبؿ فقد نصت المادة  عمى أف "حريات التعبير وا 

 .لممواطنيف"
"حؽ إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي معترؼ  أف منو عمى 40كذلؾ نصت المادة  

     "الحؽ النقابي معترؼ بو ويمارس في إطار القانوف". أف ىفقد نصت عم 53أما المادة  ،بو"
الدستور عند  مف 40المادة المؤسس الدستوري بموجب ف أفي ىذا المقاـ بتجدر االشارة و 
حؽ تكويف األحزاب السياسية استعمؿ مفيـو الجمعية السياسية بدؿ الحزب ليمغى ىذا اإلقرار ب

                                                      
   21 ص ، 53،2000عدد ".CREADالجدد ،"كراسات  والفقراء الرأي األداة ، المدني المجتمع الزبير، عروس ( 1)
  السابؽتقييـ وطني لمشاركة المواطنيف والمجتمع المدني في إصالح القطاع العاـ في الجزائر، المرجع  ،عبد الناصر جابي (2)

 .5ص 
 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يتضمف اصدار دستور ،ـ1989ريفيف 28مؤرخ في  ،89/18مرسـو رئاسي رقـ (3)

 .ـ1989مارسمؤرخة في  9عددالجريدة الرسمية  ،ـ23/2/1989الموافؽ عميو في استفتاء 
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عف حؽ إنشاء األحزاب  42الذي ينص في مادتو  ـ1996لسنة  يدستور التعديؿ الالتعريؼ في 
  السياسية.
قد وضع قطيعة عمى مستوى الخيارات األيديولوجية لمدولة  ـ1989وبذلؾ يكوف دستور        

الجزائرية فمـ يتضمف النص عف الخيارات االشتراكية في الميداف االقتصادي كما كاف سائدا في 
كما ساىـ في  ددية في الميداف السياسي واإلعالمي والنقابيواعترؼ بالتع ،الدستوريف السابقيف

 .(1)الخاص بالجمعياتـ  1990ديسمبر  4في الصادر  31-90القانوف  صدور

 :ـ1117ثالثا: المجتمع المدني في ظؿ دستور 

 33أكد المؤسس الدستوري في نص المادة  (2)ـ1996لسنة  يدستور ال بموجب التعديؿ  
عف طريؽ الجمعية عف الحقوؽ األساسية لإلنساف وعمى أف الحريات عمى "الحؽ في الدفاع 

 .الفردية والجماعية مضمونو"
نشاء  التي تنص عمى أف حريات التعبير 41وتتضح ىذه الحقوؽ أكثر في نص المادة   وا 

الجمعيات، واالجتماع مضمونو لممواطف. كما يدرج الدستور مادة خاصة لمتمييز بيف الجمعية 
حزاب حيث تنص عمى أف حؽ إنشاء األة بالحؽ في إنشاء قمعالمت 42المادة والحزب وىي 

 األحزاب السياسية معترؼ بو ومضموف.
تشجيع و في مادة أخرى عف حؽ إنشاء الجمعيات تحديدا  يالدستور  يقر المؤسسبعد ذلؾ  

مضموف تشجع الدولة  تنص عمى أف حؽ إنشاء الجمعياتالتي  43المادة  وىي الدولة ليا
يحدد القانوف شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات واضعا الفروؽ بيف ، دىار الحركة الجمعويةاز 

التي تنص عمى أف الحؽ النقابي معترؼ بو لجميع  56الجمعية والنقابة مف خالؿ المادة 
     المواطنيف.

 الفرع الثاني: المجتمع المدني وقانوف الجمعيات تحميؿ نقدي

، ورغـ  خرجت الجزائر مؤخرا         مف تاريخ طويؿ ساده االحتالؿ، والوضع السياسي المتأـز
والحياة المتزايدة وبعد تحديد اإلطار  أف قطاع المجتمع المدني في الجزائر اليـو مفعـ بالنشاط

                                                      
  ؽالقطاع العاـ في الجزائر، المرجع الساب إصالحمشاركة المواطنيف والمجتمع المدني في ل عبد الناصر جابي، تقييـ وطني (1)

   .5ص 
  يتعمؽ باصدار نص تعديؿ الدستور المصادؽ عميو في استفتاء ،ـ1996ديسمبر 7مؤرخ في 96/438مرسـو رئاسي رقـ (2)

 .ـ1996 ديسمبر 8، مؤرخة في76عدد  الجريدة الرسمية ،ـ1996نوفمبر28
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 والييكؿ القانوني الدستوري المطبؽ عمى منظمات المجتمع المدني، يقتضي األمر دراسة القانوف
المتعمؽ بالجمعيات وذلؾ لمعرفة مدى التطور الذي  (2)06-12رقـ والقانوف  (1)31-90 رقـ

 عرفو التنظيـ القانوني لممجتمع المدني في الجزائر.

  :31-10أوال: المجتمع المدني وقانوف الجمعيات 
يحتوي ىذا القانوف عمى شروط مشددة جدا جرى تبنيو قبؿ وقت قصير مف توقيؼ  

تحميؿ ىذا القانوف مف  يتـدوامة العنؼ واإلرىاب، وعميو سالمسار االنتخابي ودخوؿ البالد في 
عطاء أىمية خاصة عمى شروط ومتطمبات ترخيص وتسجيؿ منظمات المجتمع  خالؿ التركيز وا 

 المدني وعمى الحقوؽ وااللتزامات القانونية وتعميؽ عمؿ الجمعيات أو حميا.

 الترخيص - أ
منو بأنيا "األفراد والكيانات  2دة الجمعيات في الما 31-90يعرؼ القانوف رقـ         

وتشترط عمييـ الحصوؿ عمى القانونية" التي "تشكؿ عمى أسس تعاقدية وألىداؼ غير ربحية 
 .   رخصة مف الحكومة قبؿ تشكيؿ الجمعية أو المؤسسة

ويعتبر ىذا النوع مف الترخيص اإللزامي عبئ غير مشجع لمؤسسات ومنظمات         
ال تعتبر  عممية ترخيص وتسجيؿ منظمات المجتمع المدني في الجزائر أفرغـ  المجتمع المدني

ماجرى مقارنتيا عمى األقؿ مع المعايير  اشاقة وعسيرة أو مكمفة مف الناحية العممية، إذ
إذ تحتاج المؤسسات والمنظمات إلى إيداع "تصريح التأسيس" يشمؿ  (3)والمقاييس اإلقميمية

كؿ عضو مف األعضاء المؤسسيف ونسختاف مطابقتاف لألصؿ أسماء وميف وتوقيعات وعناويف 
 .(4)مف القانوف األساسي ومحضر الجمعية العامة التأسيسية

يجب تقديـ ىذا التصريح إلى والي الوالية التي سيكوف فييا المقر الرئيسي لمجمعية   
في أكثر مف  وأيضا إلى وزير الداخمية في حالة الجمعيات ذات الصبغة الوطنية أو التي ستعمؿ

 يوما لمموافقة عمى الطمب  60ويكوف لدى الييئة أو السمطة العمومية المختصة  (5)والية
                                                      

 .53دد ع الجريدة الرسمية ،تعمؽ بالجمعياتالم ـ 1990ديسمبر  4المؤرخ في  31-90قانوف ال (1)
 .2عدد  الجريدة الرسميةالمتعمؽ بالجمعيات، ـ  2012جانفي12المؤرخ في  06-12القانوف  ( 2)
قوانيف المنظمات غير الحكومية في دوؿ عربية مختارة، المركز الدولي لمزمالة القانونية غير الربحية، جامعة  ،كريـ البيار (3)

  .2، ص 2008واشنطف دي سي العاصمة،  جورج
 .31-90مف القانوف  9ادة الم (4)
 .31-90مف القانوف  10المادة  (5)
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أو رفضو، عند الموافقة يجب عمى الجمعية نشر إشعار عمى نفقتيا الخاصة حوؿ 
 .(1)تأسيسيا في جريدة يومية إعالمية واحدة عمى األقؿ ذات توزيع وطني

ومية المختصة طمب الترخيص، فانو يتـ إحالة الموضوع بشكؿ رفضت السمطة العمإذا        
أياـ ويتعيف عمى  8تمقائي إلى الغرفة اإلدارية في المجمس القضائي المختص إقميميا خالؿ 
يوما مف تاريخ  30الغرفة اإلدارية أف تعزز أو ترفض قرار السمطة العمومية خالؿ مدة 

ة اإلحالة التمقائية لممحاكـ حماية مف القرارات غير مف الناحية النظرية توفر مسأل ،(2)اإلحالة
 العادلة أو التعسفية.

الييئات الحكومية حؽ رفض الترخيص إذا بدر عف أي مؤسس  31-90يعطى القانوف       
"سموؾ معارض لممصالح المتعمقة بالنضاؿ مف أجؿ التحرر الوطني" أو إذا كانت المؤسسة قد 

وأىداؼ تتعارض مع النظاـ التأسيسي أو "النظاـ العاـ"  "تأسست مف أجؿ القياـ بأغراض
 .غامضة جدا تبقىإال أف ىذه المصطمحات لـ يتـ تعريفيا في القانوف، و  (3)"اآلداب العامة"أو

في رفض منح التراخيص لممؤسسات والجمعيات التي تجدىا وىو ماقد تتذرع بو اإلدارة       
لمكافحة الفساد التي ورغـ أف توقيع ومصادقة الجزائر  مثؿ الجمعية الجزائرية محرجة أو مقمقة

كاف بمثابة اعتراؼ ضمني بالجمعية  ـ2008عمى اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد عاـ 
عمى مشاركة المجتمع المدني، غير أف الجمعية غير  13بحيث أف االتفاقية تنص في المادة 

ممؼ لدى وزارة الداخمية لمحصوؿ عمى  مرخص ليا بالنشاط رغـ أنيا منذ سنوات أودعت
 .(4)ترخيص لكف بنظر السمطة فإف النشاط الذي تقـو بو غير شرعي

 الحقوؽ وااللتزامات القانونية - ب
تتمتع الجمعيات الجزائرية فور حصوليا عمى تصريح التأسيس بالشخصية المعنوية   

براـ العقود وحيازة العقارات ، و القضائيةدعوى الواألىمية القانونية، مما يعني حقيا في رفع  ا 

                                                      
 .31-90مف القانوف  7المادة  (1)
 .31-90مف القانوف  8المادة  (2)
 .31-90مف القانوف  5المادة  (3)
بكة "نحو إطالؽ ش ، (UNDP) اإلنمائي( التابع لبرنامج األمـ المتحدة POGARبرنامج إدارة الحكـ في الدوؿ العربية ) (4)

جانفي  14-13لمنظمات المجتمع المدني لدعـ تطبيؽ اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد في الدوؿ العربية"، بيروت، 
 .7، ص2008
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وليس ىناؾ أية قيود عممية مفروضة عمى قدرة الجمعية فيما يتعمؽ بجمع األمواؿ  ،(1)والمنقوالت
والحصوؿ عمييا عمى الصعيد المحمي، لكف يجب الموافقة بشكؿ مسبؽ عمى أية تبرعات أجنبية 

تي ترفض بموجبيا السمطة المختصة إال أنو لـ يجر تحديد المعايير ال (2)مف قبؿ وزارة الداخمية
تستطيع المجوء إلى  ال ىذا التمويؿ، كما أف المنظمة التي ترغب في طعف واستئناؼ القرار

      تتيح ىذه الفقرة بشكؿ أساسي لمسمطة العمومية المختصة حرماف الجمعية مف مصدر  القضاء.
رادتيا، وبالمثؿ ىناؾ قيود رئيسي لمتمويؿ )في بعض األحياف قد يكوف الوحيد( حسب مشيئتي ا وا 

تشدد عمى ضرورة موافقة السمطة المختصة قبؿ اف تستطيع االنضماـ إلى  31-90في القانوف 
 .(3)جمعية أو اتحاد دولي

وىو شرط ال يفعؿ شيئا سوى منع الجمعيات مف االجتماع بنظرائيا مف المجتمع الدولي   
 التي لدييا خبرات وتجارب أكثر.جؿ تبادؿ األفكار والتعمـ مف المجموعات أمف 
الخاص بالجمعيات في الجزائر ىيكمية أو إطار محدد عمى  31-90اليفرض القانوف        

عمى الجمعية  يجبمع ذلؾ و  الجمعيات رغـ انو يشترط التقيد ببعض اإلرشادات كحد أدنى
ف فييا، وكذا بعدد المنخرطي تقديـ تقارير بشكؿ منتظـ حوؿ المعمومات األساسية المتعمقة

كما يحظر عمى الجمعية أف يكوف ليا أية عالقات مؤسسية  ،(4)مصادر أمواليا ووضعيا المالي
 .(5)أو ىيكمية مع الجمعيات ذات الطابع السياسي

ال يشجع تشكيؿ الجمعيات مف خالؿ عدـ تقديـ أية  31-90مف المالحظ أف القانوف      
مباشر، مثؿ اإلعفاءات الضريبية أو منح خصـ عمى  امتيازات مالية سواء بشكؿ مباشر أو غير

 .(6)استخداـ المرافؽ العامة

 تعميؽ عمؿ الجمعيات أو حميا -جػ
لمحكومة بحؿ أو تعميؽ "وقؼ" عمؿ أية جمعية، لكف يتوجب عمى  31-90يسمح القانوف      

 ويشير  السمطة العمومية المختصة مف أجؿ القياـ بذلؾ الحصوؿ أوال عمى أمر قضائي ينص
                                                      

 .31-90مف القانوف  16المادة  (1)
 .31-90مف القانوف  28المادة  (2)
 .31-90مف القانوف  21المادة  (3)
 .31-90مف القانوف  18المادة  (4)
 .31-90مف القانوف  11لمادة ا (5)
 .3المرجع السابؽ، ص  ،كريـ البيار (6)
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 .(1)إلى أف الجمعية قد خالفت وانتيكت أحكاما وشروطا رئيسية في القانوف
ويبدو أف حقيقة عدـ استطاعة السمطة المختصة حؿ الجمعية ببساطة ومف تمقاء نفسيا        

لمدة ثالثة شيور أو سنتيف ينص عمى عقوبة تتراوح بيف السجف ىو أمر ايجابي لكف القانوف 
دج ألي شخص يسير أو يدير أو يشجع  100.000دج و 50.000راوح بيف وغرامة مالية تت

 .(2)اجتماع أعضاء جمعية غير معتمدة أو معمقة أو منحمة

 07-12المجتمع المدني وقانوف الجمعيات  :ثانيا

يتضمف مجموعة مف النقاط المثيرة المتعمؽ بالجمعيات  06-12رقـ إف القانوف الجديد   
بمسألة الحصوؿ عمى ترخيص مسبؽ لتأسيس الجمعية، وترتيبات طرؽ  لمقمؽ والمتعمقة أساسا

تمويؿ الجمعيات، وأخيرا الشروط الفضفاضة التي يمكف مف خالليا تعميؽ عمؿ الجمعيات 
 حميا.أو 

 أ: الترخيص
"أف تسمـ فقة مسبقة مف السمطات التي يفترضتأسيس الجمعية بموا يتـوفقا لمقانوف الجديد  

ا ليذووفقا  (3)لتسجيؿ يعتبر بمثابة موافقة" أو تأخذ قرار برفض التسجيؿ"الجمعية إيصاال با
أىدافيا "تتعارض مع النظاـ  أفلقانوف يمكف لمسمطات رفض تسجيؿ الجمعيات التي تعتبر ا

رض الواقع أف أويخشى عمى  ،(4)العاـ واآلداب العامة والقوانيف والتنظيمات المعموؿ بيا"
جمعيات المدافعة ىذه المعايير غير الدقيقة لتمنع تأسيس العديد مف التستعمؿ السمطات اإلدارية 

 .(5)عف حقوؽ اإلنساف
ف كاف    وفي حاؿ لـ تتمؽ الجمعية أي رد مف اإلدارة، فيعتبر وضعيا قانونيا حتى وا 

 .(6)ينبغي أف تنتظر إيصاال بالتسجيؿ لتتمكف مف العمؿ قانونيا

                                                      
 .31-90مف القانوف  38-32المواد  (1)
 .31-90مف القانوف  45المادة  (2)
 .2عدد  الجريدة الرسميةالمتعمؽ بالجمعيات،  2012جانفي12المؤرخ في  06-12مف القانوف  8المادة  (3)
 .06-12مف القانوف  39المادة  (4)
الطبعة لممجتمع ولممجاؿ السياسي في الجزائر،  إضافيتقييد  ـسياسي" أ إصالح" ،اإلنسافالشبكة األورومتوسطية لحقوؽ  (5)

 .64، ص 2012كوبنياجف، أفريؿ األولى، 
 .06-12مف القانوف  11المادة  (6)



 

42 

 

والتي تنص عمى عقوبة  31-90لمجدؿ مف القانوف المثيرة  45وعالوة عمى ذلؾ فالمادة  
السجف "لكؿ مف يرأس جمعية غير مرخص ليا" تمثؿ تيديدا عمى الناشطيف في الجمعيات التي 

-12مف القانوف الجديد  46لـ تتمكف مف الحصوؿ عمى إيصاؿ قانوني مف السمطات، فالمادة 
نونية" ولكف أيضا عمى "الجمعيات ال تطبؽ العقوبات فقط عمى ممثمي الجمعيات "غير القا 06

 .التي لـ تسجؿ بعد أو التي تـ تعميؽ أنشطتيا أو تمؾ التي تـ حميا"
تقمص مف مدة العقوبة وتزيد  06-12مف القانوف  46وفي ىذا الصدد إذا كانت المادة  

دج" فمف  300.000إلى  100.000أشير وغرامة مف  6أشير إلى  3مف قيمة الغرامة "مف 
 التي تعطي القاضي حؽ االختيار بيف العقوبتيف. 31-90ف يتـ إلغاء أحكاـ القانوف المؤسؼ أ

 ب ػ تمويؿ الجمعيات
ات يتـ الحصوؿ عمييا مف خالؿ منح عمى أف موارد الجمعي 06-12لقد نص القانوف          

بشكؿ  ومف الممكف تفسير ىذا التعريؼ الغامض(1)"توافؽ" عمييا الدولة أو البمدية أو الوالية
تعسفي مف قبؿ السمطات المعنية التي يمكنيا أف تراقب كؿ التمويؿ الذي يخص القطاع 

 الجمعوي.
الذي ينص عمى أف الجمعيات يمكنيا أف تتمقى منحا وىبات  31-90قانوف الوبخالؼ         

ينص  06-12مف جمعيات أجنبية بعد الحصوؿ عمى إذف مسبؽ مف السمطات، فالقانوف رقـ 
خارج إطار عالقات التعاوف سيتـ حظر تمقي منح وىبات ومساىمات أي "مفوضية  عمى أنو

منظمة أجنبية غير حكومية" كما أف ىذه المنح يجب أف تخضع إلى إذف مسبؽ مف السمطات أو 
 . (2)المختصة

وعميو فإف ىذا القانوف حـر الجمعيات مف مصادر التمويؿ الحيوية الستمرارىا في العمؿ       
وسيمة  أنو بفرض إطار التعاوف أو ما يسمى "بالشراكات" ستحصؿ السمطات عمى فضال عف

جديدة لفرض رقابة إضافية عمى موارد الجمعيات وعمى أنشطتيا وشركائيا وبالتالي التدخؿ في 
 .(3)شؤونيا الداخمية وتوجيو عمميا

                                                      
 .06-12مف القانوف  29المادة  (1)
 .06-12مف القانوف  30المادة  (2)
سياسي" أـ تقييد إضافي عمى حرية المجتمع والمجاؿ السياسي في  إصالح" ،اإلنسافاألورومتوسطية لحقوؽ الشبكة  (3)

 .65المرجع السابؽ، ص ،الجزائر؟ 
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                                                                                           شروط تعميؽ عمؿ الجمعيات أو حميا -د
يمكف أف يتـ تعميؽ أنشطة فعززت اإلجراءات الجديدة مف الرقابة عمى الحقؿ الجمعوي        

 . (1)الجمعيات "إذا ما تدخمت في الشؤوف الداخمية لمدولة أو مست بالسيادة الوطنية"
الجمعية إذا "حصمت عمى تمويؿ مف مفوضية  عمى انو يمكف حؿ 43وتنص المادة        

      منظمة أجنبية غير حكومية" أو "مارست أنشطة غير تمؾ المحددة في نظاميا األساسي"أو 

القانوف الجمعيات مف القياـ بدورىا في التحميؿ واالنتقاد وتقديـ الدعـ لمدولة  سيحـر ىذا       
سيا لعمؿ أي ديمقراطية في العالـ، ويخشى أف في تسيير سياستيا العامة والذي يعد شرطا أسا

أف يتـ حؿ  مالئمةتقـو السمطات اإلدارية بتأويؿ تعسفي ليذا القانوف وكاف األدؽ واألكثر 
 . (2)الجمعية إذا ما كاف ألنشطتيا "ىدؼ" أو "أىداؼ" تتعارض مع نظاميا األساسي

تنص عمى أنو يمكف طمب حؿ  06-12مف القانوف  2/43واألسوأ مف ذلؾ أف الفقرة          
الجمعية مف جيات تتضارب مصالحيا مع الجمعية، مما يوحي بأف الجمعيات التي تدعميا 

  تؤسسيا الدولة يمكنيا المجوء لمعدالة لتمنع الجمعيات المستقمة مف أداء أنشطتيا.أو 

كسب قانوني وفيما يتعمؽ بإجراءات تعميؽ أنشطة الجمعيات يتخمى القانوف الجديد عف م       
 ضروريا لتعميؽ أنشطة 31-90قانوف فبينما كاف تدخؿ القاضي في ال (3)في غاية األىمية

 اري كافيا لتعميؽ أنشطةعف ىذا المكسب حيث بات قرار إد 06-12الجمعيات، تخمى القانوف 
                                                                                              .(4)الجمعيات

المتعمؽ بالجمعيات  06-12العديدة التي تـ تسجيميا حوؿ القانوف  النقاطمف خالؿ        
يمكف القوؿ باف ىذا األخير ال يضمف الكثير مف حقوؽ الجمعيات الجزائرية وىو ما يؤثر سمبا 

 عمى عمميا وقوة تأثيرىا في الميداف.

 
                                                      

 . ، المرجع السابؽ06-12مف القانوف  39المادة  (1)
مع والمجاؿ السياسي في "إصالح سياسي" أـ تقييد إضافي عمى حرية المجت ،اإلنسافالشبكة األورومتوسطية لحقوؽ  (2)

 .66الجزائر؟ المرجع السابؽ، ص 
 "إصالح سياسي" أـ تقييد إضافي عمى حرية المجتمع والمجاؿ السياسي في الجزائر؟،اإلنسافالشبكة األورومتوسطية لحقوؽ  (3)

 .67، ص السابؽالمرجع 
 المرجع السابؽ.،  06-12مف القانوف  41المادة  (4)
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 المطلب الثالث
 ن النص القـانوني والممارسة الفعليةالمجتمع المدني بي  

بعد عرض واقع المجتمع المدني في الجزائر مف حيث النشأة والتطور التاريخي    
اإلطار القانوني والتنظيمي فإف التساؤؿ المطروح في ىذا المطمب ىو: ماىي آفاؽ التطور و 

المجتمع  تجربةتقييـ عمى ىذا االنشغاؿ سيجري  المستقبمي لممجتمع المدني الجزائري؟ ولإلجابة
مكانات الجزائر  ما يحدث في البالد العربية الجزائري في سياؽ المدني وبالنظر إلى طموحات وا 

 نفسيا مف خالؿ الفرعيف التالييف:
 في سياؽ ما يحدث في البالد العربية. الجزائريالمجتمع المدني تجربة قييـ تالفرع األوؿ:       
مكانات بال الجزائريالمجتمع المدني جربة تتقييـ  الفرع الثاني:        نظر إلى طموحات وا 
 نفسيا.الجزائر 

 في سياؽ ما يحدث في البالد العربية تجربة المجتمع المدني الجزائريالفرع األوؿ: تقييـ 

في سياؽ ما يحدث في البالد العربية  الجزائريالمجتمع المدني تجربة إذا أردنا تقييـ     
جربة رائدة في الوطف العربي رغـ كؿ نواقصيا ومساوئيا، فالعدد الكبير مف لوجدنا بأنيا تعد ت

بمد  الجمعيات، والرابطات واالتحادات النشطة في مختمؼ حقوؿ الحياة ال يضاىيو عدد في أي
 . (1) عربي آخر ولعؿ اإلحصائيات المسجمة في ىذا الصدد تعبر عف ذلؾ

التنظيمات بؿ إف درجة "الحرية" التي تتمتع  وال يتوقؼ األمر عند حد العدد اليائؿ مف  
بيا في نشاطيا ال نممسيا في أي بمد عربي آخر )باستثناء المغرب التي تسجؿ تقدما واضحا 

وما  التسعينات مف القرف الماضيفي ىذا المجاؿ(، رغـ أف الجزائر عاشت ظروفا صعبة خالؿ 
 .(2)لصالح الجزائر نتج عنيا مف إعالف حالة الطوارئ وىو أمر ايجابي يحسب

أكثر نظاـ متشدد لمجمعيات في المنطقة، فقانوف الجمعيات الميبي )القانوف  ليبيا تعد مثالف
( فريد مف حيث أنو ينص عمى أف غياب الرد االيجابي خالؿ فترة محددة مف المؤتمر 19رقـ 

                                                      
)1( Laurance Aida Ammour , L’environnement Législatif de la Sociétè civile en Algérie Chapitre 

de L’ouvrage Groverning the Public Sphere : Civil Society Rugulation in NorthAfrica, Volume 

II, Sous La Dierction de BhekinkosiMoyo, TTrustafrica, Dakar, P 54. 
( الذي 04رقـ ) ممحؽأيضا  يوضح عدد الجمعيات في الجزائر مقارنة مع الدوؿ العربية و جدوؿ( 03رقـ ) ممحؽأنظر  (2)

 .155ص ،يوضح عدد الجمعيات لكؿ ألؼ نسمة في الجزائر مقارنة بالدوؿ العربية
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عبي العاـ الشعبي العاـ يدؿ عمى رفض رسمي بدال مف القبوؿ الرسمي، ويتمتع المؤتمر الش
بسمطة كاممة لرفض طمب تسجيؿ أي جمعية ودوف إبداء ألية أسباب، وال يمكف استئناؼ ىذا 

 القرار. 
، واعتبرت (1)تعمد بعض الدوؿ مثؿ ليبيا ببساطة إلى حظر منظمات المجتمع المدني  

د في احتراـ التزامات البال (2)القوانيف الميبية التي تحكـ الجمعيات ىي األسوأ مف ناحية انتياكيا
 الحؽ في تكويف الجمعيات بوصفيا طرفا في العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية.

رائدة في المنطقة في تأسيس تعتبر ، فومصر أما بعض الدوؿ األخرى كتونس        
، وتحظى ىذه GONGOsالمنظمات غير الحكومية التابعة لمحكومات المعروفة اختصارا بػ 

بموارد كبيرة مف السمطات، ويقـو ممثموىا بحضور التجمعات الدولية واإلقميمية لطرح المنظمات 
اآلراء المقبولة رسميا بشأف السياسات الحكومية ولمياجمة ممثمي المنظمات غير الحكومية 

 .(3)ة والمتخصصيف المحمييف ومؤىالتيـالمحمي
       
لتقدـ الذي أحرزتو في عدد مف المجاالت بيف الدوؿ العربية بسبب امف وتبرز المغرب        

ذا تعمؽ األمر مثال بحرية تكويف الجمعيات فإف القانوف المعموؿ بو  المتعمقة بحقوؽ اإلنساف، وا 
، ويتطمب ببساطة أف تقـو الجمعية "باإلعالف عف نفسيا ـ1958ىو مرسـو يعود إلى العاـ 

 .ـ2002 تقديمو في عاـ لدى السمطات المحمية" وبموجب تعديؿ تـ
الجزائر و ال يجوز حؿ أية جمعية إال بأمر مف المحكمة وعمى العكس مف الوضع في ليبيا       

وتونس، ال ينص القانوف عمى توقيع عقوبة عمى األشخاص الذيف ينتموف لجمعية أو يعمموف 
بيا إذا لـ تعمف نفسيا، ولكف القانوف يعاقب عمى القياـ بنشاطات مثؿ التحويالت المالية 

العقارية عمى سبيؿ المثاؿ تمقي تمويؿ، أو محاولة الحصوؿ عميو نيابة عف جمعية غير أو 
 .مسجمة

                                                      
 األولىطبعة ال"حرية التجمع والتنظيـ في المنطقة االورومتوسطية تقرير رصدي،  ،اإلنسافالشبكة األورومتوسطية لحقوؽ  (1)

 . 8، ص2009كوبنياغف، 
لثورات وبالتالي فيو ال يغطي مرحمة ا اإلنسافمف قبؿ الشبكة األورومتوسطية لحقوؽ  2009تـ إجراء ىذا التقرير سنة  (2)

 العربية )الربيع العربي(.
 . 8المرجع السابؽ، ص"حرية التجمع والتنظيـ في المنطقة االورومتوسطية  ،اإلنسافالشبكة األورومتوسطية لحقوؽ  (3)
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وينص القانوف عمى أنو ال يجوز تأسيس جمعية إذا كانت أىدافيا "تتعارض مع األخالؽ        
لمصاغة ات العامة" أو "توىف" اإلسالـ أو النظاـ الممكي أو "الوحدة الترابية" لمبالد، وىذه التعريفا

 . (1)د حرية التعبير في المغربتقيبصورة فضفاضة ىي ذاتيا "الخطوط الحمراء" التي 

مكانياتيا الجزائر في سياؽ طموحاتتجربة المجتمع المدني الفرع الثاني: تقييـ    الموضوعية وا 

الموضوعية  البالد في سياؽ إمكانات تجربة المجتمع المدني الجزائريإف تقييـ         
بدت عمييا مف قبؿ، فرغـ  التي موحاتيا التاريخية، يجعؿ الصورة أقؿ إشراقا بكثير مف تمؾوط

أف الساحة شيدت ارتفاعا مطردا في عدد الجمعيات والرابطات سواء منيا النشطة في الحقؿ 
 الميني مثؿ النقابات واالتحادات المينية أو العاممة في حقؿ العمؿ الخيري، والبيئة أو الميتمة 

 .(2)تماعية معينة مثؿ النساء والشبابترقية حقوؽ اجب
الذي شكؿ قطيعة مع التشريعات السابقة فيما  (االنفتاح الديمقراطي)نتيجة  كاف ذلؾ               

حيث أحرزت الجزائر تقدما مف خالؿ تكريس  يخص الحريات العامة خاصة التجمع والتعبير 
الذي  31-90ىنا بقانوف  تعددية اآلراء ويتعمؽ األمرقوانيف أكثر مرونة مالئمة لمتعبير عف 

حيث استثمرت الجمعيات خالؿ ىذه الفترة ، كاف لو اثر ايجابي عمى الجمعيات في الجزائر
   .القصيرة مجاالت جديدة كالبيئة الطبيعية والتنمية المستدامة وقضايا اليوية، وحقوؽ اإلنساف

        
 حيث أدى إعالف حالة الطوارئ في الجزائر إلى تقييد التجمع ذلؾ لـ يدـ طويال أف الى        

والتنظيـ والتظاىر، وقد طالت التجاوزات منظمات المجتمع المدني التي تعمؿ عمى حماية 
مما سجؿ انتكاسة وتراجعا في عدد الجمعيات خالؿ السنوات  (3)حقوؽ اإلنساف والدفاع عنيا

   .مف التسعيناتاألخيرة 

                                                      
 . 9، صالسابؽالمرجع "حرية التجمع والتنظيـ في المنطقة االورومتوسطية ، ،اإلنسافالشبكة األورومتوسطية لحقوؽ  (1)
 1000جمعية منيا  57000حيث بمغ  في بداية التسعيناتتشير اإلحصائيات إلى ارتفاع وتنوع في الحركة الجمعوية  (2)

 أولياء التالميذ  جمعيات%3118ة توزع عمى مجموعة مف األصناؼ يمكف إجماليا في: جمعي 56000جمعية وطنية و
 أَظر ، نسائية جمعيات%0112جمعيات ثقافية وفنية %10118جمعيات رياضية %1414مساجد وجمعيات دينية و %2613و 

Salah Kettab , Les Violations des libertés associatives, Comité justice pour L’Algérie, Mai 2004, 

p 5. 

 .156ص ،نشاطيا مجاؿ و المعتمدة الوطنية الجمعيات عدد يوضح جدوؿ ،(05) رقـ ممحؽأنظر أيضا 
 في الجزائر ر"خدعة رفع حالة الطوارئ، ممارسة حرية التجمع والتنظيـ والتظاى ،اإلنسافالشبكة األورومتوسطية لحقوؽ  (3)

 .6-5، كوبنياغف، ص 2011تقرير ديسمبر 
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الحركة  تعادلجمعيات المتعمؽ با 06-12، وصدور القانوف رفع حالة الطوارئبعد          
األرقاـ المسجمة أف عدد الجمعيات التي تأسست سنة  تالديناميكية لممجتمع المدني حيث أكد

تنشط في المجاالت االجتماعية واإلنسانية والثقافية والعممية ، (1)جمعية  5134 ـ بمغت2012
وبأف عدد الجمعيات  (2)جمعية محمية تنشط في مجاؿ البيئة 1938 نياموالنسوية والرياضية 

 (3)جمعية 96.144وصؿ إلى  ـ2012يسمبر د 31المسجمة عمى المستوى الوطني إلى غاية 
طار الحياةوطنية جمعية  61بينيا مف   .تنشط في مجاؿ البيئة وا 

وتعود  (4)الواقعرض أغير أف عدد الجمعيات المسجؿ ال يعكس الممارسة عمى         
والتي اختصرتيا  األسباب الى الصعوبات ونقاط الضعؼ التي تعاني منيا الجمعيات الجزائرية

 إحدى الدراسات المغاربية المقارنة عمى الشكؿ التالي:
 العالقات بيف الجيات الرسمية والجمعيات ليست شفافة بالقدر الكافي.  -1
 كشريؾ. ت كمحور والمؤسسات الرسمية ال تعترؼ فعميا بالجمعيا  -2
 الثقة المطموبة بيف الجمعيات وبيف المؤسسات الرسمية ال تتوفر بما فيو الكفاية.  -3
 .منظمةعالقات العمؿ والشراكة بيف المؤسسات الرسمية والجمعيات ليست   -4
 استفادة الجمعيات مف المساعدات المالية الرسمية ليست شفافة بالقدر الكافي.  -5
عمى مقرات دائمة أو مقرات بيدؼ حصوؿ الجمعيات ال توجد إجراءات واضحة   -6
 المشاريع. إلقامة

 أف حيث الخارجتقييد حرية الجمعيات في الحصوؿ عمى اليبات والمساعدات مف   -7

 حيف في التمويؿ مصادر انعداـ مف تشكوا البيئة ميداف في النشطة الجزائرية الجمعيات مف%33

                                                      
 عمى الموقع: 11/05/2013بتاريخ  ،جريدة النيار الجديد (1)

http://www.aljadid online.com/permalink/20226.html                                                                        
 عبر البيئة مجاؿ منيا و المجاالت مختمؼ في الناشطة المحمية الجمعيات عدد يوضح جدوؿ ،(06) رقـ ممحؽأنظر  ( 2)

 .157ص ،الجزائرية الواليات مختمؼ
  www.waktedjazair.com.                          .     1300، العدد 2013ماي  13بتاريخ  ،جريدة وقت الجزائر (3)
والذي ذكر بأف عدد الجمعيات المسجمة  ـ2008جويمية في مي لوزير الداخمية األسبؽ "يزيد زرىوني" أكد تصريح رس (4)

منيا ال يمتـز بالمتطمب المتعمؽ بتقديـ  %90وأف  ( ال تمارس نشاطا حقيقيا عمى ارض الواقع ـ2008جمعية )سنة  81000
عيات وىو ما اعتبره المحمميف أمر راجع إلى نقص في المنح مف قانوف الجم 18التقارير المالية سنويا التزاما بنص المادة 

الشبكة . أنظر والمصادر وغياب فضاء لمتفاعؿ بيف السمطات والجمعيات بما يسمح بنمو مجتمع مدني حيوي وفعاؿ
 .17"حرية التجمع والتنظيـ في المنطقة االورومتوسطية ، المرجع السابؽ، ص ،اإلنسافاألورومتوسطية لحقوؽ 

http://www.aljadid/
http://www.waktedjazair.com/


 

48 

 

 العمؿ وسائؿ تممؾ ال التي 74% إلى النسبة فعلترت دائمة عمؿ مقرات تممؾ ال منيا 50% أف

  .اآللي باإلعالـ
وحسب نفس الدراسة فاف نقاط الضعؼ ىذه ال تقابميا كثير مف نقاط القوة وقد اكتفت         

 الدراسة بالتذكير أف مف بيف نقاط قوة المجتمع المدني في الجزائر:

  يات وعمى رأس قياداتيا.الدور البارز الذي يحتمو الشباب والمرأة داخؿ الجمع -1
 استمرارية قيـ العمؿ التطوعي بيف أعضاء الجمعيات والمنتسبيف إلييا. -2
الدور الخاص الذي تحتمو الفئات المؤىمة والنخب العممية في قيادة جمعيات المجتمع  -3

  .(1)المدني خاصة تمؾ الميتمة منيا بميداف البيئة والتنمية

 ألف الجمعوية بالظاىرة الحركة ىذه تسمية تجوز ال نوأ مقوؿل "دراس عمر" ويذىب         
 أغمب تعاني إذ ذلؾ عكس يثبت الواقع أف حيف في وناشطة، قوية جمعيات بوجود يوحي ذلؾ

 في أغمبيا تعيش حيث الموسمي، بالطابع يتميز الذي نشاطيا استمرارية عدـ مف الجمعيات
 شير) واالجتماعية الدينية المناسبات في وأ االنتخابية المواعيد في إال تظير وال سبات حالة

 .(إلخ…المدرسي الدخوؿ األعياد، رمضاف،
 دعـ عمى مدتعت حيث واجتماعيا، ماديا ذاتيا إنتاج إعادة عف عجزىاباإلضافة الى        
 .وتوجياتيا ونشاطاتيا مشاريعيا في تتحكـالتي  الممولة ةالجي رىينة يجعميا مام (2)الدولة
 الجمعيات ضعؼ مقابؿ في الترفييية والخدماتية الخيرية الجمعيات سيطرةانب الى ج       

 في يظيروف الذيف الجمعوييف والمسيريف القادة كفاءة عدـ، و جمعيات حماية البيئة مثؿ المطمبية
 .(3)الشفافية وغياب التسيير في عجزا األحياف مف كثير

بديو اإلطار القانوني الذي يحكـ إنشاء إلى أنو وبخالؼ ما يفي األخير تجدر اإلشارة      
الجمعيات وتسيير أنشطتيا مف انفتاح ومرونة فإنو ال يسمح بما يكفي بتنمية مجتمع مدني 
متنوع وفعاؿ ومستقؿ مف شأنو أف يتمتع بثقؿ يوازي ثقؿ الحكومة وأف يكوف مصدرا لألفكار 

 والمبادرات اليادفة إلحداث تغيير بناء.
                                                      

)1( Etude sur le renfoncement du rôle de la société civile Maghrébine dans la mise en œuvre des 

pan et du pasr,p6 ,7 ,vue le26/11/2012 .Sur  http:///www.gm-unccd.org. 
 الجزائر ،28عدد ت،إنسانيا مجمة واألفاؽ، الواقع:الجزائر في الجارية اإلصالحات ظؿ في الجمعوية الظاىرة ،سار د عمر (2)

 .12ص،2005
تـ االطالع   أفضؿ؟ ريتغي نحو آلية أـ المخاطرة مجتمع منزلؽ في خطوة ،الجزائر في الجمعوية الحركة ،نواؿ بوطرفة(  3)

     http://www.aranthropos.com                                                    الموقع عمى 04/06/2012بتاريخ 

http://www.aranthropos.com/
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 المبحث الثالث

 ع البيئة في الجزائر دراسة في التحدياتواق

الوسط الحيوي الذي يعيش فيو أنيا أصبحت قضية البيئة قضية المجتمع سيما و    
اإلنساف فيو يتأثر ويؤثر فيو، وفضال عف مبادرات المجتمع الدولي لحماية البيئة مف خالؿ 

 .ىانسبورغ...(قمة جو  ،االتفاقيات الدولية والمؤتمرات ذات الصمة )مؤتمر ستوكيولـ

داخميا مف خالؿ سف تشريعات  بنييا لتجسيد األبعاد الدوليةتالى الجزائري  مشرععمد ال  
بيئية متنوعة بغرض حماية البيئة مف مختمؼ التحديات التي تواجييا، لكف رغـ ىذه المبادرات 

المواطف وبدأت الدعوة إلى فتح المجاؿ لمشاركة  (1)فالواقع الميداني كشؼ عف عدـ كفايتيا
  .والمجتمع المدني في معالجة المسائؿ المتعمقة بالبيئة

وعميو يستعرض ىذا المبحث إطارا شموليا لمفيـو البيئة وتحديد أنواعيا وكذا التأثيرات 
البيئة )المطمب األوؿ(، باإلضافة بالمختمفة عمييا مف قبؿ الدوؿ الغنية والفقيرة وبداية االىتماـ 

في الجزائر وبياف أىـ التحديات التي تواجييا )المطمب الثاني(، والتطرؽ  إلى دراسة حالة البيئة
إلى إستراتيجية الدولة الجزائرية لحماية البيئة مقاربة قانونية مف خالؿ إجراء قراءة مسحية 
لمختمؼ النصوص القانونية المتعمقة بالبيئة، ثـ إجراء تقييـ ليذه اإلستراتيجية وبياف مدى 

 ب الثالث(.فاعميتيا )المطم

 

 

 

 

 

                                                      
حماية البيئة، الممتقى الوطني  أىداؼحتمية تفعيؿ دور المجتمع المدني في عممية التييئة العمرانية لتحقيؽ  ،عبديش ليمى (1)

 .17، ص 2012مارس  7-6جامعة جيجؿ،  ،كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، "دور المجتمع المدني في حماية البيئة" 
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 المطلب األول
 اإلطار المفـاىيمي للبيئة  

يحاوؿ ىذا المطمب البحث في موضوع البيئة وذلؾ عف طريؽ تحديد مفيوميا وأنواعيا   
وبياف عالقتيا ببعض المفاىيـ األخرى وكذلؾ التأثيرات المختمفة عمييا مف قبؿ الدوؿ الغنية 

 دولي بالمشاكؿ البيئية.والفقيرة عمى حد سواء وبداية االىتماـ ال

 الفرع األوؿ: مفيـو البيئة
  ىا ثـ إلى عالقتيا ببعض المفاىيـيتـ التطرؽ في ىذا الفرع إلى تعريؼ البيئة وعناصر      

 األخرى.

 أوال: تعريؼ البيئة وتحديد عناصرىا.

 تعريؼ البيئة - أ
  تعريؼ البيئة لغة -1

الرجوع: يقاؿ بؤت إليو عدة معاني منيا: لفظ البيئة مشتؽ مف الفعؿ )بوأ( وىي تأخذ         
المنزؿ ، التساوي والتكافؤ: يقاؿ ما بفالف ببواء لفالف أي ما ىو بكؼء لو، أي رجعت إليو

  .(1)الموقع: يقاؿ تبوأ أي حؿ ونزؿ وأقاـأو 
 لو مستقرا اإلنساف يتخذه الذي المكاف عمى مجازا المصطمح ىذا يطمؽ أف يمكف وبالتالي      

 .(2) ومعيشتو منزلو فيو فيتخذ اإلنساف إليو يرجع الذي ضعالمو  أي

 تعريؼ البيئة اصطالحا -2
، ولكنو ـ1858ىنري ثورو"عاـ "العالـ ىو  « Ecologie »أوؿ مف صاغ كممة إيكولوجيا      

لـ يتطرؽ إلى تحديد معناىا وأبعادىا، أما العالـ األلماني المتخصص في عمـ الحياة "أرنست 
                                                      

 .40دار المعارؼ، القاىرة، د س ف، ص  ،3، الطبعة 1الجزء  لساف العرب البف منظور، (1)
 اإلسكندرية الجامعية، الدار األولى، الطبعة المعاصرة، العولمة ظؿ في المستدامة التنمية و البيئة إدارة قاسـ، محمد خالد ( 2)

 .153،154ص ،2007
Environnement : « Ce qui entoure ensemble des éléments naturelles et artificiels qui entourent les hommes, 
une espace animale »,voir Petit Larousse, dictionnaire Français, paris, 1980, P 345. 
Environnement : « Ensemble des conditions naturelles et culturelles qui agissent sur les êtres vivants et les 
activités humaines »,  voir Le Robert, dictionnaire Français, paris, 1991, P 664. 
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        وضع كممة ايكولوجي بدمج كممتيف يونانيتيف )المنزؿ أو المكاف الموجود والعمـ( ىيكؿ" فقد 
الطبيعية المحيطة التي تؤثر  لبر" البيئة عمى أنيا مجموعة العوامؿأويعرؼ الباحث "ريكاردوس 

اف عمى الكائف الحي أو التي تحدد نظاـ حياة مجموعة مف الكائنات الحية المتواجدة في مك
 .(1)وحدة ايكولوجية مترابطة وتؤلؼ
: "المحيط المادي الذي يعيش فيو اإلنساف بما يشمؿ مف ماء وىواء وفضاء البيئة ىي      

 .(2)وتربة وكائنات حية ومنشآت أقاميا إلشباع حاجياتو"
: " األحواؿ الفيزيائية والكيميائية واإلحيائية لإلقميـ الذي يعيش فيو كائف تعرؼ بأنياكما       

 . (3)ي، وتعتبر الكرة األرضية كميا بمثابة البيئة لبنى البشر"ح
 مف كاف سواء المجتمع في وصحتو اإلنساف بحياة يتصؿ الذي الوسط "ىي أيضا البيئةو     
 الذي وىو طبيعي األوؿ عنصريف مف تتكوف البيئة ألف (4)"اإلنساف صنع مف أـ الطبيعة خمؽ
 أيضا البيئة وتعرؼ ،(5)المشيد أو الصناعي ىو الثاني والعنصر ، وجوده في لإلنساف دخؿ ال

  (6)بو ويتأثر فيو ويؤثر الفرد فيو يعيش الذي المحيط بأنيا
 تعريؼ البيئة قانونا -3

ورد تعريؼ البيئة في العديد مف االتفاقيات وفي كثير مف المؤتمرات، كما أدرجت كافة         
ف اختمؼ مف دولة إلى أخرى:الدوؿ مفيـو البيئة في التشريعات البيئي  ة التي أصدرتيا وا 

                                                      
 .96، ص 2007، 5دور الدولة في حماية البيئة، مجمة الباحث، جامعة ورقمة، عدد  ،كماؿ رزيؽ (1)
 .44، ص 2007، سكندريةاإلقانوف حماية البيئة في ضوء الشريعة، دار الجامعة الجديدة،  ،ماجد راغب الحمو (2)
 .29-28، ص 2009منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت،  الطبعة األولى،  حماية البيئة، ،مييخعبد القادر الش (3)
 )مقارنة دراسة( لحمايتيا القانونية والطرؽ البحرية البيئة تموث عف الناشئة المدنية المسؤولية،الحميدي اهلل عبد سعيد محمد (4)

 15 .ص 2008 ،مصر الجديدة، الجامعة دار ،األولى الطبعة

 .105 ص ،2008ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، ،2 ط لقانونى الدولي المعاصر،معجـ في ا ، عمرسعداهلل (5)
 جامعة مجمة ، المسمحة النزاعات أثناء التموث مف البيئة حماية في الدولي الجنائي القانوف دور ، مجيد معيشر رجب عمار (6)

 .349 ص ، 7 ،العدد والسياسية القانونية لمعمـو االنبار
«Environnement  ensembles des éléments naturel ou artificiel qui conditionnent la vie de l'homme »,voir 

Michel Prieur, Droit de l'environnement, 4ème ed, Dalloz, 2001, p 02. 

« L’environnement n’est pas une abstraction mais bien l’espace ou vivent les êtres humains et dont dépendent 
la qualité de leur vie et leur santé, y compris pour les générations à venir »,voir Michel Prieur , droit de 

l’homme à l’environnement et développement durable, faculté de droit et des sciences 

économiques, université de limoges (France) ,p105 . 
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 لنسبة لمقانوف الدوليباتعريؼ البيئة  -3-1

 يشمؿ الذي اإلطار ىي البيئة أف عمى البيئية بالدراسات الميتميف مف كثير اتفؽ لقد        
 عقد حينما االتجاه ىذاـ 1972 ستوكيولـ مؤتمر وتوج باإلنساف، تحيط التي الحياة عناصر
" رصيد  :وعرفيا بأنيا واسعا مفيوما لمبيئة أعطى حيث المتحدة، األمـ مظمة تحت يدبالسو 

 .(1)الموارد المادية واالجتماعية والمناخية في وقت ومكاف ما إلشباع حاجات اإلنساف"

العالـ الطبيعي  بيففقد عرؼ البيئة بأنيا "العالقة القائمة  ـ1975أما مؤتمر بمغراد سنة         
 أزمة فإف لذا ،(2)ع اإلنساف"صنزيائي وبيف العالـ االجتماعي السياسي الذي ىو مف والبيوف
 عمى المستحدث العنصر فطغى العناصر، ىذه بيف التوازف اختؿ عندما بدأت بيئتو مع اإلنساف
 استيعاب عمى قادرا يعد ولـ التعسفية اإلنساف تدخالت مف يعاني أصبح والذي األصمي العنصر
 .(3) أحدثو الذي التموث
أما المؤتمر الدولي لمتربية البيئية الذي عقد في مدينة تبميس بجميورية جورجيا        
عرؼ البيئة بأنيا: "اإلطار الذي يعيش فيو اإلنساف ويحصؿ منو عمى مقومات ف ـ1977سنة

 (4(فيو عالقاتو مع إخوانو مف البشر" حياتو مف غذاء وكساء ودواء ومأوى ويمارس

  بالنسبة لمقانوف الداخمي البيئة تعريؼ -3-2

اختمفت التشريعات الخاصة بحماية البيئة في توسيع بعضيا لمفيوـ البيئة وتضييؽ          
، بالمفيوـ  فبعض المشرعيف ينظروف الى البيئة الجديرة بالحماية البعض األخر لذلؾ المفيـو

 وتعالى والبيئة سبحانو اهلل خمؽ مف ىي التي الطبيعية البيئة مف كال تشمؿ أنيا بمعنى الواسع
 .إيجادىا في اإلنساف إرادة تدخمت التي الصناعية

                                                      
 .12 ص ، 1999 مصر، والتوزيع، لمنشر الفجر دار البيئة، وحماية التموث حجاب، منير محمد ( 1)
 .58مقارنة، عماف، دوف طبعة، دوف سنة نشر، ص راسة د ،جريمة تمويث البيئة ،ابتساـ سعيد ممكاوي (2)
 2008 مصر الكبرى، المحمة القانونية، الكتب دار التموث، وظاىرة لمبيئة الدولي القانوف ،الحافظ عبد محمد رتيب عمرم (3)

 .23 ص
)4  (

Conférence internationale intergouvernmentale sur l’education a l’environnement,Tbilissi 14-

26octobre1977,UNESCO-PNUE,rapport final ,Paris. 
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نو أتعريفا دقيقا لمبيئة غير  (1)83/03رقـ القانوف  لـ يتضمف لممشرع الجزائريبالنسبة        
حدد أىدافو مف خالؿ نص المادة األولى التي جاء فييا: "ييدؼ ىذا القانوف إلى تنفيذ سياسة 

ضفاء القيمة عميياوطني  .ة لحماية البيئة التي ترمي إلى: حماية الموارد الطبيعية وىياكميا وا 
 اتقاء كؿ شكؿ مف أشكاؿ التموث والمضار و مكافحتيا.                                    
 ."نوعيتيا تحسيف إطار المعيشة و                                    

"البيئة  منيا ما يمي: 7فقرة  4فقد جاء في المادة  (2)03/10رقـ انوف أما بموجب الق       
تتكوف مف الموارد الطبيعية الالحيوية والحيوية كاليواء، والجو والماء واألرض والباطف والنبات 
والحيواف، بما في ذلؾ التراث الوراثي، وأشكاؿ التفاعؿ بيف ىذه المواد، وكذا األماكف والمناظر 

 .لطبيعية"والمعالـ ا

لسنة  4المصري رقـ  التشريع نجد الواسع بالمفيوـ أخذت التي العربية التشريعات ومف       
ذي يشمؿ الكائنات عرؼ البيئة بأنيا: "المحيط الحيوي الي( 1/1في شأف البيئة )المادة ـ 1994

 (3)الحية وما يحتويو مف مواد وما يحيط بيا مف ىواء وماء وتربة وما يقيمو اإلنساف مف منشآت"
 .ـ1983 لسنة 91 رقـ التونسي البيئة قانوف في التونسي والتشريع
الذي اقتصر  الميبي التشريع مثؿ الضيؽ بالمفيوـ العربية التشريعات بعض تأخذ بينما       
يفو لمبيئة عمى العناصر الطبيعية فقط دوف إدخاؿ العناصر الصناعية معيا حيث نص في تعر 

بأف البيئة تعني: )المحيط الذي يعيش  األولى مادتو في 2003 لسنة 15 رقـ القانوف خالؿ مف
 السكف أماكف في سواء فيو اإلنساف وجميع الكائنات الحية ويشمؿ اليواء والماء والتربة والغذاء

 .(4)( األخرى األماكف مف غيرىا أو العمؿ أو

 بالمفيوـ يأخذ بينما وبولندا، البرازيؿ نجد البيئة لمفيوـ المضيقة األجنبية التشريعات ومف       
 المشرع ما، أالكندي والتشريع ـ1986لسنة 165 رقـ القانوف في لمبيئة اليوناني التشريع الموسع
ـ 1976جويمية 10 في الصادر القانوف في البيئة لمصطمح الموسع بالمفيـو أخذ فإنو الفرنسي

                                                      
 .6عدد  الجريدة الرسمية، المتعمؽ بحماية البيئة، ـ1983فيفري 5المؤرخ في  83/03القانوف رقـ  (1)
عدد  الجريدة الرسمية ،المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  2003جويمية  19المؤرخ في  03/10القانوف رقـ  (2)

43. 
 .13،ص 2009-2008مصر، ،يئة، مذكرة ماجستير، كمية الحقوؽ، جامعة المنوفية الحماية اإلجرائية لمب ،رائؼ محمد لبيت (3)
   سنة دوف ،مصر ،المنصورة جامعة ،العاـ القانوف في دكتوراه رسالة ،البيئي اإلداري الضبط ،الحبوني يونس منصور سميماف (4)

 .8ص
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 بالمنشآت الخاصـ  1976 جواف 19 في الصادر القانوف في الضيؽ بالمفيوـ أخذ بينما
 تعريؼ يتضمف لـ الفرنسي البيئة ميثاؽ أف ىنا اإلشارة وتجدر (1)البيئة حماية أجؿ مف المصنفة

 .(2)البيئةلمصطمح 
        
زاء ىذا التبا         يف في تحديد التعريؼ القانوني لمبيئة واتجاه المشرع تارة لتبني التعريؼ وا 
وتارة أخرى لتبني التعريؼ الضيؽ يمكف القوؿ أنو مف األجدر تبني المفيوـ الواسع لعدة  الواسع

أف ىناؾ فرؽ بيف مفيـو البيئة والطبيعة لكوف البيئة تضيؼ عناصر جديدة  منيا اعتبارات
أف العناصر الصناعية تعد السبب و  مكوناتيا وىي مف صنع اإلنسافلمطبيعة لـ تكف مف 

 .(3)الرئيسي في المشاكؿ البيئية و يجب مراقبتيا
 
  .وتشمؿ بيئة طبيعية و أخرى مشيدة عناصر )أنواع( البيئة: - ب

ىي جميع العناصر التي تكوف األرض وتأثر فييا، وىي التكويف  البيئة الطبيعية: -1
يو في باطنيا أو عمى سطحيا مف معادف وصخور، ومف مياه الطبيعي لألرض وما تحتو 

 .(4)سطحية أو جوفية وما ينمو فييا مف حياة بشرية وحيوانية ونباتية
وتتكوف مف البنية األساسية المادية التي شيدىا اإلنساف ومف النظـ  البيئة المشيدة: -2

المشيدة مف خالؿ الطريقة  االجتماعية والمؤسسات التي أقاميا، ومف ثـ يمكف النظر إلى البيئة
التي نظمت بيا المجتمعات حياتيا والتي غيرت البيئة الطبيعية لخدمة الحاجيات البشرية وتشمؿ 
البيئة المشيدة استعماالت األراضي لمزراعة والمناطؽ السكنية والتنقيب فييا عف الثروات 

 .(5)المعاىد والطرؽ...الخالطبيعية وكذلؾ المناطؽ الصناعية، كالمراكز التجارية والمدارس و 

 عالقة البيئة ببعض المفاىيـ األخرى -ثانيا

  حقوؽ اإلنسافو البيئة  بيف عالقةال - أ

                                                      
  كمية الحقوؽ رسالة دكتوراة في القانوف العاـ، ي الجزائر،الوسائؿ القانونية اإلدارية لحماية البيئة ف المنعـ، بف أحمد عبد (1)

 .15ص ،ـ2009-2008 الجزائر، جامعة
)2 (

 la Charte de l’environnement de 2004, loi constitutionnelle No 2005-205 du 1’er mars 2005. 
 

 .14ص ،السابؽ عالمرج ،رائؼ محمد لبيت (3)
 .36السابؽ، ص المرجع  ،عبد القادر الشيخمي (4)
 .16، ص ـ2007دار كنوز المعرفة العممية، بيروت،  ، 1ط اإلدارة البيئية، ،فراس أحمد الخرجي (5)



 

55 

 

تمتد جذور العالقة بيف البيئة وحقوؽ اإلنساف إلى اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف         
ف إلى أف حيث أشارت ديباجة اإلعال ـ1948الصادر عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة سنة 

االعتراؼ بالكرامة المتأصمة في جميع األسر البشرية وبحقوؽ متساوية وثابتة ىو أساس الحرية 
ا لجميع أعضاء األسرة البشرية مف كرامة و حقوؽ متساوية مكما أف اإلقرار ب والعدالة والسالـ

 .(1)وثابتة يشكؿ أساس الحرية والعدؿ والسالـ في العالـ...

فقد أكد إعالف  العالمي لحقوؽ اإلنساف ا مع ما جاء في ديباجة اإلعالفوانسجام          
ستوكيولـ عمى العالقة بيف البيئة وحقوؽ اإلنساف عندما نص المبدأ األوؿ منو عمى أف 
"لإلنساف حؽ أساسي في الحرية والمساواة وفي ظروؼ عيش مناسبة تسمح نوعيتيا بالحياة في 

وىو يتحمؿ مسؤولية رسمية تتمثؿ في حماية البيئة والنيوض بيا ظؿ الكرامة وبتحقيؽ الرفاىية، 
 (2)مف أجؿ الجيؿ الحاضر والجيؿ المقبؿ..."

اإلنساف يقع اآلف أكثر في قمب البيئة كما لـ يكف مف "أف  "Michel Prieur"يرى       
تضمف  وآمنةسميمة  بيئةال يكوف إال في إطار  بحقوؽ اإلنساف وعميو فإف التمتع ،(3)"قبؿ

  إطار المنظومة الشاممة لحقوؽ اإلنساف. في األخرى بالحقوؽ التمتع لإلنساف إمكانية

مف المفيد أف نورد في ىذا المقاـ  فانووحقوؽ اإلنساف  حماية البيئةولتوضيح العالقة بيف        
بمناسبة تصدي محكمة العدؿ الدولية لمنزاع بيف سموفاكيا  "Weeramanty"رأي القاضي

الحفاظ عمى البيئة يشكؿ  :حيف قاؿ ،بسبب بناء سد (Gabsikovo-Nagymaros)رالمجو 
ألنو يشكؿ شرطا ضروريا لتحقيؽ الكثير مف  جزء ميـ مف النظرية المعاصرة لحقوؽ اإلنساف،

حقوؽ اإلنساف األخرى ال سيما الحؽ في الحياة وفي الصحة، إنو ليس مف الضروري تناوؿ 
البيئة قد يؤدي إلى اإلضرار بكؿ حقوؽ اإلنساف المعترؼ بيا ذلؾ بالتفصيؿ ألف اإلضرار ب

سواء عف طريؽ اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف أو بواسطة أدوات أخرى لحماية ىذه 
(4)الحقوؽ

 . 

                                                      
 .ـ1948 اإلنسافالعالمي لحقوؽ  اإلعالف (1)
(2 )

بالسويد في في ستوكيولـ المنعقد  مؤتمر األمـ المتحدة المعني بالبيئة البشرية  انًُثثق ػٍ ػالٌ ستىكهىنىاانًثدأ األول يٍ  
 .ـ1972جانفي  16-5الفترة مف 

)3 (
 Michel Prieur et  autres , Technique et droits de l’homme , ouvrage collectif sous la direction  

du B.E.R.D.H, Avril 2010, p206. 
)4  (

 Weixing Wu et autres , Ouvrage Collectif, sous la direction d’Antony chamboreden  " du droit 

de l’environnement au droit à l’environnement" édition l’Harmattan, 2010 (dialogues  Franco-

chinois), p 146. 
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 المستدامة التنميةو  البيئة بيف العالقة-ب
 والتنمية لمبيئة يةالعالم المجنة تقرير خالؿ مف صريح، بشكؿ المستديمة التنمية مفيوـ برز       

  "بعدىا وماـ  2000 لسنة البيئي المنظور"  المتحدة لألمـ العامة الجمعية وقرارـ  1987لسنة
 ريو) والتنمية لمبيئة المتحدة األمـ مؤتمر أثناء رسمي باعتراؼ ذلؾ بعد ليحظى نفس السنة، في

 (.ـ1992جانيرو دي

 والتنمية لمبيئة المتحدة األمـ مؤتمر في الثالث المبدأ ياعرف: المستدامة التنمية تعريؼ  -1
 في الحؽ انجاز ضرورة" :بأنيا المستدامة التنميةـ  1992 عاـ ديجانيرو ريو في انعقد الذي

 والمستقبؿ الحاضر ألجياؿ والبيئية التنموية الحاجات متساوي نمو أعمى تحقؽ بحيث"  التنمية

 تمثؿ أف ينبغي المستدامة التنمية تتحقؽ" لكي أنو إلى المؤتمر اقره الذي الرابع المبدأ وأشار

 .(1)"عنيا بمعزؿ فييا التفكير يمكف وال التنمية عممية مف يتجزأ ال جزءا البيئية الحماية

  :المستدامة التنمية مستويات  -2
 بعض حيث يرى القوية االستدامة األوؿ ىو مستوييف عمى االستدامة مفيوـ ينطوي       

 وىذه اإلنسانية النشاطات ضمف يقع االقتصادية النشاطات مجاؿ أف مستدامةال التنميةب ميفتالمي
 لف االقتصادية النشاطات أف ىي ىذه التضميف عالقة ونتيجة، جيةو البيول الدائرة ضمف األخيرة

 تمدىا التي لبيئةبا اإلضرار تـ إذا الطويؿ المدى عمى متضائؿ بشكؿ ستنمو أنيا كما ،تستمر

 .المجانية يةو الطاق بالموارد
 بشري)الماؿ رأس أشكاؿ مختمؼ بيف اإلحالؿ فكرة ترفض القوية االستدامة فإف وبالتالي       
  .(2)ثابتا الطبيعي الماؿ رأس مف جزء األقؿ عمى بقاء ضرورة ـوتدع ( ..تكنولوجي مالي،

 اتاحتياج ضماف حسبيا يجبة نظري عمى ترتكزالتي  الضعيفة االستدامة الثاني ىوو       

 الماؿ رأس) وىي الحتياجاتيـ، االستجابة عمى الالحقة األجياؿ قدرة تيديد دوف الحالية األجياؿ

 .(3) (المالي أو التكنولوجي الماؿ برأس الزمف بمرور كميا استبدالو يمكف لمفناء القابؿ الطبيعي

                                                      
 التنمية" الدولي العممي المؤتمر ،المستدامة التنمية إلستراتيجية البيئي البعد،ىاجر الرحماني بوزياف و زوليخة سنوسي (1)

 .4ص،2008 أفريؿ 8-7، سطيؼ جامعة ،المتاحة لمموارد االستخدامية ءةالكفا و المستدامة
  )2 .160ص ،شكم ٌىضح االستدايح انقىٌح (10)رقـ ممحؽأنظر  (

(3)
واَظر أٌضا  . 5ص،المرجع السابؽ  ،البعد البيئي إلستراتيجية التنمية المستدامة،ىاجر الرحماني بوزياف و زوليخة سنوسي 

 .160ص ،انضؼٍفح ىضح االستدايحشكم ٌ (11)انًهحق رقى 
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 :التموث والبيئة بيف عالقة ال -جػ

محيط تحت كممة )لوث( أف التموث يعني التمطخ جاء في لساف العرب ال :لغةالتموث         
وفي المعجـ الوسيط  (1)ولوث الماء كدره  ،ولوث ثيابو بالطيف أي لطخيا ،فيقاؿ تموث بالطيف

 .(2)خالطتو مواد غريبة ضارة متموث الماء أو اليواء يعني 
 يستخدـ كما التموث حدوث عمى لمداللة االنجميزية المغة في (Pollution)لفظ يستخدـو         

 والتدنيس الطيارة وعدـ النظافة عدـ عف فيعبر ،التمويث فعؿ عف لمتعبير (Pollute)الفعؿ

ساءة والفساد ، وهو نفس المعنى الذي ٌعرف به المصطلح فً اللغة الفرنسٌة (3)االستعماؿ وا 
(4). 

 المباشر ؼالتصري ذلؾ أنو عمى التموث رؼعفقد  واالصطالحية العممية الناحية مف أما      
 الصادرة والضوضاء والحرارة واألبخرة بالمواد المتمثؿ اإلنساني النشاط نتيجة المباشر غير أو
 بالنتيجة تؤدي والتي البيئة وجودة اإلنساف بصحة مضرة تكوف قد التي واألرض والماء الجو في
مكوف مف  عرؼ أيضا عمى انو وجود مادة أو مواد غريبة في أيو ، (5)البيئة وتمؼ دمار إلى

  .(6)يجعميا غير صالحة لالستعماؿ أو يحد مف استعماليا مكونات البيئة،
وغير الحية  كما يعرؼ التموث بأنو كؿ تغير كمي أو كيفي في مكونات البيئة الحية       

 .(7)يمكف لألنظمة البيئية استيعابو دوف أف يختؿ توازنياال

ذلؾ أف كؿ تموث يمحؽ بالبيئة ينطوي  ،رار بياداخؿ موضوع تموث البيئة مع اإلضتقد ي       
التموث ىو  فمفظ غير أف التفرقة بيف التعبيريف مع ذلؾ تبدو ميمة، بالضرورة عمى اإلضرار بيا

تضر و ومف ثـ فاف ىناؾ الكثير مف الصور التي تمس البيئة  ،أضيؽ نطاقا مف اإلضرار بالبيئة
 .(8)بيا إال أنيا ال تدخؿ في مدلوؿ التموث

                                                      
 (1)

 .408ص،1988،بيروت  ،دار الجبؿ ،المجمد الخامس  ،لساف العرب المحيط ،ابف منظور  
(2 )

 .878 ص،دوف سنة نشر ،3ط ،القاىرة ،مجمع المغة العربية ،المعجـ الوسيط 
)3(

 The collins English Dictionary1 Great Britain, William Callims Son, COLTD, 1986,p 12. 
)4 )  Petit Robert, Socit Du Nouveau Littré (SNL), Paris,  1976,p48. 

(5)
مجمة  ، (2011-2001)البيئة في الجزائر مف منظور اقتصادي في ظؿ اإلطار االستراتيجي العشري ،شراؼ براىيمي  

 .97ص ،2013سُح  ،12ػدد،جامعة ورقمة،الباحث 

6) )
 .12، ص 2003دار الشروؽ لمنشر والتوزيع، األردف،  ،1طالبيئة والمجتمع،  ،ة وعمى فاتح الشوابكةأيمف سميماف المزاىر   

)
..10، ص 2007 ،التاميف ضد أخطار التموث، دار الجامعة الجديدة، بيروت ،رسالف إسماعيؿنبيمة    7 (

 

8))
 .112ص  ،العدد الخامس ،جامعة بسكرة  ،فكرمجمة الم ،المدلوؿ العممي والمفيـو القانوني لمتموث البيئي ،مجاجي منصور 
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 االقتصاد و البيئة بيف العالقة-د

 النظاـ مع االقتصاد تالؤـ عدـ نتاج ىياليـو  البيئة ايتواجي التي الكثيرة المشكالت إف       

 مف األخير النصؼ غضوف في مرات ست اتسع الذي الكوكبي االقتصاد بيف العالقةف البيئي
 البيئة ىعم الضغط ىذا داعياتوت الضغط مف تعاني عالقة البيئي النظاـ بيفو  العشريف القرف

 درجات وارتفاع الكربوف أكسيد ثاني مستويات وارتفاع الصحاري واتساع الغابات تقمص ىي

 .ذلؾ ىإل وما الجميد وذوباف  الحرارة

 قتصري أف يجب الو  متفاقـ  سوء عالقة ىي بؿ فحسب ضغط عالقة العالقة ىذه وليست       

 النامية الدوؿ وكذا الصناعي النمو ذات الدوؿ ىعم البد بؿ أألسو ا نحو السير إيقاؼ ىعم األمر

 اقتصاد ىإل أي ،(1)لألرض البيئي النظاـ مع متالئـ اقتصاد ىإل وتحويمو اقتصادىا بناء تعيد أف

 والحث البيئي الوعي نشر ذلؾ سبيؿ في آخذا لمخطر المستقبؿ يعرض أف دوف مف التقدـ يعزز

تباع انتياج ىعم    .(2)األزرؽ الكوكب عمى القضاء خطر تفادي ؿأج مف ددةمح سموكيات وا 

 بحمايتياالفرع الثاني: المشاكؿ البيئية وبداية االىتماـ 

 الناجمة كتمؾ ابي االىتماـ يجب التي البيئية بالتيديدات الشاممة البيئية المشاكؿ تتعمؽ        
غـ ما وصمت إليو مف تقدـ التي تتعرض ليا البيئة مف قبؿ الدوؿ الغنية ر  االعتداءات عف

األساليب والتقنية العممية عممي وتكنولوجي أو مف قبؿ الدوؿ الفقيرة وما تفتقر إليو مف 
ولذلؾ وجب تكاتؼ جيود الجميع مف أجؿ حماية واإلمكانيات المادية إليقاؼ التدىور البيئي، 

 .البيئة و المحافظة عمييا

 يئةأوال: تأثير الدوؿ الغنية والفقيرة في الب

زيادة وؿ الغنية في مشاكؿ بيئية كبيرة فساىـ التقدـ الصناعي الذي وصمت إليو الد        
استيالؾ الفحـ أدى إلى زيادة التموث الجوي بالكبريت مما سبب ىطوؿ األمطار الحمضية التي 
ألحقت الدمار بالغابات، إضافة إلى انبعاث الكربوف ومشتقاتو مما تسبب في شحف الجو 

                                                      
أنظر الممحؽ رقـ . 12ص،2009أوت-مرجعي دليؿ-المستدامة لمتنمية متكاممة سياسة إعداد ،لمبيئة المتحدة األمـ برنامج(1)
 .160ص ،شكؿ يوضح تكامؿ األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية (12)
 .10 ص،السابؽ المرجع ،المستدامة التنمية إلستراتيجية البيئي دالبع ،ىاجر الرحماني بوزياف و زوليخة سنوسي (2)
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ت أدت إلى كثير مف األمراض، كما ساىمت في انبعاث الغازات الدفيئة مما أثر عمى بجسيما
ذوباف الجميد وما يصاحبو الذي تسبب بدوره في  طبقة األوزوف وتسبب في االحتباس الحراري

مف كوارث طبيعية، كما أدى تصنيع المواد البترولية إلى ظيور مواد مموثة صعبة التحمؿ 
سباؽ امتالؾ األسمحة النووية التي باإلضافة الى  التي تموث المياه والتربةكالمطاط، والمبيدات 

زاؿ العالـ يذكر حادثة ىيروشيما وناجازاكي في زماف أو مكاف معيف، وال  ال ينحصر أثرىا
لماضي بؿ أجياؿ الحاضر ليس فقط أجياؿ ا وغيرىا مف األحداث المؤسفة التي يدفع ثمنيا

 .(1)والمستقبؿ
يكؼ ما تعرضت لو البيئة نتيجة لتأثير الدوؿ الغنية، بؿ ساىمت الدوؿ الفقيرة في  لـ        

زيادة قطع األشجار لتحؿ محميا زراعة المحاصيؿ التي أخذت في التناقص مف خالؿ الخراب 
يف في انجراؼ بسبب زيادة السكاف وانعداـ األساليب الحديثة لمزراعة مما تسبب عمى مر السن

  .(2)ؿ وراثية قيمة بسبب الرعي الجائرانحسار الغطاء النباتي وفقداف أصو ماؿ و التربة وزحؼ الر 

 ثانيا: بداية االىتماـ الدولي بقضايا البيئة

نتيجة ليذه التأثيرات أصبح العالـ يواجو موقفا صعبا لـ يسبؽ لو مواجيتو، حيث تعاني   
أصبحت مشاكؿ البيئة تكتسي البيئة مف التدىور بفعؿ النشاطات اإلنسانية المتعاظمة، لذا 

أىمية كبيرة عمى كافة المستويات، وبالتالي انشغمت بيا جميع الدوؿ وانعقدت مف أجميا العديد 
 مف المؤتمرات الدولية سعت الدوؿ مف خالليا جاىدة لحماية البيئة يمكف تمخيصيا في:

 مؤتمر األمـ المتحدة المعنى بالبيئة البشرية - أ
مـ المتحدة المعني بالبيئة البشرية في ستوكيولـ بالسويد في الفترة مف انعقد مؤتمر األ        

، واتخذ ثالث مجموعات رئيسية مف القرارات تمثؿ أوليا في إعالف ـ1972جانفي  5-16
توصية مقدمة  109ستوكيولـ، وكاف القرار الثاني ىو خطة عمؿ ستوكيولـ التي تتألؼ مف 

التدابير الدولية ضد التدىور البيئي، وتمثمت المجموعة  إلى الحكومات والمنظمات الدولية حوؿ
الثالثة مف القرارات في خمسة قرارات تدعو إلى فرض حظر عمى اختبار األسمحة النووية 
وتأسيس بنؾ معمومات دولي حوؿ البيانات البيئية وتناوؿ اإلجراءات ذات الصمة بالتنمية 

                                                      
 30البيئة، مجمة العمـو والتقنية، مدينة الممؾ عبد العزيز لمعمـو والتقنية السعودية، السنة الثانية، العدد ،يوسؼ حسف يوسؼ (1)

 .8، ص 1994 سبتمبر
 .9، ص نفسويوسؼ حسف يوسؼ، المرجع  (2)
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نشاء صندوؽ لمبيئة وتأسيس برنامج  األمـ المتحدة لمبيئة باعتباره محور لمتعاوف البيئي والبيئة، وا 
براـ المعاىدات  .(1)العالمي وا 

 المجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية - ب
 بالبيئة المعنية العالمية المجنة المتحدة لألمـ العامة الجمعية أنشأت ،ـ 1983عاـ في       

 المجنة ىذه أنشئت وقد ليا رئيساً  "روندالندب ىارلـ جرو" جيالنرو  وزراء ةرئيس وعينت والتنمية،

 .منيا أي لرقابة تخضع ال ولكنيا المتحدة، األمـ ومنظومة بالحكومات ترتبط مستقمة ييئةك
في  ريالتقر  ساىـ وقد بروندالند ريبتقر  عرؼ راً يتقر  المجنة نشرتـ 1987سمبريد وفي       
 سياؽ في ةياالقتصاد التنمية أنشطة إلى والنظر المستدامة، التنمية ىو ديجد مصطمح نشر

 .(2)والتنمية البيئة مسألة لتناوؿ المتحدة لألمـ ثاف رمؤتم عقد إلى ريالتقر  دعا ماك البيئية تبعاتيا

 مؤتمر األمـ المتحدة المعني بالبيئة والتنمية -جػ
ض في انعقد مؤتمر األمـ المتحدة المعني بالبيئة والتنمية المعروؼ أيضا باسـ قمة األر  

رئيس  100بالبرازيؿ وحضره أكثر مف  "ريودي جانيرو"، في ـ1992جانفي  14-3الفترة مف 
 .ألؼ مشارؾ 17دولة ونحو 178دولة وحكومة وممثميف مف 

تمثمت المخرجات الرئيسية لمؤتمر األمـ المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، في إعالف ريو  
فصال( وبياف  40)برنامج عمؿ يتألؼ مف  21ف بشأف البيئة والتنمية، وجدوؿ أعماؿ القر 

لمناخ الغابات، وتـ أيضا فتح الباب لمتوقيع عمى اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية بشأف تغير ا
 .واتفاقية التنوع البيولوجي

ودعا جدوؿ أعماؿ القرف الحادي والعشريف إلى إنشاء لجنة التنمية المستدامة لضماف  
األمـ المتحدة المعني بالبيئة والتنمية وتعزيز التعاوف الدولي ودراسة  رالمتابعة الفعالة لمؤتم

مدى التقدـ في تنفيذ جدوؿ أعماؿ القرف الحادي والعشريف عمى المستويات المحمية واإلقميمية 
 .(3)والدولية

                                                      
، تـ 3، ص 2011 أكتوبر 19، 8، العدد 27، المجمد األرضنشره مفاوضات مف اجؿ  ،ولي لمتنمية المستدامةالمعيد الد (1)

 /                                                                   3/06/2012http://iisd.ca/uncs/prepاإلطالع عمى الموقع بتاريخ 
)2  ( Rapport Brundtland « Notre avenir à tous », rapport de la commission mondial sur 

l’environnement et développement de l’ONU, présidée par Harlem Brundtland, 1987. 
 .3،ص ـ 2008جنييؼ، اإلستعراض اإلداري لإلدارة البيئة في منظومة األمـ المتحدة، األمـ المتحدة ، ،تادانوري اينوماتا ( 3)
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 مؤتمر القمة العالمي لمتنمية المستدامة - خ
جوىانسبورغ بجنوب إفريقيا، وتمثؿ  في ـ2002سبتمبر  4-أوت 26انعقد في الفترة مف        

في إجراء مراجعة عمى مدار عشر سنوات لمؤتمر األمـ المتحدة المعني المؤتمر اليدؼ مف 
  .جؿ تعزيز االلتزاـ العالمي بالتنمية المستدامةأبالبيئة والتنمية عمى مستوى مؤتمر القمة مف 

 مف 191ألؼ مشارؾ مف  21مف  جمع مؤتمر القمة العالمي لمتنمية المستدامة أكثر       
الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص  بيف

والمجتمع المدني، والمؤسسات األكاديمية والمجتمع العممي، وقد تفاوض مؤتمر القمة العالمي 
عأو  لمتنمية المستدامة الف جوىانسبورغ بشأف قر وثيقتيف رئيستيف: خطة جوىانسبورغ لمتنفيذ، وا 
 .(1)التنمية المستدامة

نفيذ االلتزامات المتفؽ عمييا في يتـ تصميـ خطة جوىانسبورغ لمتنفيذ كإطار عمؿ لت       
األساس بمؤتمر األمـ المتحدة المعني بالبيئة والتنمية وتتضمف فصوال حوؿ: القضاء عمى 

ة، والصحة والدوؿ الجزرية الصغيرة النامية الفقر، واالستيالؾ واإلنتاج وقاعدة الموارد الطبيعي
فريقيا، والمبادرات   .التنفيذ واإلطار المؤسسي اإلقميمية األخرى، وسبؿ وا 

 نيويحدد إعالف جوىانسبورغ المسار الذي يتـ اتخاذه مف مؤتمر األمـ المتحدة المع      
ي الضوء عمى التحديات ويعرب بالبيئة والتنمية إلى مؤتمر القمة العالمي لمتنمية المستدامة ويمق

عف االلتزاـ بالتنمية المستدامة ويؤكد عمى أىمية تعددية األطراؼ ويؤكد عمى الحاجة إلى 
 .(2)التنفيذ

 في اإلسالـ البيئة حماية: الثاث
 مباشر وغير مباشر بشكؿ تعكس التي األحكاـ مف العديد عمى اإلسالمية الشريعة اشتممت       
  : الدالالت ىذه بيف ومف المختمفة ئة بمكوناتياحماية البي دالالت

فسادىا استنزافيا دوف والحيمولة الموارد عمى المحافظة ضرورة - أ  ديني واجبىو  :وا 
 .(3)"إصالحيا بعد األرض في تفسدوا ال و" :تعالى لقولو مصداقا

                                                      
 المتحدة األمـ 2002 سبتمبر4 – أوت 27 أفريقيا، جنوب جوىانسبرغ، المستدامة لمتنمية العالمي القمة مؤتمر رتقري (1)
،2002 نيويورؾ. A/CONF.199/20*. 

 .4المرجع السابؽ، ص ،األرضنشره مفاوضات مف اجؿ  ،المعيد الدولي لمتنمية المستدامة (2)
 .األعراؼ سورة مف 55 اآلية (3)
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  .(1)"المفسدين يحب ال اهلل إن األرض في الفساد تبغ ال و" :تعالى وقولو
سمـ أنو قاؿ:) اذا قامت ذي روي عف النبي صمى اهلل عميو و ال الشريؼ الحديثفي و        

يغرسيا فميغرسيا ( وفي ذلؾ تشجيع فاف استطاع أال تقـو حتى  الساعة وفي يد أحدكـ فسيمة
 .(2)عمى عممية التشجير التي تساىـ في حماية البيئة و المحافظة عمييا مف التموث

 والثروات الموارد استيالؾ ترشيد يعد :وعقالنية برشد واستغالليا الموارد إدارة - ب
 بيذه اإلسالـ وقد اىتـ عمييا، والمحافظة لحماية البيئة األساسية اآلليات إحدى الطبيعية
 .تفريط والإفراط  فال الحياة شؤوف في كافة االعتداؿ عمى األفراد فحث   القضية،

 حيث المؤمنيف صفات مف واالستيالؾ فاؽاإلن في الترشيد قضية وجؿ عز اهلل جعؿ وقد       
 :تعالى قولو وكذلؾ ،(3) "قواما ذلك بين وكان يقتروا لم و يسرفوا لم أنفقوا إذا الذين و" :قاؿ
 .(4) "محسورا ملوما فتقعد البسط   كل تبسطيا ال و عنقك إلى مغلولة يدك تجعل ال و"

في  والعدالة المساواة إقرار يعد :والمساواة العدالة أسس وفؽ الموارد استغالؿ - ت
 يقوؿ اإلطار ىذا في الشريعة اإلسالمية و تستيدفيا التي األمور مف استغالؿ الموارد الطبيعية 

 يحب ال وإن تسرفوا ال و حصاده يوم حقو آتوا و أثمر إذا ثمره من كلوا :"وجؿ عز المولى
 .(6)"تبذيرا تبذر ال و السبيل ابن و حقو القربى ذا آتي و" : أيضا ويقوؿ (5) "المسرفين

 
 

 المطلب الثاني
 حالة البيئة في الجزائر وأىم تحدياتيا  

الجزائر كغيرىا مف الدوؿ النامية تعاني مف مشكالت عديدة )اجتماعية، اقتصادية...(   
 أثرت سمبا عمى حالة البيئة التي باتت تواجو تحديات كبيرة كالتموث، والتصحر، وفقداف التنوع 

 الخ.ر المناخ، انتشار النفايات، النمو الديمغرافي، والفقر...البيولوجي، تغي
                                                      

(1
 

 .القصص سورة مف 76 اآلية (
 .506ص ،2003 ،1ط ، القاىرة ،مكتبة الصفا ،تحقيؽ محمود بف الجميؿ ،صحيح البخاري ،االماـ البخاري  (2)
 .الفرقاف سورة مف  66 اآلية (3)
 .راءاإلس سورة مف 28 اآلية (4)
 . األنعاـ سورة مف 140 اآلية (5)
 .ءرااإلس سورة مف 25 اآلية ( 6)
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وىو ما سيتـ تناولو في ىذا المطمب مف خالؿ محاولة التمييز بيف التحديات الطبيعية   
والتحديات البشرية والتحديات االقتصادية رغـ صعوبة الفصؿ المطمؽ بينيا نظرا لطبيعة ىذه 

 اخؿ فيما بينيا.التحديات التي تتسـ بالتعقيد والتد

 الفرع األوؿ: التحديات الطبيعية

 التصحرأوالػػ  
أكثر مف تسعة مالييف ىكتار مف األراضي الزراعية في الجزائر ىي عرضة لمتصحر         

الجزئي أو شبو الكامؿ، وتعزى ىذه التيديدات في المقاـ األوؿ إلى االنتقاؿ مف األنماط التقميدية 
ة إلى األنظمة الحديثة وقد كانت موجات الجفاؼ الشديد عمى سبيؿ لزراعالتربية الماشية و 

 ، رغـالمثاؿ تقتؿ أعداد كبيرة مف الماشية في الماضي فتخفؼ الضغط عمى المراعي المتوفرة
أف عمميات استصالح األراضي قد أجريت لمتعويض عف مضار ىذا االنتقاؿ غير أنيا 

 .ربة فييا أكثر عمقا ورطوبةاقتصرت عؿ المناطؽ المنخفضة التي كانت الت

فرض عمى البيئة ضغوط ىائمة  الذيالنمو السكاني السريع  وتعود أسباب التصحر إلى      
وفي الوقت نفسو زادت معدالت الزحؼ الحضري المتصاعدة مف  ،جراء ارتفاع عدد السكاف

 .(1)لمتطمباتلى التوسع في األراضي المعدة لتمبية ىذه ااالطمب عمى المحـو ما أدى بدوره 
المحاريث القرصية المستخدمة  منيااستخداـ األساليب والمعدات الزراعية غير المناسبة       

تجعؿ األرض فريسة سيمة لمتآكؿ جراء الرياح بسبب الطريقة التي  التيفي استصالح األراضي 
 تفتت بيا سطح التربة.

داد المواشي التي تتـ عمى حساب تخفيؼ الضغوط عمى المراعي لزيادة أع استحالة كذلؾ      
 .(2)الغطاء النباتيتجدد 

 المناخ تغير ثانيا ػػ
مع نياية القرف يتوقع أف تشيد منطقة شماؿ إفريقيا ارتفاعا في متوسط الحرارة يتراوح ما       
 .في كمية األمطار %20درجات مؤوية، وانخفاضا بنسبة  5-3بيف 

                                                      
 اإلقميمي، المكتب  "في البالد العربية اإلنسافتحديات أمف  "العربية اإلنسانيةتقرير التنمية  المتحدة اإلنمائي ، برنامج األمـ( 1)

 .42، ص 2009لمدوؿ العربية، عاـ 
التصحر، ويتوقع أف تتضاعؼ معدالت الخسارة مرتيف أو  ىكتار سنويا بسبب  7.000نتيجة ليذه األوضاع تخسر الجزائر  (2)

 . ات إذا لـ تتخذ إجراءات عالجية عاجمةثالث مر 
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ألمطار يتوقع أف تنخفض نسبة المياه السطحية وبسبب انخفاض كمية أو نسبة ا        
 ـ2050في معظـ بمداف شماؿ إفريقيا بما فييا الجزائر بحموؿ عاـ %30و 20الجارية ما بيف

ع مستوى سطح البحر ارتفوا ارتفاع نسبة التغيرية في الحرارة الفصمية نتج عنويوىو ما س
مما ينذر بحدوث فيضانات في بحموؿ نياية القرف متر  1ى سـ إل 30األبيض المتوسط مف 

 .(1)المناطؽ الساحمية

 ندرة المياه ػػثالثا
ذا ما اعتبرنا ب         ف الماء عنصر نادر وضروري لمحياة أتعيش الجزائر أزمة مياه حادة، وا 

ومحدد لمتطور االقتصادي واالجتماعي فانو سيصبح في المستقبؿ مشكؿ يتحكـ في االستقرار 
 .سد مختمؼ حاجات الفرد مف ىاتو المادة الضرورية لحياتو جؿأداخؿ المجتمعات مف 

المناخ الجاؼ وشبو  في منطقة يسودىا تقعوتعود أسباب ندرة المياه إلى كوف الجزائر        
فالمخزوف المائي في الجزائر  باإلضافة الى التوزيع بطريقة غير عادلة لمموارد المائية (2)الجاؼ

مف المياه السطحية  3ـ/مميار 12.4سنويا منيا 3ـ /مميار 19.2يتوزع عمى النحو التالي: 
سنويا ىي نصيب المناطؽ الصحراوية والتي 3ـ /مميارات 5مف المياه الجوفية، و 3ـ/مميار 1.8و

وقد ازداد الوضع سوءا خاصة خالؿ العقديف  تحتوي عمى المياه الجوفية غير قابمة لمتجدد،
 .(3)وزيادة النمو السكانياألخيريف بسبب التموث وسوء التسيير، 

 فقداف التنوع البيولوجي -رابعا
التنوع البيولوجي ىو مجموع الجسيمات الحية مف حيواف ونبات مع دعيمتيا الوراثية         

واألنظمة البيئية التي تتطور فييا، والتنوع البيولوجي أساسي لممساعدة عمى التكيؼ في التغيرات 

                                                      
 اإلنسانيةرسـ خارطة تيديدات تغير المناخ وتأثيرات التنمية اإلنسانية في البمداف العربية، تقرير التنمية ،بمقيس عثماف العشا (1)

 .18، ص 2010، والمكتب اإلقميمي لمدوؿ العربية، UNDPالمتحدة اإلنمائي  األمـالعربية سمسمة أوراؽ بحثية، برنامج 
جامعة قاصدي مرباح، ورقمة  ،بالعامؿ البيئي، مجمة الباحث األخذتسيير الموارد المائية مع  ،حمزة بف قرينة، محسف زبيدة (2)

 .69، ص 2007، 5عدد 
متر  600في المقابؿ يحصؿ الفرد سنويا عمى حوالي ، مميار متر مكعب في السنة  19المخزوف المائي في الجزائر يقدر بػ  (3)

مكعب، ومف خالؿ ىذه المعطيات يتضح بأف الجزائر تصنؼ ضمف الدوؿ الفقيرة مف الموارد المائية، إذا عرفنا بأف البنؾ 
عاـ  3ـ1500لمفرد سنويا، وقد كانت حصة الفرد السنوية في الجزائر تقدر بػ  3ـ1000الدولي أقر حد الندرة العالمي عند عتبة 

إدارة المياه في الجزائر، مجمة  إستراتيجيةنور الديف حاروش، أنظر  لمفرد في السنة. 3ـ500ـ إلى 1999ـ، لتتراجع عاـ 1962
 .60، ص 2012السياسة والقانوف، جامعة بشار، العدد السابع، 
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الغابات  ثري في الجزائر، إال أنو متقيقر ففي الجزء الشمالي نجدإال أنو رغـ كوف ىذا التنوع 
المتوسطية وفي اليضاب الحمفاء والعرعار، أما الصحراء فيي قاحمة في مجمميا تقريبا، وكؿ 

 .(1)منطقة تحوي حيواناتيا وكائناتيا البرية والبحرية

نية والمحميات الطبيعية ولحماية ىذا التنوع تبنت الدولة الجزائرية سياسة الحظائر الوط  
، كما ىكتار( 56.565.361مف اإلقميـ الجزائري أي ما يعادؿ ) %23.80التي تغطي حوالي 

تعد الجزائر فضاء لمعديد مف التنوعات الوراثية ألنواع مزروعة أو طوعية، إال أنيا اليـو تعاني 
فة إلى الحرائؽ التي مف عدة مشاكؿ كاإلفراط في الرعي الذي ييدد بعضيا باالنقراض، باإلضا

 .(2)تقضي عمى مساحات ىائمة مف الغابات

 الفرع الثاني: التحديات البشرية

 النمو الديمغرافي -أوال
تعد الجزائر مف أكثر الدوؿ إسياما في الزيادة السكانية في العالـ العربي حيث احتمت        

وتشير المراجعة  (3)لسودافالمرتبة الرابعة بعد كؿ مف مصر، المممكة العربية السعودية وا
 ـ2020لتوقعات األمـ المتحدة إلى تزايد عدد سكاف الجزائر بحموؿ عاـ  ـ2002السنوية لمعاـ 

 .(4)مميونا 40.5ف إلى حيث يتوقع أف يصؿ عدد السكا

تتركز النسبة األكبر مف السكاف في المدف حيث يتوقع برنامج األمـ المتحدة لمبيئة ضمف        
ات البيئة العالمية أف تستمر أوضاع دوؿ الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا في التدىور سمسمة توقع

كما سيزداد تموث اليواء مف وسائؿ  %50حيث يتوقع أف يزداد التموث الصناعي بأكثر مف 

                                                      
، ص 2006، 29، جامعة سطيؼ السنة الرابعة، العدد اإلنسانيةتجربة الجزائر في حماية البيئة، مجمة العمـو  ،سياـ بمقرمي (1)

3. 
(2) 

ئر انىطٍُح وانًساحح انغاتٍح انًهدرج تسثة انحرائق اٌىضحاٌ ػهى انتىانً قائًح انحظ ،(8و) (7أَظر انًهحق رقى)

 .159-158ص
ـ 2000-ـ1980( أي أف الزيادة السنوية خالؿ الفترة مف %10.6مميونا ) 2000 30.2بمغ عدد سكاف الجزائر عاـ (3)

تقرير السكاف والتنمية "النافذة الديمقراطية فرصة لمتنمية في  ،ادية واالجتماعية لغربي آسياالمجنة االقتص أنظر .%9.8قدرت بػ 
 .16ص -15، ص 2005، 2البالد العربية"، مطبوعات األمـ المتحدة، نيويورؾ العدد 

متنمية في البالد تقرير السكاف والتنمية "النافذة الديمقراطية فرصة ل ،المجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا(4)
 .21، صنفسو المرجعالعربية"،
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ما لـ تتخذ إجراءات استبداؿ تقنية المحركات البالية، وسوؼ تزداد أزمة  %60النقؿ بأكثر مف 
 .(1)مف المرجح أف يتجاوز الطمب إمدادات المياه العذبة المتجددة المتاحة المياه حدة، إذ 

 تموث اليواء -ثانيا

ف تدىور حالة اليواء في الجزائر وما يترتب عميو ذلؾ مف اثر سمبي عمى السكاف إ       
والبيئة يعتبر مف المسببات الرئيسية لو حركة المرور التي تعرفيا المدف الكبرى )الجزائر 

ىراف، قسنطينة وعنابة( نتيجة التزايد المستمر لعدد المركبات التي بمغت أربعة مالييف مركبة و و 
( يستخدـ الديزؿ، عالوة عمى ذلؾ فإف عدد كبير مف ىذه المركبات قديـ ورغـ 1/3ثمثيا )

 المراقبة التقنية لممركبات إلى أنيا تحتاج إلى وقت طويؿ لتظير نتائجيا.إدخاؿ خدمة 
كما باعتبار الجزائر دولة نفطية،  تموث اليواء بسبب احتراؽ الغاز الطبيعي ضافة الىباإل      

 ال تخضع لممراقبة وتستعمؿ مواد تحتوي تعتبر الوحدات الصناعية مصادر ثابتة لمتموث ألنيا
عمى نسب عالية مف الكبريت )الوقود والفحـ( باإلضافة إلى قطاع المناجـ ومقالع الحجارة التي 

 .(2)جزء مف مسؤولية الغازات واألغبرة المنبعثة  تتحمؿ

 تموث الساحؿ -ثالثا
مف عدد  %45( وىـ يمثموف ـ1998مميوف نسمة ) 12.5حوالي  يقطف ساحؿ الجزائر      

سكاف الدولة وخالؿ أشير الصيؼ يزداد عدد السكاف الدائميف بسبب السياحة، وتعتبر الجزائر 
  .ت ومستغانـ، آرزيو، بجاية وسكيكدة أىـ المدف الساحميةالعاصمة، ووىراف وعنابة والغزوا

مياه الصرؼ الصحي غير المعالجة مف االستخداـ مثؿ أسباب تموث الساحؿ في وتت     
يعتبر مف القضايا  الذي الحضري والصناعي، ومصاقؿ ىيدوكربوف البتروؿ، وتآكؿ السواحؿ

تراجع وىي تفقد الرمؿ بمعدؿ في ئرية مف السواحؿ الرممية الجزا %85المحورية حيث تعتبر 
 .(3)متر سنويا 10.4و 0.30اوح بيف يتر 

                                                      
   www.ausde.org 28/12/2012البيئة والتنمية المستدامة، تـ االطالع بتاريخ  ،االتحاد العربي لمتنمية المستدامة والبيئة (1)
امية النفطية بيف المسؤولية االجتماعية والمسؤولية التنموية" "في ظؿ التحديات البيئية، الدوؿ الن،غربي ىشاـ، محمد مدحي (2)

 .7ص -6والمسؤولية االجتماعية"، جامعة بشار، ص  األعماؿمداخمة في الممتقى الدولي الثالث حوؿ "منظمات 
وكالة البيئة  ،4ر رقـ تقري المتوسط ، األبيضفي منطقة البحر  األولوية،  القضايا البيئية ذات األوروبيةتقرير وكالة البيئة  (3)

 .29، ص 2006،  اإلنمائيالمتحدة  األمـ( كوبنياغف، برنامج EEA) األوروبية

http://www.ausde.org/
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يمر أكثر مف  حيثكذلؾ فاف تموث الساحؿ يرجع إلى مرور خطوط نقؿ البتروؿ البحرية       
مميوف طف بتروؿ عبر محطات البتروؿ الموجودة في أىـ الموانئ الجزائرية )آرزيو، بجاية  50

 10.000البحر )ي إلى خسائر كبيرة بسبب فقداف كميات مف النفط في وسكيكدة( وىو ما يؤد
 .(1)طف/عاـ(

 إدارة النفايات الصمبة -رابعا
مشكمة إدارة النفايات الصمبة مف أىـ التحديات التي تواجو البيئة في الجزائر، حيث  تعد       

قتصادية، ومؤخرا عمى يتواصؿ األثر السمبي لمنفايات عمى الصحة العامة والبيئة والتنمية اال
لى غاية  التغيرات المناخية المستجدة، منتصؼ التسعينات مف القرف الماضي لـ تكف إدارة وا 

مف مناطؽ  ازالتيااد يجب و ممجرد النفايات الصمبة قضية ممحة في الجزائر وكانت تعتبر 
 .التفاعؿ العاـ

نسب عدد السكاف وارتفاع ولكف مع التراكـ السريع لكميات النفايات بسبب تزايد        
، بدأت العواقب البيئية تطفو عمى السطح وتشد اىتماـ الييئات المعنية مما أدى إلى االستيالؾ

باالنتقاؿ مف مقاربة النظافة إلى  ،إصالحات سياسية مف اجؿ نظاـ متطور إلدارة النفايات
  .(2)مقاربة بيئية

في الجزائر نتيجة تصاعد نسبة التمدف وتزايد  ومف المتوقع أف ترتفع نسبة إنتاج النفايات      
(3)مميوف طف في السنة 15معدؿ  ـ2025عدد السكاف لتبمغ كمية النفايات سنة 

. 

 الفرع الثالث: التحديات االقتصادية

 الفقر -أوال
يعتبر الفقر مف أىـ التحديات االقتصادية التي تيدد البيئة في الجزائر فقد ساىـ تنفيذ        

إلى تفاقـ ظاىرة  ،ات االقتصادية في الثمانينات وبرنامج التعديؿ الييكمي في التسعيناتاإلصالح
الفقر وتدىور األوضاع االجتماعية والصحية لمفئات الضعيفة في ظؿ التحوؿ مف نظاـ 

                                                      
 .27، ص السابؽالمرجع  ، األوروبيةتقرير وكالة البيئة  (1)
يات لتبادؿ المعمومات والخبرات في مجاؿ إدارة النفايات في دوؿ المشرؽ والمغرب "سويب نت": التحد اإلقميميةالشبكة  (2)

 .11، ص 2010موحد، تونس، جانفي  إقميميوالفرص في مجاؿ إدارة النفايات الصمبة في منطقة المشرؽ والمغرب، تقرير 
 .159ص ،يوضح وضعية إدارة النفايات الصمبة في الجزائر جدوؿ( 09رقـ )ممحؽ أنظر  
توقع ارتفاع نسبة إنتاج النفايات في  يوضح شكؿ( 13رقـ ) أيضا ممحؽ أنظر .12شبكة "سويب نت"، المرجع نفسو، ص  (3)

 .161ص،الجزائر



 

68 

 

اشتراكي إلى نظاـ اقتصادي تحكمو قواعد السوؽ ويضبطو قانوف المنافسة ومع وجود  اقتصادي
 .أثر سمبا عمى مستوى معيشة المواطنيفجياز إنتاج ضعيؼ 

 15نسبة األمية بيف الكبار )أكثر مف  وتشخيص واقع الفقر في الجزائر يشير إلى أف      
نتيجة الدعـ المدرسي لألطفاؿ  2005سنة  %23.7إلى  1998سنة  %34.5انتقؿ مف  سنة(

لى وتنفيذ برامج محو األمية شكؿ كبير في األوساط مراض المعدية وانتشارىا بألتفشي ا، وا 
 .(1)ت بسبب نقص المياه الصالحة لمشربالشعبية خاصة وباء التيفوئيد ومرض حمى المستنقعا

 إىماؿ قضايا البيئة في البرامج التنموية -ثانيا

لى غاية الثمانينات اىتمت الدولة الجزائرية بالتنمية االقتصادية إال أنيا         منذ االستقالؿ وا 
البيئة ضمف المخططات التنموية، حيث أىممت االعتبارات البيئية مما أدى إلى لـ تدرج قضايا 

 تفاقـ التموث الصناعي وتدىور اإلطار المعيشي لألفراد.

 قياـ صناعة تعتمد عمى االستيالؾ المكثؼ لمطاقة -ثالثا

تمد تممؾ الجزائر ثروة نفطية وغاز طبيعي ىاـ، مما يؤثر عمى النمط الصناعي الذي يع       
عمى االستيالؾ المكثؼ لمطاقة مثؿ قطاع الحديد والصمب وقطاع البتروكيمياء، وترتب عمى 
ذلؾ تموث اليواء نظرا النبعاث الغازات الناتجة عف احتراؽ الطاقة المستخدمة في ىذه 

 .(2)الصناعات وقد تفاقـ الوضع خطورة مع غياب أجيزة التحكـ في انبعاث الغازات 

 ؿ موارد الطاقةسوء استغال  -رابعا

مف  يكمف في زيادة استيالؾ الطاقة المموثة بحيث تضاعؼ االستيالؾ الوطني       
وكذلؾ نقص االعتماد عمى مصادر  ،2006مميوف طف سنة  12المنتجات البترولية ليصؿ إلى 

 .(3)الطاقة غير المموثة المتمثمة في الطاقة الشمسية والطاقة الكيربائية المستخرجة مف الرياح 
 

                                                      
-147، ص 2011، جواف 26مراد ناصر، التنمية المستدامة وتحدياتيا في الجزائر، مجمة التواصؿ، جامعة البميدة، عدد  (1)

 .148ص
 . 150ص  ،نفسومراد ناصر، المرجع  (2)
 .151، ص نفسوالمرجع  ،مراد ناصر( 3)



 

69 

 

 المطلب الثالث
 ة قـانونيةبإستراتيجية الدولة لحماية البيئة في الجزائر مقـار   

بعد التطرؽ لحالة البيئة في الجزائر والتحديات الكبيرة التي تواجييا، يتطمب األمر 
التطرؽ إلى الحماية القانونية لمبيئة وذلؾ بوضع التدابير واإلجراءات التي تمنع حدوث الضرر 

، وىو األمر الذي جعؿ الجزائر تضع منظومة قانونية لغرض حماية البيئة مف وتحد مف آثاره
 كؿ أنواع االنتياؾ. 

غير أف اإلشكاؿ الذي يطرح في ىذا الصدد ىؿ أف القوانيف التي تحمي البيئة في 
أـ أنيا غير قادرة عمى ذلؾ؟ وىو ما ستجرى  ةالجزائر كفيمة بتوفير الحماية الالزمة حقيق

مف خالؿ التعرض إلى جممة مف القوانيف المتعمقة بحماية البيئة في الجزائر ثـ  اإلجابة عنو
 إجراء تقييـ عاـ ليذه القوانيف.

 الفرع األوؿ: اإلطار القانوني لحماية البيئة في الجزائر قراءة مسحية

  توكوالت الدولية في مجاؿ البيئةو أوال: االتفاقيات والبر 

 حيثف االتفاقيات والبروتوكوالت الدولية المتعمقة بالبيئة تعد الجزائر طرفا في عدد كبير م
عمى االتفاقية اإلفريقية حوؿ المحافظة عمى الطبيعة والموارد الطبيعية الموقعة في صادقت 

 .(1)بمدينة الجزائر و15/09/1968

كما صادقت عمى اإلتفاقية الدولية المتعمقة باحداث صندوؽ دولي لمتعويض عف األضرار       
وعمى اإلتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي ، (2)لمترتبة عف التموث بسبب المحروقاتا

 .(3)والطبيعي

                                                      
الجريدة  ،االتفاقية اإلفريقية حوؿ المحافظة عمى الطبيعة و الموارد الطبيعيةيتضمف المصادقة عمى  82/440سـو رقـ مر  (1)

 ـ1982ديسمبر 11، الصادرة في 51عدد  الرسمية
اإلتفاقية الدولية المتعمقة باحداث صندوؽ دولي لمتعويض عف األضرار المترتبة عف التموث  يتضمف 74/75رقـ  مرأ ( 2)

 ـ1974جواف  4،الصادرة في45عدد  الجريدة الرسمية ـ،18/12/1971في  ببروكسؿ ، بسبب المحروقات
 23باريس  اإلتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي يتضمف المصادقة عمى 73/38رقـ  مرأ (3)

 ـ1973اوت  28،الصادرة في69عدد  الجريدة الرسمية ،ـ1972نوفمبر
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طرؼ  عمييا مفعمى اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية بشأف تغير المناخ الموافؽ  أيضاو        
اكبة لمتشريعات لتكوف بذلؾ مو  و09/05/1992الجمعية العامة لمنظمة األمـ المتحدة بتاريخ 

 .(1)البيئية العالمية

 ثانيا: القانوف اإلطار والقوانيف المتعمقة بحماية البيئة في الجزائر

أماـ التدىور المستمر الذي تشيده البيئة في الجزائر، وبحكـ تأثير القضايا البيئية الدولية 
شكاالتيا المطرو  المتضمف  (2)03/10، تـ إصدار القانوفحة والمقاربات الحديثة لمعالجتياوا 

حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وتبع ذلؾ صدور جممة مف القوانيف المتعمقة بحماية 
 البيئة بما يتناسب ومتطمبات التنمية المستدامة ومبادئيا.

 القانوف اإلطار لحماية البيئة: - أ

المبادئ العامة  اإلطار العاـ لحماية البيئة في الجزائر فيو ينظـ 03/10يعد القانوف رقـ 
وقد وضع المشرع ضمف ىذا القانوف عدة مبادئ  (3)عمييا الرامية إلى حماية البيئة والمحافظة

كرسيا القانوف الدولي، كمبدأ الحيطة، ومبدأ الوقاية، ومبدأ المموث يدفع باإلضافة إلى مبدأ آخر 
 .أدوات لتسيير البيئة  ميـ يتعمؽ بتقييـ األثر البيئي لممشاريع التي يتـ إنشاؤىا كما حددت

كما أف ىذا القانوف كرس عدة حقوؽ منيا الحؽ في اإلعالـ البيئي، كما وضع  
مقتضيات لحماية التنوع البيولوجي وحماية اليواء والجو وذلؾ مف خالؿ إلزاـ الوحدات 
الصناعية باتخاذ كؿ التدابير لمتقميؿ أو الكؼ عف استعماؿ المواد المسببة في إفقار طبقة 
األوزوف وفي مجاؿ حماية الحياة البحرية فإنو نص عمى منع صب أو غمر أو ترميد في المياه 
الخاضعة لمقضاء الجزائري لمواد مف شأنيا اإلضرار بالصحة العمومية أو األنظمة البيئية 

 .(4)البحرية 
                                                      

)1  (
Agence Européenne pour L’environnement : Instrument Européenne de voisinage et de 

partenariat, Vers un système de partagé d’informations sur l’environnement « SEIS », Rapport 

pays Algérie Mais 2012, P 25. 

  لبيئية الدولية التي صادقت عمييا الجزائريوضح ممخص ألىـ االتفاقيات والبروتوكوالت ا جدوؿ (14رقـ)ممحؽ أيضا أنظر 
 .162ص

 .43عدد  الجريدة الرسمية، المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  19/7/2003المؤرخ في  03/10القانوف  (2)
 .03/10مف القانوف 2المادة  ( 3)
 .03/10مف القانوف  5المادة  (4)
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 القوانيف المتعمقة بتسيير النفايات ومعالجتيا ومراقبتيا - ب

كبيرة لمشكمة النفايات فإف المشرع الجزائري أصدر مجموعة كبيرة نظرا لألىمية البالغة وال
المتعمؽ بتسيير  01/19مف القوانيف التي تحكـ تسيير النفايات ومراقبتيا، أىميا القانوف 

زالتيا والذي صدر مباشرة بعد انضماـ الجزائر التفاقية بازؿ  النفايات ومراقبتيا وا 
 .الخطرة والتخمص منيا عبر الحدود ي نقؿ الموادمع التحفظ بشأف التحكـ ف ـ16/05/1998

المبادئ التي يرتكز عمييا تسيير النفايات  01/19مف القانوف  02وقد حددت المادة  
زالتيا وىي تقميص  جمعيا ونقميا ومعالجتيا بأساليب تنظيـ النفايات مف المصدر و ومراقبتيا وا 

 .(1)والبيئة عنيا وآثارىا عمى الصحةالناجمة  وتحسيس المواطنيف باألخطاربيئية عقالنية 

عف  باالمتناعفيما يخص النفايات الخاصة، فقد ألـز القانوف المتتبع ليذه النفايات        
استعماؿ المواد التي مف شأنيا أف تشكؿ خطر عمى اإلنساف، السيما عند صناعة منتجات 

د الكيميائية الحتواء مواد غذائية التغميؼ، كما ألـز القانوف المنتج بخطر استعماؿ مغمفات الموا
بشكؿ مباشر عمى أف يشار إلى ىذا الخطر إجباريا عمى مغمفات المواد الكيميائية بعالمات 

 .(2)مف األخطار الميددة لصحة اإلنسافواضحة تحذر 
نص القانوف عمى إنشاء مخطط وطني لتسيير  وبيدؼ التسيير المحكـ لمنفايات الخاصة       

سند ميمة إعداده إلى مجموعة مف الوزارات ىي الوزارة المكمفة بالبيئة ت ،اصةالنفايات الخ
وتييئة اإلقميـ  والجماعات المحمية والنقؿ، والتجارة والفالحة والمكمفة بالصناعة والطاقة والصحة

          .(3)ة بيذا الموضوعنيوالموارد المائية، والدفاع الوطني وكؿ مؤسسة مع
يتميز بإضافات في إدماج التدابير التحفيزية لترقية أنشطة فرز  01/19ـ القانوف رق       

لكف ىذا ال ينفي وجود بعض الثغرات  ،(4)أ المموث يدفع وتثميف النفايات إضافة إلى تبنيو مبد
بات )كيؼ تدفع الغرامة؟( وآليات الرسكمة )غياب مراسيـ تنفيذية حوؿ رسكمة و فيما يخص العق

                                                      
زالتيا،  2001ديسمبر 12خ فيالمؤر  01/19مف القانوف  5المادة  (1) عدد  الجريدة الرسميةالمتعمؽ بتسيير النفايات ومراقبتيا وا 

 .ـ 2002 ديسمبر 15الصادر بتاريخ ،77
 .     01/19مف القانوف  6المادة  (2)
، ص 2008ئر، الجزا ،دار الخمدونية ،1ط في القانوف الجزائري، اإلشعاعيةحماية البيئة مف التموث بالمواد  ،عمي سعيداف (3)

205. 
مذكرة  -دراسة حالة الجزائر العاصمة -بيف الواقع والفعالية المطموبة -تسيير النفايات الحضرية في الجزائر ،ييةنبسعيدي  (4)

 . 161ص -159( ص 2012-2011ـ اقتصادية، جامعة بومرداس )و ماجستير، عم
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مما قد يعرقؿ  ،تيكية( وآليات اإلزالة )مراسيـ حوؿ المعالجة الحرارية...(مواد أخرى غير بالس
 التسيير المتكامؿ لمنفايات.

 القوانيف المتعمقة بإنشاء المدف الجديدة وتييئة اإلقميـ -جػ

وعيا مف المشرع بالطابع الزلزالي لممناطؽ الشمالية وكذا تخفيؼ الضغط السكاني 
 المفرط لألراضي الفالحية الخصبة المتواجدة في الشماؿ،نص باإلضافة إلى تجنب االستغالؿ

 منو عمى أنو 4في المادة  (1)المتعمؽ بشروط إنشاء المدف الجديدة وتييئتيا 02/08القانوف نص 
ال يمكف إنشاء مدف جديدة إال في اليضاب العميا والجنوب، غير أنيا وبصفة استثنائية وتخفيفا 

ف، الجزائر، قسنطينة وعنابة يمكف إنشاء مدف جديدة في لمضغط عمى المدف الكبرى وىرا
 .المناطؽ الشمالية لمبالد

وحفاظا عمى األراضي الصالحة لمزراعة التي استنزفت بشكؿ كبير خاصة في مرحمة  
العشرية السوداء التي عاشتيا البالد مما تسبب في إىدار آالؼ اليكتارات مف األراضي ذات 

ال يمكف  عمى أنو 02/08رقـ  مف القانوف 8المادة  نصت البالد الجودة العالية شماؿ وشرؽ
 .جزئية فوؽ أراضي صالحة لمزراعةإنشاء مدف جديدة بصفة كمية أو 

وفي اطار المحافظة عمى المناطؽ التي تكوف طبيعتيا حساسة مف خالؿ ىشاشتيا مف 
عدية مراعاة ليذه الناحية االيكولوجية كاعتبارىا مناطؽ زلزالية مثال مف إنشاء ىياكؿ قا

المتعمؽ بتييئة اإلقميـ والتنمية المستدامة  (2)01/20مف القانوف  03الخصوصية تنص المادة 
عمى أف"المنطقة الحساسة فضاء ىش مف الناحية االيكولوجية، وال يمكف أف تنجز فييا عمميات 

واعد القانونية رض الواقع أف ىذه القأغير أف المالحظ عمى ، إنمائية دوف مراعاة خصوصيتيا"
مف الشماؿ  %10مف السكاف في الجزائر متواجدوف عمى مساحة  %90غير مفعمة، ذلؾ أف 

  عد منطقة زلزالية نشطة.ت تيال

 القانوف المتعمؽ بالصيد البحري وتربية المائيات -د

                                                      
، 34عدد  الجريدة الرسمية، 2002ماي  2ييئتيا، المؤرخ في المدف الجديدة وت إنشاءالمتعمؽ بشروط  02/08 رقـ القانوف (1)

 .ـ2002ماي  14بتاريخ  ةالصادر 
، 77عدد  الجريدة الرسميةوتنميتو المستدامة،  اإلقميـالمتعمؽ بتييئة  2001ديسمبر  12المؤرخ في  01/20 رقـ القانوف (2)

 .ـ2001ديسمبر 15بتاريخ  ةالصادر 



 

73 

 

المتعمؽ بالصيد البحري وتربية المائيات  (1)01/11مف القانوف رقـ  11نصت المادة 
الدولة لعدة أجيزة متخصصة الزمة لحماية ىذه الثروة وىي: مجمس وطني استشاري عمى إنشاء 

لمصيد البحري وتربية المائيات، مركز وطني لمبحث في مجاؿ الصيد البحري وتربية المائيات 
 غرفة وطنية في مجاؿ الصيد البحري وتربية المائيات.و 

تغالؿ المفرط وتجنب انعكاساتو مف نفس القانوف عمى منع االس 13كما نصت المادة       
وحماية التنوع البيولوجي والوقاية والتقميؿ مف تبذير الموارد البيولوجية باستعماؿ آالت أو تقنيات 
منتقاة وبممارسة الصيد المسئوؿ في إطار المحافظة عمى البيئة، وتقييـ المؤثرات البيئية المترتبة 

وفي إطار منع الصيد الجائر والضار لوقاية منيا، لموارد البيولوجية واعمى نشاطات اإلنساف، ا
بالبيئة البحرية فإف المشرع قدر عقوبة جزائية عمى كؿ مف يستعمؿ في نشاطاتو المتعمقة 
بالصيد مواد متفجرة أو كيميائية أو طرؽ القتؿ بالكيرباء والتي مف شأنيا إضعاؼ أو تكسير 

تالؼ الموارد البيولوجية بعقوبة الحبس مف سنأو  تيف إلى خمس سنوات و/ أو غرامة بيف ا 
 .(2)دج 2000.000دج إلى  500.000

كما أف السمطة المكمفة بالصيد البحري الممثمة في وزير الصيد البحري والموارد الصيدية      
تقـو بمتابعة جيد الصيد وتسمح باستعماؿ التكنولوجيات والوسائؿ وطرؽ الصيد البحري التي 

نوع البيولوجي والحفاظ عمى األنظمة البيئية المائية وكذا حماية نوعية تضمف المحافظة عمى الت
  المنتوج.

  2002فيفري  8المتعمؽ بحماية الساحؿ وتثمينو المؤرخ في  02/02القانوف رقـ  -و

 لتموثا وتيديدات كمـ(1200) ؿلمساح الكبيرة والمسافة المتوسطي الجزائر موقعنظرا ل
الساحؿ  حماية المتضمف 02/02رقـ  فالقانوف اطؽ الساحمية كبيرابالمن االىتماـ تجعم البحري
 المتعمقة العامة القواعد حمايتيا ويحددل األساسية المبادئ ويضع الساحمية البيئة يحدد (3)ووتثمين
 .(4)الساحؿ بحماية

                                                      
 .36عدد  الجريدة الرسميةبالصيد البحري وتربية المائيات، المتعمؽ  01/11رقـ القانوف (1)
 .01/11 رقـ مف القانوف 13المادة  (2)
،الصادرة بتاريخ 10عدد الجريدة الرسمية المتعمؽ بحماية الساحؿ و تثمينو،ـ 2002فيفري  5المؤرخ في 02/02القانوف رقـ (3)

 ـ.2002ديسمبر 12
 .نفسوتعمؽ بحماية الساحؿ و تثمينو، المرجع الم ،02/02القانوف رقـ مف 3مادة ال(4)
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 الساحمية المناطؽ لطبيعة العاـ االحتراـ إطار في إالبناء أو استعماؿ  أي يتـ ال حيث
 والطرؽالصناعية  المؤسسات وتشييد السياحية، لألنشطة الساحؿ أراضي استعماؿ مثؿ يةالمعن

 .(1)األخرى البناءاتغيرىا مف و  السكانية المجمعات وكذا الساحؿ مف بالقرب

 الفرع الثاني: المنظومة القانونية البيئية نقص الفعالية والحاجة إلى مساندة 

 في الجزائر بيئيةأوال: أسباب نقص فعالية القوانيف ال

يتضح مف خالؿ القراءة المسحية لمجمؿ النصوص التشريعية والتنظيمية المتعمقة بحماية 
البيئة في الجزائر أنيا مواكبة لمتشريعات العالمية، عمى اعتبار أنيا مستقاة مف االتفاقيات 

 ية. الدولية المتعمقة بالبيئة وذلؾ بعد إدماج ىذه االتفاقيات في التشريعات الوطن

ويمكف القوؿ بأف ىناؾ تشبع تشريعي بيئي في الجزائر باعتبار أنيا ومنذ االستقالؿ 
انتيجت أسموب قانوني، وذلؾ بسف مجموعة كبيرة مف القوانيف البيئية فيي تزخر برصيد قانوني 

التموث الصناعي، تسيير النفايات  ثري يغطي جوانب ىامة مف مجاالت حماية البيئة كإزالة
واألنظمة  استصالح الفضاءات المحمية لمجباؿ المحافظة عمى الساحؿ، ،المنزلية

 .االيكولوجية...الخ
لكف ىذه الترسانة القانونية لـ تكف مفعمة بشكؿ يضمف حماية البيئة وذلؾ لعدة أسباب  

  يذكر منيا:

انعداـ التفعيؿ الحقيقي لممنظومة و  غياب استراتيجيات تكاممية واضحة في مجاؿ البيئة -
تشريعية البيئية في الجزائر، مما خمؽ ضعؼ في الزاميتيا وعدـ ردعية عنصر الجزاء بالنسبة ال

 .لممنتيكيف
ف صدرت ىذه األخيرة فإف النصوص التنفيذية ليا تتأخر  - تأخر صدور القوانيف وا 

احتكار الدولة الى جانب  ،بسنوات مما يؤخر معو معالجة المشاكؿ البيئية ويزيد مف التكاليؼ
مع القطاع الخاص دية لتسيير النفايات ومراقبتيا مما زاد مف أعبائيا وأعاؽ التعاوف والبم

                .والمجتمع المدني

                                                      
(1

 
 المتعمؽ بحماية الساحؿ و تثمينو، المرجع السابؽ. ،02/02القانوف رقـ مف 4مادة ال (
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وجود فجوة واضحة بيف صنع القرار وتنفيذه وظيور خمؿ بيف في تنفيذ القوانيف  -
لممناسبات التفكير النمطي بأف حماية البيئة ىي مجرد إحياء ضافة الى إلبا الخاصة بالبيئة
 .(1)الوطنية والدولية

المساعي التي تقوـ بيا الجزائر مف النواحي القانونية لحماية البيئة  وعميو يمكف القوؿ أف
لـ تترجـ إلى أفعاؿ ومبادرات حقيقية عمى الميداف مما يستدعي مراجعة أدوات وآليات التنفيذ 

مدني وتعبئة جميع الفاعميف المعنييف بطرح البدائؿ المتاحة مف خالؿ اإلشراؾ الفعمي لممجتمع ال
باعتبار أف حماية البيئة ىو عمؿ حضاري ويتعيف عمى الدولة ترتيبيا ضمف أولويات خططيا 

 وبرامجيا.

 ثانيا: دور المجتمع المدني في مساندة الدوؿ في مجاؿ القوانيف المتعمقة بالبيئة

حسيف نيجيا في مجاؿ أخذت الدوؿ تعترؼ بصورة متزايدة بالحاجة إلى العمؿ عمى ت
ؿ في بداية الطريؽ االبيئة وىو أمر يشكؿ التشريع واحد مف األدوات الميمة لتحقيقو ولكنيا ال تز 

 .ال سيما فيما يتعمؽ بضماف تحقيؽ نتائج عمى أرض الواقع

ذا كاف سف التشريعات مف مسؤولية الحكومات في المقاـ األوؿ،  فإف عواقب المشاكؿ  وا 
ر قمؽ كبير لألفراد والجمعيات الوطنية، وقد اعترؼ عدد كبير مف الدوؿ البيئية تمثؿ مصد

بالقيمة التي يمكف أف يضيفيا المجتمع المدني في وضع الخطط والبرامج، وبالتالي يشارؾ ىذا 
 األخير في مساعدة الحكومات عمى تحقيؽ األىداؼ التي حددتيا تشريعاتيا.

لداعية لمشاركة المجتمع المدني في الشأف البيئي ومف الصكوؾ الدولية المتعمقة بالبيئة وا
بشأف البيئة والتنمية أف أفضؿ طريقة لمعالجة القضايا  ـ1992د إعالف ريو لعاـ يأكتنذكر 

البيئية ىي بمشاركة كافة المواطنيف المعنييف عمى المستوى المناسب، وينبغي أف يكوف لكؿ فرد 
ومات السمطات العامة المتعمقة بالبيئة بما في عمى الصعيد الوطني إمكانية الحصوؿ عمى معم

ذلؾ المعمومات المتعمقة بالمواد واألنشطة الخطرة في مجتمعاتيا، وفرصة المشاركة في عمميات 
 .اتخاذ القرار

                                                      
 .151المرجع السابؽ، ص  ،مراد ناصر (1)
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وبالمثؿ دعا "الصؾ غير الممـز قانونا بشأف جميع أنواع الغابات" الذي اعتمدتو الجمعية 
، الدوؿ األعضاء إلى ضماف ـ2007في عاـ  62/98رقـ  العامة لألمـ المتحدة في قرارىا

"مساىمة المجتمعات المحمية ومالؾ الغابات وغيرىـ مف أصحاب المصمحة المعنييف في تحقيؽ 
شراكيا بطريقة شفافة قائمة عمى المشاركة في عمميات اتخاذ  اإلدارة المستدامة لمغابات وا 

تطبيؽ اإلدارة المستدامة لمغابات وفقا لمتشريع  القرارات بشأف الغابات التي تؤثر فييـ، وكذلؾ
 .(1)الوطني" 

في البمداف التي  (2)بشأف مكافحة التصحر ـ1994وطبقت معاىدة األمـ المتحدة لعاـ 
والسيما في إفريقيا ىذه المبادئ عمى سياؽ التصحر  تعاني مف جفاؼ حاد ومف التصحر

وعية وتسيؿ مشاركة السكاف المحمييف وطمبت مف الدوؿ األطراؼ المتضررة بأف تنيض بالت
وباألخص النساء والشباب، بدعـ المنظمات غير الحكومية في جيود مكافحة التصحر 

 .والتخفيؼ مف أثار الجفاؼ
بشأف الحصوؿ عمى المعمومات، ومشاركة الجميور ـ  1998وتعد معاىدة "آرىوس" لعاـ  

دوليا األطراؼ  البيئية مثاال مناسبا، فقد حممتفي اتخاذ القرار، والمجوء إلى العدالة في القضايا 
في أوروبا وآسيا الوسطى عمى اتخاذ التدابير العممية أو تدابير أخرى ال شراؾ الجميور  44

 .(3) بالبيئة أثناء إعداد الخطط والبرامج المتعمقة

أصبحت قضية البيئة وحمايتيا والمحافظة عمييا مف مختمؼ التحديات التي تواجييا  
مف أىـ القضايا الممحة في الجزائر في الوقت الراىف ومف ثـ اتبعت الدولة الجزائرية  ةدواح

 سياسة تيدؼ إلى تطوير آليات حماية البيئة مف خالؿ التشريعات والنصوص القانونية. 
غير أف المالحظة الميدانية لواقع البيئة في الجزائر يؤكد وجود خمؿ واضح في تفعيؿ 

تطمب ضرورة إشراؾ المجتمع المدني في يالبيئية وذلؾ ألسباب عديدة مما  المنظومة القانونية
 نشاطات حماية البيئة.

 
                                                      

القانوف والحد مف  ،ربالتشاور مع المجنة الدولية لمصميب األحم األحمرواليالؿ  األحمرالصميب  لجمعياتاالتحاد الدولي  (1)
 األحمرواليالؿ  األحمر، المؤتمر الدولي الحادي والثالثوف لمصميب أساسيمخاطر الكوارث عمى المستوى المجتمعي، تقرير 

 .6، ص 2011ديسمبر  1 -نوفمبر  28،جنيؼ
 .1996سنة  ودخمت حيز النفاذ 16/06/1994تـ اعتمادىا في  (CCD)األمـ المتحدة لمكافحة التصحر اتفاقية ( 2)

(3) Convention d’Aarhus 1998, Revue.RJE, no spécial (Juin1998). 
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 خالصة واستنتاجات

يعد المجتمع المدني مف المصطمحات التي شيدت انتشارا واسعا السنوات األخيرة عمى 
ف ىناؾ صعوبة المستوى األكاديمي والسياسي دوليا أو محميا، وبرغـ انتشار ىذا المصطمح إال أ

في تعريفو بشكؿ جامع مانع وذلؾ لعدة عوامؿ مف بينيا أف المجتمع المدني مف المفاىيـ 
التاريخية التي تعرضت إلى تغيرات كثيرة عمى مر العصور، كما أف الميتميف بمفيـو المجتمع 

لتعبير فيمو وا ىالمدني لدييـ خمفيات وتجارب سياسية واقتصادية واجتماعية مختمفة مما أدى إل
 عنو بطرؽ متباينة.

، إال أف االختالفات ما زالت قائمة         وعمى الرغـ مف األىمية التي اكتسبيا ىذا المفيـو
حوؿ تحديد المنظمات التي تنطوي تحت لواءه، وكذلؾ ال يزاؿ المبس يشوب دوره بحكـ أنو 

 يحتؿ مكانة وسطية بيف الدولة والمجتمع.

مجتمع المدني يعد مفيـو حماية البيئة مف المفاىيـ التي رافقت تطور وموازاة مع مفيوـ ال       
مفيوـ المجتمع المدني حيث أصبح ىذا المصطمح متداوال عمى جميع المستويات سواء 
الخطابات األكاديمية أو الرسمية وفي جميع المناسبات والتي تؤكد في كؿ مرة عمى أف المجتمع 

اية البيئة والمحافظة عمييا مف خالؿ مساندة الحكومات المدني يمعب دورا ميما في مجاؿ حم
في تفعيؿ القوانيف والتشريعات البيئية التي تصدرىا الدوؿ والتي تعجز وحدىا عف تحقيؽ 

 .د فجوات في التشريع أو في تطبيقوالحماية الالزمة لمبيئة بسبب وجو 
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 الثاني صلـفـال

 تشاركي وطني مشروع البيئة ايةـحم

 يتطمب ماوىو  ،ىحدعمى  الالمجتمع ك مؤسسات قدرةإف حماية البيئة قضية تفوؽ    
لشرائح المجتمع المختمفة  الؤو مسعطي دورا يالمجوء إلى مبدأ الشراكة الذي يعد أكثر فاعمية و 

 .لحماية بيئتيـ
ة والمجتمع المدني والقطاع الخاص شركاء في الجيود ىذا المبدأ يعتبر كؿ مف الدول   

وعميو  ،كوف كؿ طرؼ معني بيذه الجيود وليس المساعدة فقط أساس المسؤوليةالبيئية عمى 
ولعؿ ما يعزز  ،فإف لكؿ طرؼ مف ىؤالء دور يجب أف يقـو بو كونو شريؾ في حماية البيئة

يودىـ نحو أىداؼ واضحة أف يكوف التفاعؿ المتبادؿ بيف جيود ىؤالء الشركاء وتصويب ج
 الجيود البيئية تحت لوائو.  تنظـىناؾ إطار 

ىذا اإلطار ىو عنواف الفصؿ الثاني مف ىذه الدراسة "حماية البيئة مشروع وطني    
يتناوؿ المبحث األوؿ دور المجتمع المدني في حماية  ،مباحث ةمف ثالثضتشاركي" والذي يت

لجوء اليات عممو سواء ما تعمؽ منيا باآلليات الوقائية والرقابية أو ف خالؿ التطرؽ إلى آمالبيئة 
الصعوبات التي تواجو المجتمع المدني  أىـإلى  عرضثـ الت ،إلى القضاء مف أجؿ حماية البيئة

 و.ليات تفعيمآمع ذكر 
تاريخ المفيـو مف نشأة ل التعرضالمبحث الثاني ماىية الشراكة مف خالؿ يتناوؿ و    

التعرؼ عمى ما تقتضيو مسألة الشراكة مف متطمبات ومقتضيات لبموغ الشراكة و  ،تطورو 
 الناجحة إضافة إلى إبراز أطراؼ الشراكة ودورىا في تجسيد الفكرة.

إلى قواعد وآليات الشراكة عمى سبيؿ المثاؿ ال فسيتـ التطرؽ فيو المبحث الثالث  أما   
بيف الفواعؿ الثالث وفي األخير سيتـ اقتراح  وتشاركيالحصر باإلضافة إلى تحديات بناء عالقة 

رؤية استشرافية لما يجب أف تكوف عميو عالقة الشراكة بيف الدولة والمجتمع المدني والقطاع 
 الخاص مف أجؿ إرساء مبادئ لحماية البيئة في الجزائر.
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 المبحث األول
 دور المجتمع المدني في حماية البيئة

ا صعبا لـ يسبؽ لو مواجيتو حيث تعاني البيئة عمى كوكب يواجو العالـ منذ عقود موقف
األرض مف التدىور بفعؿ النشاطات اإلنسانية المتعاظمة ما أدى إلى انشغاؿ جميع الدوؿ 

 بقضية حماية البيئة .

فالمجيودات الوطنية ىي  ،تتطمب عممية حماية البيئة مجيودات وطنية وأخرى دولية
مؤسسات المجتمع المدني الميتمة بالشأف و  (1)ولية لحماية البيئةجزء ال يتجزأ مف المجيودات الد

البيئي مطالبة اليـو بوضع سياسات تساىـ في الحد مف التموث بمختمؼ أنواعو، فماىي آليات 
 :ووسائؿ عمميا لحماية البيئة؟ اإلجابة عمى ىذه التساؤالت ستكوف مف خالؿ التطرؽ إلى 

ثـ تقييـ مدى  ،حماية البيئة)المطمب األوؿ( آليات عمؿ المجتمع المدني في مجاؿ
فعالية دور المجتمع المدني مف خالؿ التطرؽ إلى العوائؽ والصعوبات التي تواجيو)المطمب 

تفعيؿ دور المجتمع المدني في مجاؿ حماية البيئة)المطمب  آلياتالنظر في  وأخيرا، الثاني(
 الثالث(.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                      
كمية  "دور المجتمع المدني في حماية البيئة"كرمي ريمة، المشاركة الجمعوية كأحد الوسائؿ لحماية البيئة الممتقى الوطني  (1)

 .6، ص 2012مارس  7-6الحقوؽ، جامعة جيجؿ، 
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 األول  المطلب
 تمع المدني في مجال حماية البيئةعمل المج  آليات 

إف حماية البيئة تعني وجود قانوف، غير أف وجوده ال يكفي إذا كاف تطبيقو ليس 
مؤكدا، فمف يطالب بتطبيؽ القانوف مف أجؿ حماية البيئة؟ مف أجؿ ذلؾ يجب أف يكوف ىناؾ 

 .في ذلؾ ةشخص ألحؽ بو ضرر ولو مصمح
ذلؾ لإلى تطبيؽ القانوف المتعمؽ بالبيئة، و  إف ىذه الطريقة ال تؤدي في كؿ الحاالت

المشرع الجزائري عمى غرار ما ىو معموؿ بو في دوؿ أخرى أف تخرج مسألة حماية البيئة  ئتار 
ومنح  ،ةئؿ الوحيد عف حماية البيؤو عؿ و المساحيث كانت الدولة الف( 1)مف األطروحات القديمة

إما عف طريؽ اآلليات الوقائية والرقابية)الفرع  ئةلحماية البيالمجتمع المدني حؽ التدخؿ المباشر 
ما عف طريؽ اآلليات العالجية والردعية)الفرع الثاني(. ،األوؿ(   وا 

 لحماية البيئة الفرع األول: اآلليات الوقائية والرقابية
تتضمف اآلليات الوقائية والرقابية دراسة مدى التأثير عمى البيئة كآلية لتجسيد الدور  
 .التوعية البيئيةالتربية و االضافة الى بالوقائي 

 : دراسة مدى التأثير عمى البيئة كآلية لتجسيد الدور الوقائيأوال
ومف ثـ  ـ1987صوفيافر تـ تبني ىذا المفيـو عمى المستوى الدولي بداية مف ممتقى   

ماد لتؤكد عمى ضرورة اعت ـ1991ؿ اآلثار العابرة لمحدود في مارسحو  "اإلسبو"جاءت اتفاقية 
 دراسة مدى التأثير عمى البيئة في كؿ الدوؿ دوف استثناء.

لمشروعات  تنبؤيوعبارة عف دراسة : وتعرؼ دراسة مدى التأثير عمى البيئة بأنيا  
نشاطات تنموية ذات تأثير بيئي محتمؿ لتحديد البدائؿ المتاحة، وتقييـ تأثيرىا البيئي واختيار أو 

 .(2)مبية واختيار وسائؿ التخفيؼ منياأفضؿ البدائؿ ذات التأثير األقؿ س
المتعمؽ بحماية  83/03 القانوف رقـألوؿ مرة بمقتضى  األداةوقد عرفت الجزائر ىذه        
المتعمؽ بدراسات التأثير في  89-90ونظمت أحكاميا بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ  ،(3)البيئة

                                                      
بيئة، الممتقى الوطني "دور المجتمع بيف الرقابة والعالج، الدور المزدوج لممجتمع المدني في حماية ال ،قربوع كماؿ عميوش (1)

 .16ص  ،ـ2012مارس 7-6 ،جامعة جيجؿ ،المدني في حماية البيئة" كمية الحقوؽ
التكاليؼ االقتصادية لممشكالت البيئية واىـ طرؽ التقييـ البيئي  ،سممى عائشة كيحمي، سميمة غدير احمد، يوسؼ قريشي (2)

 .466صالمستخدمة، مجمة الباحث، جامعة ورقمة،
 .ـ1983سنة  ،06لجريدة الرسمية عدد اـ، 1983فيفري 5المؤرخ في  البيئة،المتعمؽ بحماية  03-83المرسـو   (3)
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وكذا ، (2)التنمية المستدامة إطارئة في المتعمؽ بحماية البي 10-03رقـ  ثـ القانوف، (1)البيئة
المحدد لمجاؿ تطبيؽ ومحتوى وكيفيات المصادقة عمى دراسة  145-07المرسـو التنفيذي رقـ 

(3)وموجز التأثير عمى البيئة
وقد ألـز المشرع الجزائري بمقتضى ىذه النصوص كؿ شخص  ،

اؿ أو في المستقبؿ بضرورة يرغب في القياـ بمشروع مف شأنو أف يمحؽ أضرارا مباشرة في الح
 القياـ بإجراء دراسة مدى التأثير عمى البيئة.

أحدثت دراسة مدى التأثير تغيير في ممارسة السمطة التنظيمية ألنيا تستوجب مف اإلدارة 
رؼ االنفرادي في إدارة الشؤوف البيئية واعتماد المشاركة واالستشارة والتشاور صالتخمي عف الت

 القطاعية والمراكز العممية والمجتمع المدني وىذا مف خالؿ ما يمي:مع مختمؼ اإلدارات 

 لدراسة مدى التأثير عمى البيئة اإلعالميلطابع ا . أ

تكمف أىمية دراسة مدى التأثير عمى البيئة في كونيا تمثؿ وسيمة إلعالـ الجميور بنوع 
تـ بيا التدخؿ لمجابية أي المشروع وآثاره السمبية المرتقبة عمى البيئة، والطرؽ والكيفيات التي ي

 03/10 رقـ مف القانوف 16ويتضح ذلؾ مف خالؿ المادة ، (4)خطر يحدثو ىذا المشروع
المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، التي حدد فييا المشرع الجزائري محتوى 

اط المزمع دراسة مدى التأثير عمى البيئة حيث تنص المادة عمى ضرورة تقديـ عرض عف النش
 لحالة األصمية لمموقع والبيئة الذيف قد يتأثراف بالنشاط المزمع القياـ بواوصؼ  مع القياـ بو

قائمة و  وصؼ التأثير المحتمؿ عمى البيئة وعمى صحة اإلنساف والحموؿ البديمة المقترحةو 
 األشغاؿ التي بسبب أىمية تأثيرىا عمى البيئة تخضع  إلجراءات دراسة التأثير.

القرارات دؼ ىذا اإلشيار إلى ضماف مساىمة جدية لممجتمع المدني في إعداد ويي
يمكف أف يكوف ليا أثر ميـ عمى حياة المواطنيف وبالتالي يشكؿ ىذا اإلجراء صورة  التي

                                                      
  10الرسمية عدد  الجريدة ،البيئةالمتعمؽ بدراسات التأثير في  1990فيفري 27في  ، المؤرخ89-90التنفيذي رقـ  المرسـو (1)
، الجريدة الرسمية التنمية المستدامة إطارالمتعمؽ بحماية البيئة في  2003يمية جو  19المؤرخ في ، 10-03رقـ  القانوف  (2)

 . 43عدد
المحدد لمجاؿ تطبيؽ ومحتوى وكيفيات المصادقة عمى دراسة  2007ماي 19المؤرخ في  145-07المرسـو التنفيذي رقـ  (3)

 .34، الجريدة الرسمية عددوموجز التأثير عمى البيئة
العمراني، مجمة البحوث والدراسات  أخطار التوسيعراسة مدى التأثير عمى البيئة كأداة لحمايتيا مف د ،منصور مجاجي (4)

 .10ص ،  03عدد  ،2009ديسمبر  ،العممية جامعة المدية
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ف كانت المالحظة التي تثور حوؿ اإلعالـ البيئي في الجزائر ىو  (،االيكولوجيةالديمقراطية ) وا 
عمومات التي تقدميا اإلدارة والسبب ىو حبس اإلدارة لممعمومات مف جية النقص الفادح في الم

 .(1)والعجز الحقيقي لدى الييئات المركزية فيما يتعمؽ بالبيانات الموجية لمجميور

 الطابع التشاوري لدراسة مدى التأثير عمى البيئة . ب

طابع التشاوري يوجد ال ،لدراسة مدى التأثير عمى البيئة اإلعالميباإلضافة إلى الطابع 
الذي يسمح لممثمي  األمرحيث يكوف لكؿ شخص طبيعي أو معنوي حؽ االستشارة وىو 

المجتمع المدني التعرؼ عمى المشروع بكاممو وتقديـ مالحظاتيـ واقتراحاتيـ حسب اإلجراءات 
 .(2)قانوناالمحددة 

االرتقاء وتأكيدا مف المشرع عمى مبدأ المشاركة والمشاورة والتنسيؽ وألىميتو في 
تـ التأسيس آلليات واعدة لمتشاور الواسع والمشاركة المكثفة لكؿ مف المواطف  ،بمستوى البيئة

والمجتمع المدني في تسيير البرامج المتعمقة بمحيطو المعيشي وبالمشاركة في إعداد مخططات 
مشروع يقـو رئيس المجمس الشعبي البمدي بعرض ال أفعمى  ،التييئة والتعمير وشغؿ األراضي

يوما بالنسبة  45لمتحقيؽ العمومي )وىو شكؿ مف أشكاؿ مشاورة ومشاركة الجميور( خالؿ 
يوما لمخطط شغؿ األراضي لتمكيف ممثمي المجتمع  60و لممخطط التوجييي لمتييئة والتعمير
 .(3)المدني مف إبداء رأييـ ومالحظاتيـ

وأف  ،ير ممزمة لإلدارةتمتع بأي أثر قانوني فيي غت الإف اآلراء المتحصؿ عمييا 
العالقة والحوار الحقيقي يتـ بيف المحافظ المحقؽ واإلدارة، ألنو ىو الذي يقـو بتقييـ مالحظات 

 .وآراء الجميور وىو الذي يبدي رأيو النيائي الذي ترتكز عميو اإلدارة

ومف أجؿ دمقرطة التحقيؽ العمومي يقترح الفقو إلزاـ المحافظ باقتراحات الجميور  
عنيا معارضة لممشروع المقرر إنجازه فإنو يجب عمى  ي حالة وجود أغمبية اآلراء المعبروف

 .(4)ال يخرج عف االختيار العاـ لمجميور أفالمحافظ المحقؽ في ىذه الحالة 
                                                      

 .11، ص السابؽالمرجع  ،منصور مجاجي (1)
موجز  و فيات المصادقة عمى دراسةالمحدد لمجاؿ تطبيؽ ومحتوى كي 145-07مف المرسـو التنفيذي رقـ  15-9المواد  ( 2)

 المرجع السابؽ.،التأثير عمى البيئة

التييئة والتعمير في صالحيات الجماعات المحمية، ممتقى حوؿ تسيير الجماعات المحمية، مخبر  ،محمد اليادي لعروؽ (3)
 .34، ص 2008جانفي  10- 9التييئة العمرانية جامعة منتوري، قسنطينة، 

 .12لمرجع السابؽ، ص ا ،منصور مجاجي (4)
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 ج. أىمية مشاركة المجتمع المدني في دراسة مدى التأثير عمى البيئة

ة مدى التأثير عمى البيئة ىو ضماف مف مشاركة المجتمع المدني في دراس األىميةإف 
 .اقتصاديا واجتماعيا ،حماية البيئة ومواردىا الطبيعية وضماف تنمية متواصمة ايكولوجيا

تحقيؽ درجة مف المتابعة والمراقبة البيئية المستمرة لمشاريع التنمية بما  باإلضافة إلى 
اتخاذ القرارات  عممية تحسيفو  ،يؤمف مسيرة ىذه المشاريع ويحوؿ دوف انحرافيا عف الخط البيئي

االرتقاء بالتوعية وكذلؾ  ،وضماف أف بدائؿ المشروع الجاري دراستو سميمة وقابمة لالستمرار بيئيا
 .البيئية العممية بأىمية الحفاظ عمى البيئة

إشراؾ أفراد المجتمع في عممية صنع القرار فيما يتعمؽ بأحواؿ البيئة التي إلى جانب  
 .(1)يعيشوف فييا

 التربية والتوعية البيئية ثانيا:

ال يمكف مراقبة سموؾ اإلنساف ونشاطاتو بشكؿ مستمر وفي كؿ مكاف وزماف ولذلؾ    
مف خالؿ الجيود التي تبذؿ في  ،الضمير ورفع درجة الوعي لدى اإلنساف ضالبد مف إيقا

 مجاؿ التربية و التوعية البيئية.

 المشاكل البيئية التربية والتوعية البيئية في حل أىمية . أ
ليست التربية البيئية حديثة العيد فميا جذورىا القديمة في مختمؼ : التربية البيئية -1

العطؼ والحناف  إلىفاليندوسية تدعو  ،ثقافات الشعوب كما تظير مف خالؿ التعاليـ الدينية
المخموقات البوذية يبدو في العزوؼ عف قتؿ  األخالقيةوجوىر القيـ  ،اتجاه كؿ الكائنات الحية

  الحية.
بما يحيط بو، فاألخالقيات  اإلنسافالسماوية دورا كبيرا في تحسيف عالقة  األدياف لعبتو 

 اإلسالـ، وفي (2)الرحمة في التعامؿ مع الطبيعة وحسف استغالليا بحكمة إلىالمسيحية تدعو 

                                                      
دراسة الجدوى البيئية لممشاريع االستثمارية، مجمة اقتصاديات شماؿ إفريقيا، المركز ،اوسرير منور، بف حاج جياللي فتيحة (1)

 .346الجامعي خميس مميانة، العدد السابع، ص 
 ـ2006األكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارؾ،قسـ ادارة البيئة،  واإلقتصاد، كمية اإلدارة التربية البيئية، كاظـ المقدادي، (2)

 .58ص
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تبارؾ عف التخريب والفساد يقوؿ  ىيقتضي الرحمة ويني األرضفي  اإلنساففاف استخالؼ 
 .(1)"مفسدين األرض في تعثوا ال و" وتعالى في القرآف الكريـ 

وينصرؼ مدلوؿ التربية البيئية لمتعبير عف مجموع البرامج التعميمية و التربوية اليادفة 
ورفع مستوى اىتمامو بالبيئة ، (2)عمى ىذا الكوكب بنجاح الى تمكيف االنساف مف العيش

 .(3)ة دوف ظيور مشكالت جديدةالحيمولوالمشكالت المتصمة بيا و 
ـ تحت اشراؼ منظمة 1977حوؿ التربية البيئية سنة  "تبميسي" وقد تبنى مؤتمر 

ىذا التوجو في تحديد مضموف التربية البيئية  (PNUE)اليونسكو وبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة 
و الخبرات التي باعتبارىا ذلؾ المسار التعميمي الذي يتيح لألفراد اكتساب مستوى مف القيـ 

 .(4)و المشاكؿ المتعمقة بمحيطيـ البيئي تمكنيـ مف مواجية مختمؼ القضايا
الميارات واالتجاىات والقيـ التي تساعده عمى التعامؿ  اإلنسافبالتربية يكتسب ف

جؿ صيانة أالعقالني الرشيد مع موارد البيئة وعميو تتضح الحاجة الماسة لمتربية البيئية مف 
 .(5)ينياالبيئة وتحس

لشريحة معينة  أونشاطات توجو لمناس عامة  أوعبارة عف برامج : التوعية البيئية -2
مشكمة بيئية لخمؽ اىتماـ وشعور بالمسؤولية  أوبيدؼ توضيح وتعريؼ مفيوـ بيئي معيف 

شراكيـونظرتيـ  األفرادوبالتالي تغير اتجاه   الحموؿ المناسبة لمشكمة البيئة. إيجادفي  وا 

تسيـ بشكؿ فعاؿ في التقميؿ مف المشاكؿ  أنياالتوعية البيئية في  ميةأى وتكمف  
جنب مع الوسائؿ  إلىالدراسات فعاليتيا جنبا  أكدتالبيئية مف خالؿ برامج التوعية المختمفة وقد 

والتوعية البيئية الوسيمة المثالية لحماية  العمميةالبحوث و فيما تشكؿ التشريعات البيئية  ،األخرى
 .(6) البيئة

                                                      
 .84 اآلية ىود سورة  (1)
 .39ص ،ـ1997،الطبعة األولى ،لبناف ،دوف ذكر دار النشر ،التموث الضوضائي و التربية البيئية ،محمد منير سعد الديف (2)
 .16ص ،ـ2006 ،األولى الطبعة ،جامعة االسكندرية ،البيئة و المجتمع ،عبد الحميد احمد رشواف( 3)

  
(4)

 Conférence internationale intergouvernmentale sur l’education a l’environnement,Tbilissi 14-

26octobre1977,UNESCO-PNUE,rapport final ,Paris. 
لة ماجستير في العمـو البيئية التربية والوعي البيئي واثر الضريبة في الحد مف التموث البيئي، رسا ،محسف محمد أميف قادر (5)

 .27، ص ـ2008األكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارؾ، 
 .47، ص نفسوالمرجع  ،قادر محسف محمد أميف (6)



 

85 
 

 دور المجتمع المدني في تربية وتوعية الفرد بيئيا:ب. 

يتطمب تحقيؽ تربية وتوعية بيئية لمفرد تكثيؼ جيود جميع مؤسسات المجتمع المعنية 
 وذلؾ مف خالؿ: األدواربالبيئة عف طريؽ تكامؿ 

تعي جيدا ماىية البيئة  أجياؿدورا ميما في تنشئة  األسرة: تمعب دور األسرة .1
في االىتماـ بالنظافة واالستخداـ الرشيد لكؿ  األب واألـؿ القدوة الموجودة لدى وذلؾ مف خال

 .الموارد الطبيعية واليدؼ ىو إضافة عضو نافع لممجتمع
إلى جانب اغتناـ الفرص المناسبة أسريا في مناقشة بعض القضايا ذات العالقة             

االستخداـ ،النفايات ذات الحجـ القميؿ بسالمة البيئة مف المموثات مثؿ كيفية التخمص مف
وعدـ إغفاؿ دور المرأة الرئيسي سميمة الصحيح لألدوات الطبية وكيفية التخمص منيا بطريقة 

 .في تحقيؽ التوجيو البيئي عمى المستوى األسري و المجتمعي بصفة عامة

 في االرتقاء بسموؾ الطفؿ األسرة: دورىا مكمؿ لدور دور المؤسسات التعميمية .2
تضمف تويجب أف  ،البيئيلمبيئة بالمدارس تسيـ في رفع الوعي  إداراتحيث توجد  ،المدرسة في

الدولية و يتضمف التركيز عمى دراسة القضايا المحمية  (1)المناىج الدراسية مقررا مستقال عف البيئة
 .ذات العالقة بالمشكالت البيئية والعمؿ عمى تغيير االتجاىات السمبية نحوىا

المشاركة الفاعمة في المناسبات واألياـ الدراسية التي تعنى بأخطار التموث عمى الفرد          
عداد المسابقات  ،والمجتمع والبيئة  واالىتماـ بنشر التوعية الالزمة مف خالؿ تنظيـ الندوات وا 

صدار النشراتاوكت إلى األماكف  تنظيـ الرحالت العممية والزيارات الميدانية، بة البحوث وا 
المخصصة إلتالؼ النفايات الصمبة وجمع العينات والمشاركة العممية في التخمص مف النفايات 

 .(2)ومكوناتيا

االستفادة مف المناسبات الوطنية واألياـ العالمية كاليوـ : والنقابات العمال دور .3
 تتعريؼ العماؿ بأضرار االستخداـ السيئ لبعض التكنولوجيال ،العالمي لمبيئة وعيد العماؿ

 .المموثة لمبيئة والتي قد تسبب ليـ األمراض أو الوفاة
                                                      

دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية المستدامة، المؤتمر العممي الدولي  ،بف طيب ىديات خديجة، بنيوب لطيفة (1)
 .16ص  ـ،2008افريؿ  7-6 ،جامعة سطيؼ، لكفاءة االستخدامية لمموارد المتاحة" "التنمية  المستدامة وا

 2012مارس ،01العدد ،جامعة بسكرة ،مجمة عمـو اإلنساف والمجتمع، تنمية الوعي البيئي عند أفراد المجتمع ،ليندة شنافي (2)
 .164ص
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وىنا يطالب العماؿ والنقابات بالحصوؿ عمى التكنولوجيا النظيفة التي تحافظ عمى          
 اإلرشادالنقابات الزراعية ومراكز وكمثاؿ عف ذلؾ ما تقـو بو  ،البيئة وتحقؽ المناخ الجيد لمعمؿ

لى عدـ استخداـ المبيدات واالىتماـ بالزراعة وعدـ تمويث مياه وتبصير المزارعيف إ إرشادفي 
 .أكثرصحي  نتاجاجؿ أالري مف 
 براز دور التوعية لمخاطر التموث: تستغؿ إلدور النوادي االجتماعية والرياضية .4

صدار الكتب والنشرات و عف طريؽ  أو ،خاصة لصغار السف عقد ندوات تنظيـ المسابقات وا 
ذلؾ  تجنبوضرورة العمؿ عمى  مف التموث براز مكامف الخطريدعى ليا المختصوف إل

 .(1)مسبقا
إلى جانب تخصيص جوائز وتحفيزات لممنتسبيف لمنوادي والمشاركيف في األنشطة ذات        

 العالقة بحماية البيئة.
: يقع عمييا دور ىاـ في توعية الناس مف خالؿ الدروس دور المؤسسات الدينية  .5

والمساىمة في زيادة  ،والندوات إلبراز مساوئ االستخداـ السمبي لمبيئة سبوعيةاألالدينية والخطب 
مف خالؿ االستشياد باآليات القرآنية  التي استخمؼ فييا األرضالوعي لدى الفرد لمحفاظ عمى 

 .يظو األحاديث النبوية و سيرة السمؼ الصالح الستخالص الدروس و العبر بأسموب وع

المجتمع ليا دور ىاـ في نشر الوعي البيئي وغرس الشعور إف جميع المؤسسات في  
ترشيد السموؾ عمى ومف ثـ العمؿ  ،بالمسؤولية الفردية و الجماعية اتجاه البيئة بمختمؼ قضاياىا

البيئي لمفرد و تربيتو بيئيا و ىذا واجب جميع مؤسسات المجتمع فحماية البيئة  تتطمب تنسيؽ 
 الجيود و تكامؿ األدوار.

 الدور الرقابي لممجتمع المدني :ثالثا
 والمراقب المنبو دور  البيئة حماية مجاؿ في الناشطة المدني المجتمع منظمات تمعب   

 .الييئات بعض في عضويتيا خالؿ مف البيئة تمس التي االنتياكات عف لمكشؼ
 في والمشاركة الرأي بإبداء البيئي القرار صنع في البيئة حماية جمعيات تساىـ حيث   

 الييئات ضمف عضويتيا نسب أف إال ،(2)قانونا ىو محدد مال االعمومية وفق الييئات عمؿ

 .ضعيؼ جد يزاؿ ال البيئة حماية عمى المشرفة
                                                      

 .17، ص السابؽبف طيب ىديات خديجة، بنيوب لطيفة، المرجع  (1)
 .السابؽ المرجعالمستدامة،  تنميتو إطار في البيئة بحماية المتعمؽ 03/10قانوف مف 35 لمادةا(2) 
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 األعمى لممجمس واالقتصادية القانونية المجنة في البيئية الجمعيات عضوية تنحصر إذ   

 بعض في البيئية الجمعيات ضويةلع حصرية حاالت المشرع حدد كما(1) المستدامة لمتنمية

 الوطني والديواف (2)لممياه الجزائرية مؤسسة منيا والتجاري الصناعي الطابع ذات المؤسسات

 .)3(لمتطيير

 والتجاري الصناعي الطابع ذات المؤسسات ىذه في البيئية الجمعيات مشاركة تعتبر        
 عمى تستحوذ اآلف حد إلى زالت ال صاديةالمؤسسات االقت بأف يعتبر الذي الفقو بو نادى مطمبا

 الوحيد المالؾ ىي كانت لو كما فييا وتتصرؼ واليواء كالمياه المشتركة البيئية األمالؾ استغالؿ

 .البيئية العناصر ليذه
 ضعؼ موقع في البيئية األمالؾ ليذه اآلخريف المستعمميف مف جعمت الوضعية ىذه         

 التي القرارات اتخاذ في المؤسسات ىذه مشاركة أو لمتفاوض نونيةقا صيغة أي يممكوف ألنيـ ال

 في الجمعيات ممثمي مشاركة - الصيغة ىذه فإف لذلؾ ،المشتركة البيئية العناصر خصت

 تحديد في جديدة حمقة تشكؿ تبقى حداثتيا رغـ -والتجاري الصناعي ذات الطابع المؤسسات

 العناصر ىذه ومستعممي البيئة عمى سمبية عكاساتان ليا التي المشروعات أصحاب بيف العالقة

 .الطبيعية

فعالية  تظؿ البيئي القرار صنع مؤسسات في الجمعيات عضوية حاالت لمحدودية نظرا         
 حؽ أف إعطاء بعض الميتميف بالشأف البيئي يرى لذلؾ، محدودة البيئة حماية في مشاركتيا

 النقدية واالحتجاجية الوظيفة عمى القضاء إلى ؼييد الييئات، بعض في لمجمعيات المشاركة

 ومييكمة ليست متساوية المشاركة ىذه ألف بيئيا الجياز ىذا أداء مصداقية وضماف لمجمعيات

 .وواضحة
 التمييزي إلى االختيار يعود العضوية نظاـ نجاعة عدـ سبب أف اآلخر البعض ويرى         

 اإلدارة تحوزىا التي األصوات بأغمبية مقارنة لتمثيمييا فةالضعي والنسبة الجمعيات لممثمي لإلدارة

                                                      
(1)

 ديسمبر 28 في المؤرخ ، 96/481 رقـ التنفيذي المرسـو مف 05 ممثميف وفقا لممادة بثالثة الجمعيات عضوية تتمثؿ 
 .84 عددلجريدة الرسمية ا وعممو، المستدامة والتنمية لمبيئة األعمى المجمس تنظيـ يحددـ 1996

 المرسـو مف 12 لممادة لممياه وفقا الجزائرية مؤسسة في سنوات ثالث منذ الشرب مياه ميداف في تعمؿ جمعية عف ممثؿ (2)
 .24 عددلجريدة الرسمية ا لممياه، الجزائرية إنشاء المتضمف ،ـ 2001أفريؿ 21 في المؤرخ 2001/01التنفيذي رقـ

 14 لممادة لمتطيير وفقا الوطني الديواف في سنوات ثالث منذ المياه حماية مجاؿ في تنشط جمعية عف واحد ممثؿ عضوية ((3
 لجريدة الرسميةا لمتطيير، الوطني الديواف إنشاء المتضمف ،ـ 2001 أفريؿ 21 في المؤرخ 01/102 رقـ التنفيذي المرسـو مف
 .24عدد
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 القرارات ألف البيئية السياسة موازيف تقمب أف لمجمعيات يمكف ال وبيذا االقتصادية، المؤسسات أو

 . (1)اعتمادىا يتـ التي ىي اإلدارة تتبناىا التي

 القضاء كآلية عالجية وردعية إلىالثاني: آلية المجوء  لفرعا

مؤسسات المجتمع المدني إضافة إلى حؽ المشاركة والمشاورة واالستشارة مع  تتمتع
لتفعيؿ  األساسيةحد الضمانات أحؽ المجوء إلى القضاء باعتباره  ،اإلدارة في تحقيؽ أىدافيا

عمى احتراـ القواعد البيئية خاصة عندما ال تتمكف مف تحقيؽ  اإلدارةلحمؿ و الرقابة االجتماعية 
 .األسموبيقة الوقائية نتيجة لضعؼ أو عدـ فعالية ىذا بالطر  أىدافيا

وعميو سيتـ التطرؽ في ىذا الفرع إلى حؽ الجمعيات في المجوء إلى القضاء العادي  
 لحماية البيئة )ثانيا(. اإلداريالقضاء  إلىولجوء الجمعيات  (أوال)لحماية البيئة 

 القضاء العادي لحماية البيئة إلى: لجوء الجمعيات أوال

المتعمؽ بحماية البيئة  10-03مف القانوف رقـ  36المشرع الجزائري في المادة  أجاز
القضائية  الجيات أماـلجمعيات حماية البيئة حؽ رفع دعوى  (2)التنمية المستدامة إطارفي 

 المختصة عف كؿ مساس بالبيئة.
لمعتمدة نو يمكف لمجمعيات اأمف القانوف السالؼ ذكره عمى  37كما نصت المادة    

قانونا ممارسة الحقوؽ المعترؼ بيا لمطرؼ المدني بخصوص الوقائع التي تمحؽ ضررا مباشر 
وتشمؿ ىذه الوقائع مخالفة  ،الدفاع عنيا إلىأو غير مباشر بالمصالح الجماعية التي تيدؼ 

والجو  المعيشي وحماية الماء واليواء اإلطارألحكاـ التشريعية المتعمقة بحماية البيئة، وتحسيف ا
 .(3)والفضاءات الطبيعية واآلثار والمواقع والعمراف ومكافحة التموث والمضار واألرض

كطرؼ  (Aspewit)وقد تدخمت جمعية المحافظة عمى البيئة وترقيتيا لوالية تممساف         
مدني في حادثة قطع أحد المواطنيف لشجرة وسط المدينة لتوسيع فناء مقياه بعد أف تقدمت بمدية 

الحكـ االبتدائي عف قسـ  وصدر ،ممساف بشكوى إلى وكيؿ الجميورية لدى محكمة تممسافت

                                                      
 ، ص2007ة في الجزائر، رسالة دكتوراه في الحقوؽ، جامعة تممساف، جويمية اآلليات القانونية لحماية البيئ ،وناس يحي  (1)

143-144. 

 المتعمؽ بحماية البيئة في طار التنمية المستدامة. 03/10مف القانوف  36المادة  (2)
 السابؽ. رجعالم 03/10مف القانوف  37المادة  (3)
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غرامة  دج4000.00والذي قضى عمى المتيـ  ،ـ01/01/1998الجنح لمحكمة تممساف بتاريخ 
لزاـ المدع عميو بدفع الدينار الرمزي  ىنافذة وفي الدعوى المدنية قبوؿ تأسيس الطرؼ المدني وا 

دج لتعويض جمعية المحافظة عمى البيئة وبعد استئناؼ الحكـ  10.000بمغ إلى البمدية وم
  .(1)قضى المجمس بتأييد الحكـ

 والتي أسمداؿ ضد مؤسسة البيئة لحماية الوطنية الجمعية رفعتيا أخرى دعوى وىناؾ        
ت التابع لمؤسسة أسميداؿ الذي كاف يفرز غازا (األمونياؾ)بعاد خزاف إطمبت فييا الجمعية 

 -المدني القسـ-الحجار االبتدائية محكمةال فصمت ،سامة ومضرة بالصحة مع دفع التعويضات
وقد أيد  الصفة النعداـ شكال الدعوى قبوؿ بعدـ وابتدائيا حضوريام  1996/05/12بتاريخ

 .(2)المجمس القضائي ىذا الحكـ
محؽ أي ضرر أف موضوع النزاع ال يدخؿ ضمف أىداؼ الجمعية وال ي اعتبارب       

غير أف المشرع  ،90/31تمف قانوف الجمعيا 16بأعضائيا كما ىو منصوص عميو في المادة 
المتعمؽ بحماية البيئة في  03/10مف القانوف رقـ 36تراجع عف ىذا الموقؼ مف خالؿ المادة 

  اطار التنمية المستدامة.
 كطرؼ مدني منيا إضافة إلى ذلؾ تضمنت النصوص الخاصة حؽ الجمعيات التأسيس      
المتعمؽ بالتييئة والتعمير والتي تنص عمى أنو يمكف لكؿ  29-90رقـ مف القانوف  74المادة 

جمعية تشكمت بصفة قانونية تنوي بموجب قانونيا األساسي أف تعمؿ مف أجؿ تييئة إطار 
فات بالحقوؽ المعترؼ بيا كطرؼ مدني فيما يتعمؽ بالمخال ةطالبالم الحياة وحماية المحيط

 .(3)ألحكاـ التشريع ساري المفعوؿ في مجاؿ التييئة والتعمير

المتعمؽ بحماية التراث الثقافي خولت لكؿ جمعية  04-98مف القانوف  71المادة و        
مؤسسة قانونا وتنص في قانونيا األساسي عمى السعي إلى حماية الممتمكات الثقافية أف تنصب 

 .(4)يما يخص مخالفات أحكاـ ىذا القانوفنفسيا خصما مدعيا بالحؽ المدني ف
                                                      

 دد الثامف، مجمة دفاتر السياسة والقانوف، جامعة بشار، العحؽ الجمعيات في التقاضي ،ساوس خيرة، بوكعباف العربي (1) 
 .108، ص ـ2013جانفي 

 اجستير في الحقوؽ، جامعةسقاش، الجمعيات البيئية في الجزائر ودورىا في حماية البيئة، مذكرة م ساسي (2) 
  .120،ص2000،قسنطينة

 ـ.1990ديسمبر 02 ،52عدد لجريدة الرسمية االمتعمؽ بالتييئة والتعمير،  90/29مف القانوف  74المادة  (3)
، 44عدد لجريدة الرسمية ا ـ،1998جويمية  15المتعمؽ بحماية التراث الثقافي، المؤرخ في  98/04مف القانوف  71المادة  (4)

 .ـ1998جويمية  17الصادرة بتايخ
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 عف نيابة بالتقاضي البيئية لمجمعية السماح مف التشريع توخاىا التي الحكمة أف ويالحظ         

 عميو المدعى قاضاةبم أجدر إمكانيات مف تممكو بما الجمعية أف ىي لمصمحتيـ و أعضائيا
 وال باىظة تكوف قد القضاء إلى ءالمجو  نفقات أف فضال ،معنوي أو طبيعي شخص كاف سواء

 تكوف قد األضرار تمؾ أف كما ،األضرار ليذه تعويض مف المدعي عميو يحصؿ ما مع تتناسب

 أف الجمعية ترى بينما لقضاءلى اإلمجوء  ضرورة العضو يجد فال البعض نظر في بسيطة

ف حتى المخالفات ىذه عف السكوت  عمى عتداءاتاال في التمادي إلى تدفع قد بسيطة كانت وا 
 . البيئة

 ثانيا: لجوء الجمعيات إلى القضاء اإلداري لحماية البيئة

الجيات  أماـرفع دعوى  ؽبالرجوع إلى الحكـ العاـ الذي خوؿ جمعيات حماية البيئة ح        
القضائية المختصة عف كؿ مساس بالبيئة حتى في الحاالت التي ال تعني األشخاص المنتسبيف 

فإنو يمكف لمجمعيات ممارسة حؽ الطعف القضائي أماـ الجيات القضائية  ،(1)ليا بانتظاـ
اإلدارية المختصة ضد القرارات اإلدارية بسبب عيب في اإلجراءات وتجاوز السمطة أو مخالفة 

ير الطعف باإللغاء أي صعوبة لمجمعيات ألف ىذا الطعف يتسـ بالموضوعية ذلؾ ثي القانوف وال
 .(2) اعف حؽ فرض احتراـ المشروعية عمى اإلدارة بواسطة القضاءأف القانوف يخوؿ لكؿ ط

 عف دفاعا التقاضي في بحقيا البيئية لمجمعيات الجزائر في والقضاء مشرعال ؼااعتر  رغـ        
 فعؿ وقع فإذا، أجميا مف أنشئت التي الجماعية المصالح عف فضال ألعضائيا الذاتية المصالح

 القضاء أماـ سواء المدنية الدعوى رفع في الحؽ فممجمعيات ،لحالمصا تمؾ عمى اعتداء يشكؿ

 ألحقت التي والمعنوية المادية األضرار عف بالتعويض لممطالبة اإلداري القضاء أماـ أو المدني

 .ألعضائيا والجماعية الفردية بالمصالح

عرؼ ندرة كبيرة الدور التنازعي لممجتمع المدني في مجاؿ حماية البيئة بالجزائر ي فاف        
وتكاد تكوف القضايا التي تطرحيا الجمعيات عمى العدالة معدودة عمى أصابع اليد ويرجع ذلؾ 

 إلى سببيف رئيسييف:

                                                      
 .السابؽ رجعالم 03/10مف القانوف  36المادة  (1)
 .109ساوس خيرة، بوكعباف العربي، المرجع السابؽ، ص  (2)
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المتعمقة بحماية البيئة  القضائيةؿ معظـ الجمعيات البيئية باإلجراءات يأوليما ىو ج        
نتيجة لمتيميش واإلقصاء وغموض  الثاني إلى ضعؼ الحركة الجمعوية وحداثتيا السبب ويعود

 .(1)النصوص الخاصة بالمنازعات المتعمقة بالجمعيات

بدوؿ  الدور التنازعي لممجتمع المدني في مجاؿ حماية البيئةوعمى خالؼ ذلؾ نجد أف         
قامت العديد مف الجمعيات البيئية برفع  م2001ففي مصر مثال وخالؿ سنة ،أخرى أكثر نشاطا
ضد قرار الييئات اإلدارية المتضمف الترخيص بإقامة مشاريع ترفييية لفائدة  طعوف قضائية

أسالؾ الشرطة والجيش بأحد المناطؽ الشاطئية ذات الطبيعة البيئية المميزة والتي ال يمكف لفئة 
حيث قضت المحكمة اإلدارية بمجمس الدولة  ،معينة االستئثار بيا دوف باقي أفراد المجتمع

بقبوؿ الطعف عمى اعتبار تحقؽ مصمحة الجمعيات البيئية  -القضاء اإلداريمحكمة  -المصري
انطالقا مف دورىـ في مجاؿ حماية البيئة وأقرت بإبطاؿ القرارات المطعوف فييا عمى  ،في ذلؾ

اعتبار أنيا أخمت بالقواعد والتدابير القانونية المتعمقة بحماية البيئة والسيما أحكاـ القانوف البيئي 
  .م1994 لسنة 04رقـ 

في قضية مرفوعة أماميا بصالحية إحدى  ،م1994سنة العلياوأقرت المحكمة البريطانية         
معممة قرارىا  ،التنظيمات البيئية في منازعة قرار السمطات اإلدارية المتعمؽ بإنشاء محطة نووية

ويمة وبشكؿ منظـ المنظمة في المجاؿ البيئي مف فترات ط بطبيعة الدور الذي تضطمع بو ىاتو
مما يكفؿ ليا وفقا لذلؾ صالحية الطعف القضائي وتفعيؿ آليات الرقابة القضائية  ،ومتواصؿ

 .(2)ضد مختمؼ التدابير والسياسات ذات التأثير المباشر عمى المحيط البيئي

كذلؾ الحاؿ في فرنسا فعمى سبيؿ المثاؿ أثار قرار تسجيؿ السمطات اإلدارية لمشروع  
كمشروع ذو منفعة -Sainte Croix-  ألؼ فولط بمنطقة  400التوتر العالي بقدرة إنشاء خط 

عامة، معارضة واسعة مف قبؿ الجمعيات البيئية بالمنطقة والتي اعتبرت أف مثؿ ىذا المشروع 
 .ال يتالءـ وطبيعة المنطقة المعروفة بتنوعيا البيولوجي وثرواتيا البيئية واألثرية المعروفة

                                                      
لغرب، وىراف المجتمع المدني وحماية البيئة، دور الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والنقابات، دار ا ،وناس يحي (1)

 .146، ص ـ2004
2 ))

جامعة  ،كمية الحقوؽ و العمـو السياسية،القانوف رسالة دكتوراه في ،مساىمة المجتمع المدني في حماية البيئة ،بركات كريـ  
 .253ص ، م2013/2014،زي وزويت
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و الجمعيات برفع دعوى قضائية ألجؿ إلغاء القرار وقد قضى مجمس الدولة إذ قامت ىات 
الفرنسي بقبوؿ الطعوف المقدمة مف قبؿ الجمعيات البيئية وأيد ادعاءاتيا بإلغاء المشروع، مسببا 
حكمو بأف تأثيرات المشروع الوخيمة عمى القيمة البيئية واألثرية لممناطؽ المنجز بيا تتعدى مف 

ممية ما يمكف أف يحققو مف فوائد اقتصادية وىو ما ينزع عنو بالتالي صفة المنفعة الناحية الع
 (1)العامة

التجريبي  البستاف في قضية محكمة االستئناف اإلدارية في مرسيميا ذلؾ ما قضت بووك
الممموؾ  المجاور والبستاف الزراعيةلمتموث الذي يمتمكو المعيد الوطني لمبحوث  ئالمكاف المنش

 . "DuranceCreau " مزارع المجتمع المدني تدعى شركة إلحدى
البستاف  في (Shark)مف األشجار المصابة بفيروس  110تمثمت البداية في رصد   

المصابة في البستاف الممموؾ لشركة المجتمع المدني  األشجارمف  09التجريبي بينما تـ رصد 
 .ـ1992في عاـ  المدني لشركة المجتمع الممموكة األشجاروانتيت باقتالع كافة 

المعرفة العممية المتوافرة والقائمة عمى  إلىبناء عمى ذلؾ قضت المحكمة أنو وبالنظر   
 أكدتالعديد مف التجارب العممية التي تـ إجراؤىا وتقارير دراسة التأثير عمى البيئة والتي 

الناتج عف تأخر تنعقد المسؤولية اإلدارية عمى أساس الخطأ  ،ىذا الفيروس خطورةجميعيا 
سمطاتيا  عف ممارسة( والزراعة والثروة السمكية والشؤوف الريفية  األغذيةوزارة  ىماؿ الوزارة )او 

وما يترتب  ،الضبطية بشاف اتخاذ التدابير الوقائية االستثنائية الالزمة القتالع األشجار المصابة
عمى سبيؿ التعويض ( Creau)أورو لشركة 888ألؼ و  414عف ذلؾ مف إلزاميا بدفع مبمغ 
 .(2)مع إلزاميا بدفع الفوائد المتأخرة

-05-15بتاريخ   Nantesالمحكمة االستئنافية بمدينة نانت قرارباإلضافة إلى         
تتمخص وقائع القضية في الضرر الذي أصاب المدعييف نتيجة اإلزعاج الناتج حيث  ،ـ2006

( Locminé) قاعات االحتفاالت األربعة لبمدةعف االنبعاثات الصوتية الناشئة عف سير إحدى 
دعوى لتعويض ما أصابيما مف أضرار أماـ المحكمة اإلدارية  فاألمر الذي أقاـ معو المدعيا

 .والتي قضت ليما بتعويض قدره سبعة آالؼ يورو "راف"بمدينة 

                                                      
 .254، صالسابؽالمرجع  ،بركات كريـ ( (1

 (2) Cour administrative d’appel de  Marseille, 10/01/2005, n° 00MA 01810 par le site : 

http://www.legifraance.gouv.fr     vue le :15/06/2013. 

http://www.legifraance.gouv.fr/
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ية االستئنافية غير أنيما ومع ذلؾ فقد تقدما بالطعف بالحكـ الصادر أماـ المحكمة اإلدار         
وضع الئحة خاصة باستعماؿ قاعة االحتفاالت البمدية أف وقد قدرت المحكمة  "،نانت" بمدينة

وما تـ اتخاذه مف قراريف  ،فييا الساعة الواحدة صباحا كموعد إلغالؽ القاعة توالتي حدد
كافية  ليست والذي تـ بموجبيما تقييد الوقوؼ عمى جانبي القاعة ـ2002عاـ  أثناءيف يضبط

بيا  أوصتفي ظؿ عدـ إجراء األعماؿ المتعمقة بالعزؿ الصوتي لقاعة االحتفاالت والتي 
 .ـ2000في ديسمبر  إجراؤىاالدراسة الصوتية التي تـ 

وترتيبا عمى ذلؾ قضت بإلغاء القرار الضمني برفض إجراء أعماؿ العزؿ الصوتي ليذه   
كما ألزمت المحكمة جية اإلدارة بالقياـ بأعماؿ القاعة لكونو قرارا مشوبا بعيب عدـ المشروعية 

التدابير الضبطية المناسبة مف أجؿ جعؿ الوقوؼ الميمي لمسيارات ال  اتخاذالعزؿ الصوتي وكذا 
بذلؾ  يشكؿ إزعاجا لممجاوريف ليا، وقد أعطت المحكمة أجال يقدر بنحو ستة أشير لمقياـ 

رو عف كؿ يوـ تأخير تبدأ مف انقضاء األجؿ يو  300تيديدية قدرىا  أمرىا ىذا بغرامة وقرنت
 .(1)المحدد بستة أشير تبدأ مف إعالف ىذا الحكـ

 

 المطلب الثاني
 التي تواجه المجتمع المدني  لصعوباتا

ذات الطبيعة السياسية والقانونية  العقباتو  ىنا تمؾ المثبطات الصعوباتبيقصد    
مدني في ظميا االضطالع بالمياـ المنوطة بو واالجتماعية والييكمية التي ال يمكف لممجتمع ال

وفيما يمي  ،خاصة في مجاؿ حماية البيئة بؿ وتحوؿ دوف ميالد مجتمع مدني قوي وفاعؿ
 .(2)عرض لمختمؼ تمؾ العقبات والصعوبات

 القانونية والسياسية الصعوباتالفرع األول: 

 بوظيفتيا قياميا دوف تحوؿ التي النقائص بعض مف المدني المجتمع مؤسسات تعاني  
 القانوني النظاـب الخاصة العقبات بعض في النقائص ىذه مف جانب ينحصر ،وجو أكمؿ عمى

                                                      
(1) Cour administrative d’appel de Nantes, 16/05/2006, La commune de Lcominé, Meq 

N°05NT01731.http:// legifrance.gouv.fr    vue le :15/06/2013.  
 .163، صوالصعوبات التي تواجو المجتمع المدني يوضح العقباتشكؿ  ،(15ممحؽ رقـ )أنظر  ( 2)
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 الديمقراطية وممارستيا بتنظيميا يتعمؽ فيما ،والجمعيات المؤسسات يحكـ الذي والسياسي
 .برامجيا وتنفيذ البيئة مجاؿ في القرارات صنع في المؤسسات ليذه الحقيقية والمشاركة

 القانونية أمام المجتمع المدني الصعوباتأوال: 
القانونية عف مجموعة واسعة مف المصادر بما في ذلؾ الدساتير  الصعوباتتنجـ         

والتشريعات واألنظمة والمراسيـ وقرارات المحاكـ وغيرىا مف التدابير الممزمة قانونا ويتـ استخداـ 
 صعوباتال تمثؿمجتمع المدني وفرض قيود عميو، وتويض القالتدابير القانونية والتنظيمية لت

حؽ التعبير والمدافعة، االتصاؿ  ،األنشطةأماـ التكويف، ممارسة  صعوباتفي  القانونية
 .مواردالالحصوؿ عمى  و والتواصؿ، التجمع

: تستخدـ األحكاـ القانونية المقيدة لتثبيط مؤسسات المجتمع أمام التكوين صعوبات -أ  
عاالمدني  التكويف) الحؽ المحدود  أماـمنع تكوينيا وتشمؿ العقبات  األحياف، وفي بعض قتياوا 

جراءات التأسيس أسباب  ،في التجمع، حظر الجماعات غير المسجمة، أعباء التسجيؿ وا 
 .(1)(الخغامضة لمرفض ... 

: حتى بعد نجاح منظمات المجتمع المدني في األنشطةممارسة  أمام صعوبات -ب 
عقبات التأسيس المشار إلييا آنفا فإف القانوف قد يخضع تمؾ المنظمات لمجموعة التغمب عمى 

كبيرة مف القيود والحواجز أماـ ممارسة أنشطتيا المشروعة وتأخذ العقبات أماـ تنفيذ النشاطات 
الرقابي  اإلشراؼالتدخؿ عف طريؽ  –أشكاال عديدة: الحظر المباشر عمى مجاالت النشاطات 

غالقيا. –العقوبات الجنائية ضد األفراد  -ميالتحرش الحكو  –  حؿ المنظمة وا 

: بالنسبة لمعديد مف منظمات المجتمع أمام حرية التعبير والمناظرة صعوبات -ت 
وتعزيز الديمقراطية تعد القدرة عمى التعبير  اإلنسافالمدني وخاصة الناشطة في مجاؿ حقوؽ 

األمور األساسية إلنجاز مياميا ويتـ استغالؿ  بحرية وزيادة الوعي والمشاركة في المدافعة مف
القانوف لمحد مف قدرة منظمات المجتمع المدني عمى المشاركة في مجاالت واسعة لحرية التعبير 

 .(2)بما في ذلؾ المدافعة والمشاركة في السياسة العامة
                                                      

وأمانة الحركة العالمية مف أجؿ الديمقراطية بالصندوؽ الوطني  (ICNL)المركز الدولي لمقانوف الذي ال ييدؼ لمربح (1)
 .13، ص 2012النسخة الثانية،  واشنطف، جويمية  دفاع عف المجتمع المدني،تقرير ال ، (NED)لمديمقراطية 

وأمانة الحركة العالمية مف أجؿ الديمقراطية بالصندوؽ الوطني  (ICNL)المركز الدولي لمقانوف الذي ال ييدؼ لمربح (2)
 .15 -14، ص نفسو الدفاع عف المجتمع المدني ، المرجعتقرير  ، (NED)لمديمقراطية 
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درة : مف األمور وثيقة الصمة بحرية التعبير ىي قأمام االتصال والتواصل صعوبات -ث 
منظمات المجتمع المدني عمى تقديـ المعمومات وتمقييا وااللتقاء وتبادؿ األفكار مع نظرائيا في 
المجتمع المدني داخؿ وخارج بمدانيا وىنا أيضا يمكف استخداـ القانوف لمنع ىذا التبادؿ الحر 

 –الدولي ـ التواصؿ اعقبات أم –الشبكات  إنشاءالعقبات أماـ  -لالتصاؿ والمعمومات أو قمعو
 وتكنولوجيات االتصاالت. اإلعالـعقبات أماـ 

: يمكف استخداـ القانوف لمنع وعرقمة حرية التجمع ولمعقبات أمام التجمع صعوبات -ج 
القانونية أماـ حؽ التجمع أشكاؿ مختمفة كشرط اإلخطار المسبؽ الذي يمكف أف يتحوؿ إلى 

ف التعسفي أو المنع لسبب غير طمب الحصوؿ عمى اإلذف وىو ما قد يؤدي إلى الحرما
 موضوعي.

: يمكف استخداـ القانوف لمحد مف قدرة أمام الحصول عمى الموارد صعوبات -ح 
منظمات المجتمع المدني عمى تأميف الموارد الالزمة لمقياـ بأنشطتيا وقد تزايدت الحواجز أماـ 

تتخذ ىذه العقبات عدة األخيرة وتستيدؼ التمويؿ األجنبي بصفة خاصة و  التمويؿ في السنوات
تمقي األمواؿ مف خالؿ  ،المرىقة اإلجرائيةالمتطمبات  ،الموافقة المسبقة لمحكومة منيا أشكاؿ

 (1)الحكومة.

 السياسية أمام المجتمع المدني  صعوباتالثانيا: 

إلى أف المتابع  ،رغـ أىمية دور المجتمع المدني في حماية البيئة و تنميتيا المستدامة        
 صعوباتعمؿ مؤسسات المجتمع المدني في الجزائر يالحظ بأف ىذه األخيرة تعاني مف ل

ة ابتداء مف المنيجية والسياسة التي تتبعيا الدولة في والحكوم بالنظاـتتعمؽ  ،سياسية عديدة
التعامؿ مع منظمات المجتمع المدني بشكؿ عاـ بما فييا المنظمات المدنية الناشطة في مجاؿ 

 .ئةحماية البي
إذ يالحظ بأف ىذه السياسة تتسـ باالرتجالية والمناسباتية فال توجد سياسة واضحة لدى         

الدولة تقـو عمى تذليؿ العقبات وتعزيز إشراؾ المجتمع المدني في تسيير الشأف العاـ ويمكف 
 القوؿ أف ىذه السياسة  يعترييا خمؿ واضح ضمف مستويات عديدة يمكف تمخيصيا في : 

                                                      
وأمانة الحركة العالمية مف أجؿ الديمقراطية بالصندوؽ الوطني  (ICNL)المركز الدولي لمقانوف الذي ال ييدؼ لمربح (1)

 .19، ص السابؽالدفاع عف المجتمع المدني، المرجع ، تقرير (NED)لمديمقراطية 
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 .ب الديمقراطية السياسية والمجتمعيةغيا . أ
 .والشعبية في إدارة المجتمع وصنع القرار األىميةتقميص المشاركة  . ب
 احتياجات المواطنيف.و بيروقراطية الدولة وعدـ قياميا بمسؤولياتيا إزاء متطمبات  . ت
 الجمعوي المركزية وسيادة منطؽ االستبداد والتي تؤدي إلى مصادرة العمؿ . ث
 .(1)وتقميصو
أبرز التحديات التي تواجو العمؿ الجمعوي في الجزائر تحدي يمكف اعتباره ومف  . ج

السياسية  والمؤسسات وعمى رأسيا السمطة األطراؼمفصميا، وىو المتعمؽ بسعي العديد مف 
تيا أدوارىا وىو األمر الذي ينعكس فسالمجتمع المدني أو عمى األقؿ منا منظماتاحتواء  القائمة

  .(2)فاظ الجمعية بشخصيتيا والقياـ بميامياسمبا فيما يتعمؽ باحت
 

 االجتماعية والييكمية صعوباتالالفرع الثاني: 

القانونية والسياسية التي تواجو المجتمع المدني ىناؾ جممة أخرى  صعوباتلاإلى جانب         
بات عق :: عقبات اجتماعية وثقافية وثانياأوالوىي  تنظيمات المجتمع المدنيمف العقبات أماـ 
 إدارية وىيكمية.

 االجتماعية والثقافية أمام المجتمع المدني صعوباتأوال: ال

تتعمؽ بالبنية االجتماعية التي يعيش فييا األفراد ومف بينيا ضعؼ الوعي  صعوباتوىي       
ويمكف إرجاع أسباب ضعؼ  ،بأىمية المشاركة الفردية والجماعية في حؿ المشاكؿ البيئية

 ؿ التطوعي في المنظمات البيئية لممجتمع المدني إلى ما يمي:المشاركة في العم

النظر بعيف الريبة والشؾ مف قبؿ بعض أفراد المجتمع وكذلؾ بعض ىيئات     . أ
الحكومة إلى مف يعمموف بمنظمات المجتمع المدني وذلؾ التصاليـ بمنظمات إقميمية ودولية 

 وتمقييـ بعض الدعـ المالي ألنشطتيـ.
                                                      

المقاء اإلقميمي حوؿ تأثير منظمات تجربة منظمات المجتمع المدني اإلقميمية والعالمية)شبكات ومضالت(،  ،كامؿ مينا (1)
مارس  24-22المجتمع المدني في العالـ العربي في السياسات العامة، منظمة اليونسكو والمركز المبناني لمدراسات، بيروت، 

 .8، ص2004
رساء الديمقراطية المشاركتية في الجزائر، مجمة الم ،صالح زياني (2) فكر، جامعة محمد تفعيؿ العمؿ الجمعوي لمكافحة الفساد وا 

 .60، العدد الرابع، ص بسكرة خيضر
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ي اتجاه إجراءات السماح بممارسة المتطوعيف ألنشطتيـ وتعدد التقيد التنظيم . ب
 .جيات اإلشراؼ

بالمسؤولية وانعداـ االنضباط لدى بعض المتطوعيف مما قد يؤدي  اإلحساسعدـ  . ت
 .(1)إلى عرقمة جيود منظمات المجتمع المدني

 اإلدارية والييكمية أمام المجتمع المدني صعوباتالثانيا: 

خارجية متعمقة  صعوباتجو مؤسسات المجتمع المدني ليست كميا اي تو الت صعوباتلاإف      
إدارية )داخمية  صعوبات بالناحية القانونية والسياسية أو حتى االجتماعية والثقافية ولكف ىناؾ

 (.ىيكميةو 

ضعؼ العامؿ الذاتي ألعضاء ىيئات المجتمع في  صعوباتالويمكف إبراز أىـ ىذه        
وممارسة النقد الذاتي  ،األشخاصف تنحصر المسؤولية في عدد مف بأ المدني الذي يقبموف

تنظيمية تتيح المشاركة الليات اآلسميمة ف أسساالعتبار لمعمؿ المشترؾ عمى  إعادةومحاولة 
طالؽ حوار حوؿ القضايا البيئية.  (2)الجماعية وا 

داخؿ منظمات  ضعؼ الممارسة الديمقراطية وارتباطا بيذه اإلشكالية تظير مسألة       
وىو ما يضر بسمعتيا ويفقدىا المصداقية لدى األفراد وبالتالي القدرة عمى  ،المجتمع المدني

 .إحداث التغيير في المجتمع

االعتماد عمى العمؿ العشوائي والفردي في كثير و  اإلداري والمؤسسي البناء كما أف غياب       
 القائمة المشكالت مف واحدا اآلخر ىو عدي المؤسسات إدارة في الخبرة نقص مع مف األحياف

غياب النظرة المتكاممة والرؤية الشاممة  بيا ويتصؿ ،المدني المجتمع منظمات مف عدد لدى
 مما يجعميا في حالة مف التخبط وربما الفشؿ. لمتنمية البشرية والمجتمعية

بيف تنظيمات  ضعؼ التنسيؽ والتعاوف وتبادؿ التجارب والخبرات والمعمومات وىناؾ      
"تقني" في مجاؿ إدارة  باإلضافة إلى وجود ضعؼ ،والدولية واإلقميميةالمجتمع المدني الوطنية 

 تقنيات إلى يحتاج فالتفاوض ،الحوار مع الحكومات والشركاء وخاصة في كيفية التفاوض معيا
                                                      

-2009دور الفواعؿ غير الدوالتية في الحوكمة البيئية العالمية، مذكرة ماجستير في الحقوؽ، جامعة باتنة،  ،عالبي نواؿث (1)
 .97، ص 2010

 .9رجع السابؽ، صالم تجربة منظمات المجتمع المدني اإلقميمية والعالمية)شبكات ومضالت(، ،كامؿ مينا (2)
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 لكي ئياييي المدني المجتمع منظمات أداء في نوعي لتطور تتويجا عادة يكوف ما وىو خاصة
  .(1)تجاىمو لمسمطة يمكف ال مصداقية وذا قويا محاورا طرفا تكوف

 

 المطلب الثالث
 المجتمع المدني في مجال حماية البيئة  يلآليات تفع

ىناؾ  آخر بمعنى ،بيا خاصة وآليات لقواعد تخضع المدني المجتمع مؤسسات إف       
 .وظيفتو أداء مف المدني المجتمع تمكفي لكي توفرىا يجب التي والعوامؿ الوسائؿ مف مجموعة
حماية البيئة بنجاعة وفعالية  لمقياـ بأداء ميامو في مجاؿ ولتدعيـ المجتمع المدني ودفع       
الحكومة  بسواء مف جان اإلجراءاتمجموعة مف العوامؿ واتخاذ مجموعة مف  تضافرينبغي 

وآليات متعمقة  وسائؿ ىناؾ ذلؾ ضوء عمى ،ذاتيا دمف جانب منظمات المجتمع المدني في حأو 
  .آليات متعمقة بالمجتمع المدنيو  ،بالحكومة

                                                             الحكومةبمتعمقة  آلياتالفرع األول:  

لتسييؿ عمؿ  ،الواجب اتخاذىا مف قبؿ الحكومة الوطنية اإلجراءاتيقصد بيا مجموع        
ع المدني في مختمؼ المجاالت بصفة عامة وفي مجاؿ حماية البيئة بصفة خاصة منيا المجتم

 .ذات طبيعة سياسية )ثانيا( وأخرى( أوالآليات ذات طبيعة قانونية )

 : اآلليات القانونية لتفعيل دور المجتمع المدنيأوال

مجتمع المدني والتي لمد و جو يقصد باآلليات القانونية مجموعة مف القواعد التي بدونيا ال        
وفقا لممعايير الدولية في ىذا  ونشاطاته لحركته الالزمة الضمانات إعطائهو تسمح بتفعيمو

 المجاؿ وخاصة:

 تقوـ السمطات بتسميميا عمى الفور إيصاال بإيداع النظاـ. أف ضماف . أ
إلبالغ السمطات بتأسيسيا  بسيط إشعارضماف أف يتـ تأسيس الجمعيات بواسطة  . ب
 .لمجمعية األساسيكوف  دوف أف

                                                      
1))

العمـو السياسية  مذكرة ماجستير في ،الدور الرقابي لمؤسسات المجتمع المدني و أثره في تنمية المجتمع ،خالد جاسـ إبراىيـ 
  .67ص،  2013-2012،جامعة الشرؽ األوسط 
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ضماف الحؽ في المجوء لمعدالة خالؿ فترة معقولة لمجمعيات التي رفضت السمطات  . ت
 اإلدارية طمبيا بالتسجيؿ.

مسبؽ  إذفتمكيف الجمعيات مف الحصوؿ عمى تمويؿ أجنبي دوف الحصوؿ عمى  . ث
 .مف السمطات

التي تـ حميا المعمقة أو  عقوبة الحبس لرؤساء الجمعيات غير المعتمدة أو إلغاء . ج
 يواصموف مزاولة مياميـ. فوالذي

 .العامة األماكفجميع القوانيف التي تحظر التجمعات والتظاىرات في  إلغاء . ح
 هذىع شجيالمجتمع المدني مف التجمع وت منظمات الممارسات التي تمنع إيقاؼ . خ

 .(1)اعمى التعبير عف آرائي ةاألخير 

 ع المدنيثانيا: اآلليات السياسية لتفعيل دور المجتم

بيا، فيي  الحكومة االلتزاـيقصد باآلليات السياسية مجموعة مف المبادئ التي يتعيف عمى       
 الضمانة الالزمة لحركة المجتمع المدني ونشاطو ومنيا:

 الديمقراطية بيف طردية عالقةألف ىناؾ ضرورة تدعيـ المسار الديمقراطي وتأكيده       

 ومتى المدني تمعلمجا تدعمت مؤسسات الديمقراطية ترسخت متى أنو مؤداىا المدني تمعلمجوا

 دالئؿ المدنية إحدى المؤسسات فميست، المدني المجتمع مؤسسات تراجعت الديمقراطية انحسرت

نما وحسب الديمقراطية  ديمقراطية ممارسة فال ،أيضا لمديمقراطية األساسية الدعائـ تشكؿ ىي وا 

  .(2)المدني المجتمع مؤسسات بوجود تتعزز الديمقراطية فإ بؿ ونشيط فاعؿ مدني مجتمع بغير

زيادة فاعمية المجتمع المدني مف خالؿ تدعيـ مؤسساتو بقوى اجتماعية وفاعميف        
مثقؼ بينيـ دور كبير في تنشيط العمؿ الجمعوي والتوعية بأىمية لماجتماعييف نشطيف يكوف 

 .(3)تالقيـ الديمقراطية بالنسبة لألفراد والجماعا

                                                      
مرجع اللجزائر؟، تحميؿ نقدي، "إصالح سياسي" أـ تقييد إضافي لممجتمع ولممجاؿ السياسي في ا كة األورو متوسطية،بالش (1)

 .68، ص السابؽ
  .221ص ،المرجع السابؽ ،العربي الوطف في المدني معلمجتا مستقبؿ  الصبيحي، شكر أحمد (2)

شكالية التنمية في الجزائر  ، الممتقى الوطني حوؿالمجتمع المدني دراسة في آلية تفعيمية ،مسري مشري (3) التحوالت السياسية وا 
 .17المرجع السابؽ، ص   ،واقع وتحديات
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توفير الدعـ المالي وتوزيعو بصورة عادلة ووفقا لمتطمبات كؿ منظمة واحتياجاتيا وليس        
تتبنى تمؾ الجية المشرفة عمى عمؿ تمؾ  أفعمى  ،وفقا لقربيا مف ذوي العالقة مف المانحيف

 المنظمات عممية التوزيع وفقا لمدراسات والمعمومات المتوفرة لكؿ منظمة.

عف مبدأ فرض الوصاية مف قبؿ الجيات المانحة لمدعـ ووضع الشروط والسياسات  البعد       
تاحةالخاصة بيا    .(1)الفرصة لمنظمات المجتمع المدني العمؿ وفقا لخططيا واحتياجاتيا وا 

 الفرع الثاني: آليات متعمقة بالمجتمع المدني

  المدني المجتمع اجوتو  التي لمعقبات تحديد مف سابقا إليو التطرؽ تـ ما خالؿ مف   
 المدني المجتمع فاعمية ضعؼ ىو المستنتج فإف ،خاصة البيئة مجاؿ في والناشط عامة بصفة

إذا  ولذلؾ ،الذكر سبؽ كما داخمي ىو وما خارجي ىو ما منيا اعتبارات عدة بحكـ الجزائري
 إلىوة منظمات المجتمع المدني النيوض بدورىا والرفع مف مستوى تأثيرىا فيي مدع أرادت

 .والثقافية ثانيا اإلدارية أوالتطبيؽ جممة مف اآلليات 

 أوال: اآلليات اإلدارية لتفعيل دور المجتمع المدني

االلتزاـ  المدني ويبقىمف شأف ىذه اآلليات أف تضمف حسف األداء لمنظمات المجتمع       
 ليات نجد:و مف ىذه اآل ،بيذه اآلليات وتنفيذىا بإرادة المنظمة المعنية وقادتيا

يجاد معايير          واستحداث المنظماترقابية تتناسب وعمؿ تمؾ وضع آلية لمرقابة الداخمية وا 
 عضوية عالقة بإقامة، المدني المجتمع منظمات بيف كالتنسيؽ التطورات الجارية واكبأساليب ت
 حماية مجاؿ في الناشطة والدولية والعربية الوطنية الشبكات التعاوف بيف وتعزيز بينيا منظمة
 دوف  التنمية دعـ في أىدافيا آلياتيا لتحقيؽ وتحريؾ استراتيجياتيا بتنسيؽ وذلؾ خاصة، البيئة

 .بالبيئة اإلخالؿ

تأىيؿ وتدريب قيادات  خالؿ مف المدني المجتمع لمنظمات المؤسسية القدرات تعزيز       
آلية العمؿ لتنفيذ الخطط  وتطوير أساليب القيادةنيـ مف تطبيؽ يمنظمات المجتمع المدني لتمك
 ضماف مع فييا لالنخراط والنخب اإلطارات وتحفيز ،المنظماتواألىداؼ المرسومة لتمؾ 

                                                      
دور المجتمع المدني في تحقيؽ التنمية الشاممة في الجزائر بيف الثبات والتغيير، المرجع  ،قرزيز محمود، يحياوي مريـ ((1

 .12السابؽ، ص
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 تكامؿ أساس عمى أداءىا وترقية عمميا ممارسة في الكاممة وحريتيا المؤسسات ىذه استقاللية

 المشتركة. األىداؼ
ألخرى والتي تممؾ خبرة متنامية ومتطورة في االستعانة بخبرات المنظمات والجمعيات ا       

تمؾ بمع وضع تصنيؼ محدد لممياـ والمسؤوليات والصالحيات لمعامميف والقيادييف  ىذا المجاؿ
 .(1)المنظمات

 في تطوير آلية العمؿ داخؿ منظمات المجتمع المدني لتنفيذ الخطط واألىداؼ المرسومة       

 إستراتيجية رؤية مف خالؿ وذلؾ المجاالت، في ةالتخصصي يراعي ومحدد واضح ىدؼ إطار

 وفي ،جية مف المجتمع تطوير في تسيـ التي البيئة حماية قضية ومنيا لمقضايا موضوعية
 .أخرى جية مف واإلقميمية الدولية االىتمامات مع التفاعؿ

 ريتشجيع الباحثيف إلجراء المزيد مف الدراسات واألبحاث العممية حوؿ العمؿ الخي       

 يقاس والذي المدني المجتمع مؤسسات لبنية األساسي والمكوف اليدؼ يعتبر الذي يالتطوعو 
مما يساىـ في تحسيف وتطوير العمؿ  المتطوعيف عمى االعتماد ومدى التطوعية المبادرات بحجـ

 .(2)االجتماعي التطوعي سواء كاف عمى مستوى الفرد أو الجماعة

 دور المجتمع المدني ثانيا: اآلليات الثقافية لتفعيل

قيـ  والسيما القيـ بنظاـ ترتبط بنية أي ،ثقافة شيء كؿ وقبؿ أوال ىو مدني مجتمع وجود إف
 .اإلنسانية العالقات ونمط الشخصية والحرية الفردية االستقاللية
 والعقمية جية، مف المدني المجتمع مؤسسات بيف وثيؽ الصمة ترابط يوجد ثانية جية مف

 وال معيف، وحضاري اجتماعي وسط في المؤسسات تنشأ ألف ثانية، جية مف مجتمعال في السائدة

 الذين والجماعات األفراد عقمية مع تالءمت إذا إال األكمؿ الوجو عمى بوظائفيا تقوـ أف يمكف

 .الوسط هذا في يعيشون

عمى  الضغط إف التزاـ منظمات المجتمع المدني باآلليات الثقافية يخوؿ ليا إحداث 
  ضعي السياسات والتأثير عمى البرامج التي يقع تنفيذىا ومف ىذه اآلليات:وا

                                                      
المرجع دور المجتمع المدني في تحقيؽ التنمية الشاممة في الجزائر بيف الثبات والتغيير، ، قرزيز محمود، يحياوي مريـ (1)

 .13السابؽ، ص 
دور المؤسسات المجتمع المدني في التنمية الشاممة، بحث مقدـ إلى "مؤتمر العمؿ الخيري الخميجي  ، أحمد إبراىيـ مالوي (2)

 .23، صم2008جانفي  22- 20الثالث" دائرة الشؤوف الثقافية اإلسالمية والعمؿ الخيري بدبي، 
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تحسيس الفرد بأىمية العمؿ الجمعوي واالندماج فيو لتحقيؽ الحاجيات التي تعجز  . أ
خالؿ  الدولة عف تمبيتيا لو، وىذا الدور تجند لو كؿ مف األسرة والمدرسة ووسائؿ اإلعالـ مف

كما يأتي التعريؼ بأىمية  ،ىتماـ بالمشاركة االجتماعية الواسعةاختيار البرامج التي تثير اال
العمؿ الجمعوي ونشاط الجمعيات مف خالؿ البرامج التي تقدميا ىذه الجمعيات وأىدافيا وعمميا 

 بجدية بعيدا عف المساومات السياسية والشخصية.
عوي، والحوار التأكيد عمى تربية وتنشئة الفرد عمى السموؾ الديمقراطي والعمؿ الجم   . ب

 .(1)السممي بدؿ العنؼ، ومنح الطفؿ فرصة المشاركة برأيو واقتراحاتو حتى في أبسط األمور
 تحدياتال مواجية في لإلسياـ المحمى المجتمع في المواطنيف وطاقات ىمـ تحريؾ . ت

 الطاقات لحفز المدني المجتمع يمعبو الذي الدور أىمية إلى يشير ما وىو ،البيئة تعيشيا التي
 عمى تشجع كانت إذا) وطبيعتيا السياسية الثقافة مفيوـ ىذه الفكرة وتثير التطوعي العمؿ تعبئةو 

 قيـ توافر بمعنى) التطوعي العمؿ ثقافة فكرة تثير كما (عدمو مف والمشاركة المبادرات
 (.الشخصية المبادرة عمى تشجع إيجابية واتجاىات

ممنظمات لفإف  ـ2004الحكومية لسنة  يرغ وحسب تقرير الجمعية الدولية لممنظمات      
غير الحكومية جممة مف المعايير األخالقية المتفؽ عمييا والتي يتعيف عمى ىذه األخيرة االلتزاـ 

  :حداىا ذات صبغة كمية واألخرى ذات صبغة نوعيةا ،بيا لضماف فاعمية أكبر

ية ورصيد الثقة لدى الرأي العاـ تشمؿ المعايير الكمية البنية اإلدارية والموارد البشر           
والنواحي المالية والقانونية وتعبئة الموارد بما في ذلؾ المقاربات العامة لجمب واستخداـ األمواؿ 

  والمساءلة المتصمة بيذا االستخداـ والعالقة مع األطراؼ المانحة.

بادئ العامة إلقامة وميمتيا والم فتشمؿ رؤية المنظمة المعنية النوعية المعايير أما         
الشراكات والتعاوف مع منظمات المجتمع المدني األخرى والحكومة والمنظمات الدولية والقطاع 

 .(2)الخاص
 

                                                      
شكالية التنمية في الجزائر واقع وتحديات ، ممتقىفي آلية تفعيميةالمجتمع المدني دراسة  ،مرسي مشري (1)   التحوالت السياسية وا 
 .17سابؽ، ص المرجع ال
لة لممجتمع المدني في االستجابة إلى حاجات األمف اإلنساني ؤو الشروط األخالقية لمشاركة مؤىمة ومس، زياد عبد الصمد (2)

 .65-64، ص م2005مارس  15-14ولي لألمف اإلنساني في الدوؿ العربية، عماف، وتحدياتو في المنطقة العربية، المؤتمر الد
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 المبحث الثاني
 ماهيــة الشراكــة البيئية

يكتسي إشراؾ المجتمع المدني والقطاع الخاص أىمية بالغة في تسيير شؤوف البيئة   
اية البيئة ال يمكف أف تضطمع بيا السمطات اإلدارية في الدولة بشقييا ف حمألإلى جانب الدولة، 

المركزي والمحمي وحدىا كما ال يمكف لممجتمع المدني وحده أف ينفرد بيذه الميمة لذلؾ وجب 
 خمؽ االنسجاـ والتوافؽ بيف مختمؼ الفاعميف لبموغ حماية أمثؿ لمبيئة.

النشأة  )راكة مف خالؿ تاريخ المفيـووسيركز ىذا المبحث عمى البحث في ماىية الش
 إشكالية المصطمح وما تقتضيو مسألة الشراكة و كذلؾ التعرؼ إلى أطراؼ الشراكة ،(والتطور

)الدولة، المجتمع المدني والقطاع الخاص( ودور كؿ منيا في تجسيد الفكرة وأخيرا دراسة العالقة 
 :ةاآلتيبيف أطراؼ الشراكة وسيتـ ذلؾ مف خالؿ المطالب 

 .المطمب األوؿ: مفيوـ الشراكة
 .المطمب الثاني: أطراؼ الشراكة

 .المطمب الثالث: العالقة بيف أطراؼ الشراكة
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 المطلب األول

 ةـــراكــوم الشـــهـفـم

شيدت اآلونة األخيرة انتشارا واسع الستخداـ مفيوـ الشراكة سواء بيف الباحثيف         
عمى بساطة ما يبدو فإنو غير محدد بدقة ويتسـ بالغموض لذا سيتـ في الممارسيف والمفيـو أو 

وكذلؾ  ىذا المطمب توضيح ىذه الشراكة بصفة عامة وتحديد مدلوليا في مجاؿ حماية البيئة
 :بياف مقتضيات مسألة الشراكة مف متطمبات وأسس لبموغ شراكة ناجحة كؿ ذلؾ مف خالؿ

 .ألوؿ: تاريخ المفيوـالفرع ا                            
 .الفرع الثاني: مقتضيات مسألة الشراكة

 الشراكة الفرع األول: تاريخ مفيوم

التعرؼ  ؽ في ىذا الفرع إلى بياف نشأة وتطور مفيـو الشراكة بصفة عامة ثـسيتـ التطر        
يئية عمى اإلشكاليات التي يطرحيا مصطمح الشراكة ومحاولة بمورة مفيـو إجرائي لمشراكة الب

 الشراكة في مجاؿ حماية البيئة(.)

 مفيوم الشراكة  نشأة وتطورأوال: 

الشراكة بيف المجتمع ومؤسساتو مفيوـ يعود إلى القرف الثامف عشر ميالدي عندما أعمف        
أستاذ االقتصاد "آدـ سميث" أف احتياجات المجتمع سوؼ تتحقؽ عمى أفضؿ وجو بفضؿ 

 .ات االقتصادية والمجتمعالتعاوف بيف المؤسسات والشرك

ولـ يكف المفيـو معروفا بشكؿ واضح ومترجما عمى أرض الواقع في النصؼ األوؿ مف        
     حيث كاف اىتماـ المنظمات منصبا عمى تعظيـ أرباحيا بشتى الوسائؿ ،القرف العشريف ميالدي

 تجاها الحكومية الجيات وممارسات مواقؼ تير تغ (1)إال أنو مع االنتقاد الواسع ليذا االتجاه
 موجةمنيا  الفترة نفس خالؿ العالـ وجو يرتغ التي لألحداث السريع التسمسؿ نتيجة ،الشراكة

إلى  السابقة االشتراكية الدوؿ تحوؿ مف تاله وما الثمانينات في االقتصادي التحرير و اإلصالح

                                                      
واجو الشراكة المجتمعية، مجمة تالبحث العممي في مجاؿ دراسة المعمومات: دراسة التحديات التي  ،سالـ بف محمد السالـ (1)

 .133، ص ـ2011، نوفمبر 2عدد ،17مكتبة الممؾ فيد الوطنية، المجمد
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 حدوث وتكرر الخارجية، لمديوف المزري االرتفاع و التسعينيات خالؿ الحر السوؽ اقتصاديات
 وجو عمى أفريقيا في والحروب ةعلمجاا حاالت)اإلنساف صنع مف وأخرى رئيسية كوارث طبيعية

 العسكرية األنظمة مف العديد وسقوط السريع، العمراني التوسع و المعمومات ثورة و ،(الخصوص
 .(1)اإلقميمية السياسية و االقتصادية التكتالت وظيور والدكتاتورية،

 ةإجرائي امتيازات مف تضيفو وما المشاركة أو الشراكة فكرة جاءت سبؽ لما ونتيجة       
 والمراقبة والمحاسبة والمشاورة المبادرةو  والتمويؿ المواطنية المساىمةو  التفويضو  كالتفاعمية
لتي ا اإلدارية والتقنية(-)السياسية التقميدية المقاربات مف لمتخمص ،الخ ...المتابعةو  والتقييـ

 في حؿ المشكالت التنموية. محدوديتيااستنفذت طاقاتيا  وأبانت عف 

 :(2)المقاربة التشاركية بالمقارنة مع المقاربات الكالسيكية مف خالؿ ةظير أىميتو        

                                                      
 شبكة،الجافة بالمناطؽ الرعوية-الزراعية التشاركية لممجتمعات التنمية مخططات إعداد دليؿ، محمد موفؽ و وسؼي رضواف (1)

 .20ص، 2008 ماي ،الجافة المناطؽ في الزراعية لمبحوث الدولي المركز و الموصولة الريفية المناطؽ في المعرفة تحصيؿ
 13/09/2013تـ االطالع بتاريخ ،بعض المبادئ و التوجييات ،التنمويالمقاربة التشاركية في الفعؿ ، بوحمى ربيعة   (2(

49049582.html-blog.com/article-http://volontariatacj.over 

 

 المقاربة التشاركية المقاربة الكالسيكية تعيين

 ال مركزي، ديناميكي ومنفتح ابث، ومنغمؽث متمركز تنظيم

 مرنة، واضحة وسيمة التكييؼ ابثة ، متصمبة وغامضةث اتاإلجراء

 صاعدة ) مف أسفؿ إلى أعمى( مف أعمى إلى أسفؿ  عمودية منظومة أخد القرار

 حوار إخبار، أوامر تواصل

 خالؽ –فاعؿ  منفذ العنصر البشري

اإلنساف مجرد مصدر   االستثمارات،  جمع المعمومات
 لممعمومات

لحوار ا،عبر المقاء المباشر
 والمالحظة

 الفئات المستيدفة وطاقات أخرى الرؤساء واالختصاصييف التخطيط

 مالئمة –متفاوضة  –خاصة  عامة وثابتة ،توجييية الحمول

 مرد ودية  مصدر تعمـ وتحسيف غير معترؼ بيا األخطاء المنيجية

 استنباطية، قابمة لمتأقمـ ابثةث منيجية

تنمية ) الجيؿ، الركود، أحد عوائؽ ال الفئات المستيدفة
 التغيير ( عدـ الرغبة في

الحموؿ و تفعيؿ   فاعؿ في تصور
 التغيير

http://volontariatacj.over-blog.com/article-49049582.html
http://volontariatacj.over-blog.com/article-49049582.html
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 الشراكة ثانيا: إشكالية مصطمح

 إيجاد يمكف ال التي المصطمحات الحديثة مف كغيره المشاركة أو الشراكة مصطمح  

 عمى ـو إجماعالي يوجد ال لكف بالموضوع خصبة األدبيات أف فرغـ ليا، ومحدد واضح تعريؼ

 لتعدد يعود أيضا وىذا لو الفكرية لمحدود العريضة الخطوط رسـ أو المصطمح ليذا تعريؼ تحديد

 .وتطبيقاتو المفيـو ىذا مع تتعاطى التي التخصصات
بالصيغة  ـ1987يعتبر مفيوـ الشراكة مفيوما حديثا لـ يظير في القاموس إال في سنة         
أما في مجاؿ العالقات الدولية ، " امميف االقتصادييف واالجتماعييفنظاـ يجمع المتع"  :اآلتية

فإف أصؿ استعماؿ كممة شراكة تـ ألوؿ مرة مف طرؼ مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة والتنمية في 
 .(1)نياية الثمانينات

وقد تـ استعماؿ كممة شراكة كثيرا مف طرؼ الباحثيف دوف إعطائيا مفيوما دقيقا وفي ىذا  
أنيا تتمثؿ في كؿ أشكاؿ التعاوف ما بيف مؤسسات أو منظمات ": B.Ponson"ار يقترحاإلط

          .لمدة معينة تيدؼ إلى تقوية فعالية المتعامميف مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ التي تـ تحديدىا
فمفيوـ الشراكة بيذا الشكؿ يشمؿ التحالؼ االستراتيجي لكف ينبغي التفرقة بيف التحالؼ 

االندماج ىو زواؿ المؤسسة  أف" B.Garette و P.Dussage"فيعتبر ،والشراكة واالندماج
أما في التحالؼ والشراكة تبقى المؤسسة تحافظ عمى  المعنية لميالد وحدة أو مؤسسة جديدة

استقالليتيا مف حيث األىداؼ والمصالح وتقيـ عالقات شراكة لتحقيؽ بعض األىداؼ 
 .(2)المشتركة

 متعددة لمشراكة يذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر: ويمكف إدراج تعاريؼ
"تشمؿ الشراكة عمى تطوير ذىنية التعاوف وترتكز " M .Cointereau"حسب كوانتيرو  

 )3(عمى عالقات الثقة التي تسمح بالوصوؿ إلى الغايات المشتركة والمتفؽ عمييا".

 مقدمة في المجتمعية اركةبالمش ناد الذي "Sanoff  Henry " سانوؼ ىنري يطرح       

 فالذي لألفراد لوجو وجيا التفاعؿ بأنيا لممشاركة الحديث التعريؼ )بالمشاركة التصميـ( كتابو
                                                      

 www.wikipedia.org .12/11/2012 االطالع بتاريخ ، ويكبيديا الموسوعة الحرة (1)

الرؤى المستقبمية »نحو استراتيجية مستقمة عربية في إطار الشركات الدولية، الممتقى العممي ، محمد جماؿ الديف مظمـو (2)
 ،  .5، ص 5/02/2013-3والشراكات الدولية" الخرطـو

تأىيؿ المؤسسة االقتصادية الجزائرية، الممتقى الدولي "آثار وانعكاسات اتفاؽ أىمية الشراكة األجنبية في  ،باللطة مبارؾ (3)
 .2، ص14/11/2006-13الشراكة عمى االقتصاد الجزائري"، جامعة سطيؼ، 

http://www.wikipedia.org/
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 فأب ويتابع سويا يكونوا أف غايتيـ فأب القوؿ يمكف أي جميعا، ليـ ميمة مشتركة قيـ في يشتركوف
 ىذه وفي المواطنيف لجميع الحرية فيو تتحقؽ الذي المجتمع في الرئيسي الوجو ستكوف المشاركة

 تشير المشاركة لذلؾ المشاركيف، خالؿ مف القرارات في لمتحكـ األداة ىي المشاركة تكوف الحالة

 .القرارات عمى تأثير ممارسة تتضمف كونيا أساسية تغيرات إلى

 يياف يؤثر المجتمع في ديمقراطية مفاىيـ عمى مبني مدخؿ عمى يعتمد السابؽ التعريؼ       

 المشاركة لطبيعة الصافي الفيـ" "Abbott, John "يقوؿ وكما القرار صنع عممية عمى الناس
 .(1)"والديمقراطي االجتماعي والتسامح السالـ عف البحث جوىر ىو

مفيوـ مرتبط كمفيوـ المشاركة أو التشاركية  يقدـ الباحث الجزائري صالح زيانيو   
 أجؿ مف يسعى وف أساسي مف مكونات التنمية البشريةبالمجتمع المفتوح الديمقراطي وىو مك

 رأيا و دورا لممواطنيف يكوف أف مبسط بشكؿ تعني أنيا"  اإلنمائي المتحدة األمـ برنامج تحقيقيا
 شرعية مؤسسات خالؿ مف أو مباشر بشكؿ سواء حياتيـ في تؤثر التي القرارات صناعة في

 أيضاو  التعبير وحرية التنظيـ حرية عمى مشاركةال مف النوع ىذا ويقـو ،مصالحيـ تمثؿ وسيطة
 .(2)"البناءة المشاركة قدرات  عمى

مما سبؽ يمكف القوؿ أف ىناؾ غموض واضح في مفيـو الشراكة وعدـ االتفاؽ بيف     
الباحثيف عمى مفيوـ موحد، حيث انو وبالرجوع إلى العديد مف المصادر المعنية بالموضوع 

ميزية، وجد أف ىناؾ تفاوتا واضحا في توضيح المقصود بمصطمح  بالمغتيف العربية واالنج
 برز مظاىر التفاوت في النقاط التالية:أالشراكة " ويمكف إجماؿ "

 التفاوت في استخداـ المصطمح-أ
تفاوت الباحثيف العرب في استخداـ المصطمح: يستخدـ الباحثيف العرب مصطمحات عدة        

التعاوف المشترؾ، المشاركة العامة  ف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ:لمتعبير عف مفيـو الشراكة وم
المشاركة االجتماعية، االلتزاـ االجتماعي، الشراكة بيف أفراد المجتمع ومؤسساتو، المسؤولية 

 )3(االجتماعية.
                                                      

 الغربية( الضفة دراسية حالة) والعمراني المعماري الحفاظ مشاريع في الشعبية المشاركة تفعيؿ آليات ،سعادة جبراف عزمي أيمف (1)
   .12ص،م2009 فمسطيف – نابمس في الوطنية النجاح جامعة العميا، الدراسات بكمية المعمارية اليندسة في الماجستير درجة

 .58ص ،مرجع سابق ،و إرساء الديمقراطية المشاركاتية في الجزائر تفعيل العمل الجمعوي لمكافحة الفساد، صالح زياني  (2)

 .137سابؽ، ص المرجع ال ،سالـ بف محمد السالـ  (3)
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ال يزالوف  تفاوت الباحثيف األجانب في استخداـ المصطمح: حتى الباحثيف األجانب       
 أفراد األطراؼ مف مجموعة أو يفطرف بيف تعاوف تعني قد ييف الشراكةتعريؼ في مختمفيف 

 مف أكثر أو طرفيف بيف تنسيؽال تعني وقد ،معيف مشروع أىداؼ تحقيؽ عمى تعمؿ مؤسساتأو 

 المعالـ محددة اتفاقية ىي أو. معينة أىداؼ تحقيؽ إلى تيدؼ األنشطة مف بمجموعة القياـ أجؿ

  .(1)معينة أىداؼ لتحقيؽ سويا عمؿال أجؿ مف أكثر أو طرفيف بيف

  تشتت الكتابات عف الموضوع في أكثر مف مجاؿ:-ب
 الدولة وفي أخرى إلى دولة مف تختمؼ التي التعريفات مف العديد لو المصطمح أف يبدو   

بسبب تعقد مفيـو الشراكة واتساع  ،خاللو مف المفيـو يطرح الذي لمتخصص تبعا وتختمؼ نفسيا
مثؿ قاسما مشتركا بيف أكثر مف قطاع بما في ذلؾ اإلدارة واالقتصاد والتعميـ نطاقو وكونو ي

 .والسياسة وغير ذلؾ مف المجاالت األخرى
ويؤيد  فقد أصبح موضوعا مطروقا في أكثر مف تخصص ويعالج مف أكثر مف زاوية   

 حيث توصمت بعد « Lynn Morgan »ىذه الحقيقة ما الحظتو إحدى الباحثات الغربيات 
مراجعة واستقراء نماذج مف تمؾ المفاىيـ إلى نتيجة مضمونيا انو ال يوجد مفيوـ موحد 
لمصطمح الشراكة حيث انو يعني أشياء مختمفة ألناس مختمفيف وكؿ مؤلؼ يعالج القضية مف 

 .(2)زاوية خمفيتو العممية ومجاؿ اختصاصو

و ما ترتب عنو صعوبة نو ال يوجد مفيـو واضح ومتفؽ عميو لمشراكة وىأوخالصة القوؿ 
ف الشراكة ظاىرة متشعبة ومرتبطة بأبعاد ألفي وضع معايير لقياس أداء وفاعمية المفيـو 

 عديدة.

 
                                                      

)1 (Etymologie : de partenaire, venant de l'anglais partner, associé, partenaire. Le partenariat est le fait d’être partenaire ou 
associé. 

     Un partenariat est une association entre deux ou plusieurs entreprises ou entités qui décident de coopérer en vue de 
réaliser un objectif commun. Le partenariat peut être de nature économique, financière, scientifique, culturelle, artistique, etc. 
      Le partenariat social: « C’est une coopération entre des personnes ou des institutions généralement différentes par leur 
nature et leurs activités. L’apport de contributions mutuelles différentes (financement, personnel,…) permet de réaliser un 
projet commun . » 

 http// :www.ahfir.4798.pdf      .13/01/2014 بتاريخ االطالع تـ ،3 ص ،المجتمعية الشراكة.....الشراكة مقالأنظر
 .139المرجع السابؽ، ص  ، سالـ بف محمد السالـ (2)
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 ثالثا: بمورة مفيوم إجرائي لمشراكة في مجال حماية البيئة 
 فع اجمةنال الوثيقة في اً يرسم البيئّية الُمشاركة أو الشراكة لمبدأ وليدال كريستال أصبح      

 مبادئ بتكريس ة،يولدال جانيرو دي رّيو ةمق قامتو  "ريو فإعال" ـباس ؼتعر  التيو  األرض، ةمق
 فم10المبدأ  صن إذ البيئة ؿمجا في راراتالق اّتخاذ ةميعم في الجميور ومشاركة ومة،مالمع
 عمى مايمي: الخصوص ذاى في وير  فإعال

 المعنييف المواطنيف ةفكا مشاركة فماض يى البيئة ؿمسائ لمعالجة ىمالُفض ريقةطال فإ       
 قةمالمتع وماتمالمع ىمع االطالع فم فمواط ؿك يتمكف فأ يجب المناسب المستوى ؽوف ؾوذل

 شاطاتنوال بالمواد قةمّ المتع وماتمالمع ايبين فوم ةيسمر ال طاتسمال ايكمتمت والتي بالبيئة
 فأ ؿو دال ىمع، القرار خاذتا يةمعم في المشاركة ةيبإمكان عتيتم فوأ المجتمع، في الخطيرة

 يجب كما، وفر تص تحت وماتمالمع وضع عبر ؾوذل عبشال ومشاركة توعية عجوتش ؿتسي
 .(1) واإلصالحات العقوبات ايضمن فوم ة،يواإلدار  القضائّية عاوىدال إلى ميفع نفاذ فتأمي
 توحيد ضرورة ىمع شديدتال مف خالؿ ريو إعالف ،21القرف أعماؿ ؿجدو  مؿيكو         

 يدؼتست بيئةمل ةممتكام وحماية مستدامة تنمية إلى ؿوصتال عبر ؾوذل ةياالجتماع المجموعات
 المستويات إلى ميالمح المستوى فم ،ؿفاعتوال رارالق خاذتا مستويات ةفكا المشاركة ذهى

 .(2) ةييمماإلق بالمستويات ورامر  العالمّية

إلى  أفضى مما والمشاركة، الشراكة عمى التصحر مكافحة اتفاقية أكدت ـ1996 عاـ وفي         
 تحث و المشاركة و الشراكة مبدأ تطبيؽ صراحة تطمب قانونًيا ممزًمة دولية وثيقة أوؿ إصدار
 السكاف - الصمة ذات الفاعمة األطراؼ جميع عمؿ ضماف عمى الموقعة األطراؼ االتفاقية
 الوطنية والحكومات ية والمؤسساتالحكوم غير والمنظمات تيـوجمعيا بالتصحر المتأثريف

 .(3)األمد طويمة برامج وتنفيذ واستحداث مشتركة أولويات لوضع سوًيا - المانحة والمنظمات
                                                      

 .1992مف إعالف ريو المنبثؽ عف قمة األرض بريو دي جانيرو في البرازيؿ  10المبدأ  ( (1
 سنة ريو في األرض قمة في المشاركة الدوؿ اعتمدتو العشروف و الواحد لمقرف عمؿ خطة عف كناية 21 القرف أعماؿ جدوؿ
1992. 

( الجمعية المبنانية أكاديميّ  مدنيّ  مرصد (مجاؿ ،التنظيـ المدني في الديمقراطية التشاركية عف بحث تقرير ،المي فسيباستيا (2) 
 .9ص ،PJ-2009-002-AMD-Rapport-020،2009شفافية ال لتعزيز

 شبكة، الجافة بالمناطؽ الرعوية-عيةالزرا التشاركية لممجتمعات التنمية مخططات إعداد دليؿ ، محمد موفؽ و يوسؼ رضواف (3)
   .12ص، 2008 ماي ، الجافة المناطؽ في الزراعية لمبحوث الدولي المركز و الموصولة الريفية المناطؽ في المعرفة تحصيؿ
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 في ةمالعا المبادئ مستوى غمليب البيئية شاركةمال وأ الشراكة مبدأ ارتؽ أخرى رةبعبا      
 فم يالبيئ الدولي فالقانو  في ـعا كمبدأ شاركةالم مبدأ تكريس فيك ـلو  البيئي وليدال فالقانو 
 يامعيار  طابعا المشاركة مبدأ بمنح األمر ذاى سمح قدف المنافع ـتقدي فع بعيداً  وير  فإعال ؿخال

  .اسامي
ثر       فالّناشطي فم بضغط فاألخيري فالعقدي ؿخال الّدولي المجتمع ايب ـقا التي االلتزامات وا 
 فم وتزيد ـالعا ؿالعم عر ُتش اينأل البيئي الشأف في مشاركةال تعّززت البيئة، ؿمجا في فالّنافذي
     .البيئة مع ناسبتلت المشاريع تكييؼ ؿخال فم ؾوذل (1)رارالق صانعي ؿعم شفافّية

انتقؿ بذلؾ مفيـو الشراكة مف النطاؽ االقتصادي واإلداري وعالقات السوؽ إلى و          
وقد أصبح وجود  ،ي مع الحكومات خصوصاالنطاؽ الذي يبحث في شراكة المجتمع المدن

منظمات مدنية شريكة لمحكومات وقوة اقتراحيو وتكاممية مسألة ال غنى عنيا، األمر الذي 
حدثت معو تطورات عمى صعيد القوانيف الناظمة والعالقات القانونية ليذه الشراكة وآفاقيا 

 االجتماعية واالقتصادية وال سيما أبعادىا اإلنسانية.

ذا   والسيما  كاف مفيوـ الشراكة حديثا بيف الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وا 
فإف األنظمة الديمقراطية اعتبرتو مسألة ضرورية ألحداث التغيير والتحوؿ  ،في البمداف النامية

االجتماعي بتعاضد الجيود وتكامؿ الميمات بيف القطاعات الثالث خصوصا في ظؿ مصالحة 
 (2)أساس التكامؿ والتفاعؿ وليس الصداـ والصراع. بينيا تقـو عمى

ولغرض الدراسة الحالية فيقصد بالشراكة البيئية تضافر جيود المؤسسات المعنية بحماية   
البيئة عمى المستوى الوطني بحيث يتقاسـ الشركاء مف أطراؼ المجتمع األدوار والمسؤوليات 

جو وىو حماية البيئة ومنع اإلضرار بيا والمصالح المشتركة وصوال إلى تحقيؽ اليدؼ المر 
 حاضرا ومستقبال.

ة بيف مؤسسات يويمكف تطوير ىذا المفيوـ ليعني توسيع وتعزيز الشراكة الفاعمة الحقيق        
  ا بشكؿ يتسـ بالديمومة والمؤسسية.الدولة وبدعـ متبادؿ بينيالقطاع الخاص والمجتمع المدني و 

                                                      
 .10ص  ،المرجع السابؽ ،الُمُدنيّ  الّتنظيـ في ةيكر طية الّتشا الديمقرا عف بحث تقرير ، المي فسيباستيا ( 1)

.  2013 /10/9تـ تصفح الموقع  ،ال تنمية حقيقية دوف شراكة وتكامؿ بيف الدولة والمجتمع المدني،الحسيف شعبافعبد  (2)  

http://aleqtcom/2010/09/03/article  437593html. 

 

http://aleqtcom/2010/09/03/article
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رض أف تتضمف شكال مف أشكاؿ االعتراؼ باآلخر وبدوره كطرؼ فالشراكة البيئية يفت        
شريؾ طالما يمكنو أف يسيـ في عممية المحافظة عمى البيئة ولعؿ فكرة الشراكة ىي مقاربة 
مكانات  تنموية لعالقة حكومية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص الستكماؿ ومالحقة قدرات وا 

  لكؿ طرؼ إلى الطرؼ اآلخر في إطار تشاركي.األطراؼ حيث يتـ ضـ المزايا النسبية 

 مشراكة المقتضيات البنيوية ل الفرع الثاني: 
 مف جممة بيا ويقصد ،المقومات البنيويةو  المتطمبات مف مجموعة ىإل شراكةال تحتاج  

 سياسية فرعية أنظمة مف عنو ينبثؽ وما االجتماعي النظاـ ببنية مباشرة تتصؿ التي العوامؿ

دارية  .ضيقة مصالح عف تعبير الشراكة مف نمط أي يصبح توفرىا بدوف والتي جتمعيةوم وا 

سيتـ التعرؼ في ىذا الفرع إلى متطمبات تحقيؽ الشراكة)أوال( ثـ مقومات إنجاح  وعميو  
 عممية الشراكة)ثانيا( وأخيرا خصائص الشراكة الناجحة.

 أوال: متطمبات تحقيق الشراكة

 السياسات وثائؽ معظـ في رسمًيا إدراجو و الشراكة لمفيـو الواسع القبوؿ مف الرغـ عمى       
 األحياف مف كثير في بنجاح يطبؽ ال أنو إال ،المستدامة وتنميتيا البيئة حماية ومشاريع الحكومية

 والقطاع المدني المجتمع قبؿ مف وفاعمة تامة مشاركة عموما الشراكة مشروعنجاح  يتطمب إذ
 أساسا المرتكزة (1)الوطنية التنموية لبرامج والتقييـ والتنفيذ والتخطيط لقرارا أخذ عمميات في الخاص
 .البيئة حماية عمى

 األساسية المستمزمات أو المتطمبات مف األوؿ المطمب أف وال بد أف يؤخذ في االعتبار        

  لنسبة لياضرورة شعور األطراؼ المعنية بأىمية الشراكة با في يتمثؿ الناجحة، الشراكة لبموغ
 ىذا يكوف وقد ،البيئة تواجييا التي بالتحديات وعيال ارتفاع مستوى لف يتأتى ذلؾ إال مف خالؿو 

 يكوف وقد تحقيقو إلى والمعرفة العاـ تكويف الرأي وسائؿ طريؽ عف الشركاء يسعى ذاتيا الوعي

 .مرمست بشكؿ والمتوفرة الصحيحة والبيانات خالؿ المعمومات مف يتكوف عاما وعيا

                                                      

المرجع  ،الجافة بالمناطؽ الرعوية-الزراعية التشاركية لممجتمعات التنمية مخططات إعداد دليؿ ،محمد موفؽ و يوسؼ رضواف (1) 

 .12ص ،السابق 
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 آرائيـ عف يعبروا أف لمشركاء خالليا مف يمكف التي األطر توفر ىو الثاني المطمب أما        

إتاحة الوقت والموارد الكافية  في األطر ىذه وتتمثؿ ،الشراكة موضوع تجاه واعتقاداتيـ
 وجود قاعدة مؤسسية لممتابعة والتنفيذ.و  ،(1)وجود آلية واضحة وتفصيمية لمشراكة ،لمتخطيط

 جو يسود أف يجب الذي (2)المالئـ العاـ المناخ توفير الثالث المطمب يوجب حيف في        
 مياـ الشركاء وتحدد العالقات نظـوتتسف تشريعات تنظـ وتقنف مسألة الشراكة  بحيث الشراكة

 ةآلي بصفة معو تزداد الديمقراطي المناخ سيادة بزيادة أنو حيث الدولة مسؤولية الحقيقة في وىي
 .الشراكة نجاح نسبة

تكوف و  ،والشراكة في تنمية البيئة يجب أف تكوف جزء ال يتجزأ مف عممية اتخاذ القرار       
دراسة العقبات ستوجب وسيمة ىامة لالستفادة مف كافة الطاقات والميارات وتىذه الشراكة 

اضحة مع الطرح توفير المعمومات المبسطة الو  السياسية والمؤسسية التي قد تعترض الشراكة
إلى جانب  توفير اآللية المناسبة لمتعبير عف وجيات النظر البديمةباإلضافة إلى  ،الوافي لمبدائؿ

     .(3)مراعاة متطمبات االستدامة في األنشطةمع  القياـ ببناء قدرات المواطنيف لممشاركة الفعالة

 الشركاء كؿ تحقيقيا مسؤولية اسـيتق الكثيرة والمستوجبات المتطمبات ىذه أف القوؿ ويمكف      

 الشراكة مف المرجوة األىداؼ تحقيؽ يضمف أف شأنو مف بما منيـ، واحد كؿ اختصاص حسب

 ما كؿ إعطاء إلى لشراكةا وفي تصؿ الذي والمالئـ المناسب المناخ يحقؽ المتطمبات ىذه فتوفر

 .جميعال عمى العامة بالفائدة يعود بما نتائج مف منيا ينتظر

 ا: مقومات إنجاح عممية الشراكةثاني
 بشكؿ يضمف سيرىا الذي المالئـ المناخ تحقيؽ إلى تيدؼ الشراكة متطمبات كانت إذا      

األقصى  الحد بموغ إلى تيدؼ فاعميتيا، زيادة عوامؿ أو الشراكة عممية إنجاح مقومات  فإف جيد،
 عمى العمؿ بؿ يجب  فحسب  كةالشرا متطمبات تحقيؽ عمى العمؿ يكفي فال لذا مردوديتيا، مف

 :خالؿ مف وذلؾ فاعميتيا زيادة
                                                      

" الشراكة والتنمية الحضارية المستدامة لمبيئات التراثية بيف الواقع ، أحمد يحي جماؿ الديف راشد، منى حسف سميماف ((1
  مية الحضارية المستدامة، جامعة الدوؿ العربية، المؤتمر اإلقميمي العربي لتحسيف الظروؼ المعيشية مف خالؿ التن"والطموح

 17، ص م2003القاىرة، ديسمبر 

 .181ص ، ـ2010 سبتمبر 10 عدد ،االجتماعي الباحث مجمة ،المحمية التنمية في االجتماعية المشاركة، خشموف محمد (2(
 .17، ص السابؽأحمد يحي جماؿ الديف راشد، منى حسف سميماف، المرجع  (3)
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حرية وحقوؽ الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني: إف العمؿ مف اجؿ اعتماد  - أ
العناصر اإلطار القانوني المالئـ بشكؿ يضمف الشراكة الكاممة و المشاركة الحقيقية يتضمف 

  :التالية
لمجتمع المدني وذلؾ انسجاما مع بما فييا اعتراؼ الحكومة بدور ا الشرعية: -1

مبادئ وحقوؽ اإلنساف والقانوف الدولي واعتماد مبدأ حرية تأسيس الجمعيات وضماف حرية 
 عمميا.
استقاللية الرسالة والرؤية واألىداؼ وفؽ المصالح  :االستقاللية وىي مستويان -2

اإلدارية والتنظيمية  االستقالليةو  (1)واألولويات واالحتياجات بما ينسجـ مع السياسة الوطنية
 بما في ذلؾ آليات صنع القرار والتداوؿ عمى السمطة.

بمورة إطار عاـ لممبادئ والمفاىيـ التنموية تنبثؽ عنو سياسات عامة في القطاعات  -ب 
 الرفاه االجتماعي. التنموية المختمفة كقطاع البيئة، الصحة والتعميـ و

إلى مبدأ المشاركة الكاممة أي أف يكوف  دباإلستنابمورة مفيوـ التعاوف الميني  -ت 
المشاركة في وضع السياسات وبمورة الرؤى  ع المدني شريكا تنمويا كامال عف طريؽاالقط

 والتنفيذ والمتابعة والمراقبة والتقييـ.

 متشاور بيف الحكومة والمجتمع المدني عف طريؽ:لبمورة آلية  -ث 
 .تطوير القدرات والبناء المؤسسي والتنظيمي -1
 .ةيمناقشة المقاربات والوسائؿ واألساليب واالستراتيجيات لمتنمية المؤسس -2
 .اعتماد القيادة الجماعية واإلدارة السممية -3
 إذ أف تحوؿ المنظمات المدنية إلى وكاالت ذات: العالقة مع المجتمعات المحمية -4

ؤية ضبابية حوؿ طبيعة مينية ال تربطيا عالقة منتظمة ومناسبة مع الناس قد أدى إلى تبمور ر 
إف العالقة السميمة مع الناس ىي الضماف الحقيقي الستمرار العمؿ سواء لجية  دورىا ورسالتيا.

 (2)العالقة مع الحكومة أو مع الجيات المانحة.

                                                      
شكالية بوحني (1) ة قوي، دور حركات المجتمع المدني في تعزيز الحكـ الراشد، الممتقى الوطني حوؿ: التحوالت السياسية وا 

 .9 ص م،17/12/2008-16التنمية في الجزائر واقع وتحديات، جامعة الشمؼ، 
 .10، صنفسو قوي، المرجع بوحنية (2)
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 ثالثا: خصائص الشراكة الناجحة

تتحمى الشراكة الناجحة بمجموعة مف الخصائص تتركز في قيادة مشتركة وعضوية         
 . )1(اتصاؿ فعاؿ وامتالؾ رؤية مشتركة واضحة ،عةواس

بينما تفشؿ الشراكة التي تفتقد الميارة اإلدارية في إدارة االختالفات وال تتحمى بوضوح         
و تتمسؾ بأىداؼ غير عممية، وتعجز عف ضـ كؿ الفاعميف أ الرؤية لألىداؼ واألغراض

ائد أعضائيا غير متكافئة ويستطيع شريؾ الرئيسييف أو يرفضوف االنضماـ فييا، كما أف عو 
بمفرده تحقيقيا ويتطمب التشجيع لالنخراط في شراكة، اجتماعات تحضيرية واتصاالت فردية فرد 

تسويؽ فكرتيا في ، المحتمموفوزيادة الشركاء  لفرد وكذلؾ العرض عنيا في األنشطة المفتوحة
  .(2)وأىدافيا وفوائدىاوسائؿ اإلعالـ المختمفة حتى يتـ التعرؼ عمى الشراكة 

 

 المطلب الثاني
 ةــــــراكـــراف الشـــأط

 Good"برز في التسعينات مف القرف العشريف مصطمح الحكـ الجيد          

Governance" أكثر شموال وأدؽ تنظيرا عد كبديؿ عف األفكار التي تنادي بالدور  كمفيـو
 ية في كؿ مجاالتيا.المركزي والمحوري الشامؿ لمدولة في تخطيط التنم

وفي إطار الحديث عف الحكـ الجيد برز مفيوـ الشراكة أو المشاركة كمؤشر ىاـ         
 جديدة صيغة إيجاد "Partnership" الشراكة بمفيوـ يقصدحيث  (3)لتحقيؽ التنمية المستديمة

 ثالث دوائرال ىذه تمثؿ المشترؾ العمؿ مف ما مساحة في متقاطعة دوائر ثالثة ىعم تقوـ لمحكـ
، إذ مف الضروري إشراؾ (4)الخاص والقطاع المدني والمجتمع الدولة ىي أساسية مكونات

                                                      
 .163، صحةشكؿ يوضح خصائص الشراكة الناج ،(16ممحؽ رقـ )أنظر   ((1
 -2013-9-10المشاركة الشعبية والشراكة وتطور المفيـو في الماضي والحاضر والمستقبؿ، تـ االطالع عمى الموقع بتاريخ (2)

http//www.cpas-egupt.com/pdf/mediha abdelsattar/msc/002.pdf. 
عمى  يؽ التنمية المستديمة في الدوؿ العربية،الشراكة المجتمعية كآلية لتفعيؿ سياسة التشغيؿ وتحق ،بالنور عالء الديف  (3)

 http://le fpedia.com/arab/wp-content/uploads/2012/05                                                الموقع:
)4  (  United Nations Development Programme ,Reconceptualising Governance ,Discussion paper 

2, New York January 1997, p9. 
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المؤسسات غير الرسمية إلى جانب المؤسسات الرسمية فيمكف ليذه المؤسسات مجتمعة أف 
 تساىـ في بمورة وتجسيد مبدأ الشراكة.

                 .(1)يوضح أطراؼ الشراكةشكؿ ( 17رقـ ) ممحؽ            

  

                                                                                                  ةــدولــالفرع األول: ال
تعد الدولة بكؿ مؤسساتيا الطرؼ الرئيسي والفعاؿ في تجسيد مبدأ الشراكة وذلؾ            

تحديد ووضع السياسات العامة، وىذا بواسطة تدخميا في  باعتبارىا الجية صاحبة اإلشراؼ عمى
وبذلؾ تستطيع الدولة وضع اآلليات  ،مجاؿ وضع القوانيف والتشريعات والنظر في كيفية تطبيقيا

وىذا عف طريؽ فتح المجاؿ أماـ المشاركة ، التنظيمية المناسبة لتكريس متطمبات الشراكة
ى عم ة اإلعالـ وتحديث البرامج العممية والحفاظالشعبية واحتراـ حقوؽ اإلنساف وضماف حري

والعدالة في توزيع الموارد فالدولة وحدىا  التموث لمحد مف واضحة سياسات خالؿ مف البيئة
  .(2)القادرة عمى تجسيد التوازف بيف المجاالت االقتصادية السياسية واالجتماعية

 وممثؿ السياسات، وصنع يطتخط في ومركزي رئيسي فاعؿ مف الدولة تحولت حيث        
 المنازعات حؿ في والطبقات الفئات بيف ووسيط وتنفيذىا، السياسات ىذه تقرير في لممجتمع
 لتصبح الخدمات، وتقديـ الدخؿ توزيع وعف إدارتيا، حسف عف لةؤو ومس لممشروعات ومالكة
 القطاع مف كؿ مشاركة زيادة إلى يعود وىذا المجتمع، شؤوف إدارة في األوؿ الشريؾ اليـو

     .واالجتماعية واالقتصادية السياسية الحياة في المدني والمجتمع الخاص

                                                      
(1) 

Agnès Pouillaude, ATER, Gouvernance et développement des micro-entreprises, approche 

conceptuelle et méthodologique, Centre d’économie du développement, Université Montesquieu-

Bordeaux IV – France, p 2. « http://ged.u- bordeaux4.fr/ceddt25.pdf » 
 (2)

 .374، صم2011غربي محمد، الديمقراطية والحكـ الراشد، مجمة دفاتر السياسة والقانوف، جامعة بشار، أفريؿ  

http://ged.u-bordeaux4.fr/ceddt25.pdf
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 .(1)المعاصرة لمدولة الحيوية الوظائؼ يوضحجدوؿ  (18) رقـ ممحؽوال
 الخدمات و السمع توفير

 النظاـ،حقوؽ و العمومية،الدفاع،القانوف

 العمومية الممكية،تسييراالقتصاد،الصحة

 حالة في الفقر،النجدة حاربةالفقراء،م حماية
 الكوارث

 الوظائؼ
  الفعالة

 ضماف

 الفعاليات،
 األساسي، التعميـ
 الحفاظ

 البيئة عمى

 االحتكارات،تنظيـ تنظيـ

 المصالح
 العمومية)الماء،الكيرباء،

 السمكية( المواصالت

 تصحيح و تفعيؿ

 ،تطوير النقائص

 التأمينات اإلعالـ،تنظيـ

 )األمراض،الحياة(،تنظيـ

 لماؿا

 االجتماعي، الضماف
 المنح توزيع إعادة

 العائمية،
 عمى التأميف

 البطالة

الوظائؼ 
 الوسطى

 

الوظائؼ  األصوؿ توزيع إعادة المبادرات تحفيز و األسواؽ،تجميع الخاصة،تشجيع األنشطة تنسيؽ
 الدنيا

 الفرع الثاني: المجتمع المدني

 القوي المدني فالمجتمع ،الدولة أداء جودة ؿشك تصوغ التي ىي المجتمع المدني قوة إف        
 الجميور لدى الكبرى االىتماـ مجاالت إلى تركيزىا الدولة ومحور اىتماـ توجيو يستطيع النشيط
  . ومبادراتو الخاص القطاع حرية التي تّقيد المجاالت في الدولة سمطة امتداد ومنع العاـ،

 وىي ،المجتمع والحكومة بيف األىمية بالغة روابط تشكؿ المدني المجتمع ومنظمات        
 بالمعمومات الحكومة ةمزودً  السياسية، العممية في ليصب المواطنيف مشاركة مسار توجو التي

 مسار وتوجو الحكومة عمؿ بمراقبة تقـو كذلؾ وىي ،عمؿ مف بو القياـ عمييا عما يجب
بقائيا الحكومة اَءلةمس في يساعد مما المواطنيف، عودتيا إلى إطار في المعمومات  مستجيبة وا 
  .(2)المواطنيف الحتياجات

يستطيع المجتمع المدني أف يساىـ مساىمة فعالة في تجسيد الشراكة البيئية، باعتباره         
يتكوف مف مؤسسات غير حكومية كالنقابات المينية والجمعيات ... وغيرىا ويمكف أف يسيـ في 

                                                      

 (1)
  (ـ 2007 -2000-أنموذجا الجزائر) طبيؽوالت النظرية بيف-التنموي األداء تحسيف في ودورىا الحكمانية إدارة ،أسيا بمخير 
 .30ص م2009 ،الجزائر جامعة ،الدولية السياسية والعالقات العمـو في الماجستير شيادة ؿلني مكممة مذكرة

 .4 -3ص  ،ـ 5005،واشنطف ،ثمارىا تؤتي ديمقراطية بناء في المساعدة،"CIPE" الخاصة الدولية المشروعات مركز  (2)
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الجتماعي بضرورة حماية البيئة والدفاع عنيا مف مختمؼ توجيو الرأي العاـ وخمؽ الوعي ا
 .أشكاؿ التعدي

باإلضافة إلى ذلؾ يستطيع المجتمع المدني أف يكوف مراقبا ألداء وعمؿ األجيزة         
الرسمية عند قياميا برسـ السياسة العامة والذي يتطمب اعتماد مبدأ الشفافية في كؿ مجاالت 

ؿ ىذه المنظمات المدنية إلى منظمات تنموية تساىـ في ترقية تدخميا وىكذا يمكف أف تتحو 
 (1)البيئة وتطوير المجتمع.

 الديمقراطية ثقافة وترسيخ إيجاد مف البد وفعاال، شريكا المدني المجتمع يصبح وحتى          
 أطراؼ جميع فييا تمتـز مدنية ثقافة لنشر خطط وضع خالؿ مف وذلؾ كنظاـ، ثـ كسموؾ
 قيـ بانتشار يسمح الديمقراطية ثقافة وجود ألف، ومواطنيف القرار وصانعي فاعميف مف المجتمع
 منظمات فعالية فإف وعميو ،سممية بطرؽ الخالفات وحؿ اآلخر الرأي احتراـو  التسامحو  الحوار
 الفعمية المشاركة لتحقيؽ معنوية أو مادية سواء تحفيزية بيئية قدرات عمى ترتكز يالمدن المجتمع

 في إال وكفئة فعالة المدني المجتمع مؤسسات تكوف أف يمكف وال ،(2)العامة السياسات عصن في
 :التالية الحاالت

 ىي السائدة واألوضاع واالقتناعات الظروؼ أف بمعنى المجتمع، رحـ مف انبثقت إذا -
 .الوجود حيز إلى أخرجتيا التي

 والسياسية، صاديةواالقت اإلنسانية المجتمع اىتمامات تستوعب أف استطاعت إذا -
 .تشاركية و مجتمعية عممية البيئة حماية أف وأدركت

 عمى القرار صياغة في االشتراؾ االعتبار بعيف تأخذ سياسات و خطط وضعت إذا -
 .المستويات جميع

 .(3)الحكومة مع بتناسؽ و بشفافية وعممت الشرائح جميع تيااىتماما المست إذا -

                                                      
)1 .375ص السابؽ،جع المر  ،غربي محمد( 

 

   ـ( 2007 -2000-أنموذجا التطبيؽ )الجزائر و النظرية بيف-التنموي األداء تحسيف في ودورىا الحكمانية إدارة ،سياآ بمخير (2)
 .66-65ص ،السابؽالمرجع 

 الدولي الممتقى ،" دالراش الكمي،الجزئي،الحكـ"المداخؿ خالؿ مف البشرية التنمية لفيـ متكامؿ منظور نحو "،بوحنية قوي (3)
 2004مارس10-09 ورقمة، جامعة ،الجزائر البشرية، الكفاءات و المعرفة اقتصاد في االندماج وفرص البشرية التنمية حوؿ

 .14ص
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 الفرع الثالث: القطاع الخاص
 الذي القطاع ذلؾ وىو الخاص، القطاع يمعبو أف يجب دورا الشراكة مفيـو يتضمف        
 في طرؤ الم غير القطاع وكذلؾ ،...والمصارؼ والتجارة لمتصنيع الخاصة المشاريع يشمؿ
 .السوؽ
 وتتولى ،األعماؿ ووحدات األفراد بمعرفة يدار الذي القطاع ذلؾ ىو الخاص فالقطاع        
 إلى بالتالي تسعى وىي خاصة، االقتصادية لألنشطة بالنسبة األمور دفة وجيوت السوؽ آليات
 االقتصادية الحياة في األساسي الفاعؿ الخاص القطاع أصبح وليذا ممكف ربح أقصى تحقيؽ
 .الدوؿ مف لمعديد

 إطار في الخاص القطاع تنمية تشجيع إلى تسعى أف المعاصرة الدولة عمى وجب لذا        
 خمؽ عف طريؽ مستديما القطاع ىذا جعؿ عمى تعمؿ وأف ،(االقتصادية بالحكمانية)يسمى ما
 فرص لخمؽ المؤسسات تعزيزو  عمييا والحفاظ تنافسية سوؽ إيجاد ،مستقرة اقتصادية بيئة

 التكنولوجية المعرفة نقؿ عمى والمساعدة االستثمارات واستقطاب جمبباالضافة ل ،(1)العمؿ
 .الطبيعية والموارد البيئة حمايةو  البشرية الموارد نميةلت الحوافز تقديـوكذلؾ 

حيث أف ىذا القطاع يستطيع توفير الماؿ والخبرة والمعرفة لتجسيد عمميات التنمية إلى         
جانب أجيزة الدولة الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في مجاالت مختمفة وعمى رأسيا حماية 

  توفير وفي ،تيانشاطا دعـ في المدني تمعلمجا منظمات عم يسيـ أف يستطيع فيو ،(2)البيئة
 تمعلمجوا الدولة مع بالشراكة وتنميتيا البيئة حماية ةعممي في الالزمة والمعرفة الماؿ و الخبرة
 :خالؿ مف المدني

دارة إنشاء           مع محددة لفترة والتاريخية البيئية بالمناطؽ الترفييية المشروعات وصيانة وا 
 وزيادة البيئية المناطؽ استغالؿ في يساىـ بما المشروعات ىذه أصوؿ بممكية الدولة ظاحتفا

 .لمسكاف العمؿ فرص وتوفير والترفييي السياحي النشاط

 البيئية المناطؽ بأىمية المواطنيف وعي زيادة بيدؼ البيئية التوعية أنشطة في المشاركة         
  .والمرئية والمسموعة المقروءة اإلعالـ وسائؿ كافة باستخداـ وذلؾ التاريخية و

                                                      
(1 )
 .47ص ،ـ2003 القاىرة، اإلدارية لمتنمية العربية المنظمة ،وتطبيقات قضايا–الحكمانية ،الكايد الكريـ عبد زىير 

 .375ص، السابؽالمرجع  ،غربي محمد (2)
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جراءات بضوابط االلتزاـ           البيئية اآلثار تقويـ دراسات داإعد خالؿ مف البيئة حماية وا 
 ةيالطبيع بالبيئة إضرارىا عدـ مف لمتأكد المشروعات ىذه تنفيذ وبعد قبؿ الصناعية لممشروعات

 .(1)(الضوضاء–اليواء–الماء–التربة) البيئة تموث مف والحد

 القمامة جمع عمميات مثؿ والشعبية العشوائية باألحياء البيئة تحسيف مشروعات         
زالة القديمة التاريخية باألحياء والتاريخية التراثية العناصر عمى والحفاظ والتجميؿ والتشجير  وا 
 العناصر بعض روتوفي األحياء ليذه البصرية الصورة تحسيف عمى والعمؿ البيئة تموث مسببات
 بيذه المواطنيف لدى بالجماؿ واإلحساس الفني الذوؽ تحسيف في يساىـ بما والجمالية الفنية

 .المناطؽ

 مف تمنعو التي الصعوبات بعض -الربحي طابعو رغـ-يواجو الخاص القطاع أف غير        
 قد عامة بصورة االقتصادي لممجاؿ والتنظيمي المؤسسي البناء فطبيعة االجتماعي، دوره أداء
 وخاصة المتاحة، االقتصادية الموارد استغالؿ لو تتيح التي المناسبة الظروؼ توفير دوف يحوؿ
 النامية الدوؿ معظـ في الخاص القطاع أف إلى إضافة الغش،و  التيريب الفساد، انتشار ظؿ في
 في يعرضو ما العامة، الميزانية خالؿ مف الدولة إنفاؽ عمى حركيتو في يعتمد ىش قطاع ىو
  .االقتصادي الركود عف الناتجة السمبية اآلثار إلى األحياف مف كثير

 المشاريع دعـ عمى تعمؿ وأف الخاص، القطاع تطوير تشجع أف الدولة عمى لذا         
 العولمة ظؿ في خاصة العالمية األسواؽ مستوى عمى وتنافسية شفافية أكثر لتصبح الخاصة

 استجابة وذلؾ ، (Coordinateur)والمنظـ (Régulateur)  لمنسؽا دور تمعب أف عمييا كما
 .(2)العالمي النظاـ شيده الذي لمتحوؿ

 فاف ،(الخاص القطاع المدني، الدولة،المجتمع) فاعؿ كؿ يؤديو الذي الدور إلى بالنظر      
 عمى واعؿالف ىذه جيود وتضافر تكامؿ إلى يحتاج وتعزيزىا البيئة حماية مجاؿ في الشراكة بناء
 تعد لـ فيي فقط، القوانيف خالؿ مف البيئة حماية عمى قادرة غير وحدىا فالدولة األصعدة، كافة
 .المجتمع في الوحيدة الفاعمة القوة

                                                      
)1)

Ahmed Ali Sleem Elbhnasawy&Mohmaed Abdel Aziz Abdel Hamid ,The mechanisms of 

applying partnership concept in regional and urban development, vue 13/02/2013sur le 

sit :www.albhnasawy.com/html/pdf/20.pdf 
(2)

 .70 ص ،السابؽ المرجع ،وتطبيقات قضايا–لحكمانيةا ،الكايد الكريـ عبد زىير 
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 وفي االجتماعي التنظيـ في حاسمة أدوارا يمعباف الخاص والقطاع المدني فالمجتمع        
 (Good Governance)  الجيدة الحوكمة تعريفات أحد يبرز ما وىو ،التنموية العمميات

 والقطاع المدني والمجتمع الحكومة بيف ثالثية شراكة عمي يقوـ جديدا اجتماعيا عقًدا "بوصفيا

دارة المجتمع لقدرات أفضؿ تعبئة بيدؼ الخاص  .(1)  "الحكـ لشئوف رشادة أكثر وا 
 

 
 المطلب الثالث

 العالقة بين أطراف الشراكة  

  ة شراكة تفترض وجود نوع مف الندية بيف األطراؼ)الدولة، المجتمع المدنيإف كمم           
فيؿ تنظر الدولة إلى ممثمي المجتمع المدني نظرة مساواة أـ أف ىناؾ نظرة  ،والقطاع الخاص(

أما بالنسبة لممثمي المنظمات المدنية ىؿ لدييـ الثقة الكافية بالنفس .فوقية؟ ىذا بالنسبة لمدولة 
اوز العقد الماثمة أماـ ىالة األلقاب والمواقع الضاربة جذورىا عميقا؟ باإلضافة إلى مف أجؿ تج

 .ذلؾ ىؿ توجد رؤية مشتركة وخطة وطنية يحدد مف خالليا دور كؿ طرؼ؟

اإلجابة عف ىذه التساؤالت ستكوف مف خالؿ دراسة العالقة بيف الدولة والمجتمع        
  ف المجتمع المدني والقطاع الخاص )الفرع الثاني(المدني)الفرع األوؿ( ثـ العالقة بي

 الفرع األول: العالقة بين الدولة والمجتمع المدني

تستمـز دراسة العالقة بيف الدولة والمجتمع المدني الوقوؼ عند بعض األولويات مف          
ية أنو مف الناحية المنيجية والموضوعية فقد تبيف في ضوء التقدـ الحاصؿ في العمـو االجتماع

الصعوبة بما كاف اعتماد إطار مرجعي واحد لفيـ طبيعة الدولة ومقاربة عالقتيا بالمجتمع 
 .، فمكؿ دولة منطقيا الخاص الذي يتحكـ في عالقتيا بالمجتمع ويرىف نتائجيا(2)المدني
وبناء عميو سيتـ دراسة صور العالقة بيف الدولة والمجتمع المدني بصفة عامة ثـ دراسة        

 العالقة بيف الدولة والمجتمع المدني في الجزائر.
                                                      

  10العدد  ،المركز الدولي لمدراسات المستقبمية و االستراتيجية ،"األسس العممية لممعرفة"مجمة مفاىيـ  ،الحوكمة ،سامح فوزي (1)
 .35ص ،م 2005،السنة األولى

  المجاؿ العاـ والمواطنة، المجمة العربية لمعمـو السياسية -العالقة بيف الدولة والمجتمع في البالد العربية ،محمد مالكي (2)
 .147 ص المغرب، د س ف،
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 العالقة بين الدولة والمجتمع المدنيصور أوال: 
 :تتعدد المحددات الحاكمة لعالقة الدولة والمجتمع المدني

تمتع بو منظمات المجتمع المدني مف قدرات إدارية ومؤسسية أوؿ ىذه المحددات ما ت        
التخطيط االستراتيجي(  –ميارات االتصاؿ –تنمية روح العمؿ الجماعي–)بناء اليياكؿ التنظيمية

 أو ما يطمؽ عميو عممية بناء القدرات.

أثير مف لمقوة والتيد أما المجموعة الثانية مف المحددات فترتبط بالقدرة عمى بناء رص        
وأيضا مع كافة  خالؿ النجاح في إقامة تحالفات وشبكات فيما بيف منظمات المجتمع المدني

وأخيرا مدى قدرة المجتمع المدني عمى تحديد احتياجات  ،األطراؼ الفاعمة في عممية التنمية
 .مجتمعو المحمي

وتدبير التمويؿ وىذا يتطمب إشراؾ ىذا المجتمع في تحديد المشروعات والتخطيط ليا        
وتنفيذىا ومتابعتيا وىذا األمر ليس ىيف إذ يحتاج إلى ميارات خمؽ جسور مع المجتمع المحمي 

 .(1) وبناء الثقة وجدير باإلشارة إلى أف مصدر شرعية أي منظمة مدنية استنادىا لقاعدة شعبية

ضعو الدولة باإلطار القانوني الذي ت ةمرتبط يأما المجموعة الثالثة مف المحددات في  
كما يرتبط األمر  ،لتنظيـ وجود ونشاط ىذه المنظمات بمعنى ىؿ ىو إطار قانوني منظـ أو مقيد

بمدى استجابة الدولة بمؤسساتيا المختمفة لممطالب والضغوط القادمة مف المجتمع  نفسو
                         .(2)ومؤسساتو

 جدالً  أثارت التي االجتماعية العمـو فاىيـم أكثر مف المدني يعتبر المجتمعأف والواقع    

 وأيضا بالدولة ومؤسساتيا، عالقتو دراسة عند خاصة أو تطبيقياً  نظرياً  دراستو عند سواء واسعًا،

 القضية ىي بالدولة المدني المجتمع عالقة قضية أف والمالحظ بالديمقراطية عالقتو دراسة في

 .المدني المجتمع دراسة عند المييمنة
العشريف  القرف مف األخير الربع خالؿ ظيرت التي الدراسات األمر عمى ىذا يقتصر ـول   

 لمتمييز المنظريف مف محاولة في وذلؾ المفيوـ لظيور األولى البدايات الى االىتماـ ىذا يعود بؿ

                                                      
عمى بمورة سياسة اتفاؽ الخدمات االجتماعية، ندوة)دولة الرفاىية  افعاليات مؤسسات المجتمع المدني وتػأثيرى ،ىويدة عدلي (1)

 .11، ص 30/11/2005-28كندرية، اإلسكندرية، االجتماعية(، مركز دراسات الوحدة العربية والمعيد السويدي باإلس
 .12، ص نفسو المرجع ،عدلي ةىويد (2)
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 "(1)السياسي غير والمجتمع "Political society "المجتمع السياسي  يسمى ما بيف
Non-

political society". قد تأخذ العالقة بيف الدولة ومنظمات المجتمع المدني أحد  وعموما
 األشكاؿ التالية:

حيث يشمؿ التنسيؽ المجاؿ القانوني، تحديد أسموب ممارسة النشاط ومف  التنسيق إما        
 . ..."التعميـ، الصحة، البيئة، الشباب مجاالت التنسيؽ أيضا"

إذ يشوب العالقة بيف الدولة والمجتمع المدني الصراع وتحكميا  التصادم والمنافسة أو       
  الخصومة، فأي مكسب تحققو الدولة يكوف عمى حساب المجتمع المدني والعكس صحيح.

 اتإدار  ستعييف مجال الدولة الؿ توليخمف  اختراق الدولة لممجتمع المدنيأو        
ية ليا وممارسة سمطاتيا لصالح تنفيذ أىداؼ الجمعيات والمنظمات المدنية، اختيار قيادات موال

 .(2)الدولة وتحكـ الدولة في مواردىا ومصادر تمويميا وحميا

 ثانيا: العالقة بين الدولة والمجتمع المدني في الجزائر
ىناؾ مجموعة مف العوامؿ التي ساىمت في تحديد العالقة بيف المجتمع المدني والدولة        

 في الجزائر يذكر منيا:

فالمجتمع المدني لـ يعرؼ  :مقارنة بالسمطة القائمة حداثة المجتمع المدني الجزائري . أ
تطورا ممحوظا في العدد والفعؿ إال في بداية التسعينات مع انفتاح الجزائر عمى التعددية في 

 مقابؿ سمطة قائمة منذ عقود.
يات مادية تممؾ مؤسسات الدولة إمكان قوة الدولة في مقابل ضعف المجتمع المدني: . ب

 ومعنوية تؤىميا لمسيطرة والتحكـ في أي تنظيـ خارجيا يعمؿ عمى المستوى الوطني.
: تفتقد أغمب تنظيمات الدولة ىي الممول الرئيسي ألغمب تنظيمات المجتمع المدني . ت

  المجتمع المدني الجزائرية لمقدرة عمى التمويؿ الذاتي نتيجة ضعؼ قاعدتيا الشعبية والقيود
لجمع التبرعات واليبات والمساعدات المالية مف المجتمعيف المحمي والدولي، األمر عمى حريتيا 

 .(3)الذي جعميا تابعة في تمويميا بشكؿ أساسي لمدولة
                                                      

(1 )
 Burdigge, John, Ed ,Beyond Prince and Merchants ,Citizen Participation and The Rise of 

Civil Society, New York, Pact Publications, 1998,p17-18. 
 .15طيفة، المرجع السابؽ، صبف طيب ىديات خديجة وبنيوب ل (2)
  تر السياسة والقانوفاعالقة المجتمع المدني بالدولة وتأثيره عمى العممية االنتخابية في الجزائر، مجمة دف ،منير مباركية (3)

 .416، ص م2011جامعة بشار، أفريؿ 
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الذي عرفتو البالد مع بداية المجتمع المدني أعطى حيزا كبيرا ونوع : الوضع األمني . ث
 نظيماتو.مف الشرعية لمدولة لمتضييؽ عمى المجتمع المدني بمختمؼ ت

: فالنظاـ السياسي الجزائري ما زاؿ في مرحمة تحوؿ طبيعة النظام السياسي الجزائري . ج
إال أف بعض الممارسات  نحو الديمقراطية ورغـ أف عناصر الديمقراطية الشكمية متوفرة تقريبا

 غير الديمقراطية والتسمطية ما زالت تطفو إلى السطح مف فترة إلى أخرى.
: يتسـ عدد كبير مف تنظيمات المجتمع المدني ديمقراطي المجتمع المدني غير . ح

بخصائص غير ديمقراطية، إذ تشيد أغمبيا صراعات عمى المراكز القيادية وحركات انشقاقية 
يعطي في كؿ مرة مبرر لمسمطة لمتدخؿ فييا، وحسـ الخالؼ لصالح الطرؼ الذي  األمر الذي

 .(1)يبدي استعدادا ووالء ليا

السابقة الذكر أدت إلى تكوف عالقة شديدة التعقيد والغموض ولكف يغمب عمييا العوامؿ         
المجتمع  ووضع ،دنياإلكراىي مع المجتمع الم وتحالفيا الطوعي أو طابع تدخؿ الدولة وىيمنتيا
كما انو ال يخضع بأكممو لسيطرة وتحكـ الدولة  فيو ليس مستقال تماما المدني في الجزائر مميز

الذي رغـ االنفتاح إذ  ضة لتدخالتيا ومحاوالتيا ترويضو متى اقتضى األمر ذلؾولكنو يظؿ عر 
الجزائر منذ نياية الثمانينات إال أف ىذا األخير ال يممؾ بتنظيمات المجتمع المدني عرفتو 

اإلمكانيات وال الثقافة وال اإلطار السياسي واالجتماعي المناسب ليكوف مستقال عف الدولة 
 يا ليا.ويشكؿ ثقال مواز 

 الفرع الثاني: العالقة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص

فرض العنصر البيئي نفسو كأحد أىـ الخيارات االستراتيجية لممؤسسة االقتصادية فمـ         
  وتنافسية فعالة في األسواؽ باألمر الكافي يعد رفع ربحية المؤسسة وتحقيؽ كفاءة اقتصادية

طاع الخاص اتجاه البيئة يأخذ مستويات مختمفة وعمى أساسو تتحدد جعؿ السموؾ البيئي لمقما
وىو ما سيتـ توضيحو  ،عالقة المجتمع المدني الناشط في مجاؿ حماية البيئة بالقطاع الخاص

وثانيا نمط العالقة بيف المجتمع المدني والقطاع  ،كاآلتي: أوال سموؾ القطاع الخاص اتجاه البيئة
 الخاص.

 اع الخاص اتجاه البيئةأوال: سموك القط
                                                      

  .417، ص السابؽ المرجع ،منير مباركية  (1)
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 يتجمى السموؾ البيئي لمقطاع الخاص مف خالؿ ثالث مستويات ىي:      

فالمؤسسات ىنا  : منطؽ ىذا السموؾ مالي بحت )الربح(السموك البيئي الدفاعي-أ  
تنظر إلى االستثمارات البيئية عمى أنيا تكمفة غير مفيدة يجب تجنبيا كما تعتبر أف المعطيات 

جرد معطيات إضافية فقد تمجأ تمؾ المؤسسات لدفع التكاليؼ البيئية لتفادي البيئية م
 .(1)المخالفات

وىو األكثر انتشارا بيف المؤسسات االقتصادية  :ثل)المساير(تالسموك البيئي المم-ب 
تكتفي فيو باالمتثاؿ لممعايير التي تفرضيا التشريعات البيئية دوف مساىمات إضافية رغـ 

في ىذا المستوى تدخؿ المعطيات البيئية إلى . ائؿ التقنية التي تسمح ليا بذلؾامتالكيا لموس
المستويات التنظيمية لممؤسسة دوف تحقيؽ أي ميزة استراتيجية، إنما اليدؼ تحقيؽ مستوى 

 لتشريعات البيئية.باأفضؿ مف األرباح مع المحافظة عمى صورتيا بااللتزاـ 

تيدؼ المؤسسة مف خاللو لتحقيؽ أىداؼ بيئية  (:السموك البيئي الواعي)االستباقي-ج 
أعمى مف المستوى الذي تحدده المعايير القانونية، والدافع أف القوانيف المطبقة ال تعكس حقيقة 
القيـ االجتماعية السائدة، واعتبار المعطيات البيئية عنصر أساسي في استراتيجيتيا ما يكسبيا 

اكتساب الشرعية والحفاظ عمى سمطتيا في اتخاذ القرار مزايا تنافسية اقتصادية وتكنولوجية و 
 .(2)نتيجة عمميا االستباقي في مسايرة التغييرات في التشريعات البيئية و خصائص السوؽ

 ثانيا: نمط العالقة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص
عة عف البيئة مع تزايد االىتماـ بقضايا البيئة باتت منظمات المجتمع المدني المداف        

لة مف خالؿ قدرتيا عمى تعبئة الرأي ؤو تشكؿ تيديدا حقيقيا لممؤسسات االقتصادية غير المس
العاـ وتأخذ العالقة بيف المجتمع المدني والقطاع الخاص أشكاال مختمفة ومتفاوتة في حدتيا 

 يذكر منيا:

واإلشارة إلى  االكتفاء بالتظاىر بيدؼ تحسيس القطاع الخاص بمسؤوليتو اتجاه البيئة . أ
 تجاوزاتو عمى ىذا الصعيد.

                                                      
لممؤسسة االقتصادية الجزائرية بيف الحاجة والضرورة، الممتقى الدولي األوؿ حوؿ"  التأىيؿ البيئي ،عائشة بف عطا اهلل (1)

 .8ص،7/11/2012-6التأىيؿ البيئي لممؤسسة في اقتصاديات شماؿ إفريقيا، الجزائر، 
 .9، صنفسوالمرجع  ،عائشة بف عطا اهلل (2)
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قد يكوف التحرؾ أكثر ىجومية مف خالؿ التواجد في مواقع المشاريع التي يراد إنشاؤىا  . ب
لوقؼ اإلنجاز أو في المواقع المنجزة بيدؼ عرقمة نشاطيا االعتيادي وقد يصؿ األمر إلى حد 

 رفع دعوى قضائية ضد ىذه المؤسسات.
ى تفضؿ أسموب الترغيب بدال مف أسموب الترىيب في ىناؾ منظمات مدنية أخر  . ت

ت وجوائز آاقتراح مكاف عالقتيا مع المؤسسات المموثة ومف بيف ىذه األساليب الترغيبية
 (1)لممؤسسات التي تثبت مسؤوليتيا اتجاه البيئة فتساىـ في تحسيف صورتيا لدى الرأي العاـ

 وف عمى تحقيؽ أىداؼ بيئية.الدخوؿ في شراكة مع القطاع الخاص مف أجؿ التعاأو 

وعميو تمثؿ العالقة بيف المجتمع المدني والقطاع الخاص عنصر ربط يقـو بتحويؿ          
االىتمامات البيئية لمختمؼ مكونات المجتمع إلى ضغوطات عمى القطاع الخاص والشركات 

 المموثة تؤدي إلى اعتماد أسموب بيئي فعاؿ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
  07ؤسسة، مجمة الباحث، جامعة ورقمة، عدد دراسة نظرية لمحددات سموؾ حماية البيئة في الم ،محمد عادؿ عياض (1)

 .17، ص م2009/2010
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 ثالمبحث الثال

 قواعد وآليات الشراكة دراسة نقدية ورؤية استشرافية

يشرؼ عمى حماية البيئة في الجزائر عدد مف القطاعات حيث نجد في المقاـ األوؿ         
الدولة ممثمة في اإلدارة بشقييا المركزي والمحمي وقد أناطت القوانيف والتنظيمات المجتمع 

سيركز ىذا المبحث عمى قراءة قانونية لقواعد وآليات المدني دورا ىاما في تسيير شؤوف البيئة و 
الشراكة في تسيير شؤوف البيئة ورصد أىـ نقاط العجز والخمؿ واقتراح أساليب جديدة وتفعيؿ 

 أدوات وتدابير أخرى موجودة أصال.

حيث يناقش المطمب األوؿ مف ىذا المبحث حماية البيئة مدخؿ لمشراكة مف خالؿ حؽ        
بيئي كأساس لمشراكة البيئية وحدود ىذا الحؽ وكذلؾ حماية البيئة في إطار اتفاقي اإلعالـ ال
 .تعاقدي
أما المطمب الثاني فيناقش تحديات بناء عالقة تشاركية عمى مستوى عالقة الدولة        

بشركائيا)المجتمع المدني والقطاع الخاص( وكذا عمى مستوى تنظيمات المجتمع المدني في حد 
  ذاتيا.
جؿ أعميو يتـ اقتراح رؤية لما يجب أف تكوف عميو العالقة بيف مختمؼ الشركاء مف  اوبناء      

 مواكبة النقص الحاصؿ في تسيير شؤوف البيئة والرفع مف الكفاءة لمتكفؿ األمثؿ بالبيئة.
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  المطلب األول
 حماية البيئة مدخل للشراكة

عوامؿ نجاح االستراتيجيات البيئية فإنو ال يتحقؽ إال إذا كاف أسموب الشراكة يعد أىـ         
وال تتأتى ىذه المشاركة  ،بالمشاركة النوعية لجميع األطراؼ مف قطاع خاص وأفراد وجمعيات

إال بمد جميع الشركاء بالمعمومات والبيانات والمعطيات الخاصة بالبيئة وضماف الحؽ في 
مية قواعد الشراكة في مجاؿ حماية البيئة أرسى ونظرا ألى ،اإلعالـ واالطالع )الفرع األوؿ(

المشرع الجزائري مجموعة مف آليات التعاقد والتواصؿ مع مختمؼ الفاعميف االقتصادييف بيدؼ 
 .حماية البيئة)الفرع الثاني(

 لحق في اإلعالم البيئي كقاعدة وأساس الشراكةاالفرع األول: 
سات والمجتمع المدني إلى جانب الدولة في ال يمكف تفعيؿ مساىمة األفراد والمؤس        

حماية البيئة لتحقيؽ شراكة حقيقية إال مف خالؿ إضفاء الشفافية عمى النشاط اإلداري البيئي 
ألنو ال يمكف  ،وضماف حؽ االطالع عمى كؿ البيانات والمعمومات المتعمقة بوضعية البيئة

 و سيتـ التطرؽ في ىذا الفرع إلى:ضماف شراكة في جو مف التعتيـ والتيميش واإلقصاء وعمي
 تطبيقات الحؽ في اإلعالـ البيئي )ثانيا (،تبرير الحؽ في اإلعالـ البيئي )أوال )

 أوال: تبرير الحق في اإلعالم البيئي
الماضي كاف ىناؾ اعتراؼ مضطرد بأف الحصوؿ عمى المعمومات المتعمقة  خالؿ العقد        

وقد نص  (1)سبة إلى المشاركة العامة الفاعمة في الشأف البيئيبالبيئة يعتبر أمرا أساسيا بالن
عمى : "تطوير  ـ1972مف ندوة األمـ المتحدة لمبيئة المنعقدة في ستوكيولـ عاـ  19المبدأ 

التعميـ البيئي لألجياؿ الشابة والكبار، وتنوير الرأي العاـ وتحسيس األفراد والمؤسسات 
  بحماية وترقية البيئة".والجماعات بمسؤوليتيـ فيما يتعمؽ 

جاء ليؤكد عمى ضرورة التعميـ والتحسيس وتنوير الرأي العاـ  19وما يالحظ أف المبدأ        
بالمسائؿ البيئية وىي وظائؼ تنسجـ مع أىداؼ منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجاؿ 

 .(2)حماية البيئة
                                                      

 .38، ص 2003حرية المعمومات، مسح قانوني مقارف، اليونسكو، نيودليي،  ،توبي مندؿ  (1)
  المجتمع المدني وحماية البيئة )دور الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والنقابات، دار الغرب، وىراف ،وناس يحي (2)

 .73 ، صم2004
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فقد  ـ1992المنعقدة بريو البرازيمية عاـ ( مف إعالف قمة األرض 10أما المبدأ العاشر)        
نص عمى أف: "أفضؿ طريقة لمعالجة المسائؿ البيئية ىو ضماف مشاركة جميع المواطنيف 
المعنييف عمى المستوى المناسب وتوفر لكؿ فرد فرصة مناسبة عمى الصعيد الوطني لموصوؿ 

في ذلؾ المعمومات المتعمقة  بما ،إلى ما في حوزة السمطات العامة مف معمومات متعمقة بالبيئة
كما تتاح لكؿ فرد فرصة المشاركة في عمميات صنع القرار وتقوـ  ،بالمواد واألنشطة الخطرة

الدوؿ بتيسير وتشجيع توعية الجميور ومشاركتو عف طريؽ إتاحة المعمومات عمى نطاؽ 
 .(1)"واسع
لحؽ في اإلعالـ البيئي مف إعالف ريو أكثر وضوحا حيث تناوؿ ا 10جاء المبدأ وقد        

بشكؿ جوىري إذ قرف المشاركة الحقيقية لألفراد والجمعيات بالحؽ في االطالع عمى الوثائؽ 
 والبيانات البيئية.

 ثانيا: تطبيقات الحق في اإلعالم البيئي

 03-30الحق في اإلعالم البيئي في القانون اإلطار -أ

لبيئة في إطار التنمية المستدامة وبالتحديد المتعمؽ بحماية ا 03/10جاء في القانوف         
 منو:" ينشأ نظاـ شامؿ لإلعالـ البيئي ويتضمف ما يأتي: 6في المادة 

األشخاص الخاضعيف لمقانوف العاـ  شبكات جمع المعمومات البيئية التابعة لمييئات أو -1
 أو القانوف الخاص.

 ئيةكيفيات تنظيـ ىذه الشبكات وكذلؾ شروط جمع المعمومات البي -2
ثبات صحة المعطيات البيئية -3  إجراءات وكيفيات معالجة وا 
التقنية واإلحصائية  ،العممية ،العامة قواعد المعطيات حوؿ مختمؼ الجوانب البيئية -4
 االقتصادية المتضمنة لممعمومات البيئية الصحيحة.و والمالية 
كؿ عناصر المعمومات حوؿ مختمؼ الجوانب البيئية عمى الصعيديف الوطني  -5

 لدولي.وا
 .(2)إجراءات التكفؿ بطمبات الحصوؿ عمى المعمومات -6

                                                      
افريؿ  25-7مف إعالف ريو بشأف البيئة والتنمية، التطبيؽ والتنفيذ، تقرير لجنة التنمية المستدامة، األمـ المتحدة،  10المبدأ  (1)

 .17، ص م1997
(2)

 المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، مرجع سابؽ. 03/10 مف القانوف 06المادة   



 

129 
 

نظـ الحؽ العاـ  ،وقسـ المشرع الحؽ في اإلعالـ البيئي إلى حؽ عاـ وحؽ خاص        
لكؿ شخص طبيعي أو معنوي أف يطمب مف الييئات  "03/10مف القانوف  07بموجب المادة 

الحصوؿ عمييا ويمكف أف تتعمؽ ىذه المعنية معمومات متعمقة بحالة البيئة ولو الحؽ في 
المعمومات بكؿ المعطيات المتوفرة في أي شكؿ مرتبط بحالة البيئة والتنظيمات والتدابير 

 .(1)واإلجراءات الموجية لضماف حماية البيئة وتنظيميا

" إذ  والتي تنص عمى: 08ونظـ الحؽ الخاص في اإلعالـ البيئي مف خالؿ المادة        
شخص طبيعي أو معنوي بحوزتو معمومات متعمقة بالعناصر البيئية التي يمكنيا  يتعيف عمى كؿ

التأثير بصفة مباشرة أو غير مباشرة عمى الصحة العمومية، أف يبمغ ىده المعمومات إلى 
 . (2)السمطات المحمية و/أو السمطات المكمفة بالبيئة"

مواطنيف الحؽ في الحصوؿ عمى ودوف اإلخالؿ باألحكاـ التشريعية في ىذا المجاؿ لم      
المعمومات عف األخطار التي يتعرضوف ليا في بعض مناطؽ اإلقميـ، وكذا تدابير الحماية التي 

وأحاؿ المشرع  يطبؽ ىذا الحؽ عمى األخطار التكنولوجية واألخطار الطبيعية المتوقعة ،تخصيـ
 اية إلى التنظيـ.تحديد شروط ىذا الحؽ وكذا كيفيات تبميغ المواطنيف تدابير الحم

ويمكف اإلشارة ىنا إلى أف قانوف حماية البيئة الجديد في شكمو الحالي تراجع عما كاف في       
 شكؿ مسودة العمؿ في مسألتيف:

 . إلزاـ اإلدارة بإعالـ الجميور بصفة انفرادية 
  الطعف القضائي الذي يسمح لكؿ شخص بتقديـ طعف نتيجة رفض اإلدارة طمب الحصوؿ

 .(3)لمعمومات البيئيةعمى ا

 الحق في اإلعالم البيئي في قانون المياه-ب

المتعمؽ بالمياه إلزاـ اإلدارة المكمفة بالموارد المائية بنظاـ  05/12جاء في القانوف رقـ        
 تسيير مدمج لإلعالـ حوؿ الماء يكوف منسجما مع أنظمة اإلعالـ وقواعد المعطيات المنشأة.

                                                      
(1)

 .03/10وف مف القان 07المادة   
(2)

 .03/10مف القانوف  08 المادة 
(3)

 .89  -88سابؽ، ص المرجع الوناس يحي، المجتمع المدني وحماية البيئة،  
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ة المكمفة بالموارد المائية بناء عمى طمب كؿ مف يريد القياـ بإنجاز مرخص تقوـ اإلدار        
قانونا لمنشأة استخراج الماء مف األمالؾ العمومية مف أجؿ استعماؿ عمومي أو خاص كؿ 

الييدرولوجيولوجي المتوفرة باإلضافة إلى كؿ معمومة  المعمومات ذات الطابع الييدرولوجي و
 لنوعية و/ أو الكمية.تتضمف مواصفات الحماية ا

 الحق في اإلعالم البيئي في قانون المنشآت المصنفة-ج

نوفمبر  03المؤرخ في  339-98مف المرسـو التنفيذي رقـ  04فقرة  13تنص المادة        
حيث نصت عمى  ،الذي يضبط التنظيـ المطبؽ عمى المنشآت المصنفة ويحدد قائمتيا ـ1998

عنوي أف يطمع في الوالية أو البمدية حسب الحالة عمى مذكرة انو يمكف ألي شخص طبيعي أو م
إجابة صاحب طمب المنشأة المصنفة وكذا عمى استنتاجات المندوب المحقؽ المعمؿ عند نياية 

 لـ ينص عمى ذلؾ.  198-06التحقيؽ غير أف المرسوـ التنفيذي رقـ 

ت أو تستغؿ فييا منشأة منو أنو عمى بائع أرض استغم 74ويتعيف فقط حسب المادة        
خاضعة لمترخيص إعالـ المشتري كتابيا بكؿ المعمومات المتعمقة باألخطار واالنعكاسات 

 الناجمة عف ىذا االستغالؿ سواء تعمؽ األمر باألرض أو المنشأة.

 ـ2007ماي  19المؤرخ في  145-07كما أوجب القانوف بموجب المرسـو التنفيذي رقـ       
بالقرار المتضمف فتح التحقيؽ العمومي عف طريؽ التعميؽ في مقر الوالية  أف يعمـ الجميور

في يوميتيف وطنيتيف  والبمديات المعنية وفي أماكف موقع المشروع وكذلؾ عف طريؽ النشر
ومدة التحقيؽ التي ال تتجاوز شيرا واحدا  ،موضوع التحقيؽ العمومي بالتفصيؿ  والذي يتضمف:

مع بياف األماكف واألوقات التي يمكف لمجميور أف يبدي مالحظاتو  ،ابتداء مف تاريخ التعميؽ
 .(1)فييا عمى سجؿ مرقـ ومؤشر عميو مفتوح ليذا الغرض

 ثالثا: الضوابط التي تحد من فعالية الحق في اإلعالم البيئي

إف الحؽ في اإلعالـ البيئي تحكمو مجموعة مف الضوابط التي تحد مف مجالو ومدى         
و، وتتمثؿ ىذه الضوابط فيما يعرؼ باألسرار اإلدارية والصناعية فضال عف عزوؼ فعاليت

                                                      
(1)

المحدد لمجاؿ تطبيؽ محتوى وكيفيات المصادقة عمى دراسة وموجز التأثير  07/145 مف المرسـو التنفيذي رقـ 11المادة   
 .عمى البيئة، المرجع السابؽ
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األشخاص الطبيعية والمعنوية عف ممارسة واستعماؿ ىذا الحؽ وغياب اآلليات القانونية لتفعيمو 
 وىو ما سيأتي تفصيمو عمى النحو اآلتي:

دارة ـ ىو تذرع اإلمف أىـ العقبات التي تواجو تطور الحؽ في اإلعال السر اإلداري: - أ
قدـ بيا األشخاص الطبيعية أو المعنوية في تبالسر اإلداري في مواجية طمبات االطالع التي ي

تقديـ أي تبريرات لممخاطبيف  فعمعظـ األحياف ويرجع السبب في ذلؾ إلى امتناع اإلدارة 
المعمومات التي  إشراؾ المواطنيف والجمعيات فيحيث تعتبر االدارة أف ، بالقرارات التي تصدرىا

 شكؿ اقتساـ السمطة.يبحوزتيا 
طب اوليذا تعتبر اإلدارة أف الحؽ في اإلعالـ يخرؽ مبدأ السرية اإلدارية ويسمح لممخ         

بالقرار بالتدخؿ في تسيير المصالح العامة ومعرفة ىوية صاحب القرار وىو بذلؾ يؤثر في روح 
وبناء عمى ما تقدـ تمجأ اإلدارة إلى  ،ير شخصيالعمؿ اإلداري الذي يعتبر عمال حياديا وغ

 .(1)رفض منح حؽ االطالع كمبدأ عاـ وتستثني منو الحاالت التي ينص عمييا القانوف صراحة

ومف التطبيقات القانونية ذات الطابع األمني التي ترد في إطار السر اإلداري ما نص         
المتعمؽ بحماية البيئة في  10-03انوف مف الق 20و  19عميو المشرع في أحكاـ المادتيف 

إطار التنمية المستدامة بخضوع إجراءات المنشآت المصنفة التابعة لوزارة الدفاع الوطني إلى 
 قواعد خاصة لمترخيص والتحقيؽ والمراقبة يشرؼ عمييا وزير الدفاع الوطني.

اعي أو ما يعرؼ بالسر كما يمنع االطالع عمى الوثائؽ المتعمقة بحاالت التموث اإلشع        
 ختصاص االستشاري لممحافظة السامية لمبحث.الالنووي والتي تبقى مف ا

وفي غياب نصوص واضحة تبيف مفيوـ البيانات والمعمومات السرية في غير المجاؿ        
 األمني تحتفظ اإلدارة بيامش واسع مف السمطة التقديرية في تحديد البيانات السرية.

: في إطار حماية األسرار الصناعية والتجارية، أجاز صناعية والتجاريةاألسرار ال -ب 
المشرع لموالي أو رئيس المجمس الشعبي البمدي حسب الحالة وبناء عمى تصريح صاحب 
مشروع المنشأة المصنفة أف يقـو بحذؼ المعمومات التي يعتقد أف نشرىا يؤدي إلى إفشاء أسرار 

والمتكونة إضافة إلى الخرائط البيانية مف  ،طمب الترخيص الصنع المذكورة في كؿ وثائؽ ممؼ

                                                      
  بسكرة الحقوؽ، جامعة كميةدكتوراه،  رسالة الحماية القانونية لمبيئة في إطار التنمية المستدامة، ،سونة عبد الغنيح (1)
 .216ص  ،2012-2013 
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دراسة مدى التأثير عمى البيئة والدراسة التي تبيف األخطار التي يمكف أف تتسبب فييا المنشأة 
 .(1)واإلجراءات الكفيمة بالتقميؿ منيا

قديرية والمالحظ في ىذا الصدد أنو عمى الرغـ مف منح المشرع ليامش مف السمطة الت        
لموالي أو رئيس المجمس الشعبي البمدي المختص بحذؼ أو عدـ حذؼ البيانات التي تشكؿ 
أسرار صناعية إال أف تحديد السر الصناعي أو التجاري يفتقد إلى الموضوعية بسبب اعتماده 
عمى المعيار الشخصي عند تحديد ماىيتو، وعميو فإف المشرع يضفي حماية عمى األسرار 

لتجارية لممؤسسات التي ىي ممزمة باطالع اإلدارة عمى نشاطيا وفي الوقت نفسو الصناعية وا
فإف اإلدارة ممزمة باطالع الفاعميف في مجاؿ البيئة مف أفراد وجمعيات عمى المعمومة البيئية 

مما يطرح تساؤالت حوؿ حدود ىذه المعمومات الواجب  10-03وفؽ ما يقتضيو القانوف اإلطار 
 ممثمي المجتمع المدني عمييا.اطالع األفراد و 

: تتعدد أسباب العزوؼ عف اإلعالم البيئيفي العزوف عن المطالبة بالحق  -ت 
بطريقة و وبالنظاـ القانوني  المطالبة بالحؽ في اإلعالـ إذ يتعمؽ جزء منيا بالمطالبيف بيذا الحؽ

في اإلعالـ وتتجسد  وتتمثؿ العوامؿ القانونية في عدـ وضوح معالـ ممارسة الحؽ ،عمؿ اإلدارة
النقائص المرتبطة باإلدارة في النقص لممجاؿ اإلعالمي المخصص لمبيئة والمتعمؽ باحتياجات 

 .(2)المواطنيف في مجابية األضرار واألخطار البيئية اليومية

كؿ ىذه المعوقات تؤثر عمى اإلقباؿ في طمب البيانات البيئية وبالتالي االمتناع عف         
ي المسار التقريري لحماية البيئة ولتقميص ىذه اليوة بيف اإلدارة والمواطف وجب عمى المشاركة ف

 الدولة القياـ بنشاط إيجابي مف خالؿ وضعيا لوسائؿ عممية تجسد الحؽ في اإلعالـ البيئي.

لقد ضمف القانوف  :غياب اآلليات اإلجرائية لتفعيل الحق في اإلعالم البيئي -ث 
بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة الحؽ في اإلعالـ البيئي  المتعمؽ 10-03اإلطار 

التي تنص عمى أنو"  7/3وأحاؿ بياف كيفية تطبيؽ ىذا الحؽ عمى التنظيـ مف خالؿ المادة 
 تحدد كيفيات إبالغ ىذه المعمومات عف طريؽ التنظيـ"

                                                      
(1)

 .سابؽالمرجع ال، 198-06مف المرسـو التنفيذي 08 المادة 
(2)

 .217المرجع السابؽ، ص  ،حسونة عبد الغني  
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الحؽ في جانبو غير أف النصوص التنظيمية لـ تصدر بعد مما يجعؿ اعماؿ ىذا        
المادي مستحيال األمر الذي أثر بطبيعة الحاؿ عمى تطبيؽ النصوص الضامنة ليذا الحؽ وىو 
ما يساىـ في ضعؼ الشراكة البيئية نتيجة غياب المجتمع المدني وضعؼ دور اإلدارة في خمؽ 

 نسؽ توافقي بيف الفاعميف.

 الفرع الثاني: حماية البيئة وفق اآللية التعاقدية

تتجسد حماية البيئة وفؽ اآللية التعاقدية في عدد مف العقود التي تبرميا اإلدارة مع        
عقود حسف األداء البيئي وعقود التنمية وقد تـ تناوؿ  ،القطاع الخاص في مجاؿ تسيير النفايات

 ىذه العقود عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر وىي عمى النحو اآلتي بيانو.

 تأوال: عقود تسيير النفايا

جراءات تحفيزية قصد تشجيع تطوير نشاطات جمع النفايات         تمنح الدولة امتيازات وا 
زالتيا حسب الكيفيات التي يحددىا التنظيـ وفي ىذا اإلطار يمكف  ،(1)وفرزىا ونقميا وتثمينيا وا 

نيا لمبمدية إعداد دفتر شروط نموذجي بحيث تسند تسيير النفايات المنزلية وما شابييا أو جزء م
وكذلؾ النفايات الضخمة والنفايات الخاصة الناتجة بكميات قميمة عف األشغاؿ المنزلية إلى 

 .(2)أشخاص طبيعية أو معنوية خاضعة لمقانوف العاـ أو الخاص

وألف عقود تسيير النفايات تندرج في إطار عقود امتياز المرافؽ العامة فإف لممتعاقد سواء        
،كاف شخصا طبيعيا أو مع وزيادة عمى ذلؾ يمكف مف  نويا الحؽ في التحصيؿ الضريبي والرسـو

زالتيا  الحوافز التي تمنحيا الدولة لدعـ وتطوير نشاطات جمع النفايات وفرزىا ونقميا وتثمينيا وا 
 .(3)حسب الكيفيات التي يحددىا التنظيـ

جييات البرنامج الوطني لجأ المشرع في اعتماده طريقة التعاقد في تسيير النفايات إلى تو        
والذي أشار بأف  ـ2004-2002لمتسيير المندمج لمنفايات الحضرية الصمبة لممدف الكبرى 

التسيير المباشر مف قبؿ البمديات أظير في مختمؼ دوؿ العالـ عجز في األسموب وىو غير 

                                                      
(1)

زالتيا، ج ر عدد  م2001ديسمبر  12مؤرخ في  19-01 مف الفانوف 52المادة     .77المتعمؽ بتسيير النفايات ومراقبتيا وا 
(2)

 .19-01 مف القانوف 33المادة   
(3)

 .19-01 مف القانوف 51المادة   
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 مجدي في الجزائر ونص عمى ضرورة إسراع السمطات العامة في الجزائر إلى التخمي عف
 .(1)المرفؽ العاـ لتسيير النفايات وتحويمو لالستثمار الخاص وعقود االمتياز

وعمى الرغـ مف أف عقود تسيير النفايات جاءت لتعيد النظر في الطريقة السابقة لتسيير       
النفايات والتي كانت تقع عبء مسؤوليتيا عمى الجماعات المحمية وحدىا فإف االلتزاـ القانوني 

زالتيا بحسب القدرة وبطريقة عقالنية تقع بتفادي إنت اج النفايات بأقصى قدر ممكف  وتثمينيا وا 
 .(2)عمى عاتؽ كؿ منتج أو حائز لمنفايات

 ثانيا: عقود حسن األداء البيئي

وال  ،يرتكز حسف األداء البيئي عمى مدى فعالية أداء المؤسسات مف الناحية البيئية        
امؿ مع مشاكؿ التموث أو المخمفات الخطرة أو االنبعاثات الضارة يقتصر ذلؾ عمى كيفيات التع

ولكف يمتد ليشمؿ كؿ جوانب األداء البيئي مثؿ مدى التوافؽ مع التشريعات البيئية  ،في اليواء
المعموؿ بيا، ومدى انسجاـ تقنيات وأساليب تحسيف كفاءة استخداـ موارد الطاقة والمياه وكيفية 

 اة المنتجات مف أجؿ تصميميا بشكؿ يراعي اعتبارات حماية البيئة.استخداـ تحميؿ دورة حي

ييدؼ ىذا النوع مف العقود إلى اتقاء فشؿ األسموب الردعي االنفرادي في تطبيؽ         
األحكاـ القانونية وتطبيقيا بشكؿ مرف مع مراعاة القدرات االقتصادية لممنشآت بمنحيا مدة زمنية 

 .(3)قنية مف أجؿ االمتثاؿ ليذه األحكاـمعقولة ومساعدات مالية وت

 النظام القانوني لعقود حسن األداء -أ 

المتعمؽ بحماية البيئة وتعديمو الجديد مف خالؿ القانوف  03-83أغفؿ كؿ مف القانوف         
التعاقد بيف اإلدارة والمموثيف كأسموب حديث لمشراكة البيئية  ةالنص عمى اعتماد أدا 03-10

المتعمؽ  186-06تموث وتطبيؽ السياسة البيئية كما لـ ينص المرسـو التنفيذي ومكافحة ال
 بالمنشآت المصنفة عمى أية أحكاـ خاصة بتنظيـ آلية التعاقد لمكافحة التموث.

ونتيجة لمغموض القانوني الذي يعتري عقود حسف األداء البيئي فإف محاولة تكييؼ        
اره عقدا إداريا عمى أساس أف أحد أطرافو شخصا مف طبيعة ىذا العقد مبدئيا يمكف اعتب

                                                      
(1)

 .107، ص المرجع السابؽاآلليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر،  ،وناس يحي  
(2)

 .19-01 القانوفمف  08، 07، 06 المواد 
(3)

 .222المرجع السابؽ، ص  ،حسونة عبد الغني  
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  إال أف ىذا التكييؼ غير دقيؽ بحكـ وجود عنصر الدعـ المالي ،أشخاص القانوف العاـ
التقني كالتزاـ جوىري يقع عمى عاتؽ اإلدارة في ىذا العقد، وىو أمر يتنافى مع فكرة العقود أو 

االستحقاقات المالية ميما كانت طبيعتيا اإلدارية أو الصفقات العمومية التي تفترض أف 
 . (1)تستوجب أداء عمؿ لإلدارة

ومف ناحية أخرى نجد أف العقد اإلداري استقر عمى تضمف أحكامو شروطا غير مألوفة       
  وىو ماال يوجد في عقود حسف األداء البيئي، كما أف طريقة فض النزاعات المتعمقة بتفسير

دية التي تنجر عنيا تتـ بيف طرفي العقد والذيف يسعياف إلى إيجاد حؿ تطبيؽ االلتزامات التعاقأو 
 ودي لمنزاع.

وعميو يتضح بأف ىذه العقود ليست عقود إدارية كما أنو ال يمكف اعتبارىا عقود تخضع       
ألف طبيعة الجزاءات المتعمقة بعدـ تنفيذ االلتزامات التعاقدية في القانوف  ،لمقانوف الخاص

لمتمثمة في البطالف الفسخ أو التعويض ال تحقؽ فعالية في صيانة البيئة والمحافظة المدني وا
 عمييا.
وليذا تخضع ىذه العقود إلى منطؽ قانوني مختمؼ سواء مف حيث القوة اإللزامية أو مف      

حيث الطبيعة القانونية التي تتمتع بيا ويمكف تصنيفيا حسب الفقو إلى عقود إدارية غير مسماة 
 .(2)بب عدـ وضوح نظاميا القانونيبس

 :تقييم عقود حسن  األداء البيئي -ب 

تقـو اإلدارة بتقديـ الدعـ المادي والتقني لممموث المتعاقد بالتناسب مع درجة التزامو  -1
فإما أف  ،بأحكاـ االتفاقية المتعمقة بتخفيض نسب التموث ضمف اآلجاؿ المحددة في العقد

ما أف تمجأ  ،كامال إذا تبيف بعد المراقبة أنو نفذ جميع التزاماتو يحصؿ عمى الدعـ المتفؽ عميو وا 
 اإلدارة إلى تخفيض الدعـ أو توقيفو ومف ثـ تمجأ إلى األسموب االنفرادي الردعي.

فإف  ،وألف اليدؼ مف الدعـ المالي والتقني في إطار ىذا العقد ىو تخفيض التموث        
ثراء غير مشروع لممموثيف اإلخفاؽ في تحقيؽ ىذا األخير يعتب ر إىدارا أو تبديدا لمماؿ العاـ وا 

لذلؾ ينبغي أف تكوف ىناؾ آلية واضحة تضمف فعالية ىذا الدعـ أو استعادتو في حالة عدـ 
ونظرا لمغياب الكامؿ لإلطار القانوني المنظـ ليذا النوع مف العقود  ،تحقيؽ النتائج المطموبة

                                                      
(1)

 .113 اآلليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، المرجع السابؽ، ص ،وناس يحي 

(2)
 .114، ص السابؽاآلليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، المرجع  ،وناس يحي 
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قانونية فعالة لتحقيؽ أىداؼ ىذا الدعـ في محؿ العدـ ما لـ تبقى مسألة الدعوة إليجاد آلية 
 .(1)يوجد نظاـ قانوني شامؿ ينظـ ىذه العقود

اإلقميـ والبيئة مع مختمؼ  اتسمت عقود حسف األداء التي أبرمتيا وزارة تييئة -2
المنشآت المموثة بالسرية، مف خالؿ منع نشر واطالع الغير عمى ىذه العقود مثؿ االتفاقية 

اإلقميـ والبيئة ومركب المواد الدسمة بمغنية والتي تنص عمى أف  وقعة بيف وزارة تييئةالم
      المعمومات المتبادلة بيف طرفي العقد غير قابمة لمنشر ألي طرؼ ثالث إال باتفاؽ الطرفيف. 

شط وبالتالي تعطيؿ مبدأ الحؽ في اإلعالـ والمشاركة بوقؼ فعالية المجتمع المدني النا        
في مجاؿ حماية البيئة، وكأف العقد يتضمف أسرار مينية وتجارية وال يتعمؽ موضوعو بصحة 

 .(2)المواطف أو بحماية العناصر الطبيعية األخرى
والذي  03/10ويخالؼ ىذا التعتيـ مبدأ الحؽ في اإلعالـ البيئي المكرس في القانوف              

ي أف يطمب مف الييئات المعنية معمومات يقضي بأنو مف حؽ كؿ شخص طبيعي أو معنو 
متعمقة بحالة البيئة، وتكمف ىذه المعمومات بكؿ المعطيات المتوفرة في أي شكؿ مرتبط بحالة 

 .(3)البيئة والتنظيمات والتدابير واإلجراءات الموجية لضماف حماية البيئة وتنظيميا

 ثالثا: عقود التنمية

عمى  المتعمؽ بتييئة اإلقميـ وتنميتو المستدامة 20-01ـ مف القانوف رق 59تنص المادة         
"يمكف أف يترتب عمى تنفيذ المخططات والمخططات التوجييية وخطة التييئة، ال سيما في أنو 

المناطؽ الواجب ترقيتيا إبراـ عقود تنمية تشترؾ فييا الدولة و/أو الجماعات اإلقميمية 
عدة  وعة أومالتنمية ىو اتفاقية تشترؾ فييا الدولة ومجعقد  ،والمتعامميف والشركاء االقتصادييف

مجموعات إقميمية أو متعامؿ أو عدة متعامميف أو شريؾ أو شركاء اقتصادييف لمقياـ بأعماؿ 
 .(4)وبرامج تحدد انطالقا مف المخططات التوجييية وخطط التييئة لمدة معينة"

ر صفتيا مف خالؿ استقراء نص المادة وال جدؿ في أف عقود التنمية عقود إدارية تظي        
مف نفس القانوف، والتي تشير إلى أف أحد أطراؼ العقد شخص مف أشخاص القانوف العاـ  59

                                                      
(1)

 .224 المرجع السابؽ، ص ،حسونة عبد الغني 
(2)

 .119، ص السابؽاآلليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، المرجع  ،وناس يحي 
(3)

 ، مرجع سابؽ.03/10 مف القانوف 07المادة  
(4)

 .77المتضمف قانوف تييئة اإلقميـ وتنميتو المستدامة، ج  ر عدد  12/12/2001 المؤرخ في 01/20 مف القانوف 59المادة  
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واالمتثاؿ إلى المخططات التوجييية وخطط التييئة العقارية ىو امتثاؿ وتسيير لمرفؽ عاـ مف 
/ أو تحت إشرافيا بغية تحقيؽ منظور مادي ذلؾ أف المرفؽ العاـ ىو كؿ مشروع تديره الدولة و

  .(1)النفع العاـ

إال أف ىذا القانوف لـ يحدد شكؿ ىذه العقود وال نظاميا القانوني وال كيفية إبراميا، بؿ         
وعميو فاف التعرؼ  منو والذي لـ يصدر الى غاية اآلف 60أحاليا إلى التنظيـ مف خالؿ المادة 
ي حماية البيئة مف خالؿ إرساء الشراكة البيئية بيف الدولة عمى إسيامات ىذا النوع مف العقود ف

 والقطاع الخاص يظؿ غير واضح بشكؿ دقيؽ.

 الخاص والقطاع الدولة بيف الشراكة عالقة أف ىو الصدد ىذا في إليو اإلشارة يمكف ما        
 نجد ال حيث ،بالمطمو  المستوى إلى بعد يرتؽ لـ بالجزائر التعاقدية اآللية وفؽ البيئة مجاؿ في

 طبيعة إلى يعود وىذا المتاحة اإلمكانات إلى بالنظر البيئة مجاؿ في الشراكة لتطبيؽ كثيرة أمثمة
 جميورية اسبانيا، ،ألمانيا) الدوؿ مف العديد فيو تقدـ الذي الوقت في ،الطرفيف بيف العالقة

 مجاؿ في المختمفة الشراكة ؽلتطبي نماذج .....(إفريقيا جنوب ، أوغندا المتحدة، المممكة التشيؾ،
 .الصحي الصرؼ وخدمات العامة واإلنارة القمامة جمع مثؿ البيئة

 السمطات تعاقدت العشريف القرف مف التسعينات وفي المثاؿ، سبيؿ عمى برليف مدينة ففي         

 القطاع شركات إحدى تقـو أف االتفاؽ أجؿ مف الخاص القطاع مع المدينة مستوى عمى المحمية

 وبصفة برليف مدينة في لمطاقة موفرة أنظمة بتصميـ الطاقة مجاؿ في المتخصصة الخاص

 باإلضافة التقنية المعرفة بتوفير الخاص القطاع قاـ لمعقد ووفقا ،العامة لممنشآت بالنسبة خاصة

 وقامت لألصوؿ، المدينة ممكية استمرت بينما الطاقة توفير بأساليب الخاصة االستثمارات إلى
  .(2)االستثمارات بتمويؿ المدينة في المحمية مطةالس

 المدينة مباني في الطاقة تكمفة مف25%بتوفير المدينة في المحمية الحكومة تمكنت وقد       

  .اآلف حتى النموذج ذلؾ تطبيؽ في توسعت أف بعد المختمفة

                                                      
(1)

 الوسائؿ القانونية واإلدارية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة دكتوراه في الحقوؽ، جامعة الجزائر ،المنعـ بف احمد عبد 
 .38، ص 2008-2009

 اإلمكانيات ،المحميات مستوى عمى العامة الخدمات وتقديـ والخاص العاـ القطاعيف بيف المشاركة ،خطاب شحاتو عبدهلل (2)

 التنمية قضايا في الحديثة التطبيقية و النظرية الكتابات ألىـ تعرض دورية غير ةينشر  ،لتنميةمجمة شركاء في ا ،والتحديات
  .13ص ،مصر ،التدريب و االستشارات و لمبحوث التنمية شركاء عف تصدر
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 الشراكة نماذج تطبيؽ في توسعت قد التشيؾ جميورية في المحمية السمطات فإف بالمثؿ       
 ىذه ومف ،عمييا التي المياـ لمواجية تكؼ لـ والتي ليا أتيحت التي الموارد ظؿ في المختمفة
عداد والنظافة القمامة جمع شممت التي العقود العقود،  توسعت كما، الخضراء المساحات وا 

 وخدمات يالصح والصرؼ المياه خدمات و العامة اإلنارة لتشمؿ التطبيؽ في المحمية السمطات

 . األخرى المساعدة والخدمات الصحية الخدمات إلى باإلضافة األخرى األساسية البنية
 بصورة ارتبطت المشكالت مف العديد شابيا قد التشيؾ جميورية حالة في التجربة ولكف       

 . المختمفة المشاركة نماذج لتطبيؽ الفنية القدرات وغياب المحمية السمطات بضعؼ أساسية

 مع الشراكة لعقود متعددة نماذج المحمية المستويات مف العديد تطبؽ المتحدة المممكة وفي       
 المحمية الوحدات بيف ـ2005العاـ في أبرمت التي العقود لنماذجا ىذه ومف ،الخاص القطاع

 البيئية الخدماتو  والصحة كالتعميـ اإلستراتيجية الخدمات مجاالت مف العديد في الخاص والقطاع
 مجمس  67في المقدمة الخدمات ومتابعة إدارة بتولي الخاص القطاع قياـ عمى العقد وينص

 .(1)سنواتعشر  لمدة وذلؾ محمي

 
 

 المطلب الثاني
 تحديات بناء عالقة تشاركية بين الفواعل الثالث 

ع مما ال شؾ فيو أف حماية البيئة مسألة تتطمب الشراكة الفاعمة بيف الحكومة والقطا        
الخاص والمجتمع المدني مف أجؿ بناء محيط وبيئة صحية قادرة عمى العطاء، لقد أكدت 
مختمؼ المؤتمرات الدولية عمى أف الشراكة ىي تقاسـ كؿ مف الدولة والقطاع الخاص والمجتمع 
المدني عممية صنع القرار، وذلؾ مف خالؿ عمميات تفاوض تسفر عف توزيع األدوار عمى كافة 

تفاؽ عمى وضع ضوابط ممزمة لكؿ األطراؼ عمى أساس الثقة المتبادلة بيف كافة الشركاء واال
 .(2)الشركاء وشفافية التعامؿ والمساءلة

                                                      
 .14ص ، السابؽالمرجع  ،خطاب شحاتو عبدهلل  ( 1)

ة، القطاع الخاص والمجتمع المدني في تنشيط وصناعة تفعيؿ الشراكة بيف الحكوم ،برحومة عبد الحميد، طالؿ زغبة (2)
 الموقع  على2013 /12/01تـ االطالع بتاريخ السياحة الصحراوية كصناعة بديمة النفط في الجزائر، 

http://univ-biskra.dz/fac/fxcsg/images/doc/tourisme2/dr/20benrahouma.pdf 

http://univ-biskra.dz/fac/fxcsg/images/doc/tourisme2/dr/20benrahouma.pdf
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غير أف عالقة الشراكة تعترييا جممة مف التحديات سواء عمى مستوى عالقة الدولة          
رع الثاني( أو عمى مستوى بالمجتمع المدني )الفرع األوؿ( أو عالقة الدولة بالقطاع الخاص)الف

 منظمات المجتمع المدني)الفرع الثالث(

 الفرع األول: تحديات عمى مستوى عالقة الدولة بالمجتمع المدني

يرى بعض الفقو أنو أي كانت درجة االختصاص في وضع مؤسسات المجتمع المدني        
ة اإلدارية داخؿ الدولة مف دولة ألخرى فإف معظميا يعاني مف التوتر في العالقة مف األجيز 

التي تتبعيا ألكثر مف سبب ويرى أف أىـ التحديات والعراقيؿ التي تقابؿ بيا الدولة منظمات 
 المجتمع المدني ما يمي:

أف القوانيف أعطت صالحيات كاممة لمحكومة مف خالؿ الوزارات المختصة كالشؤوف  -
عمى الجمعيات والمنظمات األخرى  االجتماعية، أو العمؿ أو الشباب أو الداخمية في اإلشراؼ

وىو ما نتج عنو تعدد مستوى اإلشراؼ والرقابة مف قبؿ الحكومة عمى المنظمات باإلضافة إلى 
  سمطة حؿ مؤسسات المجتمع المدني أو دمجيا في أخرى.

التنافس والصداـ بيف الدولة ومؤسسات المجتمع المدني خاصة بيف تمؾ المؤسسات  -
 يا، وترتكز ميمتيا في الدفاع ضد سوء استخداـ السمطة أو التعسؼ فيياالتي تأخذ طابعا كفاح

اختراؽ الدولة لمؤسسات المجتمع المدني مف خالؿ سياسة المنع التي تمارسيا يؤدي إلى  مما
إزاءىا خاصة عندما يكوف أعضاء تمؾ المؤسسات مف العامميف بالجياز اإلداري التابع 

 .(1)لمدولة

 كاف فإذا المتكامؿ بشكميا شراكة إلى الوصوؿ عمى يؤثر يةالرؤ  وضوح عدـ أف كما -

 بعض تجاىؿ إلى ذلؾ سيؤدي (البيئة حماية مثال)معينة إلشكالية لمدولة واضحة غير يةرؤ  ىناؾ

 التنسيؽ ضعؼ إلى سيؤدي كما المدني المجتمع كمؤسسات لممشروع الداعميف األطراؼ

 .كميا ةاإلشكالي جوانب يمثموف ال أطراؼ عمى واقتصاره

                                                      
جامعة عبد الرحمف  ،دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، المجمة األكاديمية لمبحث القانوني، كمية الحقوؽ ،ساوس خيرة (1)

 .215ص، م2012، 01بجاية، السنة الثالثة، المجمد الخامس، عدد  ،ميرة
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 بيف المصالح حيث مف القوى توازف الشراكة تتطمب إذ لألطراؼ النسبية القوى تفاوت -

 القوى في توازف حدث فكمما،  (الخاص القطاع و المدني المجتمع و الدولة) الشراكة أطراؼ
 .(1)الشراكة تحقيؽ أمكف كمما األطراؼ بيف المصالحو 

 عمى الشراكة يواجو آخر حديت المعمومات قاعدة ضعؼ اعتبار إلى باإلضافة -
 توافر عدـ أو توافر بمدى والحوار الشراكة درجة تتأثر إذ المدني بالمجتمع الدولة عالقة مستوى

 البيانات عمى الحصوؿ إمكانية أف كما البيانات ىذه ودقة صحة ومدى المتاحة البيانات قواعد

 . التعاوف و التنسيؽ عمى القدرة إلى يؤدي والمعمومات

 الحديثة الدولة مقومات وجود ىو الشراكة مفيوـ بحث عند أساسي ضمني افتراض ىناؾ       

 .اإلنساف حقوؽ واحتراـ والمواطنة والمساءلة القانوف حكـ ىإل تستند التي

 نحو ىعم والخاص العاـ بيف فاصمة خطوط وجود ىو الحديثة الدولة مقومات أىـ أحد       

 الحكومييف وغير الحكومييف الفاعميف مختمؼ بيف واضحة والنشاط العمؿ مجاالت فيو تكوف
 أفضؿ ترشيد أجؿ مف بنائية عممية ىإل المدني والمجتمع الدولة بيف شراكة أي تتحوؿ حتى وذلؾ

 .(2)التنموي العمؿ في لمموارد

 الفرع الثاني: تحديات عمى مستوى عالقة الدولة بالقطاع الخاص

في الجزائر محور عممية التنمية االقتصادية واالجتماعية يمثؿ القطاع الخاص اليوـ         
مكانيات كبيرة تؤىمو لمقياـ بدور الشريؾ والمساىـ الفعاؿ في  نظرا لما يتمتع بو مف مزايا وا 

ولكف رغـ المجيودات التي تقـو بيا  ،في ظؿ مراعاة االعتبارات البيئيةالتنمية االقتصادية 
لؾ مف خالؿ سف القوانيف والتنظيمات والموائح إلى أف الواقع الدولة لدعـ وترقية االستثمار وذ

 العممي يكشؼ عف وجود الكثير مف التحديات والعراقيؿ يمكف إجماال تصنيفيا فيما يمي:

 مشكل التمويل ومزاحمة القطاع العام لمقطاع الخاص: أوال

                                                      

   
(1)

  Ahmed Ali Sleem Elbhnasawy& Mohmaed Abdel Aziz Abdel Hamid , The mechanisms of 

applying partnership concept in regional and urban development, 

sur:www.albhnasawy.com/html/pdf/20.pdf 
 .46ص ،المرجع السابؽ  ،الحوكمة ،سامح فوزي   (2)
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العاـ أحد يعتبر مؤشر نصيب القروض الموجية لمقطاع الخاص مقارنة بالقطاع         
الدالالت عمى مدى مزاحمة القطاع العاـ لمقطاع الخاص في الحصوؿ عمى التمويؿ الكافي 

 إحصائيات بنؾ الجزائر لسنوات(:)
 %29.4القطاع الخاص =  ≠%70.6القطاع العاـ =   ـ2000
 %43.97القطاع الخاص =  ≠%56.02القطاع العاـ =    ـ2004
 %49.90القطاع الخاص =  ≠%50.39القطاع العاـ =    ـ2005

 ثانيا: المعوقات اإلدارية والتنظيمية
 يواجو االستثمار الخاص في الجزائر عدة مشاكؿ إدارية وتنظيمية أىميا:        

تعقد وطوؿ اإلجراءات والوثائؽ المطموبة إلنشاء المشروع حيث أف عممية تأسيس  . أ
الفرد، مقارنة  مف دخؿ %21.5يوما ويكمؼ  24إجراء يستغرؽ  14رور بػ مؤسسة تتطمب الم

مف دخؿ  %9.3يوما وال تكمؼ سوى  11إجراءات تستغرؽ  10بتونس والتي ال تتعدى 
 .(1)الفرد

ثقؿ النظاـ الضريبي مف حيث تعقد اإلجراءات الجبائية وعدـ الوضوح في التطبيؽ  . ب
 ات الشخصية التي تؤثر عمى بيئة االستثمار.وىو ما يترؾ المجاؿ لمتالعبات والتفسير 

 ثالثا: مشكل العقار الصناعي

يمثؿ العقار الصناعي أحد أىـ التحديات التي يواجييا القطاع الخاص في الجزائر، وقد         
توقفت العديد مف المشاريع االستثمارية الميمة بسبب ىذا المشكؿ فصعوبة الحصوؿ عمى قطعة 

ر باإلضافة إلى االرتفاع الفاحش في أسعار العقارات القابمة لالستغالؿ أرض مييأة لالستثما
 بسبب المضاربة وتعقد اإلجراءات اإلدارية كميا تعيؽ تحقيؽ الشراكة في الجزائر.

 رابعا: مشكل الفساد

يعتبر الفساد ظاىرة عالمية تحد وتقمص مف فعالية االستثمار الخاص فقد صنفت         
وقد أشارت الدراسة  ،ـ2007عالميا ضمف مؤشر مدركات الفساد لسنة  99بة الجزائر في المرت

                                                      
  دراسة حالة الجزائر-اص في التنمية االقتصادية بالدوؿ الناميةمالي لخضر عبد الرزاؽ، بونوة شعيب،  دور القطاع الخ (1)

 .146، ص 2010-2009، 7دي مرباح ورقمة، عدد صمجمة الباحث، جامعة قا
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مف رؤساء  %34.3التي أجراىا البنؾ الدولي حوؿ مناخ االستثمار في الجزائر إلى أف 
مف رقـ أعماليـ في شكؿ رشاوى لتسريع معامالتيـ واالستفادة  %7المؤسسات يدفعوف حوالي 
 .(1)مف بعض المزايا والخدمات

 ع الثالث: تحديات الشراكة عمى مستوى منظمات المجتمع المدنيالفر 
ىناؾ مجموعة مف التحديات التي تواجو عالقة الشراكة عمى صعيد منظمات المجتمع         

 المدني التي تقؼ أماـ تكويف عالقة شراكة فعمية و حقيقية أىميا:

تتمكف بنى المجتمع إذ لـ  ،عدـ تبمور دور المجتمع المدني بشكؿ مستقؿ عف الدولة . أ
المدني مف تحديد مجاؿ متميز عف الدولة وعف البنى التقميدية الموروثة واالنتظاـ عمى أساس 

 .مفاىيـ معاصرة وعالقات تنتمي إلى عصر الدولة الحديثة
وىذا يرجع بالدرجة األولى إلى ضعؼ االستقالؿ واالعتماد عمى الدولة بشكؿ أو بآخر         

الستكانة والخضوع والتبعية والخوؼ مف سمطة أو )تسمط( النظاـ حتى لدى األمر الذي كرس ا
كما يرجع بالدرجة الثانية إلى ضعؼ الثقافة القانونية والخبرة  ،يفترض فييـ المعارضة مف

التنظيمية لدى النخبة التي تقود المجتمع المدني فجؿ ىذه المؤسسات مثال تعتمد عمى الدولة 
تنظيمية وتعجز عف إيجاد أطر  ،ف حيث المقرات أو التمويؿماديا بشكؿ كبير سواء م

 .(2)لالستقالؿ المادي و ىو ما يجعميا مضطرة إلى مواالة السمطة في كثير مف األحياف
 

عممية الذاتية داخؿ كؿ جمعية في التعاطي مع اآلخريف: إف إنشاء الشبكات  . ب
اب الذات ولصالح العمؿ يقتضي تقديـ تضحيات مف الجمعيات وخاصة مف قياداتيا عمى حس

المشترؾ، ونظرا لبروز الذاتية الموجودة أساسا داخؿ كؿ جمعية تبرز أيضا في التعاطي مع 
اآلخريف، إف ىذه العقمية تنعكس عمى أي تعاوف أو تنسيؽ بيف الجمعيات وحتى داخؿ المؤسسة 

عتماد عمى الفرد ىي الواحدة باإلضافة إلى العمؿ الفردي وغياب روح الفريؽ وال تزاؿ عقمية اال
 .(3)السمة الغالبة في العالـ الثالث
                                                      

(1)
 .147، ص السابؽمالي لخضر عبد الرزاؽ، بونوة شعيب، المرجع  

(2)
جامعة  ،المجتمعمجمة عمـو اإلنساف و  ،ائرفي الجز ني دمورفولوجية المجتمع الم ،جييدة شاوش اخواف ،عبد الرحمف برقوؽ 

 .57ص ،م2012جوان ،  02العدد  ،بسكرة
(3)

معوقات الحوار عمى صعيد الييئات األىمية والدولة، وسبؿ تعزيز مشاركة التنظيمات األىمية في رسـ السياسة  ،كامؿ مينا 
 .4ص  ،م2003العامة، منتدى الحوار البرلماني، أمانة الشؤوف الخارجية، جامعة نيويورؾ
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الصعوبات التي تعاني منيا منظمات  :االنتقاؿ مف الخدمات إلى التنمية صعوبة . ت

المجتمع المدني في االنتقاؿ مف ذىنية الخدمات عمى أىميتيا إلى برامج التنمية التي ال تتحقؽ 
 وتتطمب قناعة والتزاما "فكريا". يطا "واعيا"إال في ظؿ بيئة صحية ونظيفة والتي تتطمب تخط

 
بمعنى أف يكوف  :عدـ توفر الديمقراطية الداخمية لدى منظمات المجتمع المدني . ث

كؿ عضو في ىذه الييئات ممتزما بمبادئ الديمقراطية فيذه التنظيمات تعمؿ تحت قيادة أفراد 
نيا ال تمارس أبجديات الديمقراطية كما أ بعينيـ لسنوات طويمة وال يتـ فييا التداوؿ عمى السمطة

 .(1)واالختالؼ والرأي اآلخر مف خالؿ النقاش الحر واحتراـ التنوع

 

 المطلب الثالث
 عالقة الشراكة نحو تجاوز األزمة و طرح البدائل

يتطمب تجاوز أزمة التحديات والعقبات وطرح جممة مف  إف نجاح مشروع الشراكة          
المالئمة لتشجيع الشراكة التي تقع عمى عائؽ الدولة سواء مف حيث  البدائؿ لتوفير البيئة

عمى مستوى النظاـ الضريبي المفروض أو عمى مستوى احتراـ  السياسات العمومية المعتمدة
 .التعيدات وااللتزامات المختمفة

االقتصادي المطموب لتشجيع الشراكة حوؿ المشاريع التنموية  فضال عف االستقرار       
ديقة لمبيئة والتي تحتاج إلى خبرات عالية وتكنولوجية كبيرة وتمويالت ضخمة فتشجيع الص

الدولة لمشراكة مف شأنو أف يحفز الشركاء عمى مزيد مف توظيؼ األمواؿ والخبرات لتحقيقو سواء 
 .(2)عمى المستوى المعنوي أو المالي أو غيرىما

                                                      
(1)

معوقات الحوار عمى صعيد الييئات األىمية والدولة، وسبؿ تعزيز مشاركة التنظيمات األىمية في رسـ السياسة  ،كامؿ مينا 
 .6ص -5 ، صالسابؽالمرجع  العامة،

 4/11/2009-1،الرياض ،المؤتمر الدولي لمتنمية اإلدارية ،عقود الشراكة بيف القطاعيف العاـ والخاص ،أحمد بوعشيؽ (2) 
 .25ص
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اع الخاص في حماية البيئة يجب إعادة ولتفعيؿ عممية مشاركة المجتمع المدني والقط      
صياغة العالقة بيف الدولة والمجتمع المدني)الفرع األوؿ( وتحفيز عالقة الدولة بالقطاع 

 الخاص)الفرع الثاني( ويتعيف عمى المجتمع المدني القياـ بمراجعة ذاتية)الفرع الثالث(.

 نيالفرع األول: إعادة صياغة العالقة بين الدولة والمجتمع المد

 فال ومتكامالف متالزماف مفيوماف ىما بؿ متقابالف مفيوماف ليس والدولة المدني المجتمع        

 ال أنو كما دستورية، مؤسسات عمى تقوـ وعادلة قادرة دولة دوف المدني المجتمع ينيض أف يمكف
 وجب وفاعؿ قوي مدني مجتمع ىناؾ يكوف وحتى يساندىا، مدني مجتمع دوف عادلة لدولة وجود
 :الدولة عمى

قانوف جديد بالتعاوف مع منظمات المجتمع المدني يعزز مف دور الجمعيات ومف  وضع        
 تنظيمات إنشاء حرية أف مف فبالرغـ ،استقالليتيا ومف حرية التنظيـ وحرية الرأي والتعبير

 لمسمطة سمحي القانوف ىذا إال أف والقانوف، الدستور في مكفولة الجزائر في المدني المجتمع

 مف استقالليتيا تحد عمييا قيود فرض مف يمكنيا ما وىذا المؤسسات ىذه أعماؿ كؿ وتتبع بمراقبة

 .عمييا وتؤثر

 يتعمؽ فيما خاصة اعتماد معايير واحدة في التعامؿ مع منظمات المجتمع المدني       
 وترجع المجتمع المدني، منظمات منيا تعاني التي الجوىرية اإلشكاليات أحد يعد الذي بالتمويؿ

 مبالغ ليا تقدـ بأف األخيرة ليذه تسمح الدولة، إزاء المنظمات ىذه ألغمبية والمالية المادية التبعية

 مف كبير عدد عمى إدماجية إستراتيجيات وفرض األساسية، تياحاجا تغطي ال جدا محدودة

 بالقضايا في التكفؿ إليجابيةا العالقة بدؿ  سمبية شراكة عالقة إلى العالقة وتحويؿ الجمعيات

 .(1)البيئة حماية قضية رأسيا وعمى المطروحة

تيسير تبادؿ وتفاعؿ الخبرات والتجارب مع منظمات المجتمع المدني وتييئة المناخ         
عمى الدولة وضع األسس السميمة لبناء الشراكة البيئية و  ،لدور أكثر فعالية ليا في عمميا التنموي

وتوفير الجو  ،تحفظدوف  (2)دني بالمعمومات المتعمقة بالبيئةظمات المجتمع المعبر تزويد من
                                                      

(1 )
  153 .ص السابؽ، المرجع ،" وآفاؽ واقع "الجزائر في المدني المجتمعو  البرلماف بيف العالقات" جابي، الناصر عبد 

(2)
ممتقى دور -آليات تفعيؿ دور المجتمع المدني-تفعيؿ دور المجتمع المدني لتعزيز مشاركتو في عممية التنمية ،كامؿ مينا 

 .9، ص م2008مارس  13-12في القمة االقتصادية واالجتماعية "شراكة مف أجؿ التنمية" القاىرة، المجتمع المدني  
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احتراـ السياسي والتشريعي الذي يسيؿ عمى منظمات المجتمع المدني القياـ بدورىا في ظؿ 
 أكثر المدني المجتمع ومؤسسات الرسمية الجيات بيف العالقات وجعؿ ،المؤسسية االستقاللية

 .بينيما المتبادلة لثقةا مف جو خمؽب شفافية

شراؾ ممثمي           تحديد الدور التكاممي لكؿ مف الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وا 
يكوف  وتطور مفاىيـ الديمقراطية ،المجتمعات المحمية عبر آليات تعزز الشراكة المجتمعية

ؼ المستويات وضع اآلليات التنظيمية عمى مختمو  ،أساسيا توفير حؽ اإلنساف في بيئة نظيفة
 .(1)إلشراؾ المجتمع المدني في بمورة الخطط الوطنية لحماية البيئة وكيفية وضعيا حيز التنفيذ

 خصوصا المدني، المجتمع منظمات بيف الدولة قبؿ مف التمييز سياسة عف االبتعاد         

 المواقؼ اتخاذ في أساسيا شريكا األخيرة ىذه واعتبار واألدوار، بتوزيع المساعدات يتعمؽ فيما

 .والتعاوف والتنسيؽ والتشاور الحوار قاعدة عمى الدولة مع واإلنمائية واالجتماعية السياسية

 الفرع الثاني: تحفيز العالقة بين الدولة والقطاع الخاص

نما يجب أف يتـ          إف حماية البيئة ال تتطمب االعتماد عمى األدوات الجبائية العقابية وا 
ذلؾ أف اكتساب تكنولوجيات صديقة  ،عمى األدوات التحفيزية واإلعفاءات الجبائيةالتركيز أكثر 

لمبيئة يتطمب تحمؿ تكمفة باىظة ما يجعؿ مخرجاتيا مف سمع وخدمات تكوف بأسعار غير 
 تنافسية.
إف تدخؿ الدولة كشريؾ في عممية تحويؿ ىياكؿ اإلنتاج إلى إنتاج صديؽ لمبيئة يعتبر         

ذلؾ أنيا الشخص المعنوي الوحيد الذي يمكنو تحمؿ تكاليؼ ىذا  ،ا بؿ ضروريأمرا أساسي
 ويمكف أف يكوف ىذا االنتقاؿ مف خالؿ المراحؿ التالية: االنتقاؿ

: يتـ مف خالليا إعداد القطاع الخاص لمرحمة التصنيع الصديؽ مرحمة انتقالية -أوال  
مية موجية ألصحاب المصانع والنشاطات لمبيئة وىذا ال يكوف إال مف خالؿ استراتيجيو إعال

 اإلنتاجية التي تتسبب في مشاكؿ بيئية. 

                                                      
المرجع  آليات تفعيؿ دور المجتمع المدني،-تفعيؿ دور المجتمع المدني لتعزيز مشاركتو في عممية التنمية ،كامؿ مينا (1)

 .9ص   ،السابؽ
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: وىي تمؾ المشاريع التي تقيميا الدولة )ألنيا مرحمة المشاريع النموذجية -ثانيا 
األقدر عؿ تحمؿ تكمفتيا( وتبيف أىميتيا وضرورة توسيع رقعتيا ما يجعؿ القطاع الخاص يأخذ 

 اريع عمى أرض الواقع.نظرة عف طبيعة تمؾ المش

  قد تكوف الدولة طرفا أساسيا فييا : مرحمة المشاريع النموذجية المشتركة -ثالثا
بحيث تجعؿ األعباء مقسمة بينيا وبيف المستثمريف المحمييف أو األجانب بغية تعميؽ تجربة 

نيج مف اعتماد مشاريع مماثمة صديقة لمبيئة ما يزيد مف التشجيع عمى ضرورة انتياج نفس ال
 طرؼ القطاع الخاص عف طريؽ مشاريع مشتركة فيما بينيـ أو عف طريؽ شراكة أجنبية.

: وىي المرحمة التي تخرج فييا الدولة تماما مف المشاريع مرحمة االستقالل -رابعا 
النموذجية السابقة، لتفتح المجاؿ لمقطاع الخاص بغية اعتماد مشاريع كاممة خالية مف المموثات 

 .(1)البيئية
واستحداث  باإلضافة إلى المراحؿ السابقة يجب عمى الدولة التدخؿ ومساعدة المؤسسات        

 :كؿ الطرؽ التي تساىـ في الحفاظ عمى البيئة وذلؾ مف خالؿ
تقديـ تسييالت ومساعدات مالية لممؤسسات التي تطبؽ نظـ إلدارة البيئة قصد تعزيز        

 .لمؤسسات االقتصادية والمجتمع ككؿالفوائد المحققة وتعميميا عمى ا
تقديـ الدعـ الفني لممؤسسات التي تطبؽ معايير حماية البيئة و ذلؾ مف خالؿ تدريب       

عقد مؤتمرات لغرض الخبرات الدولية لمدوؿ التي  ،يد خبراء مختصيف ىمواردىا البشرية عم
  .(2)حققت نجاحا في ىذا المجاؿ واالستفادة مف كؿ األساليب الحديثة

صناعية وزراعية تراعي مقتضيات حماية البيئة عمى الصعيد  ةرسـ استراتيجيلباإلضافة      
وكذلؾ تعزيز االستثمار في  ،القريب والمتوسط والبعيد لضماف مستقبؿ األجياؿ الالحقة

القطاعات اإلستراتيجية عمى غرار قطاع الطاقة باالعتماد عمى الطاقة البديمة والصناعة 
 .(3)بالبيئة انية األقؿ إضرار االلكترو 

                                                      
البيئة مف خالؿ الجباية البيئية، مجمة الباحث، جامعة قاصدي مرباح  أىمية تدخؿ الحكومات في حماية ،رفارس مسدو  (1)

 .350، ص 2010-2009/ 07ورقمة، العدد 
2 ))

–دور الدولة في دعـ تطبيؽ نظـ اإلدارة البيئية لتحسيف أداء المؤسسات االقتصادية  ،عبادي فاطمة الزىراء،عمر صخري  
 .162ص ،11/2012عدد ،جامعة ورقمة ،مجمة الباحث -دراسة حالة الجزائر

شكالية التنمية في  ،فؤاد جدو (3) التنمية المستدامة بيف متطمبات الحكـ الراشد وخصوصية الجزائر ، ممتقى "التحوالت السياسية وا 
 .5،ص2008ديسمبر  17-16الجزائر واقع وتحديات" جامعة الشمؼ، 
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 الفرع الثالث: المجتمع المدني ضرورة توجيو قراءة نقدية ذاتية

رغـ ضخامة الحجـ في بنية المجتمع المدني الجزائري إلى أف ىذا الحجـ ال يعكس          
فمـ يتمكف المجتمع المدني مف لعب دوره في  ،مستوى األداء الفعمي ليذه المؤسسات في الواقع

ماية البيئة ولـ يستفد المجتمع مف اإلمكانيات الكامنة في تنظيماتو بأشكالو المختمفة بالقدر ح
إذ يستمر األفراد في التعبير عف احتياجاتيـ ومطالبيـ خارج تنظيمات المجتمع  ،المطموب

 .المدني وتستمر الدولة في تحجيـ واحتواء المجتمع المدني
عب أدواره كاممة واسترجاع مصداقيتو وحمؿ الدولة عمى وحتى يتمكف ىذا األخير مف ل       

ال بد  ،النظر إليو كفاعؿ وشريؾ في العمؿ التنموي بصفة عامة وحماية البيئة بصفة خاصة
 عميو مف توجيو قراءة نقدية ذاتية تركز باألساس عمى استدراؾ النقائص التالية:

يكوف األعضاء ممتزميف أف تتمتع منظمات المجتمع المدني بأىمية داخمية أي أف  -
عبر تمميؾ  ،بمبادئ حماية البيئة وأف يعمؿ عمى توفير الديمقراطية والمشاركة واالستقاللية

األعضاء الرؤية التنموية وتمكينيـ مف توظيؼ الطاقات المتوفرة ميدانيا ودعـ المبادرات الفردية 
 .(1)والعامة وتكويف قيادات جديدة

ت المجتمع المدني ىو توجو جيودىا وانحياز أىدافيا إف الخطأ الذي تقع فيو منظما  -
ىماليا لدعـ وتعزيز  ،إلى أعمى ىـر السمطة وليس لألسفؿ بانشغاليا بالصراع عمى السمطة وا 

 .المجتمعقيميا عمى مستوى القاعدة االجتماعية ما يجعميا بعيدة عف الجماىير وعف جذور 
في المواسـ واألحداث الوطنية والدولية   باتيوىو ما يفسر نزوعيا إلى النشاط المناس        

األمر الذي يقتضي مف منظمات المجتمع المدني أف ، وعدا عف ذلؾ  تدخؿ في سبات عميؽ
تعي دائما بأف دورىا يكتمؿ بمشاركة الناس ال بالحموؿ محميـ أي أف يكوف الدور غير تمثيمي 

 ير محايد ويعبر عف مصالح الناس.قوامو المصداقية وااللتزاـ بالمسار التنموي مف موقع غ

توسيع قاعدة العضوية في منظمات المجتمع المدني وتعميؽ المشاركة والممارسة  -
فبالرغـ مف تعدد وتنوع منظمات المجتمع المدني في الجزائر وانتشارىا في  ،(2)الديمقراطية

                                                      
(1)

تحديات التنمية، ممتقى مف تنظيـ الشبكة العربية لممنظمات بناء شراكة المنظمات األىمية العربية لمواجية  ،كامؿ مينا 
 .16، ص م2006األىمية، لبناف، 

 .16، ص نفسوالمرجع بناء شراكة المنظمات األىمية العربية لمواجية تحديات التنمية،  ،كامؿ مينا (2)
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بؿ ينظر إلييا  ـ،فإنيا ال تستقطب األفراد لالنخراط فييا وال تحوز عمى ثقتي ،مختمؼ المدف
 تخدـ مصالحيا.  كمجموعات ترىالشؾ و و بعيف الريبة 

وينعكس ضعؼ االستقطاب عمى مستوى التمثيؿ بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني وىو        
 .(1)ما يالحظ في عجز ىذه المنظمات عف تأطير الحركات االحتجاجية مثال

ني وخمؽ أنماط متعددة لمتكامؿ لمجتمع المدمنظمات اتعزيز االستقالؿ في التمويؿ ل -
فحماية البيئة مسؤولية كؿ أفراد المجتمع تتطمب  ،فيما بينيا مع القطاعات الرسمية والخاصة

شراؾ المؤسسات األكاديمية والتعميمية في تطوير قدرات المواطنيف  ،التزاما وقناعة مف الجميع وا 
 .(2)في ممارسة حقيـ في صنع القرار المتعمؽ ببيئتيـ

بة الحكومة بااللتزاـ بقواعد الحكـ الجيد والشفافية والمساءلة وحمميا عمى النظر مطال -
 إلى المجتمع المدني بأنو الشريؾ الذي يكمؿ جانب النقص فييا ال كمنافس يجب تحجيمو.

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      

 .58ص، المرجع السابؽ  ، ني في الجزائردمورفولوجية المجتمع الم ،جييدة شاوش اخواف، عبد الرحمف برقوؽ (( 1
 .17، ص  المرجع السابؽبناء شراكة المنظمات األىمية العربية لمواجية تحديات التنمية،  ،كامؿ مينا (2)
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 خالصة واستنتاجات

ت التي تواجييا أصبحت قضية البيئة وحمايتيا والمحافظة عمييا مف مختمؼ التحديا           
 .واحدة مف أىـ القضايا الممحة في الجزائر في الوقت الراىف

وباعتبار أف حماية البيئة ىو عمؿ حضاري يتطمب تضافر جيود الجميع، فقد           
إلى خصص المشرع الجزائري مساحة قانونية معتبرة إلشراؾ المجتمع المدني والقطاع الخاص 

 .جانب الدولة في حماية البيئة

غير أف المالحظة الميدانية لواقع البيئة في الجزائر يؤكد وجود خمؿ واضح في منظومة         
الشراكة البيئية وذلؾ لعدة أسباب مما يستدعي ضرورة مراجعة قواعد وآليات الشراكة وطرح 

 البدائؿ.

 حماية البيئة ليس أنموذج واحد بؿ ىو تصور في حد ذاتو يطمب رسـ تصور ألف        
في ظؿ تفعيؿ حقيقي لمرتكزات  ،وطني لحماية البيئة عمى المدى القريب والمتوسط والبعيد

قامة دولة القانوف ومراعاة  الشراكة التي تعتمد بالدرجة األولى عمى الشفافية في التسيير وا 
سس ومبادئ خصوصية الفرد والبيئة في الجزائر وبالتالي االنتقاؿ مف حماية البيئة إلى إرساء أ

 .يذه الحمايةل
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 اتمــــــــــــــةـــــخ

 اإلنسان يأتييا وممارسات لتعديات تتعرض البيئة كانت المدني المجتمع تطور مع          

 عمى يفرض أصبح مما اإلنسانية، الحياة وتيدد البيئة إلى تسيء دراية غير عن أو منو بدراية

 الثقافة ونشر ئةلبياى عم الحفاظ أجل من عاتقيا عمى الممقاة المسؤولية ثقلب عيالو  العالم دول

 التجاوزات عمى السيطرة ألجل الجيد من المزيد ببذل وذلك مجتمعاتيا، أوساط في البيئية

 يمكن الذي الدور حول جديدة مفاىيم تتبنى جعميا مما حكوماتيا دور غياب في عمييا الحاصمة

 . مجتمعاتيم تنمية في والجماعات األفراد يمعبو أن
 الذي والتطوعي األىمي العمل في بالتوسع والجماعات لألفراد الجديد الدور ىذا ارتبط وقد        

 الذي العمل وىو والبيئية، واالجتماعية واالقتصادية السياسية الحياة مناحي كافة يغطي أصبح

 معالجة في محصورة األخير ىذا انشغاالت ظمت فبعدما المدني، بالمجتمع يعرف ما يمثل
 بالمسائل يتصل فيما السيما والمواطن الدولة بين تضاربا تشيد ام عادة التي الداخمية القضايا
 . يوم بعد يوما يتزايد المدني المجتمع عن الحديث أضحى واالجتماعية الحقوقية
 المبادرات وتولي البدائل طرح في ميما المدني المجتمع دور جعمت المسائل ىذه كل        
 .والبيئية التنموية السياسات إقرار إلى والدعوة التيديدات تمك لمواجية

 البيئة حماية أجل من الجزائر في المدني المجتمع يمعبو الذي الدور لمعرفة محاولة وفي         
 وكذا المدني المجتمع تنظيمات يالتبذ التي المجيودات كل رغم أنو إلى الدراسة خمصت فقد

 أشكال من عانيت تمازال البيئة أن إال المستويات مختمف وعمى أجيزتيا بمختمف الدولة
 إلى ذلك ويعود الخطورة من متعددة درجات وعمى التيديدات من ومتنوعة كثيرة ومستويات
 النحو عمى إجماليا يمكن و الدراسة ىذه من استخالصيا تم التي تاالعتبارا من مجموعة
 :اآلتي

م في بنية المجتمع المدني في الجزائر ىو ضخامة الحج االنتباهأول ما لفت  -
ت مقارنة بنظيره في الدول العربية ىذا الحجم الذي لم يعكس مستوى األداء الحقيقي لمؤسسا

 عمى الجزائر في المدني المجتمع مؤسسات ميز ما أن كما، المجتمع المدني عمى أرض الواقع
 مساحة ضعف ىو البيئة حماية مجال ومنيا فييا تنشط التي والمجاالت أنواعيا اختالف

 الفنية المساعدة ،المقرات ،التمويل يخص فيما كبير بشكل الدولة عمى العتمادوا االستقالل



151 
 

 التداول وعدم المدني المجتمع تنظيمات داخل الديمقراطية الثقافة ضعف إلى باإلضافة والتقنية
 .غيرىم دون معينين أشخاص يد في واحتكارىا القيادية ناصبمال عمى

 قدرتيا لعدم المدني المجتمع تنظيمات في ويةالعض قاعدة ضعف إلى أدى ىذا كل        
قناعيم جدد أفراد استقطاب عمى  احتياجاتيم عن لمتعبير عنيا افانصرفو  ،وبرامجيا بأىدافيا وا 

 .خارجيا ومطالبيم
 في البيئة حماية أساليب عمى طغى فقد البيئية التحديات مواجية يخص فيما -

 إمكانية في اإلمعان دون القوانين من قدر كبرأ سن عمى يقوم الذي ،التشريعي بالجان الجزائر
 من سواء عام بشكل البيئة تجاه االىتمام ضعفالى جانب  ،الواقع رضأ عمى تطبيقيا
 الحياة عمى واالقتصادي السياسي الطابع ذات المسائل لطغيان نظرا والمواطنين ؤولينالمس

 .اليومية
 جية منو  جية، من اإلداري طابعال ذات الدولة أجيزة بيا تقوم البيئية األدوار -

 رغم الكبير بالضعف يتسم بالجزائر البيئة حماية مجال في المدني المجتمع دورفان  أخرى
 وطنيا 16بمغت حيث البيئة مجال في الناشطة الوطنية الجمعيات من معتبر عدد وجود

 .البيئة مايةلح المدني المجتمع لتأطير واضحة إستراتيجية تبني عدم إلى جانب محميا 6391و
 بدل العالجي الطابع عمييا غمب فقد عموما، البيئية اإلستراتيجية يخص فيما -
 عمى ءالقضا يستيدف الذي الكمي التخطيط عمى تقوم التي المتكاممة الوقائية اإلجراءات
 عن عبارة الجزائر في البيئة حماية أساليب أن حيث، نتائجيا مع التعامل وليس البيئية المشاكل
 البيئية المشاكل من الموجود مع يتعامل القرار صانعو  وطنية، محمية، تشريعية منفصمة أجزاء
 .البعيد أو القريب المستويين عمى تحدث قد التي لتمك استشراف غياب في

 البيئة حماية موضوع أن من األخيرة السنوات في تكرر ما مع وتماشيا الوضع ىذا أمام        
 مفيوم طرح ،ظمو تحت البيئية الجيود تنتظم والتنسيق لمتعاون آخر إطار إلى االنتقال يقتضي
 والمفيوم، الخاص والقطاع المدني المجتمع ،الدولة: التنمية شركاء ليعكس المشاركة أو الشراكة
 .بالغموض ويتسم بدقة محدد غير ومنطقيتو يبدو ما بساطة عمى

 طرحو لىوتوا ،المتحدة لألمم العالمي الخطاب في التسعينات في الشراكة مفيوم طرح          
 لحقوق العالمي المؤتمر ،م6331 البرازيل في البيئة كمؤتمر األخيرة العالمية المؤتمرات في
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 أىمية عمى المتحدة األمم عقدتيا التي المؤتمرات من وغيرىام 6339 النمسا في اإلنسان
 .المدني المجتمع لمنظمات المشاركة
 والمسؤوليات والعالقات األدوار إلبراز مدخال واتخاذه المفيوم اماستخد تكرار ومع        
 :ومتطمباتيا وأطرافيا الشراكة معنى في التفكير عمينا لزاما كان المشاركة ألطراف

 الخاص القطاع و الحكومة بين األدوار في التكامل عمى عموما المصطمح يؤكد -
 االعتراف يعكس كما البيئة حماية أجل من ىذه التكامل عممية قيمة ويعكس المدني المجتمع و

 .الخاص القطاع و المدني المجتمع دور بأىمية
 قوة يكون أن الممكن من الشراكة أطراف بين النزاع أو التوافق عدم أو التنوع أن -

 المنافع أساس عمى والمشاركة التعاون حالة إلى الصراع حالة من االنتقال ويجب ايجابية
 .والمسؤولية المحاسبة ، والعطاء األخذ مبادئ الشراكة طشرو  بين منو ، المتبادلة

 عن بعيدة مازالت الجزائر أن القول يمكن الجزائرية الحالة عمى المفيوم ىذا إسقاط مع        
 بل شريك أنو عمى المدني المجتمع إلى يوما تنظر لم فالدولة البيئية، الشراكة  مبادئ تطبيق
 القطاع اتجاه الدولة اتخذتو الموقف ونفس ،واحتوائو متوعرق يجب منافسا فيو رأت لطالما
 التبعية تعميق إلى إال يؤدي لم ذلك فان الخاص القطاع دور دعم سياسة فرغم الخاص

 الحفاظ مع االقتصادية التنمية دعم في تنجح ولم البيئة وعمى المجتمع عمى السمبية والتأثيرات
 .  الطبيعية الموارد عمى
 ال التي ةالتنمي عممية في لدمجو المدني المجتمع لدور قراءة إعادة يتطمب لذيا األمر        
 من والتخمص الخاص القطاع و الدولة مع بالتعاون وسميمة نظيفة بيئة في إال لتحقيقيا مجال
 وأفراد ةحكوم من المجتمع مكونات جميع كانت فإذا ،الثالثة األطراف بين ةالمواجي ميراث
 معالجتيا فإن الجزائر في البيئة قطاع يعرفو الذي الكبير التدىور عن نيلؤو مس خاص وقطاع
 المؤسسات في ذلك حصر وعدم الخاص والقطاع المدني المجتمع إشراك عبر تتم أن يجب

 .والتشريعية القانونية الترسانةب االكتفاء عدمو  المحمية أو المركزية اإلداراتو  الحكومية
 المختمفة التجارب أثبتت التي البيئية الشراكة دأمب عمى تقوم اتاستراتيجي بناء ضرورة مع       
 أىميتيا نكمت حيث والمشيدة الطبيعية البيئة يمس قد الذي التشوه أسباب من الوقاية عمى قدرتيا

 . كبيرة و سريعة فائدة ذات و الزمن تختصر و الجيود تقسم كونيا في
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 :التالية التوصيات تقديم يمكن وعميه

 لعب من يتمكن ىحت ، ...(المالية الموارد و االستقاللية)  المدني مجتمعال تمكين 
 األطراف مختمف بين األدوار وتوزيع تنسيقمع  البيئية القضايا معالجة في محوري دور
 (خاص قطاعال و المدني والمجتمع دولةال ) مكافحتو في والمساىمة التموث عن لةؤو المس

 .نتائج إلى لوصولا دون والزمن الجيود تشتت لتفادي
 بوضع أسبابو عمى القضاء أي البيئي لمتدىور المسببة األوضاع عمى السيطرة 
 من العممي لمجانب اكبر أىمية ايالءو  النتائج عمى التركيز بدل تنفيذىا، و الالزمة التشريعات

 لسبي في اإلضافة تقديم بإمكانيا التي المؤتمرات و البحوث و الدراسات في االستثمار خالل
 النظرة و ةالطويم المدى ذات الوقائية البرامج عمى االعتمادالى جانب  البيئة عمى الحفاظ

 .االرتجالية القرارات بدل المستقبمية
 الحقيقية المشاكل إدراك عمى قائمة استراتيجيات بناءل الالزمة الكفاءات تكوين 
 .منطقة كل خصوصيات و يتناسب بما حدا عمى منطقة لكل والمتنوعة
 الثقافة يعطينا لمحياة كمنيج فاإلسالم األخالقي القيمي المتغير عمى لتركيزا 

 الزىدو  اإلحسان مبدأ وتكريس والمسؤولية االجتماعية العدالة رمعايي تؤصل التي القيم منظومةو 
 التأكيدو  الحية بالكائنات والرفق الطبيعية الموارد وحماية اإلسراف وعدم العيش في واالقتصاد

 .األرض عمى االستخالف ممفيو  عمى
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 الحـــــقــــالم
 

  

  

 

 

 

 

 

 (1)( المجتمع المدني10ممحق رقم )

          
 من عميها طرأ وما والوالء لالنتماء االجتماعية الخارطة توزيع يوضح شكل (10) رقمممحق 

 .(0) تحول

                                                      
 المستنصرية الجامعة،العراقية المؤسسات في العمل قيم ثقافة تفعيل في دورها و المدني المجتمع منظمات ،قدوري سحر (1)
 .00ص ،0112، العراق ، الدولية و العربية لمدراسات المستنصرية مركزو 
(

2
  لمثقافة األعمى المجمس وهبة، ربيع ترجمة المدني، والمجتمع السياسية والنظرية السياسي التفكير ديمو، فنستي( 

 .266 ص ، 2003مصر،
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(1)جدول يوضح عدد الجمعيات في الجزائر مقارنة مع الدول العربية (10ممحق رقم )
 

 

 م7000-7002 م7002 البلد

 0 1.5 الجزائر

 1.0 0.2 مصر

 ال شيء ال شيء ليبيا

 0.0 0.2 المغرب

 1.0 1.2 تونس

آلف نسمة في الجزائر مقارنة بالدول (: جدول يوضح عدد الجمعيات لكل 12ممحق رقم )
 .(2)العربية

 

 

 

                                                      
)1  (

 L aurance Aida Ammour , L’environnement Législatif de la Sociétè civile en Algérie Chapitre 

de L’ouvrage Groverning the Public Sphere , Civil Society Rugulation in NorthAfrica, Volume 

II, Sous La Dierction de BhekinkosiMoyo, TTrustafrica, Dakar, P 54. 
(2)

  Laurence Aida Ammour ,opcit.p 54. 

 م7000-7002 م7002 البلد

 20111 72027 الجزائر

 01111 07111 مصر

 ال شيء ال شيء ليبيا

 21.111 21111 مغربال

 0007 2111 تونس
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 (1) نشاطها مجال و المعتمدة الوطنية الجمعيات عدد يوضح جدول(: 10ممحق رقم )

                                                      
جانفي 01تاريخ  الجمعيات المعتمدة إلى غاية،موقع وزارة الداخمية لمجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،المصدر  (1)

 02/01/2102بتاريختم االطالع ،2102
http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html=2&s=29 

 

TYPOLOGIE DES ASSOCIATIONS 

 

NOMBRE 

 

Amitié-Echanges-Coopération 

 

25 

 

Anciens Elèves & Etudiants 

 

32 

 

Culture-Art-Education-Formation 

 

143 

 

Droits de l'Homme 

 

07 

 

Enfance & Adolescence 

 

14 

 

Environnement & Cadre de Vie 

 

61 

 

Associations étrangères 

 

20 

 

Famille Révolutionnaire 

 

09 

 

Femmes 

 

23 

 

Handicapés & Inadaptés 

 

18 

 

Patrimoine historique 

 

21 

 

Jeunesse 

 

50 

 

Mutualités 

 

34 

 

Diverses professions 

 

213 

 

Religion 

 

10 

 

Retraités & Personnes Agées 

 

08 

 

Santé 

 

151 

 

Sciences & Technologie 

 

49 

 

Solidarité – Secours - Bienfaisance 

 

28 

 

Sport & Education Physique 

 

82 

 

Tourisme & Loisirs 

 

29 

 

TOTAL 

 

1027 

http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html=2&s=29
http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html=2&s=29
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 (1) يوضح قائمة الحظائر الوطنية في الجزائر جدول (07ممحؽ رقم )

 

 

  

                                                      

(
1
) Van Acoleyen, and M.Khelladi , Analysis for EuropeanNeighbourhoodpolicy (ENP) 

Countries and the Russianfederation of social and economicbenefits of enhacedenvironmental 

protection-Alderia report, funded by the european commission, brussels, 2011, p 115. 

. 

 تاريخ وأمر االوشاء انمساحت بانهكتار انمىقع انحظائر انىطىيت
انمغطاةانىسبت

% 

 423.3 تيسمسيهت انحظيرة انىطىيت ثىيت انحد
بتاريخ  359-84

 و4/88/3984.
/ 

 انحظيرة انىطىيت جرجرة
بىيرة/تيسي 

 وزو
382558 

84-368  

 // 
/ 

 62587. انبهيدة/انمديت انحظيرة انىطىيت انشريعت
84-363   

 // 
/ 

 762348 انطارف انحظيرة انىطىيت انقانت
84-36.   

 // 
/ 

 62.58. باتىت انحظيرة انىطىيت بهسمت
بتاريخ  83-4.6

 و84/33/3983
/ 

 2888. بجايت انحظيرة انىطىيت قىرايت
83-4.7  

 // 
/ 

 42887 جيجم تازة انحظيرة انىطىيت
بتاريخ  83-4.8

 و84/33/3983
/ 

 5..82 تهمسان مسانته انحظيرة انىطىيت
بتاريخ  94-337

 و85/3994/.3
/ 

انمساحت االجمانيت نهحظائر في 

 انشمال
/ 3652463 / 8287 

 332388288 انيسي انطاسيهي انحظيرة انىطىيت
بتاريخ  87-88

 و3/83/3987.
/ 

 35288288 تمىراست االهقار انحظيرة انىطىيت
بتاريخ  43.-87

 و84/33/3987
/ 

ت نهحظائر في انمساحت االجماني

 انجىىب
/ 562388288 / .4274 

انمساحت االجمانيت نهحظائر 

 انىطىيت
/ 5625652463 / .4288 
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والمساحة  م2010-2000جدول يوضح عدد الحرائؽ في الغابات بين سنة (: 08ممحؽ رقم)
 .(1)الغابية الميدرة

 
 الجزائر عناصر إدارة النفايات الصلبة الجزائر عناصر إدارة النفايات الصلبة

 35 (%نسبة النفايات التي يتم طمرها ) 4523 السكان )مليون(

النفايات الصلبة )مليون  إنتاج
 طن/سنة(

 8 (%نسبة النفايات التي يتم تسميدها ) 825

رية نصيب الفرد في المناطق الحض
 )كغ/سنة(

 5-3 (%نسبة النفايات التي يتم إعادة تدويرها) 827

نصيب الفرد في المناطق الريفية 
 )كغ/سنة(

نسبة النفايات التي يتم تفريغها في  825
 (%مصبات مفتوحة )

88 

نسبة تزايد انتاج النفايات سنويا 
 سنة(%)

 38 عدد المطامر الصحية المشغلة 4

مناطق تغطية جمع النفايات في ال
 (%الحضرية )

 .3 عدد المطامر الصحية المنشأة 85

تغطية جمع النفايات في المناطق 
 (%الريفية )

 7. عدد المطامر الصحية المخطط لها 68

 .(2) جدول يوضح وضعية إدارة النفايات الصمبة في الجزائر( 09ممحؽ رقم )

 

          
                                                      

(1)
 Van Acoleyen , and M khelladi, OP, p 123. 

التحديات  ،إدارة النفايات في دول المشرؽ والمغرب "سويب نت" لتبادل المعمومات والخبرات في مجال اإلقميميةالشبكة (2)
 . 00، ص 0202موحد، تونس، جانفي  إقميميوالفرص في مجال إدارة النفايات الصمبة في منطقة المشرؽ والمغرب، تقرير 

 

الغابات  عدد الحرائؽ السنة
 )باليكتار(

الغابات  عدد الحرائؽ السنة
 )باليكتار(

2000 1910 35618 2006 2029 8610 
2001 1327 9066 2007 2026 23451 
2002 1008 6960 2008 2378 10578 
2003 1233 5449 2009 2358 11770 
2004 1463 7011 2010 3439 11008 
 143.803 21184 المجموع 14283 2013 2005
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 الضعيفة االستدامة شكل يوضح(: 00) رقم ممحؽ         القوية مةاالستدا يوضح شكل( : 01)  ممحؽ رقم

 (1)باالقتصاد ممحؽ مجال البيئة تكون حيث                بالبيئة ممحؽ مجال االقتصاد يكونحيث  

 

 
 .(2)االجتماعية و االقتصادية و البيئية األبعاد تكامل يوضح شكل (:01) رقم ممحؽ

   

 
 

                                                      
(1)

 Stefan Zweig :A la recherche de la demonsion sociale du développement durable par le 

cit :www1.agora21.org/entreprise/these-sebastien-02.  
(2)

 إلى اإلشارة تجدر*. 12ص،2009أوت-مرجعي دليل-المستدامة لمتنمية متكاممة سياسة إعداد،لمبيئة المتحدة األمم برنامج 
 لسيولة متداخمة اتعالق بيا و متساوية مساحات ذات كدوائر عرضيا يتم االجتماعية و االقتصادية و البيئية المكونات أن

 .البيئة عمى النياية في يعتمد المجتمع و االقتصاد عمل فان لكن ،العرض
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  .838  

 .835 

 .820 

 .8.5 

 

  

 

 

سىت/  طه مهيىن   45 48  .5 .8 35 38 5 

 

(1)يوضح ارتفاع نسبة إنتاج النفايات في الجزائرشكل  ( :13رقم ) ممحؽ
 

 

  

 

 

                                                      
التحديات  ،لتبادل المعمومات والخبرات في مجال إدارة النفايات في دول المشرؽ والمغرب "سويب نت" اإلقميميةالشبكة  (1)

 .00، ص 0202موحد، تونس، جانفي  إقميميب، تقرير والفرص في مجال إدارة النفايات الصمبة في منطقة المشرؽ والمغر 
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مييا يوضح ممخص ألىم االتفاقيات والبروتوكوالت البيئية الدولية التي صادقت ع جدول(: 14رقم ) ممحؽ
 (1)الجزائر

 

 

 

 

                                                      
(1)

Agence Européenne pour L’environnement , Instrument Européenne de voisinage et de 

partenariat, Vers un système de partagé d’informations sur l’environnement « SEIS », Rapport 

pays Algérie Mais 2012, P 25. 

 االلتزامات بتقديم التقارير تاريخ التصديؽ  والتنفيذ االتفاقيات أو البروتوكول

االتفاقية اإلطارية بشأن تغير 
 المناخ

 م3994ؽ عمييا تم التصدي
 م3993ودخمت حيز التنفيذ 

، ثاني إحصاء م883.افريل  48أول بالغ وطني في 
ثاني  م838.نوفمبر  5.وطني النبعاث الغازات الدفيئة 

 .م833.إبالغ وطني 

 م3983تم التصديؽ عمييا  اتفاقية برشمونة
يين وطني لتشخيص )تمبية االحتياجات المحمية نلتنفيذىا: تق
(وتم BNNوتقييم وطني لتصريؼ االنبعاث ) األساسية(،ػ

 (NAPتطوير خطة العمل الوطنية )

 برتوكول كيوتو
دخل حيز  م885.التصديؽ 

 م885.التنفيذ 
سير أشغال المخطط الوطني لممناخ جارية عبر ورشات 

 إقميمية 
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة 

 التصحر
التصديؽ م  .399وقعت في 

 (883.، م.88.، م3999قارير )تقارير وطنية وت 3996

اتفاقية األمم المتحدة حول التنوع 
 البيولوجي

بدأ سيرانيا  م.399وقعت سنة 
 م3995

التقرير الرابع يتم إرسالو  م885.، م3997تقارير وطنية: 
 إلى أمانة االتفاقية

 .33/8القانون  م3983دخمت حيز التنفيذ  اتفاقية رمسار
ي حول االتجار ف CITESاتفاقية

األنواع الحيوانية والنباتية 
 المتوحشة الميددة باالنقراض

 م3983دخمت حيز النفاذ 
، م886.، م885.، م883.، م884.، م.88.تقرير 
 م887.

اتفاقية برشمونة حول المموثات 
 (POPsة )بتالعضوية الثا

م  883.التوقيع سنة 
 م886.التصديؽ سنة 

اده بالتعاون مع المخطط الوطني حول تنفيذ االتفاقية تم إعد
القطاعات المعنية خاصة فيما يتعمؽ باالنتياء من وجود 

 المموثات العضوية الثابتة، وتقييم البنية التحتية واإلمكانات
 م833.فيفري  37المؤرخ في  .8-33القانون  م.398ديسمبر  33 االتفاقية المتعمقة بالمناطؽ الرطبة
االتفاقية اإلفريقية حول الطبيعة 

 / م.398 رد الطبيعية )اتفاقية الجزائر(والموا

البرتوكول المتعمؽ بالمناطؽ 
المتعمقة بحماية خاصة والتنوع 
 البيولوجي في البحر المتوسط

 م833.فيفري  37المؤرخ في  .8-33القانون  م3995
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 (1)والصعوبات التي تواجو المجتمع المدني يوضح العقباتشكل  (15ممحؽ رقم )

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 (2)شكل يوضح خصائص الشراكة الناجحة (16ممحؽ رقم )

 

                                                      
تعزيز مشاركة المجتمع المدني في عمميات السياسات  ، األمم المتحدة المجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا)اإلسكوا( (1)

 http://www.escwa.org                                                                                        العامة 
     -834.-9-38شراكة وتطور المفيوم في الماضي والحاضر والمستقبل، تم االطالع عمى الموقع بتاريخالمشاركة الشعبية وال (2)

http://www.cpas-egupt.com/pdf/mediha abdelsattar/msc/002.pdf  
 

  ضعؼ قناعة الحكومات بدور
 المجتمع المدنيمنظمات 

 غياب التعددية السياسية 
  غياب ضوابط استخدام سمطة

 الدولة
 ضعؼ آليات المشاركة

 ضعؼ ثقافة المشاركة 
  ىيمنة عالقات االستقطاب

 العائمي والطائفي
  عدم التكافؤ في توزيع موارد

 التمكين

 لييكمة التنظيمية ضعؼ ا
 داريإلاب يالداخمية والتس

  ضعؼ القدرة عمى العمل
 التنظيمي وحشد الطاقات

  المشروط أوالتمويل اليزيل 

العقبات أمام منظمات المجتمع 
 المدني

 عقبات ثقافية واجتماعية إدارية وىيكميةعقبات 

 

 عقبات سياسية وقانونية

 

 

http://www.cpas-egupt.com/pdf/mediha%20abdelsattar/msc/002.pdf
http://www.cpas-egupt.com/pdf/mediha%20abdelsattar/msc/002.pdf
http://www.cpas-egupt.com/pdf/mediha%20abdelsattar/msc/002.pdf
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 المراج  ع م   ة  ق ائ

 المصادر :أوال

 الشرعية المصادر - أ
 .القرآن الكريم -1
 السنة النبوية الشريفة. -2
 التنظيماتالقوانين و  –ب 
 10 في مؤرخة ،64 عدد الجريدة الرسمية ،م1963سبتمبر 10 في مؤرخم 1963دستور -1

 .م1963 سبتمبر
 دستور إصدار يتضمن م1976 نوفمبر 22 في مؤرخ 76/97 رقم األمر ،م1976دستور -2

 في مؤرخة 94 عدد الجريدة الرسمية م، 1976 لسنة الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجميورية
  .م1976 نوفمبر 24

 تعديل نشر متضمن م،1989 فيفري 28 في مؤرخ 89/18 رئاسي مرسوم ،م1989دستور -3
 .م1989 مارس 01 في مؤرخة 09عدد  الجريدة الرسمية الدستور،

 إصدار يتضمن م،1996 ديسمبر 07 في مؤرخ 96/438 رئاسي وممرس ،م1996دستور -4
 .م1996 ديسمبر 08 في مؤرخة 76 عدد الجريدة الرسمية الدستور، تعديل نشر

 الجريدة الرسمية، 1983فيفري  5المؤرخ في ، البيئةالمتعمق بحماية  83/03قانون رقم  -5
 .6عدد 

 الجريدة الرسمية، 02/12/1990المتعمق بالتييئة والتعمير المؤرخ في  90/29القانون  -6
 .52عدد 

الرسمية عدد  الجريدة ،1990ديسمبر  4المؤرخ في  الجمعياتالمتعمق ب 31-90قانون ال -7
53. 

  ،15/07/1998المؤرخ في  المتعمق بحماية البيئة التراث الثقافي، 98/04القانون  -8
 .44عدد  الرسمية الجريدة

زالتيا ومراقبتيا النفايات ييربتس المتعمق 01/19رقم قانون -9  12 في المؤرخ،وا 
 .م2002 ديسمبر 15 بتاريخ الصادر ،77 عدد الجريدة الرسمية ،م2001ديسمبر
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 ديسمبر 12المؤرخ في  ،وتنمية المستدامة  اإلقميمالمتعمق بتييئة  01/20قانون رقم ال -10
 .م2001 ديسمبر 15 بتاريخ الصادر ،77عدد  الجريدة الرسمية ،م2001

 36عدد الرسمية  الجريدةية المائيات، بحري وتربالمتعمق بالصيد ال 01/11قانون رقم ال -11
ماي  02المؤرخ في  ،المدن الجديدة وتييئتيا  إنشاءالمتعمق بشروط  02/08انون رقم قال -12

 .م2002ماي 14 بتاريخ الصادر ،43عدد الرسمية  الجريدة ،م2002
 الجريدة ،م2002فيفري5في المؤرخ تثمينو، و الساحل بحماية المتعمق 02/02رقم القانون -13

 م2002ديسمبر 12 بتاريخ ، الصادرة10عدد الرسمية
 19المؤرخ في  ،المتعمق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 03/10قانون رقم ال -14

 .43عدد  الرسمية الجريدة ،م2003جويمية 
 2الجريدة الرسمية عدد،م2012جانفي  12المؤرخ في  06-12قانون الجمعيات -15
 عمى المحافظة حول اإلفريقية التفاقيةا عمى المصادقة يتضمن 82/440 رقم مرسوم -16

 م11/12/1982 في الصادرة ،51 عدد الرسمية الجريدة الطبيعية، الموارد و الطبيعة
المتعمق بدراسة التأثير في  م1990فيفري  27المؤرخ في  90/89المرسوم التنفيذي رقم  -17

 .10البيئة، الجريدة الرسمية عدد 
 المجمس تنظيم يحددم 1996 ديسمبر 28 في خالمؤر  ، 96/481 رقم التنفيذي المرسوم -18

 84 عددالرسمية  الجريدة وعممو، المستدامة والتنمية لمبيئة األعمى

 الجزائرية إنشاء المتضمن ،م 2001 أفريل 21 في المؤرخ  2001/01رقم التنفيذي المرسوم -19

 .24 عدد الرسمية الجريدة لممياه،
 الديوان إنشاء المتضمن ،م 2001 فريلأ 21 في المؤرخ 01/102 رقم التنفيذي المرسوم -20

 .24عدد الرسمية الجريدة لمتطيير، الوطني
م المحدد لمجال تطبيق 2007ماي 19ي المؤرخ ف 07/145المرسوم التنفيذي رقم  -21

             .34عدد  الرسمية الجريدة ،ومحتوى وكيفيات المصادقة عمى دراسة وموجز التأثير عمى البيئة
الجريدة  ،م1974ديسمبر 24متعمق بالجمعيات، الصادر بتاريخ ال ،71/79أمر رقم  -22

 .105الرسمية عدد
 الثقافي العالمي التراث بحماية الخاصة االتفاقية عمى المصادقة يتضمن 73/38 رقم أمر -23
 م1973اوت 28في ،الصادرة69 عددالرسمية  الجريدة م،1972نوفمبر 23باريس  الطبيعي، و
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 عن لمتعويض دولي صندوق بإحداث المتعمقة الدولية يةاالتفاق يتضمن 74/75 رقم أمر -24
 الجريدة م،1971ديسمبر 18 في ببروكسل المحروقات، بسبب التموث عن المترتبة األضرار
 م1974جوان  4في ،الصادرة45 عددالرسمية 

25- la Charte de l’environnement de 2004, loi constitutionnelle No 2005-

205 du 1’er mars 2005. 
 لمؤلفاتا :ثانيا
 دراسات مركز ،1ط ،العربي الوطن في المدني معلمجتا مستقبل الصبيحي، شكر أحمد -1

 .و2000 بيروت، العربية، الوحدة
 .دون سنة نشر ، عمان، -مقارنةراسة د  -جريمة تمويث البيئة ،ابتسام سعيد ممكاوي -2
مشروع دراسات ، مستقبل الديمقراطية في الجزائر )مخطوطة( ،قيرة وآخرون إسماعيل -3

 .م2011الديمقراطية في الوطن العربي، الجماعة العربية لمديمقراطية، 
 لمنشر الشروق دار ،1ط ،والمجتمع البيئة ،الشوابكة فاتح وعمى المزاىرة سميمان أيمن -4

 .م2003األردن، والتوزيع،
عالم  ،الطبعة الثالثة ،ترجمة أمين قنديل ،الديمقراطية في أمريكا ،أنيكسيس دي توكفيم -5

 .م1991،القاىرة ،الكتب
  ، اتحاد العربالمجتمع المدني والدولة السياسية في الوطن العربي ،توفيق المديني -6

 .م1997دمشق، 
الدار العالمية لمطباعة  ،ترجمة عمي مقمد ،الفكر السياسي تاريخ، جان توشار وآخرون -7

 .م1983، بيروت، النشرو
، ترجمة عمي صالح وحسن ناظم -النقدي لمفكرةالتاريخ  -المجتمع المدني ،رغرنبو ىاجون  -8
 .م2008المنظمة العربية لمترجمة، بيروت،  فبراير  ،1ط
 الطبعة ،المعاصرة العولمة ظل في المستدامة التنمية و البيئة إدارة قاسم، محمد خالد -9

 .م2007 اإلسكندرية، الجامعية، الدار األولى،
 .م1961،بيروت  ،دون طبعة ،ف زيدانترجمة يوس ، أفكار روسو الحية ،رومان روالن -10
 اإلدارية لمتنمية العربية المنظمة ،-وتطبيقات قضايا - الحكمانية ،الكايد الكريم عبد زىير -11

 .م2003 ، القاىرة
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الجامعة  ، دارقانون حماية البيئة في ضوء الشريعة ،ماجد راغب الحمو -12
 .م2007، اإلسكندريةالجديدة

 البحرية البيئة تموث عن الناشئة المدنية مسؤوليةال ،الحميدي اهلل عبد سعيد محمد -13
 الجديدة الجامعة دار األولى، الطبعة ،) مقارنة دراسة (لحمايتيا القانونية والطرق

 .م 2008األزاريطة،
 .م1999 مصر، والتوزيع، لمنشر الفجر دار ،البيئة وحماية التموث حجاب، منير محمد -14
دون ذكر دار النشر  ، و التربية البيئيةالتموث الضوضائي  ،محمد منير سعد الدين -15
 م.1997،الطبعة األولى ،لبنان
 خمدون ابن مركز ،ليبيا في الديمقراطي والتحول المدني المجتمع المغيربي، زاىي محمد -16

 .م1995 القاىرة، اإلنمائية، لمدراسات
 الكتب دار ،التموث وظاىرة لمبيئة الدولي القانون ،الحافظ عبد محمد رتيب معمر -17
 .م2008 ،مصر الكبرى، المحمة لقانونية،ا

 بيروت الجديدة، الجامعة دار ،التموث أخطار ضد التامين ،رسالن إسماعيل نبيمة -18
 م.2007

 المدني المجتمع إشكاليات بعض - والديمقراطية المدني المجتمع ياسر، صالح -19
 م. 2005، بغداد والنشر، لمطباعة الرواد مطبعة ،-والديمقراطية السياسي والمجتمع

 منشورات ،1ط ،لبيئة لحماية الدولي القانوني النظام ،الحديثي الرحمن عبد صالح -20
 م.2010 بيروت، الحقوقية، الحمبي
 .م2009منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت،  ،1ط ،حماية البيئة ،عبد القادر الشيخمي -21
 .م1930 ،انقبهرة ،انطبعت األزهريت ،المقدمة ،عبد انرحًبٌ ابٍ خهدوٌ -22
  الطبعة األولى ،جامعة االسكندرية ،البيئة والمجتمع ،الحميد احمد رشوان عبد -23

 .م2006
المجتمع المدني والدولة "قراءة تأصيمية مع الحالة لمواقع  ،يوسف أبوعاطف  -24

 .م2005دار الشروق، عمان، الطبعة األولى، ، الفمسطيني"
  المطبوعات الجامعيةديوان  ،2ط ،القانونى الدولي المعاصر معجم في ،اهلل سعد عمر -25

 .م2008الجزائر،
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  1ط ،الجزائري القانون في اإلشعاعية بالمواد التموث من البيئة حماية ،سعيدان عمي -26
 .م2008 الجزائر، الخمدونية، دار
  3ط ، المجتمع المدني دراسة نقدية )مع اشارة لممجتمع المدني العربي( ،عزمي بشارة -27

 .م2008 ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية
الطبعة  ،مركز دراسات الوحدة العربية ،المجتمع المدني دراسات نقدية ،عزمي بشارة -28

 .م1998،بيروت  ،األولى
  انعربي دار اإلًَبء ،ترجًت أحًد خهيم ،السيبسيةتبريخ األفكبر  ،تهيهشب فرَسوا -29

 .و1984 ،بيروث
 .م2007مية، بيروت، دار كنوز المعرفة العم ،1ط ،البيئية اإلدارة ،فراس أحمد الخرجي -30
، عربية لمطباعة المجتمع المدني عند توماس ىوبز وجون لوك ،حسن خميفة فلاير -31

 .م2005والنشر، القاىرة، الطبعة االولى، 
 ربيع ترجمة ،المجتمع المدني بين التفكير السياسي و النظرية السياسية ،ديمو ستيفن -32

 .م2000/م2003مصر، لمثقافة، األعمى المجمس وىبة،
 دراسات مركز ،العربي الوطن في المدني المجتمع وآخرون، العموي سعيد بن دسعي -33

 .م1992بيروت، العربية، الوحدة
دور الجمعيات والمنظمات غير الحكومية  -المجتمع المدني وحماية البيئة ،وناس يحي -34

 .م2004، دار الغرب، وىران، -و النقابات

35- Ibrahim Saad El Din, Civil Society Prospect for Development in 

The Arab World, in A.R Norton(ed),Civil Society in The Middle 

East,New York, Leiden ,1995. 

36- Michel Prieur et  autres dans, Technique et droits de l’homme, 

ouvrage collectif sous la direction  du B.E.R.D.H, Avril 2010. 

37- Michel Prieur, Droit de l'environnement, 4ème ed, Dalloz, 2001. 

38- Weixing Wu et autres, Du droit de l’environnement au droit à 

l’environnement, Ouvrage Collectif, sous la direction d’Antony 

chamboreden, édition l’Harmattan, 2010 (dialogues  Franco-chinois). 

 .و1988 ،بيروت ،دار الجبل ،المجمد الخامس ،لسان العرب المحيط ،ابن منظور -39
 ، د س ن.3، الطبعة 1، دار المعارف، القاىرة، الجزء  لسان العرب ،ابن منظور -40
 دون سنة نشر. ،3ط ،القاىرة ،الوسيطالمعجم  ،مجمع المغة العربية -41
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مكتبة لبنان، الطبعة  -انجميزي عربي -المعجم القانوني ،حارث سميمان الفاروقي -42
 .م2006 ،بيروت الخامسة،

43- Deniel Reig : dictionnaire arabe-français, français-arab, Larousse 

Paris, 1983. 

44- Le Robert, dictionnaire Français, paris, 1991. 

45- Petit Larousse, dictionnaire Français, paris, 1980. 

46- Petit Robert, Paris, Socit Du Nouveau Littré (SNL), 1976. 

47- The collins English Dictionary, Great Britain, William Callims 

Son. COLTD, 1986. 

  ثالثا: الرسائل و المذكرات الجامعية
 رسائل الدكتوراه - أ
 رسالة ،(الجزائر في البيئة لحماية واإلدارية القانونية الوسائل )المنعم، عبد احمد بن -1

 .م2009-2008 ،الجزائر جامعة ،الحقوق في دكتوراه
  القانون في دكتوراه رسالة ،(البيئة حماية في المدني المجتمع مساىمة) ، كريم بركات -2

 .م2014-2013وزو، تيزي جامعة ، السياسية العموم و الحقوق كمية
 دكتوراه رسالة ،(المستدامة التنمية إطار في لمبيئة القانونية الحماية )الغني، عبد حسونة -3
 م.2013-2012 بسكرة، جامعة الحقوق، في
الحركة الجمعوية في الجزائر ودورىا في ترقية طرق الخدمة ) ،وبرةنعبد اهلل بوص -4

  جامعة قسنطينة ، رسالة دكتوراه في عمم االجتماع،(االجتماعية في مجال رعاية الشباب
 .م2010-2011

  العام القانون في كتوراهد رسالة (،البيئي اإلداري الضبط)الحبوني، يونس منصور سميمان -5
 . سنة دون مصر، ، المنصورة جامعة

  ، رسالة دكتوراه في الحقوق(اآلليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر) ،وناس يحي -6
 .م2007جامعة تممسان، جويمية 

 مذكرات الماجستير  - ب
 معماريال الحفاظ مشاريع في الشعبية المشاركة تفعيل آليات) ،سعادة جبران عزمي أيمن -7

 جامعة المعمارية، اليندسة في الماجستيرمذكرة  ،(ةالغربي الضفة دراسية والعمراني )حالة

 .م2009 فمسطين
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  (دراسة حالة الجزائر-دور المجتمع المدني في صياغة السياسات البيئية) ،ابرير غنية -8
 .م2010-2009مذكرة ماجستير في العموم السياسية، جامعة باتنة، 

 والتطبيق النظرية التنموي بين األداء تحسين في ودورىا الحكمانية دارةإ) ،أسيا بمخير -9
 جامعة، السياسية العموم في ماجستير مذكرة ،(م 2007 -0222-أنموذجا الجزائر)

 و.2009،الجزائر
، مذكرة (دور الفواعل غير الدوالتية في الحوكمة البيئية العالمية) ،ثعالبي نوال -10

 .م2010-2009 ،اتنةماجستير في الحقوق، جامعة ب
، مذكرة ماجستير، كمية الحقوق، جامعة (الحماية اإلجرائية لمبيئة) ،رائف محمد لبيت -11

 .م2009-2008مصر،  ،المنوفية
التربية والوعي البيئي واثر الضريبة في الحد من التموث ) ،محسن أحمد أمين قادر -12

 .م2008 ،ية المفتوحة في الدنمارك، رسالة ماجستير في العموم البيئية، األكاديمية العرب(البيئي
األكاديمية  ،قسى ادارة انبيئت ،واإلقتصبد كهيت اإلدارة ،(التربية البيئية) ،كبظى انًقدادي -13

 م.2006 العربية المفتوحة في الدنمارك،
مذكرة  (،دور المجتمع المدني في التنمية المحمية بالجزائر) ،عبد السالم عبد الالوي -14

 .م2012ياسية، جامعة ورقمة، ماجستير في العموم الس
 -المطموبة والفعالية الواقع بين الجزائر في الحضرية النفايات تسيير) ،نبيية سعيدي -15

-2011 ،بومرداس جامعة اقتصادية، مو عم ماجستير مذكرة(، -العاصمة الجزائر حالة دراسة
 م.2012

، مذكرة ماجستير )الجمعيات البيئية في الجزائر ودورىا في حماية البيئة (سقاش، ساسي -16
 .2000في الحقوق، جامعة قسنطينة،

17- Sidi Salah Nasri, )La gouvernance urbaine une demarche 

incomtrouable pour un habite durable(, magister urbain, université de 

Constantine, mars 2010. 

 المقاالت والدراسات رابعا:
  "دراسة الجدوى البيئية لممشاريع االستثمارية"أوسرير منور، بن حاج جياللي فتحية،  -1

 .07المركز الجامعي خميس مميانة، عدد ا،مجمة اقتصاديات شمال إفريق
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  جدلية المفيوم والممارسة" ،المجتمع المدني.... المواطنة والديمقراطية" ،يدي صونياالع -2
  3 /2، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العددان واالجتماعية اإلنسانيةمجمة كمية اآلداب والعموم 

 م2008 ،جوان -جانفي
 "ددور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة ظاىرة الفسا" ،إسراء عالء الدين نوري -3

 .2، السنة 6، العدد مجمة جامعة تكريت لمعموم القانونية والسياسية، )دراسة حالة العراق( 
مجمة ، "يل لممجتمع السياسي في الوطن العربيدالمجتمع المدني كب" ،بمعيور الطاىر -4

 .م2006، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد العاشر، نوفمبر اإلنسانيةالعموم 
  "المحمية التشاركية والدور الجديد لممجتمع المدني في الجزائر التنمية" ،صريبمقاسم نو  -5

 .م2011، جوان 14جامعة سطيف، العدد ، والعموم االجتماعية األدبمجمة 
 مجمة ،"البيئي بالعامل األخذ مع المائية الموارد تسيير" ،زبيدة محسن قرينة، بن حمزة -6

 م.2007 ،5 عدد ورقمة، مرباح، قاصدي جامعة ،الباحث
  5، جامعة ورقمة، العدد مجمة الباحث، "دور الدولة في حماية البيئة" ،مال رزيقك -7

 .م2007
 مجمة ،"العربي الوطن في المدني والمجتمع الديمقراطية اشكالية" الجابري، عابد محمد -8

 .5ص ،م1993، 167،العدد سوريا ،العربي المستقبل
مجمة ، "بيئة في المؤسسةدراسة نظرية لمحددات سموك حماية ال" ،محمد عادل عياش -9

 .م2010-2009، 07، جامعة قاصدي مرباح ورقمة، العدد  الباحث
المجال العام  ،العالقة بين الدولة والمجتمع المدني في البالد العربية" ،محمد مالكي -10

 ، المغرب، د س ن.المجمة العربية لمعموم السياسية ،لممواطنة"
  ، جامعة عنابةمجمة التواصل، "في الجزائر التنمية المستدامة وتحدياتيا" ،مراد ناصر -11
 .م2011، جوان  26عدد 
  مجمة المفكر ، "المدلول العممي و المفيوم القانوني لمتموث البيئي" ،مجاجي  منصور -12

 .جامعة بسكرة  ،العدد الخامس
دراسة مدى التأثير عمى البيئة كأداة لحمايتيا من اخطار التوسع " ،منصور مجاجي -13

 .م2009ديسمبر ،03، جامعة المدية، عدد مة البحوث والدراسات العمميةمج، "العمراني
عالقة المجتمع المدني بالدولة وتأثيره عمى العممية االنتخابية في " ،منير مباركية -14

 .م2011أفريل  ،، جامعة بشارمجمة دفاتر السياسة والقانون، "الجزائر
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اص في التنمية االقتصادية دور القطاع الخ" ،موالي لخضر عبد الرزاق، بونوة شعيب -15
-2009، 07، جامعة ورقمة، عدد مجمة الباحث، "بالدول النامية، دراسة حالة الجزائر

 .م2010
مجتمع مدني أم مجتمع أىمي؟ دراسة لواقع المجتمع المدني في "نغم محمد صالح،  -16

 (39-38، جامعة بغداد، العددان )مجمة العموم السياسية، "البمدان العربية
 جامعة ،والقانون السياسة مجمة ،"الجزائر في المياه إدارة إستراتيجية" ،حاروش ينالد نور -17

 .م2012 السابع، العدد بشار،
رساء الديمقراطية المشاركتية في " ،صالح زياني -18 تفعيل العمل الجمعوي لمكافحة الفساد وا 

 .04، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد مجمة الفكر، "الجزائر
  "العالقات بين البرلمان والمجتمع المدني في الجزائر،الواقع واآلفاق" عبد الناصر جابي، -19
 م. 2007فيفري ،15 عدد ،البرلماني الفكر مجمة
 "مورفولوجية المجتمع المدني في الجزائر" ،جييدة شاوش اخوان ،عبد الرحمن برقوق -20

 .و2012جوان ،  02العدد  ،جامعة بسكرة ،مجمة عموم اإلنسان و المجتمع
 العامة الخدمات وتقديم والخاص العام القطاعين بين المشاركة" ،خطاب شحاتو عبدهلل -21

 لمبحوث التنمية شركاء ،التنمية في شركاء مجمة ،"والتحديات اإلمكانيات ،المحميات مستوى عمى
 .ن دس ،مصر ،التدريب و االستشارات و

، اتحاد ر السياسيمجمة الفك، "الحرية والمجتمع المدني والعولمة" ،عبد اهلل أبو ىيف -22
 gdam.or-http://www.awu                    14/05/2012تى االطالع بتبريخ  ،العرب، دمشق

مجمة ، "التنظيمي وغطاؤهنشأة وتطور المجتمع المدني، مكوناتو "عبد الغفار شكر،  -23
 م. 2004 ،985 العدد ،المتمدن الحوار

www.alewar-org/debat/show.art.asp aid=24930 
  CREAD كراسات ،"الجدد والفقراء الرأي األداة المدني، المجتمع" الزبير، عروس -24

   .م 53،2000عددالجزائر، 
 التموث من البيئة مايةح في الدولي الجنائي القانون دور" ، مجيد معيشر رجب عمار -25
 .7 ،العدد والسياسية القانونية لمعموم االنبار جامعة مجمة ،" المسمحة النزاعات أثناء
  "واألفاق الواقع:الجزائر في الجارية اإلصالحات ظل في الجمعوية الظاىرة" ،دارس عمر -26
  .2005جوان- فريلأ الجزائر، ،28عدد ،إنسانيات مجمة

http://www.awu-dam.org/
http://www.alewar-org/debat/show.art.asp%20aid=24930
http://www.alewar-org/debat/show.art.asp%20aid=24930
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  ، جامعة بشارمجمة دفاتر السياسة والقانون ،"والحكم الراشد الديمقراطية" ،غربي محمد -27
 .م2011فريل أ

 التي التحديات دراسة ،المعمومات دراسة مجال في العممي البحث" السالم، محمد بن سالم -28
 نوفمبر ،02عدد ،17 المجمد ،الوطنية فيد الممك مكتبة مجمة ،"المجتمعية الشراكة تواجو
 .م2011

المركز الدولي لمدراسات  ،"األسس العممية لممعرفة" مجمة مفاىيم ،"مةالحوك" ،سامح فوزي -29
 .و 2005،السنة األولى ،10 العدد ،المستقبمية و االستراتيجية

مجمة دفاتر السياسة ، "حق الجمعيات في التقاضي" ،ساوس خيرة، بوكعبان العربي -30
 .م2013، جانفي 08، جامعة بشار، العدد والقانون

المجمة األكاديمية لمبحث ، "المجتمع المدني في مكافحة الفساددور " ،ساوس خيرة -31
، كمية الحقوق، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، السنة الثالثة، المجمد الخامس، عدد القانوني

 .م2012، 01
 سطيف جامعة ،اإلنسانية العموم مجمة ،"البيئة حماية في الجزائر تجربة" ،بمقرمي سيام -32

 .م2006 ،29 العدد الرابعة، السنة
البيئة في الجزائر من منظور اقتصادي في ظل اإلطار االستراتيجي " ،شراف براىيمي -33

 .و2013سنة  ،12عدد،جامعة ورقمة ، مجمة الباحث ، " (0222-0222)العشري 
مجتمع المدني في تحقيق التنمية الشاممة في لدور ا"قرزيز محمود، يحياوي مريم،  -34

 .م 2008،بسكرة جامعة ،السابع العدد ،المفكر مجمة، "غييربين الثبات والت -الجزائر
 والتقنية لمعموم العزيز عبد الممك مدينة ،والتقنية العموم مجمة ،"البيئة" ،يوسف حسن يوسف -35

 .م1994 سبتمبر ،30العدد الثانية، السنة السعودية،
 مستوى عمى البمدية و العامة الخدمات تقديم في القائمة القطاعية الشراكات ،"غانم أمجد -36

 .م2009،فمسطين، اهلل رام ،اإلدارية لالستشارات النخبة شركة ، المحمية" الييئات
المركز المصري ، في تكوين رأس المال اإلجتماعي" المجتمع المدني "دور ،انجي محمد -37

 .العدد األول،القاىرة  ،لمحقوق اإلقتصادية و اإلجتماعية

 في اإلنسانية التنمية وتأثيرات المناخ يرتغ تيديدات خارطة رسم" ،العشا عثمان بمقيس -38
 المتحدة األمم برنامج بحثية، أوراق سمسمة العربية اإلنسانية التنمية تقرير ،"العربية البمدان
 م2010، والمكتب اإلقميمي لمدول العربية، UNDP اإلنمائي
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 اإلنمائي( التابع لبرنامج األمم المتحدة POGARبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية ) -39
(VNDD) ،  نحو إطالق شبكة لمنظمات المجتمع المدني لدعم تطبيق اتفاقية األمم المتحدة"

 .م2008جانفي  14-13بتاريخ  لمكافحة الفساد في الدول العربية"
 .م2003مسح قانوني مقارن، اليونسكو، نيودليي  "حرية المعمومات"، ،توبي مندل -40
 األمم ،"المتحدة األمم منظومة في البيئة لإلدارة ياإلدار  اإلستعراض"،اينوماتا تادانوري -41

 .م2008 جنييف، ، المتحدة
 التشاركية لممجتمعات التنمية مخططات إعداد "دليل ،محمد وموفق يوسف رضوان -42

 الموصولة الريفية المناطق في المعرفة تحصيل شبكة ،الجافة" بالمناطق الرعوية-الزراعية
 .و2008 ماي ،الجافة المناطق في الزراعية لمبحوث الدولي المركزو 

، المركز الدولي "قوانين المنظمات غير الحكومية في دول عربية مختارة" ،كريم البيار -43
 م2008واشنطن دي سي العاصمة،  جورجلمزمالة القانونية غير الربحية، جامعة 

 .مصر  ، كمية اآلداب، جامعة بنيا"منظمات المجتمع المدني" ،ليمى عبد الوىاب -44
، مركز بحوث برغيوف لإلدارة البناءة "المجتمع المدني ومعالجة النزاعات"،نا فينشرمارتي -45

 م.2006، أكتوبر األولىالنسخة  -لمنزاعات
  ثمارىا" تؤتي ديمقراطية بناء في المساعدة" ،"CIPE"الخاص الدولية المشروعات مركز -46

 .م 2005،واشنطن

، منظمة "في التنمية االجتماعيةدور المنظمات المجتمع المدني " ،محمد أحمد برواري -47
 .م2007دىوك، العراق، مارس -ىاريكار غير الحكومية، مطبعة زنا

 في العمل قيم ثقافة تفعيل في دورىا و المدني المجتمع منظمات" ،قدوري سحر -48
  والدولية العربية لمدراسات المستنصرية ومركز المستنصرية الجامعة، العراقية" المؤسسات

 .م2008، العراق
49- Ministère de L’aménagement du territoire et de L’environnement, 

« Principaux textes législatifs et réglementaires relatifs a la 

protection de L’environnement », Algérie, édition 2002. 

50- Larry Diamond, « Rethinking Civil Society», Toward Democratic 

Consolidation, Journal Of Democracy,Volume 5,No3, 1994. 

51- Laurance Thieux ,  « le secteur associatif en Algérie , la difficile 

émergence d’un espace de contestation politique », L’année du 

Maghreb, 2009. 
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52- Laurance Aida Ammour, « L’environnement Législatif de la 

Société civile en Algérie » Chapitre de L’ouvrage Groverning the Public 

Sphere : Civil Society Rugulation in North Africa, Volume II, Sous La 

Direction de Bhekinkosi Moyo, TTrustafrica, Dakar 

53- Burdigge John Ed Beyond Prince and Merchants , « Citizen 

Participation and The Rise of Civil Society », New York, Pact 

Publications, 1998. 

54- Ramdane BeBadji , « Le phénomène Associatif en Algérie ; 

Genèse et perspectives », Annuaire de L’Afrique du Nord. Tc me XXV 

III, 1989, Edition ducnrs, 1989. 

55- Salah Kettab , « Les Violations des libertés associatives», Comité 

justice pour L’Algérie, Mai 2004 

56- Khilnani Sunil, « La société civile, une résurgence », Critique 

Internationale, 2001/1 no 10. par le cit :http://www.cairn.info/revue-

critique-internationale-2001-1-page-38.htm. 

57- Jonathan Leclerc, «La société civile en question: l’application 

d’un concept en Afrique», Cours lectures dirigées, Université Laval, Le 

17 décembre 2009. 

 المؤتمرات والممتقياتخامسا: 

 الدولية المجنة مع بالتشاور األحمر واليالل األحمر الصميب لجمعيات الدولي االتحاد -1
 المؤتمر ،"المجتمعي المستوى عمى الكوارث مخاطر من والحد القانون" ،األحمر يبلمصم
 1 -نوفمبر )28 سويسرا جنيف ،األحمر واليالل األحمر لمصميب والثالثون الحادي الدولي
 م.2011 (ديسمبر

مؤتمر العمل ، "دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية الشاممة" ،أحمد إبراىيم مالوي -2
 .م2008جانفي  22-20، دبي الخميجي الثالثالخيري 

الشراكة والتنمية الحضارية المستدامة  " ،أحمد يحي جمال الدين راشد، منى حسن سميمان -3
المؤتمر اإلقميمي العربي تحسين الظروف المعيشية من ، "لمبيئات التراثية بين الواقع والطموح
 .م2003ية، القاىرة، ديسمبر ، جامعة الدول العربخالل التنمية الحضارية المستدامة

المؤتمر الدولي لمتنمية ، "عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص" ،بوعشيق أحمد -4
 .م2009نوفمبر  4-1، الرياض، اإلدارية نحو أداء متميز لمقطاع الحكومي

لمؤتمر المشروع القومي ، ورقة مقدمة المجتمع المدني "الجزائر نموذجا" ،عنصر العياشي -5
 .م2000ماي  12-7سوريا،  ،جامعة دمشق ،تمع المدنيوالمج
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لممؤتمر الدولي حول تعثر ، ورقة مقدمة "التجربة الديمقراطية في الجزائر" ،العياشي عنصر -6
 م.1996ماري  3فيفري  29القاىرة من  ،التحوالت الديمقراطية في الوطن العربي

لمدني في التنمية دور مؤسسات المجتمع ا" ،بن طيب ىديات خديجة وبنيوب لطيفة -7
 المؤتمر العممي الدولي "التنمية المستدامة والكفاءة االستخدامية لمموارد المتاحة"، "المستدامة

 م2008افريل  8-7جامعة سطيف، الجزائر 
الممتقى ، "زيز الحكم الراشدعدور حركات المجتمع المدني في ت" ،بوحنية قوي -8

شكالية التنمية   17-16جامعة الشمف،  في الجزائر واقع وتحديات"الوطني"التحوالت السياسية وا 
 .م2008ديسمبر 

الممتقى  ،"أىمية الشراكة األجنبية في تأىيل المؤسسة االقتصادية الجزائرية" ،باللطة مبارك -9
 14-13، جامعة سطيف، الدولي آثار وانعكاسات اتفاق الشراكة عمى االقتصاد الجزائري

 .م2006نوفمبر 
روط األخالقية لمشاركة مؤىمة ومسؤولة لممجتمع المدني في الش" ،زياد عبد الصمد  -10

المؤتمر الدولي لألمن  ،"االستجابة إلى حاجات األمن اإلنساني وتحدياتو في المنطقة العربية
 .م2005مارس  15-14، عمان، اإلنساني في الدول العربية

آليات  -ميةتفعيل دور المجتمع المدني لتعزيز مشاركتو في عممية التن" ،كامل مينا -11
القاىرة  ،الجامعة العربية ،القمة االقتصادية والتنموية واالجتماعية ،"تفعيل دور المجتمع المدني

 م.2008مارس  12-13
  تجربة منظمات المجتمع المدني اإلقميمي والعالمية "شبكات ومضالت"" ،كامل مينا -12

   عربي في السياسة العامةالمقاء اإلقميمي حول تأثير منظمات المجتمع المدني في العالم ال
 .م2004مارس  24-22منظمة اليونسكو والمركز المبناني لمدراسات، بيروت 

معوقات الحوار عمى صيد الييئات األىمية والدولة وسبل تعزيز مشاركة " ،كامل مينا -13
 ، جامعة نيويوركمنتدى الحوار البرلماني، "التنظيمات األىمية في رسم السياسة العامة

 .م2003
تفعيل دور المجتمع المدني لتعزيز مشاركتو في عممية التنمية آليات " ،مل ميناكا -14

ممتقى دور المجتمع المدني في القمة االقتصادية واالجتماعية ، "تفعيل دور المجتمع المدني
 .م2008مارس  13- 12القاىرة، ،  "شراكة من أجل التنمية"



 

177 
 

، ممتقى من "ة لمواجية تحديات التنميةبناء شراكة المنظمات األىمية العربي" ،كامل مينا -15
 .م2006تنظيم الشبكة العربية لممنظمات األىمية، لبنان، 

حول الممتقى الوطني  ،"المشاركة الجمعوية كأحد الوسائل لحماية البيئة" ،كرمي ريمة -16
 .م2012مارس  7-6، كمية الحقوق، جامعة جيجل دور المجتمع المدني في حماية البيئة

ندوة المجتمع المدني و الدولة ورقة عمل في اطار المناقشات العامة  ،يفكمال عبد المط -17
تعقيبا عمى ورقة عمل "المجتمع المدني في  ،في الوطن العربي و دوره في تحقيق الديمقراطية

  مركز دراسات الوحدة العربية ،مقدمة من طرف سعيد بن سعيد العموي ،الفكر الغربي الحديث" 
 .م 1992 ،بيروت
، اآلليات وأدوات النشأةمنظمات المجتمع المدني، " ،الفتاح عبد الوىاب العتيبيمحمد  -18

ماي  12-4، مدينة تعز، جميورية اليمن، من العربية المرأةممتقى ، "العمل وتحقيق األىداف
 .م2009

ممتقى حول ، "التييئة والتعمير في صالحيات الجماعات المحمية" ،محمد اليادي لعروق -19
 .م2008جانفي  10-9، جامعة منتوري قسنطينة، المحميةتسيير الجماعات 

الشراكات  نحو استراتيجية مستقبمية عربية في إطار" ،محمد جمال الدين مظموم -20
 .م2013فيفري  5 -3الخرطوم ،  الممتقى العممي الرؤى المستقبمية والشراكات الدولية، "الدولية

الممتقى الوطني ، "آلية تفعيموفي الجزائر: دراسة في  المجتمع المدني" ،مرسي مشري -21
شكاليةالتحوالت السياسية  حول -11، جامعة الشمف التنمية في الجزائر واقع وتحديات وا 
11/12/2002 . 

التأىيل البيئي لممؤسسة االقتصادية الجزائرية بين الحاجة " ،عائشة بن عطا اهلل -22
   تصاديات شمال إفريقياالممتقى الدولي األول التأىيل البيئي لممؤسسة في اق، "والضرورة
 .م2012نوفمبر  7-6الجزائر 

حتمية تفعيل دور المجتمع المدني في عممية التييئة العمرانية لتحقيق " ،عبديش ليمى -23
كمية الحقوق ، الممتقى الوطني دور المجتمع المدني في حماية البيئة، "اىداف حماية البيئة

 ، م2012مارس  7-6والعموم السياسية جامعة جيجل، 
الدور المزدوج لممجتمع المدني في حماية -بين الرقابة والعالج" ،عميوش قربوع كمال -24

-6كمية الحقوق، جامعة جيجل  ،الممتقى الوطني دور المجتمع المدني في حماية البيئة، "البيئة
 .م2012مارس  7
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مركز ، ندوة دراسية حول مفيوم المجتمع المدني ،"غرامشي و قضبيب المجتمع المدني" -25
 .م1991الطبعة األولى، دار عبيال لمدراسات و النشر، نيقوسيو، قبرص، ، بحوث العربية ال

 بين النفطية النامية الدول البيئية، التحديات ظل في" ،مدحي محمد ىشام، غربي -26
 األعمال منظمات حول الثالث الدولي الممتقى ،"التنموية والمسؤولية االجتماعية المسؤولية
 .بشار جامعة ،يةاالجتماع والمسؤولية

الممتقى  ،"التنمية المستدامة بين متطمبات الحكم الراشد وخصوصية الجزائر" ،فؤاد جدو -27
شكالية التنمية في الجزائر واقع وتحدياتحول الوطني   جامعة الشمف ،التحوالت السياسية وا 

 .م2008ديسمبر  16-17
رة سياسة إنفاق فعالية مؤسسات المجتمع المدني وتأثيره عمى بمو " ،ىويدة عدلي -28

 .م2005نوفمبر  30-28اإلسكندرية، ، )دولة الرفاىية االجتماعية(ندوة ، "الخدمات االجتماعية

 واالتفاقيات التقارير: سادسا
وأمانة الحركة العالمية من أجل  (ICNL)المركز الدولي لمقانون الذي ال ييدف لمربح  -1

 .2012، جويمية 2ي، واشنطن، النسخة تقرير الدفاع عن المجتمع المدن ، (NED)الديمقراطية 
لممجتمع ولممجال  إضافيسياسي" أن تقييد  إصالح" ،اإلنسانالشبكة األورومتوسطية لحقوق  -2

 م.2012السياسي في الجزائر، كوبنياجن، الطبعة األولى، أفريل 
"حرية التجمع والتنظيم في المنطقة االورومتوسطية  ،اإلنسانمتوسطية لحقوق و الشبكة األور  -3

 م.2009، كوبنياغن، األولى، الطبعة 2009تقرير رصدي، 
"خدعة رفع حالة الطوارئ، ممارسة حرية التجمع  ،اإلنسانالشبكة األورومتوسطية لحقوق  -4

 م.2011والتنظيم والتظاىر في الجزائر، تقرير ديسمبر 
رق لتبادل المعمومات والخبرات في مجال إدارة النفايات في دول المش اإلقميميةالشبكة  -5

التحديات والفرص في مجال إدارة النفايات الصمبة في منطقة المشرق " (سويب نت)والمغرب 
 .م2010موحد، تونس جانفي  إقميمي، تقرير "والمغرب

 4 – أوت 27 أفريقيا، جنوب جوىانسبرغ، المستدامة لمتنمية العالمي القمة مؤتمر تقرير -6
 .2002 نيويورك، ،المتحدة األمم 2002 سبتمبر

في البالد العربية، برنامج األمم  اإلنسانتحديات أمن  ،العربية اإلنسانيةرير التنمية تق -7
 .م2009لمدول العربية، عام  اإلقميميالمتحدة اإلنمائي، المكتب 
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 االقتصادية ،المجنة"العربية البالد في لمتنمية فرصة الديمغرافية النافذة" والتنمية السكان تقرير -8
 .م2005 ،2 العدد نيويورك، ، المتحدة األمم ا،آسي لغربي واالجتماعية

 " المتوسط األبيضفي منطقة البحر  األولويةالقضايا ذات " ،األوروبيةتقرير وكالة البيئة   -9
  4تقرير رقم  اإلنمائيالمتحدة  األمم( كوبنياغن وبرنامج EEA: )األوروبيةوكالة البيئة 

 .م2006
ماعية لغربي آسيا)اإلسكوا(: تعزيز مشاركة األمم المتحدة المجنة االقتصادية االجت -10

 .http://ESCWA.orgالمجتمع المدني في عمميات السياسة العامة:
تقرير لجنة التنمية المستدامة، األمم  ،التطبيق والتنفيذ ،إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية -11

 .م1997أفريل  25-7المتحدة، 
 ودخمت 16/06/1994 في اعتمادىا تم( CCD)التصحر لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية -12
 .م1996 سنة النفاذ حيز
 مرصد( مجال ،الُمُدنيّ  التّنظيم في الّتشاُركّية طية الّديمقرا عن بحث تقرير ،المي سيباستيان -13

-PJ-2009-002-AMD-Rapportالّشفافّية لتعزيز اّلمبنانّية الجمعّية( أكاديميّ  مدنيّ 

020،2009. 
14- Agence Européenne pour L’environnement , Instrument 

Européenne de voisinage et de partenariat, Vers un système de partage 

d’informations sur l’environnement « SEIS », Rapport pays Algérie 
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