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 ل:السؤال الأو  

 ن 1......................مقدمة:

رتبت القضايا البيئية خسائر وأضرار على البيئة واإلنسان وأخلت بالتوازن البيئي عمومًا، مما جلب إليها انتباه الكثير 
من الدول المتقدمة وحتى النامية منها، وبقصد حماية البيئة وصيانتها واإلبقاء على قيمة الشيء المراد حمايته دون 

ه وضعت تدابير معينة، واتجهت غالبية األنظمة القانونية الدولية إلى اعتمادها، إحداها  ضرر أو حدوث تغيير علي 
تسعى التقاء وقوع التلوث، وأما األخرى فتهدف إلى إصالح األضرار البيئية، وهو نفس المسلك الذي سلكته الجزائر  

 اية البيئة.أسوة بالنهج العالمي من خالل تنصيبها آليات وقائية وأخرى تدخلية لغاية حم
وترتيبا على ذلك، مفهوم التنمية المستدامة الجديد ال هو انعكاس لضرورة التغيير الواجب نحو التبني واإلشهار له، 
بالنظر الرتباطه بتصور وصياغة السياسات البيئية كجزء من السياسات العامة للدول، ولما كانت التنمية المستدامة 

 . المرجعي لحماية البيئة الدراسة تستدعي التعرض لهذا المنظور األساسيبهذه األهمية اإلستراتيجية؛ فإّن 
 ن1................ إشكالية الورقة البحثية:

 تأصيل فكرة التنمية المستدامة -المحور األّول
لقد كثرت أنواع وأشكال فكرة التنمية، ومن التحديثات المعاصرة للتنمية التي ظهرت في السبعينات القرن  

لتنمية المستدامة" أو ما يصطلح عليها "التنمية المستمرة" أو "المتواصلة"، كمفهوم يراعي احتياجات الحاضر  الماضي"ا
والمستقبل، ويراعي الموارد االقتصادية والطبيعية، كون أّن اإلنسان غايتها وسيلتها، والبيئة نقطة تقاطعها. ومنه الحاجة  

ي زواياها، واستظهار سماتها الخاصة، وكذا مؤشراتها التي تبنى  إلى معرفة المفهوم ضرورية، من خالل التعمق ف
 عليها.  
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 نsustainable development:....................2)) تعريف التنمية المستدامة-أّوال
الذي ذاع  1987حمله تقرير اللجنة الدولية للبيئة والتنمية عام  لعل من أبرز المفاهيم التي وردت بشأنها ما

ي الوسط األكاديمي والمهني تحت تسمية "تقرير لجنة برونتالند" المنادي إلى ضرورة العادلة بين األجيال، من  صيته ف
خالل قراءة التعريف التي جاء به :" التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون التضحية أو اإلضرار بقدرة  

 ."األجيال القادمة على تلبية احتياجاتها
 ن2...........................:لتنمية المستدامةخصائص ا-ثانيا

على ضوء المفهوم الحديث لفكرة التنمية التي أضحت تتناسب وتتالءم مع مستجدات العصر الحاضر، وبغية  
 إجالء أكثر لمفهوم التنمية المستدامة، نستكمل الدراسة بإبراز أهم سمات المميزة للتنمية المستدامة. كما سنوضحه فيما

 يلي: 
تأسيسًا على أّن اإلنسان هو هدف ووسيلة تحقيق التنمية في آن واحد؛ فإّنه وفق هذا  تنمية تتسم بطبيعة إيجابية:-1

النمط التنموي سوف يشاركون كأعضاء للمجتمع في تعايش مع مختلف خطوات التنفيذ، وهذا لن يتأتى إاّل ببناء دعائم  
مارسات ذات طبيعة خاصة؛ لتكون لهم القدرة طوال مسار ثقافية تتماشى وتحقيق تنمية المناطق في إطار م

المشروعات )من صدور القرار وحتى تدشينه( على تولي أدوار اإلدارة والفهم والتحليل والمهارة في حل المشكالت 
 المحتملة. 

والمساواة في والتي يقصد بها األطر القانونية للتنمية المستدامة التي يستوجب أن تتسم بالعدالة  حكم القانون:-2
التطبيق وبال تحيزات، سواء العدالة في استخدام الموارد البشرية أو الطبيعية في مجال األنشطة اإلنتاجية باستعانة  
بأحدث التقنيات وأنظمة العمل المستجدة أو العدالة في توزيع العوائد اإلنتاج من خالل المساواة في حصص اإلنتاج  

اجية، ويشمل هذا اإلنصاف كذالك في فرص العمل أو في توفير الخدمات الصحية  بين المنخرطين في األنشطة اإلنت 
 والتعليمية أو في العالقات الدولية.

وهذا المدخل يتمحور حول أهمية وجود قاعدة مؤسساتية من األجهزة   تقوم على قاعدة من المؤسسات المدنية:-3
ام بالتنمية في مختلف مراحلها، بما يضمن فاعليتها  والهيئات والمؤسسات مركزية كانت أم محلية كطرف فاعل لقي

واستمرارها هذا من ناحية، ومن الناحية المقابلة تأكيد على أهمية خلق الحكومات لعالقات جيدة تعميقًا للمشاركة 
 الشعبية، عبر تأكيد مكانة الجمعيات التي تمارس أدوارًا تشاركية إلى الجانب المؤسسات المدنية.

لم تعد الفكرة المعاصرة للتنمية ترتكز على تحسين معدالت الدخل القومي للدول  م التنمية المستدامة:شمولية مفهو -4
فحسب؛ بل تتأسس على فكرة تحقيق التقدم في كل زوايا الحياة بشكل الذي يعطي لها صفة مميزة لالستمرارية  

ظ على الجانب البيئي وتحسين رونقه  احتياجات الجيل الحالي من خدمات، تعليم، رعاية صحية؛ بل وأيضا الحفا
 وجماله دون إلحاق اإلضرار في قدرة األجيال الناشئة على االستفادة من ذلك هي األخرى. 

 ها أبعادأهدافها و تزاوج مجاالت البيئة مع : رهان التنمية المستدامة المحور الثاني:
تحقيقها إاّل بتغيير األسباب المؤدية لذلك؛  وفق النظرة الحديثة للتنمية؛ فإن معالجة المشكالت البيئية ال يمكن

فال يمكن التعامل مع مختلف المشكالت المسجلة بتغافل الظروف المؤدية إلى هذه األوضاع، بانتهاج سياسة التحديث 
ي، اإليكولوجي إلزامًا وليس خيارًا، واألخذ بعين االعتبار الظروف المحيطة؛ السيما مستوى التقدم التكنولوجي واالقتصاد 

 .ناهيك عن طبيعة القيم المجتمعية وتقاليده وتنظيمه، ومخزون الطاقة الفكرية، والبيئة السياسية المتواجدة
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إّن فكرة التنمية المستدامة كما تم تصويرها هي مجموع العمليات المعقدة والشاملة وطويلة األمد، وأهم من هذا وذاك 
 .أبعادهاطة في  محددة ومتراب أهدافإّنها عملية واعية باستهداف 

 ن3................................:أهداف التنمية المستدامة-أّوال
خلصت مخرجاتها إلى اإلفصاح عن خطة التنمية   2015إثر انعقاد قمة األمم المتحدة بمقرها بنيويورك سنة 

لت على مجموعة من  هدفًا رئيسيًا، والتي بدورها اشتم 17(، أين تم اإلفصاح عن 2030-2015المستدامة آلفاق)
هدفًا، وهذه األهداف هي بمثابة امتداد لألهداف اإلنمائية لأللفية، ومنه أصبح واقعًا  169األهداف الفرعية التي بلغت 

على الدول الموقعة على االتفاقية إدراجها في خططها التنموية على مستوى الوطني أو اإلقليمي تأسيسًا على أنها 
 بيئية العالمية. وسوف نوجز هذه األهداف كما يلي: أصبحت جزء من السياسات ال

إن العالقة بين التنمية المستدامة والبيئة الطبيعية هو الذي أفرز منها ألن تكون هدفًا  المستوى البيئي:  على-1 
ما إاّل   جوهريًا من وراء التنمية المستدامة في إطار عالقة تكامل وانسجام؛ فال يمكن ترقية التنمية المستدامة في دولة

بشرط حماية البيئة، وتأمين اإلطار المعيشي لمجتمع ككل، وعليه سنعرج في هذا المقام إلى أبرز أهداف التنمية  
المستدامة في هذا الشق من زاويتين؛ إحدهما في حفظ النظم البيئية، وأما األخرى تتجسد في التكنولوجيا البيئية. كما 

 سنتعمق في ذلك: 
من خالل جعل جل العمليات التي تحدث على النظم البيئية عمليات صحيحة في سبيل تحويرها   حفظ النظام البيئي:-أ

واستخدامها لعدم نضوبها، وتهيئة الزمن الالزم لتجددها، وهذا لن يتأتى إاّل من خالل التأثير على السلوكيات، وكذا 
ذلك، وألجل ذلك البد من االستخدام الفعال السياسات االستثمارية، واتحاد كل القطاعات الرسمية والغير الرسمية في 

لكل األساليب الممكنة؛ السيما التشريعات، والتخطيطات البيئية، وعلبة المعلومات البيئية المتوفرة، وتنظيم العالقة بين  
 ي:والمتمثلة ف 2030األنشطة)األفراد والمؤسسات( والعناصر البيئية. ما من شأن ذلك بلوغ أهداف األجندة العالمية 

 مكافحة ظاهرة التغييرات المناخية، والتصدي آلثارها بصفة عاجلة؛  -
 المحافظة على الموارد البحرية واستعماالتها، وكذا البحار والمحيطات بشكل مستدام؛ -
 ترشيد استغالل النظم االيكولوجية البرية وتعزيز استخداماتها؛ -
 المحافظة على الغابات وحسن إدارتها؛ -
 مكافحة ظاهرة التصحر؛  -
 المحافظة على التنوع البيولوجي؛ -
 توقيف تدهورات األراضي. -
من أهداف التنمية المستدامة التي تسعى لبلوغها اكتشاف المحيط التكنولوجي واستخدامه في  التكنولوجيا البيئية:-ب

 الوصول ألضرار بيئية محدودة عن طريق: 
 والمواد واالستفادة منها طاقويا وصناعيا؛ تثمين وتدوير النفايات المختلفة  -
 حسن اختيار مواقع األنشطة الصناعية؛  -
 استغالل جل المهارات والمعارف في األنشطة االقتصادية؛ -
 االستفادة من التكنولوجيا الرقمية واالختراعات الحديثة لحماية البيئة؛ -
 .تحسين هياكل اإلنتاج ونوعيته وخلق الوقت الكافي لإلنتاج -
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والذي يستهدف الرقي بالميدان االجتماعي إلى مستويات المطلوبة المتجلية في بلوغ  : على المستوى االجتماعي-2
النمو االجتماعي، وهذا لن يتأتى إال بتحسين الجو المعيشي لسكان وتوفير الحد األدنى من الحاجيات األساسية؛ لذلك 

  2030ذلك، ومن أهم الزوايا التي ارتكزت عليها األجندة العالمية  تبنت التنمية المستدامة أهداف فعالة مدروسة ألجل
 في ضبط أهداف التنمية االجتماعية المحاور المهمة التالية: 

 القضاء على مظاهر الفقر المدقع والجوع؛-
 تعميم وكفالة حصول األطفال على التعليم في كل مكان؛  -
 المرأة؛تعزيز المساواة بين الجنسين، والعمل على تمكين  -
 تقليل نسب الوفيات المسجلة لدى شريحة األطفال؛  -
 تحسين جو الخدمات الصحية، والعناية بالصحة النفسية. -
على   2030فضاًل عن األهداف السالفة الذكر، اعتمدت خطة التنمية المستدامة لعام  :على المستوى االقتصادي-3

ن العالم غنيها وفقيرها بشكل غير قابل للتجزئة؛ وعصب هذه رؤية طموحة متكاملة ترمي إلى إسقاطها على جميع بلدا
األهداف هي السعي للتوفيق بين الجانب االقتصادي والبيئي، وتأطير التفاعل القائم بينهما، بما يسمح بإنصاف بين  

صول الجيلين الحالي والمستقبلي في أي نظام اقتصادي، حتى يتصف بكفاءة بحسن التعامل مع الموارد البيئية كأ 
 . مادية

   هي:  2030إّن مجمل األهداف االقتصادية التي تسعى لها األجندة العالمية 
 ضمان الحصول على خدمات الطاقة بأسعار معقولة وميسرة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة؛ -
 تعزيز النمو االقتصادي المستدام، وخفض معدالت البطالة؛ -
 واالبتكارات؛تعزيز قدرات البنى التحتية والتصنيع  -
 المساواة بين البلدان في عمليات اتخاذ القرارات في الشق االقتصادي والمالي الدولي؛ -
 التوجه إلحداث مدن حاضنة للمشروعات وتحسين جو العيش المالئم للسكان؛  -
 التقليل من اآلثار االقتصادية على البيئة بضمان أنماط مالئمة لالستهالك واإلنتاج؛ -

 ن5.....................:د المحورية لتحقيق التنمية البيئية المستدامة األبعا-ثانيا
إّن تكريس األساليب والمبادئ التي تتأسس عليها التنمية البيئية المستدامة؛ ال يمكن أْن يكون إاّل في إطار ربط 

ه الضبط والتنظيم  عضوي خالص بين أبعادها البيئية واالقتصادية والمجتمعية في ظل نظام تكاملي تفاعلي يحكم 
وحسن استغالل الموارد، التي ال يسع التعامل معها بإنفراد عن بعضها البعض، انطالقا من حقيقة علمية قائمة على  
التركيز على السياسات اإلدارية المتضمنة رؤية بيئية واقتصادية واجتماعية ومؤسساتية، وقوامها التنمية البشرية. لذا 

 محورية لتحقيق التنمية البيئية المستدامة. سنتحضر أهم تلك األبعاد ال 
لقد حملت التطورات البيئية التي استشرت في العالم العديد من المفاهيم ذات الصلة بالعلوم   :البعد االقتصادي-1

به من  االقتصادية، ومن ذلك علم اقتصاد البيئة، وما إدراج البعد البيئي في مفهوم التنمية االقتصادية إاّل لغاية االنتقال 
فكرة االكتفاء بتحقيق الحاجيات األساسية بزيادة استغالل الموارد النابضة إلى فكرة تتأسس على التنمية المتواصلة قائمة  
على التوازنات البيئية واالقتصادية. وفي كنف هذا التحور في المفاهيم االقتصادية، أصبحت التنمية االقتصادية تمس  

 ل:الجوانب التالية على سبيل المثا
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  ترشيد استغالل الموارد:-
  المساواة في جودة الموارد: -
وهو عامل جوهري لحدوث التنمية االقتصادية والبيئية معًا؛ فهو عصب حقوق اإلنسان، ولما  البعد االجتماعي:-2

اج البعد االجتماعي  كان الفقر والنمو الديمغرافي المتسارع من العوائق المقيدة للحياة؛ فإنه لم يعد خيارًا أمام الدول بإدر 
كضرورة ال مفر منها، وهنا تستدعي الحاجة العمل في إطار تشاركي وتوجيه الجهود نحو حلحلة القيود للتقليل الضغط 
على البيئة وتجنب الضعف االقتصادي؛ ولعل من أهم النقاط المبرزة لتلك الرابطة الوثيقة بين البعدين االقتصادي 

 لقضايا التالية: والبيئي مع البعد االجتماعي ا
   العدالة في الفرص:-
   المشاركة الشعبية واالنخراط في الشأن المدني:-
حتى يمكن اإلحاطة بالبعد البيئي كأحد أبرز األبعاد التي تمسها التنمية المستدامة؛ البد من أن يتم   البعد البيئي:-3

معدالت هدر الطاقة ورفع كفاءة إدارة الطاقات التعقيب على أبعادها الفرعية لها؛ خصوصًا الطاقوية منها بتقليل من 
المتجددة، ومحافظة على القطاع المائي بترشيد التعامل مع قضاياه الخاصة من صرف صحي وصناعي وزراعي،  
ناهيك عن فقدان التنوع البيولوجي البحري، واالستخدامات الفوضوية للمخزونات الجوفية المائية، كما تتطلب المسألة 

عات حيوية مثل الصناعة والزراعة باستحداث إدارات مستدامة تعمل على نشر الطرق الحديثة في  اإلحاطة بقطا 
 نشاطاتها، والحد من مخلفاتها الناجمة عنها، وضبط انتشار الرهيب لها بدون ترخيصات. 

ليات  باإلضافة إلى هذه األبعاد التي تمسها لدرء المفاسد وسعي نحو الحفاظ على القدر المستطاع من العم
البيئية الجوهرية بالشكل الذي يؤمن تجددها التلقائي؛ البد كذلك من األخذ في حسبان عامل أساس يتجسد في النمو  
السكاني السريع، وهنا البد من تضمين منهجيات تسمح بحد من معدالت النمو الغير الحكيمة بإعمال قاعدة مفادها  

على تحمله، والتفكير في إصالح الجانب العمراني والعمارة ضرورة الوصول لعدد السكان يساوي قدرات البيئية 
 المستدامة.

البعد التكنولوجي هو بمثابة العامل المشترك لجودة األبعاد الثالثة األساسية للتنمية المستدامة من  البعد التكنولوجي:-4
اية بيئته من خالل االستعانة  جهة، وفي الجهة المقابلة أحد أبرز التحديات التي يمكن خوضها لرفاهية المجتمع وحم

 بأنجع التكنولوجيات والتقنيات الحديثة لتجسيد اهتمامات التنمية المستدامة على المدى البعيد. 
ولما كانت التكنولوجيا الشفرة المفتاحية لتحقيق التنمية المستدامة؛ فإّنها البد أن تالمس جوانب عديدة خصوصًا  

لتركيز على االبتكارات، وكذا التعاون الدولي في البحث العلمي والتطوير، بما في الجانب البيئي، وحصر التلوثات با
يفرض وجوده كحلقة وصل مع األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية في ظل متطلبات الجودة للمحافظة على البيئة،  

 حديث. وتنميتها لألجيال الحالية والمستقبلية، فالتنمية المستدامة تتأسس على العلم والت
يشكل البعد اإلداري والمؤسساتي الذراع التنفيذي لتحقيق التنمية المستدامة، والتي بواسطتها يمكن   البعد المؤسساتي:-5

ألي دولة في العالم رسم وبسط األبعاد التنموية األساسية لها، وتقديم مختلف الخدمات العامة إلشباع حاجة أفرادها 
إلى القول أن حماية البيئة وتنميتها يتوقف على مدى كفاءة اإلدارات والمؤسسات  ورعاياها، ومن ثمة يذهب بنا األمر 

 . (في تولي أنشطتها، ووظائفها، وتأمين اإلطار المالئم ألفرادها في إطار تحمل التزاماتها اتجاههم
 الخاتمة:
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 السؤال الثاني: إجابة 

لتقنيات نظرا للمعارف العلمية والتقنية الحالية سببا في مبدأ الحيطة الذي بمقتضاه أال يكون عدم توفر ا مبدأ الحيطة:
تأخير اتخاذ التدابير الفعلية المناسبة، للوقاية من خطر األضرار الجسيمة المضرة بالبيئة، ويكون بتكلفة اقتصادية 

 ن2...................................مقبولة
لإلزعاج أو أذية إلنسان واألصوات تكون غير  أي صوت غير مرغوب فيه يكون مصدراً  التلوث الضوضائي:-

مرغوب فيها نظرًا لزيادة حدتها، وشدتها، وخروجها عن المألوف من األصوات الطبيعية التي اعتاد اإلنسان على 
 ن2................................سماعها

 اإلنسان بين التوازن  على المحافظة تقتضي والتي الطبيعية البيئة داخل اإلنسان أنجزه ما  كل البيئة االصطناعية:-
 ن2.............اإلنسان. خدمة الستمرارها وضمان الطبيعية  البيئة لمعطيات  البشرية الستجابة كمؤشر وبيئته

 
 

 
 

 هللا ولي التوفيق

 



-الشلف-جامعة حسيبة بن بوعلي  
 كلية احلقوق والعلوم السياسية

                                                         "عام" قانون  لثةالسنة الثا
 

القرارات والعقود اإلدارية قياس: دل االجابة النموذجية  
 

 ن(08) يف حالة االجابة ب "خطأ": التعليلب " صحيح" أو " خطأ" مع : أجب أوال
 صحيح: الكتابة شرط أساسي وىي من النظام العام يف عقد الصفقة العمومية-
 مرة الثانيةلليتم اجراء طلب عروض مرة اثنية ويف حالة عدم اجلدوى  خطأ:: العروض يؤدي إىل إلغاء الصفقةطلب االعالن عن عدم جدوى  -

 يتم اللجوء إىل إجراء الرتاضي بعد االستشارة.
: ميكن ذلك يف حالة الفسخ العتبارات تتعلق خطأ: إال إذا ارتكب ادلتعامل ادلتعاقد خطأ جسيماالصفقة إبرادهتا ادلنفردة  إهناءميكن لإلدارة ال  -

 ابدلصلحة العامة.
: ميكن استحقاق مقابل مايل يف خطأ: عمل غري وارد يف دفرت الشروط اجناز ال ميكن استحقاق مقابل مايل جراءأكد القضاء االداري على أنو -

 األعمال ادلفيدة إن توفرت شروطهماحالة األعمال االضافية و 
تتجسد عندما تتخذ االجراءات ادلشروعة : خطأ: ختل بتوازن العقد تتخذ السلطات العمومية إجراءات مشروعةألمري تتجسد عندما انظرية فعل  -

 .عاقدةتمن قبل ادلصلحة ادل
 
 

  اثنيا: 
 ن(1) .: قرار فرديطبيعة ىذا القرار من حيث مداه -1
 ن(.6) :صحة ىذا القرار شروط -2

 األركان اخلارجية:
 ركن االختصاص:

االختصاص الشخصي: رئيس اجمللس الشعيب البلدي ىو ادلخول لو اختاذ واصدار ىذا النوع من القرارات وفق أحكام قانون البلدية وقوانني 
 التعمري.

ختصاص ادلوضوعي: رخصة البناء ىي من موضوعات االختصاصات واألعمال اليت ميكن لرئيس اجمللس الشعيب البلدي االتيان واصدار قرارات اال
 ختصها.

 (.21/05/2017مؤىل من حيث الزمان إلصدار القرار ) ترأس اجمللس  رئيس اجمللس الشعيب البلدياالختصاص الزمين: 
 ابع لبلدية الشلف ) القطعة األرضية تقع حبي السالم ببلدية الشلف(.االختصاص ادلكاين: احرتم القرار النطاق اجلغرايف الت

 ركن الشكل واالجراءات: القرار احرتم الشكليات واالجراءات اجلوىرية حيث جاء موقعا ومؤرخا وكذا مسببا.
 األركان الداخلية: 

 خطرا بسبب انزالق الرتبة( وىو سبب مشروع وقائم وحمدد. ركن السبب: توفرت احلالة الواقعية اليت بين عليها القرار ) القطعة األرضية تشكل
 ركن احملل: رفض منح رخصة البناء للسيد " أمحد"، وىو مشروع وممكن.

 ركن الغاية: استهدف القرار ضمان السالمة العامة.
 
 



 
 ن(.3) : تلتزم االدارة بفحوى ىذا القرار وتدخلو حيز التطبيق وفق توجو القضاء االداري يف ىذا الشأن -3
 (.18/11/2018وفق القضاء االداري الفرنسي: منذ اتريخ صدوره )-
التوجو ) اتريخ الصدور( على اعتبار أنو وضع قاعدة عامة مفادىا نفاذ القرارات مبجرد صدورىا ما مل يضع  وفق القضاء االداري اجلزائري: نفس-

 القضاء حدا لتنفيذىا.
   (.28/11/2018ليغهم بو ) م ى  م تبأما دخولو حيز التطبيق فإن القضاء االداري يقر أبن سراينو يف حق األفراد ادلعنيني بو ال يتحقق اال-
 ن(.2) :األول أصدر رئيس اجمللس الشعيب البلدي قرارا آخر يتضمن إلغاء القرار 18/40/2019بتاريخ -4
لغيها دون القرار سليم ألن القرارات اليت ال تولد حقوقا لألفراد ) قرار رفض رخصة البناء من القرارات السلبية( تستطيع االدارة أن تعدذلا أو ت -

 سحب.التقيد مبيعاد الطعن القضائي. وما دامت مل ترتب أي حقوق فإن نفس األمر ينطبق على استعمال وسيلة ال
 


