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د .بن قو أمال 
الملخص :
تنبع أهمية الدراسة من خالل الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها
النقابات العمالية و الجمعيات في مجال التنمية البيئية باعتبارها تشكل أكبر المنظمات التي
تحمل قوة ضاغطة حقيقية في هذا المجال ،خصوصا من خالل نشر التوعية البيئية و هذا ما
يساهم في تحقق الثقافية البيئية داخل المجتمع  ،لذا فقد لزم إلقاء الضوء على هذه المنظمات
الضخمة لمعرفة الدور الحقيقي الذي تلعبه في مجال تنمية بيئة العمل.

Abstract :
The importance of the study stems from the importance of trade
unions as the largest non-governmental organization, which
outnumber political parties in terms of their membership and as a civil
society organization, which should have a real and effective role in
various fields of concern to the worker, especially in his field of work.
Therefore, it was necessary to shed light on these large organizations
to know the real role they play in the development of the work
environment.
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المقدمة :
لقد تحولت البيئة و مشكالتها مع تفاقم تداعياتها الوخيمة إلى قضايا ساخنة تفرض نفسها
بإلحاح في كل مكان في العالم ،ليس على المعنيين و المختصين بقضايا البيئة فحسب ،بل و
على جميع الناس أينما وجدوا و حيثما كانوا ،لذا كان من الضروري أن يتدخل المجتمع
المدني في المشاركة  1الجادة في تداعيات القضايا البيئية ،باعتباره يضم مجمل التنظيمات
غير االرثية و غير الحكومية التي تنشأ لخدمة المصالح أو المبادئ المشتركة ألعضائها
ومنها النقابات العمالية و الجمعيات البيئية ،فما هو دورها في مجال حماية البيئة؟ ،أو بعبارة
أخرى كيف ساهم التمثيل النقابي العمالي و الجمعوي في التنمية البيئية ؟هذا ما سنتعرف عليه
من خالل دراسة النقابات العمالية و مساهمتها في التنمية البيئية في الشق األول من الدراسة
،أما في الشق الثاني ،فسنتناول الجمعيات و مساهمتها في التنمية البيئية ،وهذا من خالل ما
يلي :
المطلب االول :النقابات العمالية و مساهمتها في
التنمية البيئية :
ينطلق العمل النقابي من ضرورة إعطاء العمال التمثيل الشرعي داخل المنظمات اإلدارية
واإلنتاجية ،وكان لهذا النشاط روابط تاريخية برهنت على أن هذه المنظمة كانت بمثابة آلية
تماسك وانسجام بين الهيئات التي لها صالحية صنع القرار والهيئة القاعدية التي تعمل على
تنفيذ القرار.
2
وخالل حقب زمنية متتالية أضحى التمثيل النقابي يترسخ شيئا فشيئا في ثقافة وسلوك
العمال ،و بواسطة النضال الطويل اعترف به كجزء ضروري في عملية تحول المجتمعات
وإرساء مبادئ العدالة االجتماعية والمساواة بين الطبقات المختلفة ،حيث تصنف المنظمة
النقابية ضمن الجماعات الضاغطة التي تمثل القوة الشرعية في ممارسة الوظائف القانونية
التي تهدف إلى إحالل حالة من السلم االجتماعي والمساواة والعدالة االجتماعية واالستقرار
داخل المؤسسة المستخدمة خصوصا بعدما أصبحت المنظمات النقابية تشكل جزء من
المجتمع المدني الذي يعتبر قوة ضاغطة ال يستهان بها في المجال البيئي ،وهذا ما سنقوم
بدراسته من خالل التعرف على النقابات العمالة و اإلطار التأسيسي لممارسة الحق النقابي
في الشطر األول من الدراسة أما في الشطر الثاني فسنتناول مظاهر مساهمة النقابات
العمالية في التنمية البيئية .
الفرع االول :النقابات العمالة و تكريس ممارسة الحق النقابي:
إذا كانت المنظمة النقابية تدل على جماعة العمل المنظمة بشكل دائم أو مؤقت بهدف الدفاع
عن حقوقها و حماية مصالحها واالرتقاء بها في التنظيم والتفاوض 3أمام الهيئات العمومية و
أرباب العمل و المستخدمين لذويهم ،و إذا كانت الغاية منها هو الدفاع عن المصالح المادية و
المعنوية للعمال ،فإن تحقيق ذلك الهدف يفترض تواجد تلك المنظمات في أماكن العمل ،و
المؤسسة هي الميدان الوحيد الذي يتواجد فيه العمال" و الذي أسست النقابة للدفاع عن
مصالحهم" و صاحب العمل ،أي تحقيق الموازنة بين المصلحتين المتعارضتين.
لكل ذلك  ،و لتمثيل أفضل للعمال عن طريق التعرف على ظروف عملهم بصفة عامة و بيئة
العمل التي يمارسون فيها نشاطهم ،سمحت للمنظمات النقابية بممارسة حقها النقابي من خالل
مجموعة من القوانين على المستوى الدولي و على المستوى الوطني ،و هذا ما سنبرزه من
خالل األتي :
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أ/على المستوى الدولي :
يشكل إقرار الحق النقابي و االعتراف بصالحية كل فرد في التعاون مع غيره ،في إنشاء
النقابات و التنظيمات المهنية و االنضمام إليها بكل حرية، 3دفاعا على مصالحهم و قضاياهم
المشتركة في مجال نشاطهم العمالي و المهني اإلطار القانوني األساسي لظهور النقابات
العمالية و المهنية كأحد المكونات الرئيسية ضمن الهيكل العام لمفهوم المجتمع المدني ،إذ
يعتبر الحق النقابي الركيزة األساسية التي يقوم عليها تمتع الفرد بجملة من الحقوق األخرى
المرتبطة بنشاطه المهني كالحق في العمل الكريم و في ظرف عمل مالئمة ،و كذا الحق في
العيش و العمل في بيئة صحية و مالئمة ،فعلى المستوى الدولي يجد الحق في تكوين
النقابات مصدره القانوني من خالل العديد من النصوص المرجعية لمنظومة حقوق اإلنسان
الدولية ،وعلى رأسها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان و هو ما أكد عليه العهد الدولي للحقوق
المدنية و السياسة في المادة  22ليجد تفصيله من خالل ما جاء به العهد الدولي للحقوق
االجتماعية و االقتصادية و الثقافية ،ذلك على اعتبار المكانة المركزية التي يحتلها الحق
النقابي كحق من حقوق اإلنسان ضمن مجموعة الحقوق االجتماعية و االقتصادية ،كما أن
منظمة العمل الدولية تبنت العديد من االتفاقيات المتعلقة بتكريس الحقوق و الحريات العمالية
و في مقدمتها الحق النقابي  ،نذكر منها اتفاقية  78بالحرية النقابية و ممارسة حق التنظيم
النقابي ،واالتفاقية رقم  97المتعلقة بتطبيق مبادئ الحق النقابي ضمن في مفاوضات العمل
الجماعية ،واالتفاقية رقم  151المتعلقة بحماية حق التنظيم النقابي و إجراءات تحديد شروط
االستخدام في الخدمة العامة ،أما عن الحق النقابي في اتفاقيات العمل العربية واإلفريقية،
فنجد على المستوى العـربي ،منظمـة العمـل العربيـة  ،1965الميثـاق العــربي لحقـوق
اإلنســان  ،1991االتفاقيــة رقـم  87لســنة 1988الخاصـة بالحريــات والحقــوق النقابيــة
،االتفاقيــة رقــم  11لســنة 1989الخاصــة بالمفاوضــة الجماعيــة ،إعــالن المبــادئ
والحقــوق األساســية في العمـــل  ،1997أمـــا علـــى المســـتوى اإلفريقـــي ،فنجد
الميثـــاق اإلفريقـــي لحقـــوق اإلنســـان والشـــعوب لعـــام 1971وقـــد صــادقت عليــه
الجزائــر في 1978غــير أن محــرري هــذا الميثــاق تجنبــوا ذكــر حــق إنشــاء نقابــات
ووضــعوه في صياغة غامضة مما يجعـل الحريـة النقابيـة عرضـة لالنتهـاك مـن قبـل
الـدول المنظمـة لعـدم وجـود وثيقـة إقليميـة نابعـة من إرادتهم تحمي الحرية النقابية .
ب-/على المستوى الوطني :
لقد تكرس الحق النقابي من خالل مجموعة من القوانين أهمها:
5
 قانون  11/98المؤرخ في 2جـــوان 1998المعـــدل والمـــتمم المـــنظم لكيفيـــاتممارســـة الحـــق النقـــابي  :حيث يعد القانون األول في الجزائر الذي يكرس بالفعل الحرية
النقابية إذ يتميـز بالعموميـة والشـمولية وذلـك بتنظيمـه لكافـة جوانــب الحــق النقــابي مــن
حرياتــه وكيفيــة ممارســته وكــذلك الحمايــة المخولــة لممارســيه ،وهــو يمتــاز بتعلقــه
بالعمــال والمستخدمين على حد سواء ،كمـا أنـه يشـكل ترجمـة لمـا جـاء في المادة 56من
دستور  ،96حيث أكدت مواده على األهداف األساسية التالية :
ترسيخ ممارسة الحريات األساسية وفي مقدمتها الحق النقابي-
 نقـل الفعـل التشـريعي في مجـال العمــل مـن الدولـة إلى أطـراف اإلنتــاج والمتعـامليناالقتصـاديين مـن خــالل المفاوضات الجماعية واالتفاقيات الجماعية واالتفاقات الجماعية
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تكــريس الحــوار االجتمــاعي بــين أطــراف اإلنتــاج طبقــا لاللتزامــات الدوليــةللجزائــر نحــو اتفاقيــات العمــل الدولية
 قانون 11/98المتضـمن عالقـات 6العمـل :حيث نظم هذا القانون العالقـات الجماعيـةللعمـل ومكـن في هـذا الصـدد المنظمـة النقابيـة مـن دور مهـيمن ،بحيـث مــنح المشـرع
لهـذه األخـيرة حق االمتياز في إبـرام االتفاقيــات واالتفاقــات الجماعيــة ،كمــا أنــه اعــترف
للنقابــة التمثيليــة علــى مســتوى الهيئــة المســتخدمة بحــق تقــديم مترشــحين النتخاب
مندوبي المستخدمين من بين العمال الذين تتوفر فيهم المعايير القانونية ،وكمــا هــو
معــروف فــال معــنى لتكــريس الحــق النقــابي دون إقــرار آليــات ممارســته ،وعليــه
ســعى المشــرع إلى تضــمين قانون العمل في بابه السادس أحكام متعلقة بالتفاوض الجماعي
في المواد من 111إلى  131بحيث تظهـر أهميـــة المفاوضـــة الجماعيـــة باعتبارهـــا آليـــة
مـــن آليـــات الحـــق النقـــابي والحريـــة النقابيـــة في مشـــاركة العمـــال في اتخـــاذ
القرارات التي تتعلق بهم.
8
قانون  82/98المتعلق بالوقاية من نزاعات العمل الجماعية وتسويتها وحق اإلضراب:حيث تضمن آليات ممارسة الحرية النقابية والمتمثلة في الحق في اإلضراب في الباب الثالث
كوسيلة لحل نزاعات العمل الجماعية ،والمفاوضة الجماعية ،فقد نظم هذا القانون كل ما
يتعلق بالنزاع الجماعي للعمل ،وخول في هذا اإلطار المنظمة النقابية الدور المهيمن فيه،
وفعال يعد حق اإلضراب في الجزائر حقا نقابيا محضا تمارسه النقابة في كل مراحله ،كما
كرس الحق في المفاوضة الجماعية من خالل المادة الرابعة التي نصت على ما يلي ":يعقد
المستخدمون وممثلو العمال 7اجتماعات دورية ويدرسون فيها وضعية العالقات االجتماعية
والمهنية وظروف العمل العامة داخل الهيئة المستخدمة ،دل عبارة ممثلي العمال في مفهوم
هذا القانون ،على الممثلين النقابيين للعمال أو الممثلين الذين ينتخبهم العمال في حالة عدم
وجود الممثلين النقابيين،، .".......و إذا كنا من خالل ما سبق قد تطرقنا إلى النقابات العمالية
وتكريس الحق النقابي لهم دوليا و وطنيا ،بقي لنا التطرق إلى مساهمة المنظمات النقابية
العمالية في التنمية البيئية من خالل ما يلي :
الفرع الثاني  :مظاهر مساهمة المنظمات النقابية العمالية في التنمية البيئية :
تحتل النقابات العمالية تأثيرا هاما ضمن الهيكل 9العام للمجتمع المدني المعاصر ،إذ بالرغم
من ارتباط نشاطها" النقابات العمالية " المباشر بمجال الشغل و قضايا الطبقات العمالية
على وجه الخصوص ،تمتلك التنظيمات النقابية وعلى غرار باقي فعاليات المجتمع المدني
األخرى ،قاعدة ضغط شعبية ال يستهان بها وطنيا و دوليا ،فارتباط النقابات العمالية بشكل
أصلي بمجال الدفاع عن قضايا الطبقات العمالية ،ال ينفي دورها و مساهمتها الفعالة في
الدفاع عن العديد من القضايا و مسائل الشأن العام في المجتمع كالتنمية والصحة و حماية
البيئة و تنميتها بما فيها بيئة العمل ،فما هي مظاهر هذه الحماية ؟
أ-/على المستوى الدولي :
إن الدور المرتد لمطالب للطبقة العمالية ،جعل نقابات العمال طرفا في ترجمة الطلب
االجتماعي للبيئة على المستوى السياسي و االجتماعي و 18االقتصادي ،ويشكل ذلك دعما
هاما ألنها تستحدث صلة بين عالم الشغل و المؤسسة ،والمساهمة في نشر معالم التنمية
المستدامة باتجاه مجاالت جديدة ،وتشكل معاهدة مارس  1992الكونفدرالية الدولية للنقابات
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الحرة لصالح أهداف التنمية و البيئة مرحلة هامة ،و أصبح لهده الحركة وزن إليجاد
مكونات المجتمع المدني.
و تلعب دائما دورا متزايدا في إدانة المشاكل البيئية و االنضمام إلى البرامج الوطنية و
الدولية ،وبات الوزن بارزا في العديد من ندوات األمم المتحدة ،وعامال جوهريا في كبريات
الخيارات و التوجهات االقتصادية الدولية ،كما أمكن ذلك مالحظة فشل مشروع االتفاق
المتععد االطراف حول االستثمار سنة 1997
لقد طرحت المفوضية العالمية حول التنمية و البيئة شعارا هو "مستقبال مشترك"،ولقد
أصبحت اليوم النقابات العمالية شريكا أساسيا في هذا المجال ،إذ ال يمكن أن يكتب النجاح
ألي سياسة بيئية ،وال مشروع اقتصادي يتسم بالعدالة و اإلنصاف دون مشاركتها.
إن الشغف في المشاركة يمكن تفسيره بوجود إرادة لممارسة ضغط قوي اتجاه السلطات
العمومية للمحافظة على المصالح االقتصادية ،حيث أن المخاطر البيئوية لبعض األنشطة
خاصة في مجال التكنولوجيات الحيوية أو الصناعات النووية ،أصبح عائقا أمام التنمية
المستدامة بشكل عام و التنمية البيئية بشكل خاص ،لدى فالشغف العالمي حول التنمية
المستدامة يحمل معه انفتاح أسواق جديدة و تطويرها لالستراتجيات الخضراء ،لدى ال بد من
تطبيق االتفاقيات الطوية قواعد السلوك في المجال البيئي .
ب /على المستوى الوطني:
تعتبر النقابات العمالية كإحدى أهم منظمات المجتمع المدني والتي تمثل السواد األعظم من
المجتمع الجزائري وهم العمال ،حيث ترتكز مهمتها على حماية البيئة الداخلية للعامل داخل
العمل ،حيث أن أعلى نسبة لمخاطر بيئة العمل 11يتعرض لها العاملون بالوحدات التابعة
للنقابات العمالية هي األمراض المهنية ،وعدم احترام قواعد الصحة و السالمة المهنية ،كما
أن أبرز األدوار التي تقوم بها النقابات العمالية لتنمية أداء العاملين في البيئة هو تدعيم
أعضاء اللجان النقابية وتثقيفهم لتحمل مسئولياتهم في هذا المجال ،ونشر الوعي البيئي ،فماذا
يقصد به ؟
يقصد بنشر الوعي البيئي تحديد مسؤولية األفراد اتجاه المنظومة البيئية من خالل التزود
بالمعلومات و المعارف الالزمة و تطوير المهارات صقلها لمواجهة المشكالت البيئية
،لذلك أصبح االتصال الجماهيري قوة مؤثرة في حياة المجتمعات بما له من وظائف في نشر
التوعية البيئية عن طريق اإلعالم الذي يعني تزويد العمال باألخبار و المعلومات البيئية
للوقوف على كل ما يدور جولهم محليا و إقليميا و دوليا ،وكذا التفسير و التحليل ،باعتبارها
وسيلة مكملة لإلعالم ،فاألخبار و المعلومات التي تبثها وسائل اإلعالم عن المواضيع البيئية
و قضاياها تحتاج إلى تفسير أسبابها و توضيح أبعادها و تداعياتها و تبيان تفاصيلها و
نتائجها ،وفي موضوع البيئة تحديدا تم تجاوز مرحلة إقناع العمال بأهمية الحفاظ على البيئة
 ،إلى مرحلة تحديد األساليب الناجحة لتحقيق هذا الهدف الذي أصبح مقبوال ،وهذا يعني
معال جة الموضوع البيئة إعالميا و ليس مجرد إخبار ،كذا تبرز التوعية البيئية في إحداث
الدوافع و تعزيزها ،وذلك بتعزيز االختيارات الشخصية و التطلعات ،ودعم األنشطة
الخاصة باألفراد و الجماعات بهدف التركيز الكلي على تحقيق األهداف المرجوة ،هذا
األمر جد مهم أثناء تناول قضايا البيئة ،إذ يساهم في تعزيز الوعي المجتمعي العام بالبيئة
،والذي أصبح قضية عالمية ،كما أن التثقيف و التعليم في المجال البيئي يعزز المفاهيم و
األحكام و التصورات الفكرية لدى الفرد عن البيئة و مشكالتها ،إضافة إلى ذلك يساهم
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اإلعالم البيئي 12في التنشئة االجتماعية ،و هذا يعني رصيد مشترك من المعارف و
المهارات المرتبطة بالبيئة ،وهذا يضمن مشاركة العمال في الحياة العامة "داخل المؤسسة و
خارجها " في تنسيق الجهود على المستويات المحلية للحد من تدهور البيئة و خصوصا بيئة
العمل الذين هم معنيون بها بالدرجة األولى ،ومن جهة أخرى تساهم المنظمات النقابية في
إقناع الفئات العمالية بظروف العمل في بيئة عمل تتماشى مع العمل الالئق ،هذا األمر الذي
يتطلب جهدا اتصاليا مخططا ومدروسا و مستمرا للتأثير على العمال التخاذ مواقف ايجابية
اتجاه القضايا البيئية ،كما أن الحوار و النقاش هما المبدأين اللذين تقوم عليهما المنظمات
النقابية مادام أنها تعزز التفاوض الجماعي المبني بطبيعة الحال على الحوار و النقاش.
إن عملية تبادل األدوار و األفكار بين المعنيين و المهتمين بالبيئة للوصول إلى اتفاق
حولها ،وتوضيح مختلف وجهات النظر حول القضايا المهمة للعمال بصورة مبسطة التخاذ
مواقف حولها ،كما يلعب التوجيه و اإلرشاد عنصرا مهما في عمل المنظمات النقابية
خصوصا في المجال البيئي ،حيث يهدف إلى إحداث الوعي البيئي لدى العمال من خالل
توضيح الطرق المثلى للتعامل مع البيئة ،و أساليب الوقاية و العالج ،كما بلعب اإلعالن و
التسويق دورا مهما في نشاط المنظمة النقابية في الجانب البيئي ،إذ أن اإلعالن هو من أهم
الوسائل التي تلجئ إليها المنظمة لدعوة العمال للتفاعل معها ،كما تقوم بتسويق حمالتها
اإلعالمية ذات التضامن الداعية إلى حماية الموارد البيئية و المحافظة عليها ،وضمان
المحافظة على المورد البشري من أي خطورة ناجمة عن عدم احترام مقاييس العمل
الالئق في بيئة عمل محمية قانونا .
إذن هذه أهم مظاهر مساهمة النقابات في الحماية البيئية سواء على مستوى المؤسسة
المستخدمة أو على المستوى المحلي عامة.
المطلب الثاني  :الجمعيات و مساهمتها في التنمية
البيئية:
نظرا للمشاكل البيئية التي باتت تشكل خطرا محدقا يهدد الوسط الذي يمثل العنصر الحيوي
لحياة اإلنسان عموما و العامل خصوصا و التي تعود مرجعيتها لشغف اإلنسان المتواصل
في بلوغ أعلى مراتب ال تقدم الصناعي و التكنولوجي و السعي وراء الحداثة دون المراعاة و
االهتمام باألضرار التي تنجر عن ذلك بفعل المنتجات الملوثة ،وهذا ما أدى إلى خلق طفرة
في القوانين الطبيعية البيولوجية و الجيولوجية للبيئة مخلفا تدهورا خطيرا في محيطها
الحيوي مما جعل العديد من تنظي مات المجتمع المدني و على رأسها الجمعيات تقرر التدخل
و المساهمة في التنمية البيئية ،وهذا ما سندرسه من خالل ما يلي :
الفرع االول  :الجمعيات و تكريس ممارسة العمل الجمعوي :
أصبحت الجمعيات تلعب دورا أساسيا في 13عدة مجاالت و األنشطة المتعلقة بشؤون
األشخاص بشكل تعاوني و تكاملي مع الدولة صاحبة االختصاص األصلي للقيام بهذه
األنشطة ،وقد ارتقى دور الجمعيات ليشمل ميادين و مجاالت جديدة كحماية البيئة لما تتمتع
به من مكانة بالنسبة للفرد و المجتمع ،والتي أضحت مطلبا حيويا في الوقت الراهن.
إن التمثيل الجمعوي و تكرس العمل الجمعوي تضمنته و أيدته عدة قوانين سواء على
المستوى الدولي أو الوطني ،وهذا ما يبرز من خالل ما يلي:
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أ -/على المستوى الدولي" :
نتيجة للمكانة التي تحظى بها الجمعيات كونها أهم و أبرز مؤسسات المجتمع المدني في
الوقت الراهن ،و هذا نظرا للدور الفعال الذي تقوم به في دفع وتيرة التطور االجتماعي و
الثقافي و تطبيق معيار االنتماء و المواطنة للفرد ،و تفعيل مشاركته في التخطيط الحتياجاته
و تحقيقها ،وهذا ما جعلها من ضمن اهتمامات المواثيق الدولية و القوانين الداخلية التي سعت
جاهدة على ترسيخ مفهومها و إبراز دورها على الصعيد العالمي و الوطني بهدف االرتقاء
بواجباتها في خدمة المجتمع ،و هذا ما أكده اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في المادة 28
11
منه التي بموجبها يحق لكل شخص حرية االشتراك في االجتماعات و الجمعيات السلمية،
في حين ذهبت المادة  22من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية و السياسية إلى لكل فرد
الحق في تكوين الجمعيات مع اآلخرين بما في ذلك حق إنشاء نقابات و االنضمام إليها من
أجل مصالحه ،فال يجوز وضع قيود على ممارسة هذا الحق ،ما عدا ما ينص عليه القانون و
تشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي ،أما على المستوى اإلقليمي فقد نص الميثاق
العربي لحقوق اإلنسان المعتمد في  2881بتونس و الذي صادقت عليه الجزائر في 11المادة
 21منه على " لكل مواطن الحق في حرية تكوين الجمعيات مع اآلخرين و االنضمام إليها،
وال يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأي قيد غير القيود المفروضة طبقا للقانون و التي
تقتضيها الضرورة في مجتمع يحترم الحريات و حقوق اإلنسان"
ب-/على المستوى الوطني :
تظهر حرية تكوين الجمعيات في التشريع الجزائري من خالل العديد من القوانين أولها
الدستور الذي يشكل أعلى الهرم التشريعي ،حيث نجد 15دستور  1963الذي جعل حرية
تكوين الجمعيات و حرية التعبير و التدخل العمومي مضمونة ضمن المادة  19منه ،وفرض
عليها قيود نظمتها المادة  22من ذات الدستور ،إال أنه تم توقيف العمل بالدستور بسبب
األزمة السياسية التي شهدتها الجزائر في  ،1965مع اإلبقاء على ضمان الحريات األساسية
و منها حرية تكوين الجمعيات  ،و على هذا األساس ظهرت عدة نصوص قانونية لتنظيم هذه
الحرية كاألمر  89/81المتعلق بالجمعيات الذي تم تعديله الحقاّ ،ليتم بعد ذلك تنظيم نشاط
الجمعيات بواسطة نص قانوني جديد رقم  15/78المتعلق بالجمعيات على أساس 16المادة 56
من دستور  ،1986و التي تقضي بحرية إنشاء الجمعيات و ممارسة نشاطها في إطار
قانوني ،ليتم بعد ذلك صدور القانون رقم  31/98المتعلق بالجمعيات و الذي استمر العمل به
إلى غاية صدور القانون العضوي  86/12المتعلق بالجمعيات في إطار التعديالت التي
شملت جملة من القوانين أهمها قانون الجمعيات ،أما بالنسبة لتكريس ممارسة العمل
الجمعوي فنجد أن الدولة قد عملت من خالل القوانين المتعلقة بحماية البيئة على جعل
الجمعيات شريك للسلطات العمومية في حماية البيئة  ،ففي القانون  18\83المؤرخ في 19
فيفري 2883المتعلق 18بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  ،نصت المادة ( )85منه
على ،تتشكل أدوات تسيير البيئة من :هيئة لإلعالم البيئي ،تحديد المقاييس البيئية ،تخطيط
األنشطة البيئية التي تقوم بها الدولة ،نظام لتقييم اآلثار البيئية لمشاريع التنمية ،تحديد األنظمة
القانونية الخاصة و الهيئات الرقابية ،تدخل األفراد و الجمعيات في مجال حماية البيئة.
كما نصت المادة  35منه على ":تمارس الجمعيات المعتمدة قانونا و التي تمارس أنشطتها في
مجال حماية البيئة و تحسين اإلطار 17المعيشي في عمل الهيئات العمومية بخصوص البيئة و
ذلك بالمساعدة و إبداء الرأي و المشاركة وفق التشريع المعمول به" ،كما نصت المادة 38
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منه على أنه ":يمكن للجمعيات المعتمدة قانونا ممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني
بخصوص الوقائع التي تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالمصالح الجماعية التي تهدف
إلى الدفاع عنها".
الفرع الثاني  :مساهمة الجمعيات في التنمية البيئية :
تعتبر الجمعيات في مجال حماية البيئة أحد أشكال التنظيمات االجتماعية التي تلعب دورا
بارزا في ترقية ثقافة المجتمع من خالل اعتمادها على مجموعة من اآلليات و التي سندرجها
في ما يلي:
أ -/العمل التطوعي:
إن الواقع أن االهتمام بالعمل التطوعي أصبح من هذا المنظر التنموي الشمولي ،حاجة
إنسانية ملحة تتسابق من أجلها الدول و المنظمات الدولية ،و قد برز ذلك من خالل
المؤتمرات الدولية التي عنيت بالبيئة ،بحيث ركزت الدول في 19العديد من المناسبات مثل
مؤتمر قمة األرض بالبرازيل عام  ،1992على أهمية الدور التنفيذي لتلك الجمعيات و
الهيئات الخاصة و الخيرية في مجال اإلدارة و التنمية و البيئة ،و بهذا يتضح أن االهتمام
بالعمل التطوعي في عملية التنمية على أساس أنه ارتبط بظهور المشاركة الشعبية التي تعني
االستثمار في قدرات البشر على العطاء و المساهمة في حل المشكالت االجتماعية التي
تعترض المجتمع ،و في هذا اإلطار يعتبر كالرك أن إسهام القطاع التطوعي في عملية
التنمية يتوجه غالبا إلى تقليص الفقر و حماية البيئة و تطوير المشاركة  ،و بالتالي فإن دور
هذه التنظيمات السيما البيئية تحول 28من منطق تقديم الخدمات إلى منطق مساعدة الناس على
المشاركة التطوعية في عمليات التنمية من خالل المشاركة في حماية البيئة و تحسين
جماليات المحيط  ،والشك أن العمل التطوعي في المجال البيئي يتميز بصفتين أساسيتين
تجعالن منه عمال ال مناص منه في عملية التغيير االجتماعي و هما :قيامه على أساس
المردود المعنوي أو االجتماعي المتوقع منه ،مع نفي أي مردود مادي يمكن أن يعود على
الفاعل ،باإلضافة إلى ارتباط قيمة العمل بغايته المعنوية و اإلنسانية ،وبناء على هذا يالحظ
أن وتيرة العمل التطوعي في حقل الثقافة البيئية و حتى في غيرها ال تتراجع مع انخفاض
المردود المادي له ،إنما بتراجع القيم و الحوافز التي تكمن وراءه ،و هي القيم و الحوافز
الدينية و األخالقية و االجتماعية و اإلنسانية.
ب/التأثير في سياسات التنمية:
تلعب الجمعيات و التنظيمات الغير الحكومية دورا مهما في تشكيل وعي بيئي لدى الجميع،
و التحسيس بأولوية العمل على تحقيق تنمية مستدامة تضمن حق األجيال الحالية في التمتع
ببيئة نظيفة و موارد طبيعية مصانة و لذلك فهي تتجه للتأثير في سياسات التنمية و السيما
بالمتابعة الميدانية لها.
21
و بالتالي تبرز احترافية تنظيمات المجتمع المدني في التفاعل مع القضايا العالمية خاصة
القضايا البيئية و ذلك بالتفكير و التحليل و حتى اقتراح سياسات تنموية تتماشى و متطلبات
التنمية المستدامة .
22
و الجدير بالذكر في هذا السياق ،أن العالم العربي يشهد أيضا حركة ديناميكية للجمعيات و
التنظيمات الغير الحكومية في تفاعلها مع القضايا البيئية ،وهذا ما قامت به الجزائر أيضا
،حيث تم تأسيس الجمعية الوطنية لحماية البيئة و مكافحة التلوث و تم اعتمادها رسميا بعد
صدور القانون رقم  31\98الخاص بالجمعيات ،و ذلك كجمعية محلية بوالية عنابة  ،و التي
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الخاتمة :
إن قضية حماية البيئة ليست في الواقع من مسؤولية الجمعيات الناشطة في مجال البيئة ،بل
هي قضية مجتمع ككل تتطلب تعبئة جهود جميع الفاعلين االجتماعيين من مؤسسات المجتمع
المدني ،و على رأسهم "النقابات العمالية و 21الجمعيات "اللتين لعبتا دورهما في مجال حماية
البيئة و التنمية البيئية إال أنهما تعانيان من عدة نقائص تم استخالصها من خالل النتائج
التالية :
 عدم التنظيم و قلة اإلقتناع بالعمل النقابي و الجمعوي في المجال البيئي عدم توفر ثقافة العمل التطوعي لدى المواطن و العامل الجزائري عدم قدرة النقابات العمالية و الجمعيات على اعتماد إستراتيجية عمل جديدة و فعالة فيالتعامل مع السلطات العمومية و االستقاللية في النشاط في مختلف المجاالت و السيما المجال
البيئي،ومن أهم االقتراحات التي سنقدمها في هذا المجال ما يلي:
 العمل على أن تكون جل اهتمامات هذه التنظيمات"النقابات ،الجمعيات " تتمحور حولضرورة تحقيق االستدامة البيئية ،و دمج سياسات البيئة في االعتبارات التنموية.
 تطوير نماذج جديدة في المجال البيئي و تطبيقها ،نماذج ترتكز على قيام اقتصادI
السوق محكوم بيئيا و اجتماعي ،ونشرها من خالل التوعية البيئية .
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تسعى إلى تعزيز الوعي و االهتمام بترابط المسائل االقتصادية و االجتماعية و البيئية في
المناطق المدنية و الريفية ،خلق أنماط جديدة من السلوك اتجاه البيئة لدى األفراد و الجماعات
و المجتمع الجزائري ،ودعت أن تسترشد التربية البيئية بعدة مبادئ من بينها :
التربية البيئية و ضرورة إستخدام بيئات متنوعة للتعلم 23و مجموعة كبيرة من النماذجالتربوية في التعلم و التعليم عن البيئة مع التأكيد على األنشطة العلمية و التجارب المباشرة،
و مساعدة الدارسين و الباحثين في هذا المجال
 تعزيز التعاون على هذه األصعدة لتالفي المشكالت البيئية و التعرف على القضايا البيئيةالكبرى من منظور محلي و إقليمي و دولي .
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الهوامش:
-1مازن محمد ،دور المجتمع المدني في حماية البيئة ،مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في
القانون العام ،كلية الحقوق ،جامعة
االلجزائر،2818/1،2816ص.22الجزائر،2818/1،2816ص.22
 2الثعاليبي عصام الطوالبي ،مدخل إلى تاريخ قانون العمل النقابي ،دار هومة للطباعة و
النشر ،الجزائر ،2811،ص79
 3سمغوني زكرياء،حرية ممارسة الحق النقابي ،دار الهدى للنشر و التوزيع ،الجزائر2813،
،ص.63
-1مازن محمد ،المرجع السابق ،ص35
-5قانون  11/98المؤرخ في  9ذي القعدة عام  1118الموافق ل 2جوان  1998المتضمن
ممارسة الحق النقابي ،ج ر العدد 23المعدل و المتمم
6قانون 11/98المؤرخ في  11أفريل  1998المتضمن ممارسة الحق النقابي ،ج ر
العدد 18المعدل و المتمم
 8قانون  82/98المؤرخ في  6أفريل 1998المتعلق بالوقاية من نزاعات العمل الجماعية
وتسويتها وحق اإلضراب ،ج ر العدد6
 7سليماني طاوس سارة ،الممارسة النقابية في تشريع العمل الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة
الماستر في الحقوق ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة بجاية ،2817/2818،ص.69
9 .الجياللي عبد السالم ارحومة ،حماية البيئة في القانون "دراسة مقارنة "،الدار الجماهرية
للنشر و التوزيع ،ليبيا ،2888،ص.56
 -18علواني مبارك ،دور المنظمات الدولية المختصة و المنظمات غير الحكومية في حماية
البيئة من الثلوت ،مجلة المفكر ،العدد، 2817 ،11ص627
11احمد سالم ،حماية االدارية البيئة في التشريع الجزائري ،دار الهدى للنشر و التوزيع
،الجزائر ،2813،ص.28
12علواني مبارك ،المرجع السابق ،ص638
-13مازن محمد ،المرجع السابق ،ص38
-11مرسوم رئاسي رقم  62/86المؤرخ في  11فبراير  2886و المتضمن على التصديق
العربي لحقوق اإلنسان ،الجريدة الرسمية ،العدد  ،87الصادرة في  15فبراير .2886
-15دستور  ،1963الجريدة الرسمية ،العدد  ،61الصادرة في  18سبتمبر .1963
 -16دستور  1986الصادر باألمر  98/86المؤرخ في  22نوفمبر  ،1986الجريدة الرسمية
العدد  ،91الصادرة في  21نوفمبر .1986
 -18قانون رقم  18\83المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ،الجريدة الرسمية،
العدد  ،13الصادرة في  28يوليو .2883
-17بن ناصر بوطيب ،النظام القانوني في الجزائر( قراءة نقدية في ضوء القانون ،)86\12
دفاتر السياسة و القانون ،العدد العاشر ،2811 ،ص .258
-19رضا هميسي ،مشاركة المجتمع المدني في التنمية المحلية ،الملتقى الوطني حول الدور
التنموي للجماعات المحلية ،المركز الجامعي موالي الطاهر ،سعيدة 9\7 ،ديسمبر ،2883
ص .79
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قائمة المراجع و المصادر :
-/1النصوص القانونية :
القوانين الرسمية :
 دستور  ،1963الجريدة الرسمية ،العدد  ،61الصادرة في  18سبتمبر .1963 - -16دستور  1986الصادر باألمر  98/86المؤرخ في  22نوفمبر  ،1986الجريدة
الرسمية العدد  ،91الصادرة في  21نوفمبر .1986
القوانين :
قانون  11/98المؤرخ في  9ذي القعدة عام  1118الموافق ل 2جوان  1998المتضمنممارسة الحق النقابي ،ج ر العدد 23المعدل و المتمم
قانون 11/98المؤرخ في  11أفريل  1998المتضمن ممارسة الحق النقابي ،ج رالعدد 18المعدل و المتمم
قانون  82/98المؤرخ في  6أفريل 1998المتعلق بالوقاية من نزاعات العمل الجماعيةوتسويتها وحق اإلضراب ،ج ر العدد
 قانون رقم  18\83المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ،الجريدة الرسمية،العدد  ،13الصادرة في  28يوليو .2883
المراسيم :
مرسوم رئاسي رقم  62/86المؤرخ في  11فبراير  2886و المتضمن على التصديق العربي
لحقوق اإلنسان ،الجريدة الرسمية ،العدد  ،87الصادرة في  15فبراير .2886
-/2الكتب :
احمد سالم ،حماية االدارية البيئة في التشريع الجزائري  ،دار الهدى للنشر و التوزيع،الجزائر .2813،
 الجياللي عبد السالم ارحومة ،حماية البيئة في القانون "دراسة مقارنة "،الدار الجماهريةللنشر و التوزيع ،ليبيا 2888،
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 -28محمد بومخلوف ،التوطين الصناعي و قضاياه المعاصرة" الفكرية و التنظيمية ،و
العمراية و التنموية ،شركة دار األمة ،الجزائر  ،2881،ص .222
 -21عبد هللا ،عبد القادر نصير ،البيئة و التنمية المستدامة التكامل االستراتيجي للعمل
الخيري ،مؤتمر الخير العربي الثالث ،األمانة العامة لمؤتمر الخير العربي و االتحاد العام
للجمعيات الخيرية ،لبنان 21،22 ،جوان  ،2882ص.11،18
 22نبيلة حمزة ،التنمية البشرية المستدامة ودور المنظمات الغير الحكومية ،حالة البلدان
العربية ،سلسلة دراسات التنمية البشرية ،العدد،1996 ، 12ص .18
 .23ف ريد سمير ،دور الجمعية الوطنية لحماية البيئة و مكافحة التلوث في تشر الثقافة البيئية،
مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير ،قسم علم اإلجتماع ،جامعة باجي مختار
عنابة 2811/2818،ص .99
 21جورج جحا ،البيئة و اإلنتخابات " ،األخضر رمز الثورة العالمية الجديدة و البيئة سياسة
فوق الخالفات السياسية ،مجلة البيئة و التنمية ،الصادرة بلبنان  ،العدد  ،28جولية ،2888
ص .28
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 الثعاليبي عصام الطوالبي ،مدخل الى تاريخ قانون العمل النقابي ،دار هومة للطباعة والنشر ،الجزائر 2811،
 سمغوني زكرياء،حرية ممارسة الحق النقابي ،دار الهدى للنشر و التوزيع ،الجزائر2813، محمد بومخلوف ،التوطين الصناعي و قضاياه المعاصرة" الفكرية و التنظيمية ،و العمرايةو التنموية ،شركة دار األمة ،الجزائر .2881،
-/3المجالت :
 بن ناصر بوطيب ،النظام القانوني في الجزائر( قراءة نقدية في ضوء القانون ،)86\12دفاتر السياسة و القانون ،العدد العاشر2811 ،
 جورج جحا ،البيئة و اإلنتخابات " ،األخضر رمز الثورة العالمية الجديدة و البيئة سياسةفوق الخالفات السياسية ،مجلة البيئة و التنمية ،الصادرة بلبنان  ،العدد  ،28جولية 2888
 علواني مبارك ،دور المنظمات الدولية المختصة و المنظمات غير الحكومية في حمايةالبيئة من الثلوت،مجلة المفكر ،العدد2817 ،11
 نبيلة حمزة ،التنمية البشرية المستدامة ودور المنظمات الغير الحكومية ،حالة البلدانالعربية،سلسلة دراسات التنمية البشرية ،العدد.1996 ، 12
-/4المذكرات :
 سليماني طاوس سارة ،الممارسة النقابية في تشريع العمل الجزائري ،مذكرة لنيل شهادةالماستر في الحقوق ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة بجاية .2817/2818،
 ف ريد سمير ،دور الجمعية الوطنية لحماية البيئة و مكافحة التلوث في تشر الثقافة البيئية،مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير علم اإلجتماع ،جامعة باجي مختار ،عنابة
2811/2818،
-/5الملتقيات :
 رضا هميسي ،مشاركة المجتمع المدني في التنمية المحلية ،الملتقى الوطني حول الدورالتنموي للجماعات المحلية ،المركز الجامعي موالي الطاهر ،سعيدة 9\7 ،ديسمبر .2883
 عبد هللا ،عبد القادر نصير ،البيئة و التنمية المستدامة التكامل اإلستراتيجي للعمل الخيري،مؤتمر الخير العربي الثالث ،األمانة العامة لمؤتمر الخير العربي و االتحاد العام للجمعيات
الخيرية ،لبنان 21،22 ،جوان .2882
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