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 :النموذجية بةاإلجا

 يشترط مع التشريع عدة آليات ومؤسسات لتحقيق األهداف على أرض الواقع منها : الجواب األول:

بإعطائهم  . ويقصد بها العدالة االجتماعية بين األفراد والمجتمعات على المستوى االجتماعي: العدالة

النسب أو اللون أو الدين فكالهم سواء ب تفضيل أحدهم على اآلخر بحجة نفص الفرص والحقوق وتجن

يمكن بعد ذلك ترى الة الناتج عن العدأمام القانون ؛ فإن أحس األفراد والمجتمعات بالطمأنينة واألمان 

 التنافس والتفاني في خدمة الوطن و الرقي به كل حسب موقعه وعمله .

ونفس الشيء بالنسبة للعدالة بين المناطق من البلد، أي بين والية وأخرى أو بين حي وآخر أو بين الريف 

صائصها حسب مميزاتها وخة التي تتطلبها كل منطقوالمدن ، وذلك بإعطائهم نفس فرص التنمية 

 . فرص التنمية بين المناطقتفاوت كل ذلك تجنبا للتمييز االجتماعي و الطبيعية واالقتصادية والسكانية.

 أنالفرق بين المرسوم التنفيذي والقانون هو  الجواب الثاني:

يقره المجلس الشعبي الوطني ويصدره  القانون هو ثاني أقوى تشريع بعد الدستور مباشرة ، •

)مرسوم أما المرسوم التنفيذي  ، رئيس الجمهورية ، لذا يعتبر أهم مصادر التشريعات األخرى

من أجل شرح كيفية ( مجلس الوزراءأو من طرف  نص يصدره )رئيس الوزراء فهو حكومي( 

الخاص بالتهيئة  29-90مثل القانون ، (مسائل تنظيمية )تطبيق قانون معين كقطاع العمران 

الذي يحدد كيفيات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة  175-91التنفيذي والتعمير ثم جاء المرسوم

 .(PDAU, POS) والتعمير ومخطط شغل األراضي

 

   :على األقل تعتبر كل منشأة مصنفة إذا تحقق فيها شرطين أساسين الجواب الثالث: 

 أن تكون لها تأثير غير مرغوب على الجوار)مقلقة للراحة ومضرة بالصحة والبيئة(. -

في كل مرة)كلما ظهرت قائمة أن تكون مذكورة في قائمة المنشآت المصنفة والتي تتغير قائمتها  -

 جديدة للمنشآت المصنفة بإضافة بعض النشاطات وحذف أخرى(.

منشأة مصنفة لما تحدثه من قلق لراحة السكان القريبين تعتبر  محطة معالجة مياه الصرف الصحي :مثال

إذا تخلص من المياه المستعملة الذي قد تحدثه على البيئة ، وكذا للضرر  لها نتيجة الرائحة غير المرغوبة

وتقصير من مستخدميها. وهي ضمن عطب في المحطة أو تهاون من محطة المعالجة دون معالجة نتيجة 

 .قائمة المنشآت المصنفة

تخضع المنشأة المصنفة إما لنظام الترخيص أو لنظام التصريح ، ونلجأ لنظام الترخيص  الجواب الرابع:

 إذا كانت المنشأة لها تأثير غير مرغوب فيه على السكان وعلى البيئة ، ويشترط أن يرفق الملف ب: 

 دراسة موجز التأثير على البيئة. -

 دراسة الخطر. -

 التحقيق العمومي. -

 لذا يتطلب الترخيص من طرف:  



منشآت المصنفة من الدرجة األولى والتي لها تأثير كبير جدا على البيئة وعلى الوزير بالنسبة لل  -

 السكان.

الوالي بالنسبة للمنشآت المصنفة من الدرجة الثانية والتي لها تأثير كبير على البيئة وعلى  -

 السكان.

للمنشأة المصنفة من الدرجة الثالثة والتي لها تأثير متوسط رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة  -

 على البيئة وعلى السكان.

نلجأ لنظام التصريح إذا كانت المنشأة المصنفة من الدرجة الرابعة والتي لها تأثير ضعيف أو مهمل على 

 .البيئة وعلى اإلنسان 

 يعدل ، 2019سبتمبر سنة  8 الموافق 1441 عام محرم 8 في مؤرخ ال 241-19ومؤخرا جاء القانون 

 سنة مايو 19 الموافق 1428عام  األولى جمادى 2 في المؤرخ 145 - 07 رقم التنفيذي المرسوم ويتمم

، والذي البيئة على التأثير وموجز دراسة على وكيفيات المصادقة ومحتوى تطبيق مجال يحدد الذي 2007

 التأثير على البيئة وأخرى لموجز التأثير على البيئة.دراسة حدد قائمة المشاريع التي تخضع بعضها 

 الجواب الخامس:

 .اختيار موضوع في مذكرة التخرج يحاول معالجة جانب بيئي معين -

 االنضمام إلى النوادي العلمية والمنتديات التي تهتم بالبيئة . -

المشاركة في جميع الفعاليات واألنشطة التي تقيمها األسرة الجامعية الخاصة بالبيئة سواء  -

المقدمة من المعاهد والكليات )مؤتمرات أو ملتقيات، أيام دراسية ، محاضرات ، ....( أو من 

 المنظمات الطالبية او من إدارة الجامعة أو اإلقامة الجامعية.

ماية البيئة  مع جميع الفاعلين من داخل الجامعة ومع الجمعيات المشاركة في التحسيس بأهمية ح -

 النشطة في حماية البيئة .

االنتقال إلى الجانب العملي بالمشاركة في األعمال التطوعية سواء بالمال أو بالعمل العضلي أو  -

 بالتوجيه كغرس األشجار وتنظيف المحيط الجامعي من الفضالت الصلبة.

أمام حجم الالمباالة  والتصرفات لبعض الطلبة في حق البيئة، وأن  عدم االستسالم والضعف -

مساهمته مع زمالئه االخرين من جامعات أخرى ودول أخرى يمكنها أن تقلل األثار غير 

 المرغوبة تدريجيا.

 

 

 


