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ة وذلك بالتطرق إلى ,یھدف ھذا الفصل إلى مناقشة وتحلیل البیئة    م  و, قوانین البیئ أھ

ي  نیفات الت نفتالتص ا ص ة إلیھ اول, البیئ دھا نتن ین  بع ة ب انالعالق ة اإلنس د  ،والبیئ وق

ة  ذه العالق رت ھ دةفس دارس؛  ع ةكم ة الحتمی ة, المدرس ة اإلمكانی ة , المدرس والمدرس

ي كما سنتن, التفاعلیة دداول في ھذا الفصل أھم المشكالت البیئیة الت ت تھ ددت ومازال  ھ

  .على حد سواء حیاة الفرد والبیئة

  :قوانین البیئة -1
القوانین        ة تعرف ب ة ثابت وانین طبیعی ة ق ة ثالث ة وھللبیئ اد : ياالیكولوجی انون االعتم ق

  :لبیئیة؛ كما یتضح فیما یليقانون محدودیة الموارد ا, قانون ثبات النظم البیئیة, المتبادل

  :قانون االعتماد المتبادل  -1-1
یتین     وعتین أساس ى مجم ھ إل ي إلی ذي تنتم ط ال ان الوس ا ك ة مھم ات الحی نف الكائن : تص

راء ات الخض ذاء كالنبات ة للغ ة المنتج ات الحی ة الكائن ة , مجموع ات الحی ة الكائن ومجموع

  .واإلنسان, ناتالحیوا, المستھلكة كالنباتات عدیمة الیخضور

ي الوسط , والعالقة بین الكائنات الحیة قائمة على أساس المنفعة  ة ف بعبارة أخرى أن العالق

  .1البیئي ھي عالقة تبادلیة

  :قانون ثبات النظم البیئیة -1-2
وازنیتمیز المح د, یط الحیوي باالستمراریة والت ر التعقی ر الحجم كثی و نظام كبی , فھ

  .لعالقاتمحكم ا, متنوع المكونات
ر مستمر ي الحق, واألنظمة البیئیة في تغی ئ الظروف لنظام بیئ ي یھی ل نظام بیئ د . وك وق

ا ي م ي نظام بیئ ا ف ر م دما یحدث تغی االختالل عن دفع بالنظام , یصاب النظام البیئي ب ا ی مم

  .2البیئي إلى أخذ صورة اتزان جدیدة

  

  

  
                                 

, مصر, القاھرة, دار الفكر العربي, طرق وأسالیب واستراتیجیات حدیثة في تدریس العلوم, احمد النجدي وآخرون - 1
 .528 ص, 2003

  .25ص , 2004, األردن, عمان, دار الحامد, - دراسة في التربیة البیئیة - اإلنسان والبیئة, راتب السعود - 2
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  :قانون محدودیة الموارد البیئیة  -1-3
وارد ا ة أصناف وھيتصنف م ى ثالث ا إل تمرار توفرھ دى اس ا لم ة تبع وارد : لبیئ م

  موارد البیئة المتجددة وتشمل الكائنات , الطاقة الشمسیة, الماء, البیئة الدائمة وتشمل الھواء

ا, الحیة والتربة ك خاصیة التجدد ذاتی ي تمتل ة الت وارد الطبیعی ر , وھي الم ة غی وارد البیئ م

ددة نفط وا, المتج مل ال اذ وتش رض للنف وارد تتع ي م ادن وھ م والمع ي والفح از الطبیع لغ

  .1والنضوب

وم اإلنسانیة, إن النظرة الشمولیة لمسألة البیئةو     , والربط بین ھذه األخیرة وبین الھم

  -:لة البیئةتكشف لنا األبعاد األساسیة التالیة لمسأ

  .اإلنسان والطبیعةویشمل ھذا البعد العالقات المتبادلة بین  :البعد االیكولوجي-1

, ویتناول ھذا البعد الجوانب المتعلقة بالموارد الطبیعیة دون استثناء: البعد االقتصادي-2

  .ةوكذا التكنولوجیا الحدیث, والتنمیة المستدامة

ة :البعد اإلنساني-3 ة  البیئ ي حمای وارتباطھ , ویتناول البعد اإلنساني موضوع الحق ف

اة  ي الحی ة من المشاكل والمخاطر واألمراضبحمایة حق اإلنسان ف لیمة خالی اة س , حی

  .وتأمین حاجات اإلنسان األساسیة

ذي یجب أن : والثقافي يالبعد االجتماع-4 یم ال یھتم البعد االجتماعي والثقافي بنظام الق

  .2اھیكون موجھا لحمایة البیئة بكل مكوناتھا وعناصر

  :تصنیفات البیئة -2

  :األولالتصنیف   -2-1  
  -:البیئة إلى قسمین ممیزین ھما یقسمیف األول تصنال

  

  

  

  

                                 
 .29- 26 ص - ص, المرجع السابق ,راتب السعود - 1
, -اتحاد شبیبة الثورة - القطر العربي السوري, لدى الشباب تعمیق الوعي البیئي والسكاني, المتحدة األممصندوق  -  2

 .205  -204ص  -ص, 1994, دمشق, سوریا, الندوة التربویة المركزیة لشبیبة الثورة
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  :البیئة الطبیعیة  -2-1-1
ة  ك البیئ ةھي تل ل الطبیعی ى العوام ي تشتمل عل اء :الت واء الم والتضاریس , الھ

ة , وقد تقسم ھذه البیئة بدورھا إلى عدد من البیئات .والمناخ استنادا إلى العوامل الطبیعی

ات عامل التضاریس فإننا سنجد أن ھناك بیئات مرتفعسبیل المثال إذا أخذنا  ىفعل ة وبیئ

ھول ال والس ة كالجب ا إذا , منخفض ة أم نجد ثم ا س اء فإنن ل الم ذنا عام ة أخ ات مائی بیئ

ة ل  ,كالبحار واألنھار والمحیطات والمسطحات المائی ى عام اءا عل ة بن وإذا قسمت البیئ

اخ  االمن اخ الح فإنن ا المن ب علیھ ات یغل اك بیئ د ھن رى ,ارنج ا وأخ ب علیھ اخ  یغل المن

ا ھو , وبیئة یغلب علیھا االعتدال في المناخ ,البارد وبیئة یغلب علیھا المناخ المتجمد كم

  .1الحال في المناطق القطبیة

الھواء؛ ن البیئة الطبیعیة محددة بالعوامل الطبیعیة حصریاومن ذلك یتضح بأ , ك

  .خالتضاریس والمنا ,الماء

  : یةالبیئة البشر -2-1-2
ي  اإلنسانتلك البیئة المكونة من  ھي ھ الت ھ  أوجدھاومنجزات ة داخل بیئت الطبیعی

  .وتحقیق مزید من الرفاھیة واالستقرار ,سبل العیش رلتیسی
  :2وھما أالنوعین مختلفین  إلىوالبیئة البشریة بدورھا تنقسم 

ا :البیئة الثقافیة -2-1-2-1 ى  ملیوسكي نظر لھ اعل ذي أنھ ك الجزء ال من  ھو ذل

ویقول  اإلنسانوھو عكس البیئة الطبیعیة التي لم تتدخل في صنعھا إرادة  اإلنسانصنع 

ة  اإلنسان أن ":في ذلك ة ثقافی ق بیئ ھ من المصنوعات اإلنسانیةیخل ھ  ,بكل عدت وقدرت

  .3"على إنتاجھا وتفھمھا

إرادة اإلنس ,بوجود اإلنسان إالتوجد  الثقافیة الالبیئة  أنیتضح من ھذا  ان ھي ف

  .التي تصنع الثقافة

  

                                 
دراسات في علم النفس (, دراسة نوعیة البیئة وأثرھا في تشكیل سلوك األطفال-البیئة واألطفال, محمود حسن شمال - 1

 .7 ص ,2006 مصر، ,القاھرة, دار اآلفاق العربیة, )3االجتماعي
  . 19 ص, مرجع سابق, راتب السعود -  2
  .216 ص ,1998, الجزائر, دار األمة ,ذه ھي الثقافةھ, احمد بن نعمان - 3
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ة -2-1-2-2 ة االجتماعی ین  :البیئ ة ب ة القائم ات االجتماعی اط العالق ا أنم د بھ یقص

ة ,التي ینقسم إلیھا المجتمع تاألفراد والجماعا  ,تلك األنماط التي تؤلف النظم االجتماعی

  .1والجماعات في المجتمعات المختلفة

ذي یسمى  وتبقى البیئة االجتماعیة جزء من كل ذلك ك  ,البشریة ةالبیئالكل ال تل

  .والجماعات في تفاعلھم األفرادالبیئة التي تتشكل من 

  :التصنیف الثاني -2-2
ا ن التصنیف  أم ف ع و ال یختل اني فھ نیف الث رى  ,األولالتص ث ی ة  أنحی للبیئ

  :شقین ھما

  .اإلنسان إرادةویقصد بھا كل ماھو خارج عن  :بیئة طبیعیة -2-2-1

  .اإلنسانیقصد بھا كل ماشیده  :ئة مشیدةبی -2-2-2

  :التصنیف الثالث -2-3
  :وھي أال) أنواع(للبیئة ثالثة مكونات  أنوبالنسبة للتصنیف الثالث یرى 

  .المحیط الحیوي -2-3-1
  .التكنولوجي أوالمحیط المصنوع  -2-3-2
  .المحیط االجتماعي -2-3-3
  :التصنیف الرابع -2-4
  :مكونات وھي كالتالي أربعةللبیئة  نأوھناك صورة رابعة ترى    

اء ,األرض :الطبیعة  -2-4-1 واء ,الم ات ,الھ وان ,النب ة  ,الحی وارد الطبیعی ل الم وك

  .اإلنسانالتي یتحصل علیھا 

  

  

  

  

                                 
  .19 ص, مرجع سابق, راتب السعود -1
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ا في ھم مجموعة من الناس یقطنون :السكان -2-4-2 ان م ا و مك ان م ي زم م  ,ف وھ

ة ة الطبیعی ي البیئ ث یغیرونھ ,الذین یؤثرون ف ك لتیسیر سبل , یشاءونا حسبما حی وذل

  .العیش

ي یمارسھا ال األنشطةھو جملة  :التنظیم االجتماعي -2-4-3 اتھم الت ي عالق سكان ف

  .ومع المحیط الذي یتواجدون بھ ,مع بعضھم البعض

ا -2-4-4 تحدثھ  :التكنولوجی ا اس ل م ي ك انھ ات اإلنس ن تقنی ھ  ,م ة لرغبات تلبی

  .1وحاجاتھ

ؤثرة  األربعةت تتفاعل ھذه المكونا أثرةفیما بینھا م ذا التفاعل  ,ومت د یكون ھ وق

ذا التفاعل  ,بما یضمن سالمتھما معا واإلنسانأي یعود على البیئة  ,ایجابیا د یكون ھ وق

  .صحتھما ربما یض واإلنسانأي یعود على البیئة  ,سلبیا

  :العالقة بین اإلنسان والبیئة -3
ي الیوم ماھو إال محصلة للتطور المستمر إن الوجھ الذي یظھر علیھ الوسط البیئ

ات ع الكائن ا في سلوك وبیولوجیة جمی ةب؛ وتأثرھ بعض و بالبیئ ا بعضھا ال , المحیطة بھ

ھ نجد أن  وعند دراسة تطور العالقات والتفاعل بین الفرد والوسط البیئي الذي یعیش فی

  -:التطور قد مر بالمراحل التالیة ھذا

  :مرحلة الصفر -3-1
ى كوكب األرضفي ھذه ا اة عل د , لمرحلة لم یظھر أي شكل من أشكال الحی فق

ا ان واالمونی ازات المیث ا بغ ازي غنی الف الغ ان الغ جین, ك ن األكس ا م ت , وخالی وكان

ر  ات غی ازي والمكون ى كوكب األرضتجري بین الغالف الغ ( العضویة الموجودة عل

ر )مثل الماء والبكربونات ة وف ة وفیزیائی اعالت كیمیائی وین تف ة لتك ت الظروف المالئم

  .2بعض األحماض األمینیة وتسمى ھذه المرحلة بالتطور الكیمیائي
  

  

  .كما ظھرت النباتات والحیوانات المعروفة حالیا, في ھذه المرحلة ظھر اإلنسان األول

                                 
  .19ص , المرجع السابق ,راتب السعود -  1
  . 23- 22 ص-، ص2008، دار الشروق، عمان، األردن، البیئة والمجتمعأیمن مزاھرة، علي شوابكة،  -2
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  :المرحلة األولى -3-2
ار  ن ثم ھ م ع طعام ان یجم ان ك ع، ألن اإلنس ة الجم ة بمرحل ذه المرحل مى ھ تس

  .كما جمع أخشاب األشجار وألیاف األعشاب, اتات وأوراقھا وسوقھا وجذورھاالنب
  .1 والمالحظ في ھذه الفترة أن أثر اإلنسان على البیئة لم یكن ضارا وال مدمرا

  :ةالمرحلة الثانی -3-3
ري اط البش اد النش ت بازدی ي تمثل ة الت ي المرحل یة , ھ ات األساس ادة المتطلب أو زی

ة صید إذ تحول اإل, لإلنسان ى مرحل ات إل ى النب اد شبھ الكامل عل ة االعتم نسان من مرحل

على التأثیر  قدرتھواكتشف النار كذلك فأصبحت , وأخذ بأسالیب الصید وطورھا, الحیوانات

   .2محدودة في تلك الفترة
  :المرحلة الثالثة -3-4

ة ى األحوال البیئی ان لإلنسان , مرحلة الزراعة حیث استكمل اإلنسان سیادتھ عل وك

  .3في ھذه المرحلة آثار بیئیة ھائلة بإحداثھ تغییرات بیئیة بارزة المعالم
  :المرحلة الرابعة -3-5

ة ا الغربی ھدتھا أورب ي ش ناعیة الت الثورة الص ة ب ذه المرحل ت ھ تطاع , ارتبط إذ اس

ى سلع ة إل وارد الطبیعی ل الم ة, اإلنسان باستخدام التكنولوجیا الحدیثة تموی , وخدمات مختلف

  .4وظھور النفایات بشتى أنواعھا وأشكالھا, لك زیادة في نسبة التلوثوصاحب ذ

ى حد سواء  ة عل ر , باإلضافة إلى حدوث مشكالت بیئیة خطیرة مست اإلنسان والبیئ وتعتب

  .ھذه المرحلة بدایة ظھور أعظم المشكالت

  
  :النظریات التي تفسر عالقة اإلنسان بالبیئة -4

                                 
المكتب الجامعي , ة االجتماعیة في تحقیق التربیة البیئیةنحو دور الخدم, سحر فتحي مبروك ,عصام توفیق قمر -1

  .24 ص, 2004, مصر, اإلسكندریة, الحدیث
  .73 ص ,مرجع سابق ,علي شوابكة,أیمن مزاھرة - 2
 . 267ص  ,2001,دار الكتاب الجامعي، مصر, قضایا اجتماعیة معاصرة, معن خلیل العمر -3
 .74 ص, مرجع سابق, سوزان أبو ریة - 4
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حیث ظھرت مدارس واتجاھات  ,بالبیئة ناإلنسافسرت نظریات عدیدة عالقة 

ومن ھذه المدارس  ,وبیئتھ اإلنسانتختلف في  وجھات النظر حول تقویم العالقة بین 

  :نذكر
  :المدرسة الحتمیة البیئیة -4-1

ین  ااھتماما كبیرتعطي ھذه المدرسة للبیئة الطبیعیة         ة ب ي مجال العالق  اإلنسانف

ةعلى أ إلنسانلوتنظر  ,وبیئتھ وى الطبیع لبي اتجاه ق ائن س ھ ك ا  ةالبیئن وأ, ن  بمكوناتھ

ة تأثیرالمادیة القویة ذات  ات الحی ى الكائن دامى, حتمي عل ذه المدرسة الق  ومن رواد ھ
وقراط و  اداتھم ؛أرسطوھیب ائع الشعوب وع اخ وطب ین المن د ربطا ب د , فق اه ونج االتج

 البیئات فقد بین آثار اختالف ,في العصور الوسطى ابن خلدونفي مقدمة  كذلك الحتمي

ائع الشعوب, في حیاة سكانھا اخ وطب ى , وربط بین المن ي عل ر الحتمي البیئ وم الفك ویق

  .1أكیدا تأثیرایتواجد في بیئتھ التي تؤثر فیھ  اإلنسان أنھو  أساسيمفھوم 
د , نلحظ أن ھذه المدرسة أعدمت إرادة اإلنسان ھنا ؤثر الوحی وجعلت من البیئة ھي الم

  .األكید في عالقتھا باإلنسانو

  : اإلمكانیةالمدرسة  -4-2
ذه ة ھ اھض المدرس ة( تن ة البیئی ة , )الحتمی ؤمن بحری انوت ار اإلنس ي االختی , ف

 واإلنسان, واحتماالت إمكانیاتعلى  وإنماحتمیات  أولبیئة ال تحتوي على ضرورات فا

ذه في اختیار ما ی رذلك الكائن البشري المغیر والمتغیر ھو الح اتناسبھ من ھ , اإلمكانی

  .تغییرھا وفقا لمشیئتھ أووتعدیلھا  ھلمطالب وفقا نھ قوة ایجابیة فعالة في تھیئة البیئةكما أ
دم  أنغالت بعض الشيء في  اإلمكانیةفلسفة المدرسة  أننجد  ي تق البیئة ھي الت

   أن إال, وأھدافھوھو یختار منھا ما یتالءم مع قدراتھ , عددا من االختیارات لإلنسان

  

                                 
, اإلسكندریة,المكتبة الجامعیة - دراسة في علم اجتماع البیئة -البیئة والمجتمع, رشوان أحمد حسین عبد الحمید -  1

  .89 ، ص2006مصر،
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و  ك وھ ر ذل ق بغی ع ینط ان أنالواق وف  اإلنس ف مكت ديیق ا األی ة  أحیان ن مواجھ ع

ة كالت البیئی ان , المش و ك رول ت  األم ذلك لتجانس طةك ات  األنش ین البیئ ریة ب البش

   .1المتشابھة
  :یةمدرسة التفاعلال -4-3

ةمدرسة التفاعلالترى  اك  أن ی أثیرھن ا ت ة ومكوناتھ ین البیئ ادل ب ذه , متب د ھ وتع

رب المدرسة أ ىق ة والموضوعیة إل د , الواقعی دتفق ین  أك ة ب ة تفاعلی ى وجود عالق عل

ة اإلنسان ة . والبیئ ین البیئ ة ب م العالق ى فھ ات تساعد عل ة معطی ة التفاعلی دم النظری وتق

ؤثر بشكل , والصحة والمرض ة ی ات الثالث آخر أوفالتفاعل بین المنظوم ل  ب ي العوام ف

  .المسببة للمرض أوالمھیئة للصحة 

اخ  ل المن ة مث رات الفیزیقی ن التغی ة م دم مجموع ة تق ة الطبیعی فالمنظوم

ا رارة وم ات الح اریس ودرج ى والتض ك إل ن  ,ذل دد م ة ع ة االحتمالی دم المجموع وتق

یم ل التعل رات مث ة, المتغی ة, الثقاف ئة االجتماعی ة, التنش ات الیومی ادات , الممارس الع

مختلف  إشباععلى  اإلنسانكنولوجیة تقنیات حدیثة تساعد وتضم المنظومة الت, السلوكیة

  .2احتیاجاتھ مثل القدرة على استخدام میاه الشرب النقیة
ىقرب وتبقى المدرسة التفاعلیة أ  ة والموضوعیة  إل االواقعی ة التفاعل  أكدت ألنھ عالق

ین كال اوالتأثر  التأثیرذلك التفاعل الذي ینجم عنھ  ؛واإلنسانبین البیئة  ة ب لطرفین البیئ

  .سلبي نایجابي وقد یكو نقد یكو والتأثر التأثیروھذا , واإلنسان

  :المشكالت البیئیة -5
  :على المستوى العالمي المشكالت البیئیة -5-1
  :Ozone depetionاألوزونمشكلة استنزاف طبقة  -5-1-1

ة أھلظل  ل والرق ,الحضارة المعاصرة یلھثون وراء المزید من القوة والرفاھی ي بك

  الذي خلقتھ حكمة هللا  األمنيفي الحزام  "ثقبا"أحدثواحتى  ؛ذلك إلىالسبل والطرق المؤدیة 

  

ا  األرضسبحانھ وتعالى لتحمي بھا  ا فیھ  ؛اإلنسانومن علیھا من كائنات حیة وغیر حیة بم

                                 
  .22-21 ص-ص ,مرجع سابق, سحر فتحي مبروك, عصام توفیق قمر -  1
 .94ص , رجع سابقم  ,- دراسة في علم اجتماع البیئة -البیئة والمجتمع ,رشوان أحمد حسین عبد الحمید -  2
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و الحزام األشعةمن  ا الشمس وھ ي تطلقھ دمرة الت وق البنفسجیة الم ى  ف ارف عل ذي نتع ال

  .1األوزونمنطقة ھ الیوم باسم تسمیت

خطر التحلل والتفكك والتدمیر؛  إلى اتوسفیریةاالستر األوزونوقد زاد تعرض طبقة 

وتفككھا وتحولھا  ,تتفاعل معھا األرضبسبب ما یصلھا من ملوثات ھوائیة منبعثة من سطح 

ة , من جھة أخرىعناصر  إلى د , أخرىوبسبب بعض عملیات الغالف الجوي من جھ وتع

ونم ات الكلوروفلوروكرب ناعیة  )CFSs(ركب رالص ة  أكث ات المؤدی ك الملوث ىتل ك  إل تفك

  .وبالتالي انخفاض تركیزه األوزون

ا  كل یكم یدش اني  أكس روجین ث رالنیت ة  أكث ى طبق ورة عل ازات خط  األوزونالغ

واني والنب, االستراتوسفیریة ل الحی ات التحل ات , اتيوھي تنبعث من خالل عملی ومن عملی

  .2ومن عملیات احتراق المخلفات النباتیة, اق الوقود األحفورياحتر

ارمسببات لھا  األوزونلمشكلة استنزاف طبقة  أنوكما  ین أیضاصحیة  آث م؛ ومن ب  أھ

  :نذكر اآلثارھذه 

  .بسرطان الجلد اإلصابةزیادة في  - 1

 .العیون بأمراض اإلصابةزیادة في  - 2

 .احتمال انخفاض االستجابة المناعیة - 3

ادة قد تتعرض  - 4 ا للخطر بسبب زی ات البحر العلی ي طبق  اإلشعاعالكائنات البحریة ف

 .الطحالب إنتاجیةفوق البنفسجي التي تتلف الیرقات وتقلل 

ض  - 5 واعبع اف  أن وزن الج ول وال ي الط اض ف ا انخف ھد غالب ة تش ات الحساس النب

 .3األوراقومساحة 

  

  

خم م إن ة تض تنزاف طبق كلة اس فیریة  األوزونش اوتآاالستراتوس افر  كلھ ب تظ تطل

ذه المشكلة إلیجادجھودا عالمیة  ول المناسبة للحد من ھ ة , الحل  أخطارمن  األرضوحمای

                                 
 .15ص , 2003, مصر, مؤسسة شباب الجامعة, اإلنسان والبیئة في عالم متغیر, عصام نور - 1
, دار المعرفة الجامعیة,  - والحلول, اآلثار, األسباب - المشكالت البیئیة المعاصرة, محمد ابراھیم محمد شرف - 2

  .97-96ص -ص, 2007, مصر, اإلسكندریة
   .65 ص, مرجع سابق, الشوابكةعلي , أیمن مزاھرة -3
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افوق البنفسجیة  األشعةزیادة تدفق  ة الناتجة  ,إلیھ ة المحتمل رات المناخی ا من التغی وحمایتھ

ة  ي میزانی ر ف ل التغی بة  اإلشعاعبفع ي ونس ھالشمس الم لوأ, أنواع اون دول الع ة ن تتع حمای

ة التدمیر والتخریب البیئي الذي ینعكس بال شك في صور أشكالمن  األرض وارث بیئی ة ك

  .1أیضاواقتصادیة وسیاسیة 

اومن بین الوثائق التي تم التوصل  ة  للحد من إلیھ ذكر  األوزونمشكلة استنزاف طبق ن

  -:مایلي

ة من االستنزاف و األوزونالمشاركة مع المجتمع الدولي في حمایة طبقة  -1 وفیر الحمای ت

ل  ذا الجی حي لھ توى الص ى المس اظ عل ة والحف الالبیئی ن  واألجی ة م ارالقادم  األخط

  .فوق البنفسجیة األشعةالمحتملة من زیادة 

ر  -2 ع غی ة م ادالت التجاری ر المب رض لخط ب التع رافتجن ب  األط ت بموج ي لیس الت

 .البروتوكول

ل الت -3 ویر ونق ال تط ي مج ناعیة ف دول الص ن ال تفادة م ن االس ك ع ة وذل ة والمعرف قنی

 -:طریق

  .توفیر المعلومات عن التقنیات البدیلة -

 .تسھیل اكتساب ھذه التقنیات -

 .توفیر المعدات والتسھیالت الالزمة للبحث والمالحظة المنتظمة -

 .التدریب المناسب للموظفین العاملین والتقنیین -

ي تسھیل  -4 واد البدیل إتاحةاالستفادة من الدول الصناعیة ف ةة الم ة  اآلمن ة البیئی من الناحی

ي استعمال  اإلسراعالتي ھي بلدان نامیة ومساعدتھا على  لألمراضالتقنیة البدیلة  وإتاحة ف

   .2ھذه البدائل لمث

  

  :مشكلة التصحر -5-1-2
اكل  إن د مش ة ول وارد البیئ ید لم ي والرش ر العقالن تعمال غی اراالس دة وأخط , عدی

اتھدد الكائن الحي ككل بمضا أصبحت ي كوكبن اة ف والمشكلة تكمن  ,عفات مؤثرة على الحی

                                 
 .103 ص, مرجع سابق, محمد ابراھیم محمد شرف- 1
 .66 ص ,مرجع سابق, علي الشوابكة, أیمن مزاھرة - 2
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وارث  إحدى األخیرحیث یعد ھذا  ؛1ومن بینھا التصحر األخطارلھذه  اإلنسانفي تفطن  الك

ة ا العربی ي منطقتن ة ف ا الحضارات المختلف ي عرفتھ اطق , الطبیعیة واالجتماعیة الت ي من وف

ر العصور أخرى الم عب ن الع ا , م ن ویالتھ ت م ر ءالشيوعان ار , الكثی د ظاھرة انتش وتع

ر صحراویة  ة ونتیجة  أصالالصحراء في مناطق غی ة و مناخی رات بیئی  أیضاكنتیجة لتغی

  .2اإلنسانيللنشاط 

  -:تظافر ظاھرتین إلىالتصحر  أسبابویرجع علماء البیئة 
  .حدوث نوبات جفاف تدوم مابین خمس وسبع سنوات :األولىالظاھرة 

ق سوء استغالل  اإلنسانالتوازن البیئي بواسطة تدھور  :الظاھرة الثانیة ھ عن طری وحیوانات

  .الموارد الطبیعیة المتجددة من میاه وتربة وغطاء نباتي

  -:عملیا في ممارسات ساھمت في زیادة نسبة التصحر مثل اإلنسانویتجلى دور 

  .حرائق الغابات -

 .الرعي الجائر وغیر المنتظم في الغابات والمراعي الطبیعیة -

 .الزراعیة األراضيجل استغالل حراثة البادیة من أ -

 .الزراعیة وال سیما على المنحدرات األراضيسوء حرث  -

 .االبتعاد عن الدورات الزراعیة -

 .عدم استخدام المواد العضویة في التسمید -

 .3االنجراف وبالتالي التصحر إلىالري والصرف المائي مما یؤدي  إدارةسوء  -

  :وخیمة على السكان والبیئة رآثاوللتصحر 

  

  

ا: السكان -أ ة المنتجة زراعی واد الغذائی ى السكان بنقصان الم ؤثر التصحر عل ر , ی ویعتب

  -:سبب التصحریو حیاتھمھذا النقص یھدد  أنسكان المناطق المصابة بالتصحر 

                                 
 .63 ص, 2003, الجزائر, تیزي وزو, المؤلف ودار وائل, البیئة في مواجھة التلوث, فتحي دردار - 1
 .60  ص,2004, األردن, عمان, دار وائل,  2ط, البیئة أساسیات علم, غازي سفاریني, عبد القادر عابد - 2
  .65- 64  ص- ص, مرجع سابق, فتحي دردار - 3
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الي نسبة , الفقر وتدمیر الغطاء النباتي وفشل الزراعة وموت الحیوانات ع بالت ة وترتف البطال

وتكثر الید  أخرىمناطق  إلىالھجرة  وتبدأ, الحصول على الغذاء إمكانیة إلىوتزداد الحاجة 

  .العاملة الرخیصة

ل  أنفبعد  بالنسبة للبیئة أما :البیئة -ب ث تق ة السیئة حی یسود التصحر تعم الظروف البیئی

لة بعد تدمیر الغطاء قاح األراضيویسود الجفاف وتصبح , الماء إلىوتزداد الحاجة  األمطار

  .النباتي الطبیعي والقضاء على الزراعة

ي   دید ف ص ش ع نق ك م ق ذل دادویتراف ة أع ات الحی ة , الكائن ل خصوبة الترب ىوتق ى إل  أدن

ي  .الدرجات وتفقد مواردھا الدبالیة وتتلوث میاه الشرب نتیجة استخدامھا للشرب والغسیل ف

  .1الطفیلیات المؤذیةوتنمو الحشرات و األمراضوتنتشر , واحد آن

والوسائل التي یمكن  األسالیبوغیرھا ھناك العدید من  اآلثاروللتغلب والحد من ھذه 

  -:أھمھالمواجھة التصحر  إتباعھا

  .حصر الموارد الطبیعیة* 

 -:ویتم ذلك عن طریق النواحي التالیة تنمیة وصیانة النبات الطبیعي؛* 

  .تطویر المرعى - 1

 .طبیعیةتنمیة وتطویر الغابات ال - 2

 .الخضراء األحزمةمشاریع  إقامة - 3

 .األراضيترشید استخدام  - 4

 .2ترشید استخدام وتوفیر المیاه - 5

  

  

 

 -:الحامضیة األمطارمشكلة  -4

                                 
دار الرضا , سلسلة الرضا للمعلومات ,-سلسلة محاضرات - الثقافة البیئیة مطلب حضاري لألسرة, محمود احمد حمید - 1

 .44- 43ص -ص, 2003, دمشق, سوریا, رللنش
 .203-198 ص-ص ,مرجع سابق, تحي مبروكسحر ف, عصام توفیق قمر - 2
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ن  م یك انل اري  اإلنس وره الحض اء تط یدفعھا لق ي س ریبة الت خامة الض دى ض درك م ی

ي ت, األمطار الحامضیةومن بین ھذه الضرائب , ورفاھیتھ التي حلم بھا د أالت حد مشاكل ع

  .1ھذا العصر
ار ع  فاألمط الھواء م ودة ب اء الموج ات الم ین جزیئ ائي ب اد كیمی ن اتح تج ع یة تن الحامض

الھواء  ودة ب ازات الموج ض الغ ات بع اجزیئ طح  أیض وق س ات  األرضف ة مركب مكون

الموجودة في الجو مع  )H2o(كیمیائیا جزیئات الماءفعلى سبیل المثال عندما تتحد  .حمضیة

اني جزیئ از ث یدات غ ون أكس ض أ C2o)(الكرب تج حم وي ین الف الج ازات الغ د غ ح

  .H2CO3)(2الكربونیك

  -:على المجتمع والبیئة ثارآالحامضیة  ولألمطار

ات  اآلثارھناك العدید من  :اإلنسانعلى -أ تتمثل بما تسببھ من تھیج في الرئة وتلفھا فللمركب

تقلل من  أنھاكما . صة أمراض الربو التحسسيسلبیة على الجھاز التنفسي خا ثارآالكبریتیة 

  .وضوح الرؤیة

د من الدراسات  :على الحیوانات -ب ائج العدی اء أنتفید نت ي  األحی البیوض ف اثر ب ي تتك الت

 إلىنتیجة تفاعل المیاه الحامضیة مع قشور بیضھا الكلسیة مما یؤدي  االنقراض إلىطریقھا 

  .3تلف البیوض

أثیر -ج ة وا الت ى الترب اعل ة علیھ اه الجاری ادن :لمی ض المع یف بع ي یض ر الحمض  المط

ث یھطل المطر الحمضي على الیابسة فإفعندما , السامة ة والصخور بحی نھ یتفاعل مع الترب

رى ات أخ ل مركب ت داخ ي كان واد الت ادن والم ض المع رر بع و , تتح یول نح ان الس وبجری

رات  ارالبحی ادن  واألنھ ذه المع رف ھ اتنج ا إلیھ ببة تلف ماك مس ا لألس ا لم, فیھ تھم  نوتلف یل

  .والزئبق والمغنزیوم والزنك والنحاس األلمنیومومن ھذه المعادن  .األسماك

  

  

                                 
 .67 ص ,مرجع سابق, علي الشوابكة , أیمن مزاھرة  - 1
 .230ص , مرجع سابق, محمد ابراھیم محمد شرف - 2
 .68 ص ,مرجع سابق, علي الشوابكة, أیمن مزاھرة - 3
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 األشجار أوراقمرض  إلى أدىتفاعل الملوثات الھوائیة  إن :على الغطاء النباتي التأثیر -د

ا ا تتل.وتلفھ ات أوراق فكم ؤثر , النب ا ت اركم یة األمط ی الحمض ة ب ى العالق ات عل ن الكائن

   1.األشجارالدقیقة التي تعیش في التربة وبین 

  -:مضیةاالح األمطاروھناك عدة حلول مطروحة في مجال معالجة مشكلة 

  اني  متقدمة تمكن من التخلص أسالیبالبحث عن اتج  أكسیدمن غاز ث ت الن الكبری

 .أو على األقل الحد من الكمیة المتصاعدة, عن حرق الوقود

  ة وسائلعن طرق والبحث تخلص علمی ة لل دة وعملی ازات الحامضیة  جدی من الغ

 .الغازات من عوادم السیارات في الھواء إطالققبل 

 كبریت غاز المداخن بطریقة االمتصاص إزالة. 

  عدة طرق منھا بإتباعاالحتراق  أثناءتخلیص الفحم من معظم ملوثاتھ الحامضیة:- 

 .طریقة االحتراق المنضغط

 ل وفي وسائل ,قود في محطات تولید الكھرباءمن حرق الو اإلقالل واستخدام , النق

  .2ذي المحتوى الكبریتي المنخفض الوقود

  :مشكلة التلوث -5-1-3
ا ھو , بالنسبة لألرض  مشكلة التلوث لیست مشكلة  جدیدة أو طارئة د فیھ ا الجدی وإنم

حدود السیاسیة لذلك بالفھي مشكلة ال تعترف , تفاقم حدة التلوث كما وكیفا في وقتنا الحاضر

 وإمكانیاتن التصدي لھا یتجاوز حدود وأل ,ألنھا فرضت نفسھا فرضاحظیت باھتمام دولي 

  .التحرك الفردي لمواجھة ھذا الخطر المخیف
  -:قسمین رئیسیین إلىویقسم التلوث البیئي 

  .تلوث الغذاء ,تلوث التربة ,الھواءتلوث , الماءتلوث  :اديالتلوث الم -5-1-3-1

اء :لوث الماءت ☼ ر یحدث , حیاة كل الكائنات مرتبطة بوجود عنصر الم وأي تغیی

  والصرف , فالنشاطات الصناعیة والزراعیة, لھذا المورد یؤثر على جمیع تلك الكائنات

  

                                 
 .38-37 ص-ص, مرجع سابق, محمود احمد حمید - 1
 .69ص , سابق مرجع, علي الشوابكة, أیمن مزاھرة - 2
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يال حي المنزل ار, ص اه األمط ریف می اري تص افة, ومج ات باإلض ى عملی اف  إل استكش

نفط ؤدي إ, وتصدیر وتكریر ال ا نشاطات ت اءكلھ وث الم ى تل ى صحة , ل ا خطرا عل وجعلھ

  .اإلنسان وكل األحیاء البیئیة األخرى

تعددت أشكال المواد المسببة لتلوث الھواء إذ أغلبھا مستحدثة من  :تلوث الھواء ☼

ار  الناتجة عن العوامل الطبیعیة كغبار البراكینباستثناء بعض الملوثات , اإلنسانصنع  وغب

ع ن ال, الطل ذه م أ ھ م تنش يءول ر , ش ذ أن ابتك ور من ي الظھ دأت ف ا ب انلكنھ ة  اإلنس اآلل

  .1واستخدمھا في كل مناحي الحیاة

أن التربة  1971جاء في تقریر األمم المتحدة حول بیئة الحیاة عام  :تلوث التربة ☼

 وفي حالة اإلھمال والھدر یصبح ھذا المصدر, مصدر طبیعي محدود وغیر قابل لالستبدال

ع البشريفي كثیر من أنحاء  ا, العالم عقبة أمام أي تقدم الحق للمجتم ة وم ف الترب  إن تتوق

اء عن الحیاة أو تنعدم ینعدم الوجود , البیولوجي مع حلول عواقب وخیمة على البشریة جمع

وكما ھو الحال مع الماء والھواء فإن التربة لم تسلم ھي األخرى من سوء استخدام اإلنسان 

  .فأصبحت ملوثة وبالتالي انعكس على مصادر الغذاء, ة إنتاجھاوتلویثھا أثر على نوعی, لھا

ة ضارة  :تلوث الغذاء  ☼ ى حال ة إل ة نافع ة من حال ادة الغذائی ھو عملیة تحول الم

ري, باإلنسان الحة لالستھالك البش ة ص ادة غذائی ة م ن حال ة م ادة الغذائی أو , أي تحول الم

الطبیعیة إلى حالة مادة غذائیة غیر صالحة وذات قیمة غذائیة عالیة وفي حدودھا , الحیواني

أو إلى مادة غذائیة صالحة لالستھالك , )كالغذاء الفاسد أو الغذاء السام( لالستھالك البشري

  .2ولكنھا فاقدة لكل أو بعض قیمتھا الغذائیة

  

  

  

                                 
  .51 -49ص - ص, مرجع سابق, محمود األبرش  - 1
-الملح دراسة حالة مركب -دور إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة االقتصادیة للمحافظة على البیئة, سمیة عمراوي - 2

كلیة , سسةاقتصاد وتسییر مؤ: تخصص, مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم االقتصادیة, - بسكرة -الوطایة
- 2008, الجزائر, جامعة محمد خیضر بسكرة, العلوم االقتصادیة, قسم, العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

  ,111-110  ص-ص ,)غیر منشورة( ,2009
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ادي -5-1-3-2 ر الم وث غی وث  :التل ي والتل وث الكھرومغناطیس التل

  .1)الضوضاء(السمعي
  :إلىدر ملوثات البیئة وترجع مصا

 مباشرة(ملوثات طبیعیة(. 

 ا وھي التي یتسبب : ملوثات مصطنعة كیمیائیة , غازات المصانع ؛اإلنسانفیھ

  .2كاسید الكربونأ, السیارات عوادم, خلفات المصانعم, الحامضیة األمطار

  :اإلنسانعلى البیئة وعلى صحة  آثارعدة  وأشكالھ أنواعھوللتلوث بشتى 

  .األكسجینلدم في امتصاص یربك عمل ا -

 .یؤثر على الدورة الدمویة والجھاز العصبي والكلیة -

 .ویسبب السعال واالختناق, المخاطیة للجھاز التنفسي األغشیةتھیج  -

  .3األوزونفي طبقة  التأثیر -

  -:للحد من التلوث إتباعھاوھناك مجموعة من الحلول ینبغي    

  .لمخلفات السائلة الصناعیةتطویر شبكات المجاري ومعالجة القاذورات وا -

ا -  وإجراء, التعاون الدولي التقني  في مجال معالجة الفضالت الخطرة والتخلص منھ

اطن  ي ب دفنھا ف اه األرض وأالبحوث عن التخلص من الفضالت ب ى المی ك عل ر ذل ث

 .الجوفیة

ة - ات للمكافح ذ سیاس ؤھلین وتنفی املین الم دریب الع ة , ت زات الالزم وفیر التجھی وت

 .4التشریعات إلعدادالتلوث وتقییم الوضع الخاص بالتلوث لرصد 

  :المشكلة السكانیة -5-1-4
ي  دادیغرق عالم الیوم وبخاصة العالم الثالث في بحر من الزیادة غیر المسبوقة ف  أع

  .البشر
  

                                 
 ص, مصر, القاھرة, مكتبة الدار العربیة, تلوث البیئة السلوكیات الخاطئة وكیفیة مواجھتھا, حسن احمد شحاتة - 1
 .63 ص ,2004, األردن, عمان, دار صفاء, - مخاطرھا, تلوثھا, حمایتھا -البیئة, ماد محمد ذیاب الحفیظع -2
  .87ص , 2001, مصر, القاھرة, جمعیة اآلفاق, دراسة حول المفھوم من منظور جنوبي -الجریمة البیئیة, خالد شوكات  -  3
  .193ص , مرجع سابق, علي الشوابكة ,أیمن مزاھرة -4
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ات دالت الوفی ي مع اض السریع ف و السكاني المتصاعد عن االنخف ذا النم ( وقد نتج ھ

, مع استمرار المعدالت العالیة في الموالید, )واألطفاللموالید معدالت وفیات اوخاصة 

دة إلىویرجع خفض معدالت الوفیات  ي : عوامل ع ادة ف اجكالزی ھ إنت ذاء وتوزیع , الغ

ة ة, والتحسینات التي حدثت في الصحة العام ا الطبی ومضادات  أمصال( والتكنولوجی

ة تویات ال, )حیوی یم ومس وعي والتعل بة ال اع نس ع ارتف دول م ن ال ر م ي كثی ة ف معیش

  .1النامیة

  -:والبیئة نذكر منھا مایلي اإلنسانوكان للمشكلة السكانیة عدة انعكاسات على 

 نقص الغذاء. 

 نقص الماء الصالح لالستھالك البشري. 

 والتربة, الھواء, تلویث المیاه. 

  األرضينقص الطاقة وبالتالي استنزاف مخزونھا. 

 األرضيي استنزاف مخزونھا نقص الثروات المعدنیة وبالتال. 

 نقص الموارد المتجددة. 

 ازدیاد حركة الھجرة السكانیة وتفاقم ظاھرة سوء التوزیع الجغرافي للسكان. 

  القمامة وأنواعازدیاد كمیات المخلفات المنزلیة. 

 2السلبیة على المناخ التأثیرات.  

كر البعض منھا على للحد من ھذه المشكلة یمكن ذ إتباعھابالنسبة للحلول الممكن  أما

  :النحو التالي

 تنظیم النسل. 

 الحد من الزواج المبكر. 

 الحد من الھجرة الریفیة. 

 التوزیع العادل للموارد الطبیعیة. 

 

  :مشكلة االحتباس الحراري -5-1-5

                                 
, 2002, مصر, القاھرة, جمعیة المكتب العربي للبحوث والبیئة, أخالقیات البیئة وحماقات الحروب, ریاء طاحونزك - 1

 .280ص 
 .49-42  ص-ص, مرجع سابق, راتب السعود - 2
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ظاھرة االحتباس الحراري أو ارتفاع درجة الحرارة في بیئة ما ھي نتیجة تغییر في      

سیالن الطاقة الحراریة من البیئة و إلیھا و عادة ما یطلق علیھا ظاھرة ارتفاع حرارة 

       .كوكب األرض

و یأتي االرتفاع الملحوظ في درجة حرارة العالم بسبب المخلفات الصناعیة المشتقة من مادة 

ثاني أكسید الكربون و : لكربون، فالغازات الناتجة عن عملیات حرق الوقود و التبرید مثلا

المیثان و المواد الكلورفلور كربونیة تؤدي إلى تسخین سطح األرض، حیث تعمل زیادتھا و 

تراكمھا داخل الغالف الجوي لألرض على كتم النواتج اإلشعاعیة للطاقة الشمسیة، و عدم 

الفضاء الخارجي بعد اصطدامھا بسطح األرض، مما یؤدي إلى االرتفاع ارتدادھا إلى 

  .التدریجي في درجة حرارة األرض

ھذا االرتفاع المتوقع في درجة الحرارة سیخلق حالة من الفوضى البیئیة بما في ذلك ذوبان و

د و تھدیالقمم الجلیدیة، ارتفاع مستویات البحار و توسع المحیطات و اندثار آالف الجزر 

فیضانات و سیول  أو إلىساحلیة و كذلك تؤدي إلى الجفاف ت الآالمدن و الموانئ و المنش

  .ختفاء مساحات واسعة من األرض الزراعیةإمما یؤدي إلى 

و من اآلثار االقتصادیة و االجتماعیة تتمثل في انخفاض اإلنتاج الزراعي و الحیواني  

لق عشرات المالیین من الالجئین البیئیین العالمي و تشرید أعداد ھائلة من السكان، و خ

 .1بیئیا أمناإلى أماكن أخرى من العالم تكون أكثر  یلجئونالجدد في العالم، و الذین 

  :المحلي مستوىالالمشكالت البیئیة على  -5-2
ر  یش الجزائ ةتع ادة أزم ة ح الل  ایكولوجی ن خ ى م الفتتجل حر  إت ات والتص الغاب

  وتزاید ,دھور الموارد المائیة من حیث الكمیة والنوعیةالتنوع البیولوجي وت وإضعاف

  

  

وتكاثر النفایات الحضریة والصناعیة ) المیاه القاریة والبحریة, التربة, الھواء( التلوث  

  .1والتاریخي األثريالمعیشي وتدھور التراث  اإلطاروفساد 
                                 

 ملتقى الوطني الخامس حولال ,التوعیة البیئیة ودورھا في تحقیق التنمیة المستدامة ,مزیاني نور الدین, قحام وھیبة -1
, الجزائر, سكیكدة 55أوت 20جامعة , ركلیة العلوم اإلقتصادیة وعلوم التسیی ,یئة وأثره على التنمیة المستدامةاقتصاد الب

  .2 ص ,2008نوفمبر - 11-12
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 :التصحر في الجزائر -5-2-1
دھور ظاھرة التصحر في الجزائر ظاھرة جغرافیة أو  إن اجت وجي لألرض اإلنت , البیول

تدھور خصوبة  أخرىبعبارة  أو, خلق ظروف شبھ صحراویة إلىمما قد یفضي في النھایة 

  .مزارع أو, مزارع تعتمد على الري المطري أو, منتجة سواء كانت مراعي أراضي

   :التصحر في الجزائر إلى أسبابوتعود 

  :أسباب طبیعیة -أ
 وات التي یتعاقب فیھا الجفافتناقص كمیات المطر في السن. 

 فقر الغطاء النباتي یقلل من التبخر. 

 انجراف التربة. 

 راف ة واالنج دوث , التعری ة أداة ح بھ الجاف ة وش اطق الجاف ي المن ة ف د التعری وتع

ل اإلنسان , الصحراء ي من فع ل تخریب أما تجریف التربة الزراعیة فھو ببساطة عم

 .طحیة في صناعة طوب البناءغیر الواعي مثل استخدام الطبقة الس

 2زحف الكثبان الرملیة. 

  :بشریة أسباب -ب
 الضغط السكاني على البیئة. 

 ت سكنیة منشآ إلىوعلى األراضي بتحویلھا  ,تعدي اإلنسان على النبات باجتثاثھا

 .وصناعیة وغیرھا

  

  

 

 افة ة  إض ي الزراعی تخدام األراض الیب إس ى أس تغاللإل وارد  واالس یئ للم الس

 .3ةالطبیعی

 :التلوث في الجزائر -5-2-2

                                                                                                     
  .104  ص,  2001ماي. 2000تقریر حول حالة ومستقبل البیئة في الجزائر, وزارة تھیئة اإلقلیم والبیئة  - 1

                                                                                                                             
2 -http://ar wikipedia.org./wiki/29-04-2008/15:30:45 
3 -http://ar wikipedia.org./wiki/29-04-2008/15:30:45  

http://ar
http://ar
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الل  ت خ ر عرف ى أن الجزائ ارة إل یمكن اإلش ر ف ي الجزائ وث ف بة للتل ا بالنس أم

ا رة القصیرإذ أن, السبعینات تطورا سریعا وھام ذه الفت م إنشاء ةھ خالل ھ ات  ت ر مركب أكب

ثة وظلت حركة ملو, عملیة التصنیع لم تتم في إطار التنمیة المستدامة أنغیر , عرفتھا البالد

   .1على الشریط الساحلي عدة أراضي خصبة تعاني من نقص ھام في مردودھا الزراعي
ین  مومن ب ال ال  أھ بیل المث ى س ذكر عل ر ن ي الجزائ وث ف ھا التل ي مس العناصر الت

  :الحصر مایلي
  :تلوث التربة -5-2-2-1

ر ي الجزائ ة ف وث الترب ي تل ارزا ف ا الفوضوي دورا ب ات ورمیھ ث , تلعب النفای حی

ى  8000النفایات الصناعیة إنتاجدر یق رة بالنسبة  9500طن في السنة، وتنقسم إل طن خطی

( طن قلیلة السمیة 55000و, طن غیر عضویة 4800طن نفایات عضویة و 6500و, للبیئة

باإلضافة إلى النفایات الطبیة التي , %)14وھران, %15تلمسان, %16لمدیة , %36عنابة 

طن 2200ونفایات الكیمیاء الزراعیة التي تتضمن مخزون , طن في العام 125000تقدر ب 

ب  أما النفایات الحضریة فتقدر, طن في السنة 7000الصلبة فتقدر ب تأما النفایا, كمخزون

وفي المناطق األكثر حضریة فھذا الرقم یرتفع إلى أكثر من , كغ للساكن الواحد في الیوم 0.5

   .2لكل ساكن في الیوم 0.64

  

  

  

  

  :تلوث الھواء -5-2-2-2
را دھورا كبی ر ت ي الجزائ ي  شھدت نوعیة الھواء ف ةف رة اآلون وث , األخی د زاد تل فق

ري, الھواء بسبب زیادة النشاط الصناعي ا , كما ھو الحال في مدینة عنابة بالشرق الجزائ وم

كان اكل للس ن مش فاتیة م مدة الفوس نع األس ببھ مص ض مص ,س ذلك بع منت اوك نع االس

  التي زادت , والرمال المتطایرة, إلى الزیادة في وسائل النقل ھذا باإلضافة, والبیتروكیمیاء

                                 
  .90ص , 2000,الجزائر, طبعة النجاحم, الرھانات البیئیة في الجزائر, احمد ملحة - 1
 .7ص ,2003 ,التقریر الوالئي حول حالة بسكرة, مفتشیة والیة بسكرة  -  2
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وبعد فشل مشروع السد األخضر باإلضافة إلى قلة , حركتھا وحدوثھا بسبب ظاھرة التصحر

  .1وعي السكان بخطورة الظاھرة
حیث یضر الھواء , الناجمة عن ھذا النوع من التلوث اإلجتماعیة اآلثاروھناك بعض 

السعال , النقص التنفسي, الربو( ویزید من توافر بعض األمراض التنفسیة, وث الصحة المل

ا ,1990حیث یتم التحقیق الذي أجراه المعھد الوطني للصحة العمومیة...)التنخم, المزمن  كم

ابات أن یمن ب اإلص یة تھ باب % 27.2و  ,%35.7التنفس بة ألس فاءبالنس م , االستش د ت وق

نة وع  1994س ن 21.5خض ن م ارھم ع ل أعم ذین تق ال ال رض  05األطف بب م نوات بس س

فاء 1999وفي سنة , تنفسي حاد غ عدد حاالت اإلستش ة 370571بل ة أخرى , حال ومن جھ

ومونوكسید  ,فالغبار یصیب الجھاز التنفسي, یمكن لتلوث الھواء أن یضعف الوظائف الرئویة

خ ب والم ى القل ؤثر عل ون ی یبا, الكرب یوم یص اص والكالس ىوالرص دم والكل دیزل  ,ن ال وال

  .2حدوث السرطان إلىوبعض المركبات كالبنزین یؤدي 

  :تلوث الماء -5-2-2-3
ات  ص اإلمكانی ا یخ الم فیم ي الع را ف ر فق دول األكث ة ال من قائم ر ض تصنف الجزائ

اني مشكل  ,3متر مكعب من المیاه 19.2على الرغم من أنھا تتربع على , المائیة كما أنھا تع

ى التصدي لمشكل , مخلفات المصانع؛ حیث أدت تلوث المیاه ات المساعدة عل وقلة اإلمكانی

  تلوث المیاه أدت إلى تلوث میاه األنھار والبحار والشواطئ وكذا جھل المجتمعات 

  

ة ات, الریفی ة اإلمكانی الت وقل ن الفض تخلص م د ال ر عن ي الحض واقي , ف ي الس ا ف والقائھ

  .4الخ...والودیان واألنھار

ن    اراآلوم ة ث ى  االجتماعی ببھا إل ود س ي یع راض الت ض األم وث بع ذا التل ة عن ھ الناجم

  وقد شھدت الجزائر عبر , إجباريوھي ذات تصریح , فیروسات طفیلیات أو  جراثیم أو

                                 
,  -المناطق الجافة وشبھ الجافة نموذجا -دور التربیة والتربیة البیئیة في الحیاة اإلجتماعیة, محي الدین مختار -  1

, ص,2001,الجزائر, ورقلة, المركز الجامعي, ق الجافة وشبھ الجافةالملتقى الدولي حول التنمیة االقتصادیة في المناط
17.  

  .3ص  ,مرجع سابق, تجربة الجزائر في حمایة البیئة- 2
  .36  ص, مرجع سابق, خیر مراد  - 3
 .17 ص, مرجع سابق, محي الدین مختار - 4
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راض ذه األم ا لھ بالد تفاقم اطق ال ف من ین (مختل ن ) 1996-1993ب ى  2.866م  3.545إل

  .100.000حالة لكل

كما تقتل األمراض , بھذا الداء وخاصة الھضاب العلیا األكثر إصابة, ةالتلی ةالمنطقوتعتبر   

ذه , طفل سنویا2000طریق استھالك الماء نالمتولدة عاإلسھالیة  وأھم األسباب الرئیسیة لھ

ذرة اه الق دفق المی ابیع بت اه والین اري المی ي مج راض ھ دود, األم ل الس ة , وتوحی دم كفای ع

  .1)صعوبة تحدید مكان التلوث( ء العذبوغیاب مخططات شبكات توصیل الما

  :منھ الجزائر یكلفھا ما یلي تعاني وان ھذا التدھور البیئي الذي

 7بالمائة من الثروة المقاسة بالمنتوج الداخلي الخام تضیع سنویا.  

 اه مستمرة األمراض: تدھور صحة المواطنین ق المی ة عن طری  وأمراض ,المنقول

 .متنامیةالجھاز التنفسي 

 المنحدرة للمناطق الجبلیة والفضاءات السھبیة یسبب  لألحواضیر غیر المالئم التسی

دن ي الم ي . النزوح الریفي ومارة العیش ف بالد واخذ ف ي ال د ف ر من جدی وحل الفق

  .2التوسع

  :لتشریع البیئيا -6
   :یمكن تقسیم قوانین البیئة إجماال إلى قسمین رئیسیین

ي تحمي الماء والھواء والتربة من التلوث وكذلك التشریعات الت ؛یتضمن القسم األول

ق  القوانین الخاصة بالمحافظة على الثروة النباتیة والحیوانیة والقوانین الخاصة بتنظیم طرائ

   .تداول المخالفات وسبل التخلص منھا
  

مل على التشریعات الخاصة بالصحة العامة والمتعلقة تمن ھذه القوانین فیش ؛أما القسم الثاني

ةبت ي الدول ة ف وارد الطبیعی تخدام الم یم اس لم أو ,نظ رقس ا الط ة علیھ نحاول و .للمحافظ س

  .أھم االتفاقیات والمواثیق على المستوى العالمي واإلقلیمي والثنائي استعراض
المي -6-1 دولي الع توى ال ى المس ة عل ق المبرم ات والمواثی                           :االتفاقی

  :واثیق عدیدة نذكر منھاھذه االتفاقیات والم
                                 

 .5  ص, مرجع سابق ,تجربة الجزائر في حمایة البیئة - 1
  .104ص  ,مرجع سابق, تقریر حول حالة ومستقبل البیئة في الجزائر ,قلیم والبیئة وزارة تھیئة اإل - 2
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  .تنظم استخدام میاه نھر الراین بین الدول التي یمر بھا 1814معاھدة باریس * 

اه  1885اتفاقیة *  اطق المی المنظمة لحقوق الصید والرقابة المالحیة في األنھار الدولیة ومن

  .العذبة الحدودیة

ور بین النمسا والمجر وایطالیا والمتعلق بالحفاظ  1875إعالن *  على الحیاة الفطریة والطی

  .النافعة للزراعة

  .والخاصة بمنع تلوث البحار بالنفط 1954اتفاقیة لندن * 

  .بشان المسؤولیة المدنیة في میدان النوویة 1960اتفاقیة باریس * 

التي تحكم نشاط الدول في استكشاف  المبادئاألولى بشان  1967و 1963معاھدة موسكو * 

  .الفضاء الخارجي

ة عن  1969تفاقیة بروكسل ا*  وارث الناجم ي حاالت الك بشان التدخل في أعالي البحار ف

  .التلوث كالنفط

والخاصة بإنشاء صندوق دولي للتعویض عن الضرر الحادث عن  1970اتفاقیة بروكسل * 

  .التلوث بالنفط

راث الطبی 1972اتفاقیة باریس *  ة الت ة الیونسكو بشان حمای ي إطار منظم عي والمبرمة ف

  .والثقافي

نطن *  ة واش ددة  1973اتفاقی ة المھ اس الحیوانی ي األجن دولي ف ار ال ع االتج ان من بش

  .باالنقراض

  .بشان حظر إجراء أیة تغییرات في البیئة ألغراض عسكریة 1977اتفاقیة * 

  

  .بشان حفظ األحیاء البریة والبیئات الطبیعیة 1979اتفاقیة * 

ة  1972البحار اتفاقیة األمم المتحدة لقانون *  ة البیئ وھذه االتفاقیة قد خصت موضوع حمای

البحریة بجزء مستقل وقد نصت االتفاقیة على إلزام الدول بوجوب اتخاذ تدابیر مالئمة لمنع 

  .البیئة البحریة من خالل إتباع أفضل الوسائل الممكنة

  .بشان حمایة طبقة األوزون 1985اتفاقیة فیینا * 

  .بشان المساعدة المتبادلة في حالة وقوع حادث نووي 1986مبرمة عام االتفاقیة الدولیة ال* 

  :االتفاقیات الدولیة المبرمة على المستوى اإلقلیمي  -6-2



  باإلنسانالبیئة وعالقتھا :......................................................الفصل الثاني

 61

  .1976اتفاقیة برشلونة بشان حمایة البحر األبیض المتوسط من التلوث عام* 

  . 1968االتفاقیة اإلفریقیة لحفظ الموارد الطبیعیة سنة * 

  .بشان حفظ األحیاء البریة والسواحل الطبیعیة األوربیة 1979وربیة االتفاقیة األ* 

ة عام *  وث والمبرم ة من التل اتفاقیة الكویت اإلقلیمیة للتعاون في مجال حمایة البیئة البحری

19781.  

د ي  وق ارزة والت ة الب ة البیئ ة بحمای ة المتعلق ق الدولی ات والمواثی یاق اإلعالن ي س درت ف ص

ذ ي ھ ا ف ار إلیھ وصیش ؤتمرا الخص ي  ؛ كم د ف ة المنعق ن البیئ دة ع م المتح تكھولم األم اس
ي  وید ف امبالس ر1972 ع ث یعتب ید أ ؛ حی رز تجس امب دول إلھتم ألة ال ة بمس ة و ,البیئ نقط

  .البیئة في مقدمة قضایا اإلنسان المعاصرمسألة األساسیة لوضع  االنطالق

ذا انعقد وقد ات ھ رة وھیئ ي دول كثی ؤتمر بحضور ممثل ة الم تم بشؤون البیئ ات تھ , ومنظم

ة, صدر إعالن استكھولم للبیئة ھوفي ختام أعمال ة , وھو إعالن بالغ األھمی ة نوعی یشكل نقل

  .البیئة ولفت االھتمام العالمي إلیھا مسألةعن طریق إبراز 

  أن لإلنسان حقا أساسیا في الحریة :"وكان المبدأ األساسي الذي جاء في اإلعالن ھو التالي 

  

  

  

  2"حیاة كریمة ومرفھةلالمساواة وظروف الحیاة الالئقة في بیئة ذات نوعیة تتیح العیش و

 1992بالبرازیل سنة  جانیروریودیاعتبار مؤتمر قمة األرض الذي انعقد بمدینة  إلى جانب

ة 161اشترك في ھذا المؤتمر  ,ثاني مؤتمر للبیئة والتنمیة ر من , دول ة أكث د حضر القم وق

ة یس دول ة رئ ر , مائ ات غی میة والھیئ ة الرس االت الدولی ن  الوك ى اآلالف م افة إل باإلض

  .جل الدفاع عن البیئة وحمایتھاأالرسمیة التي تواجدت من 

  :ومن بین أھم القضایا التي اھتم بھا ھذا المؤتمر مایلي 

ى , ارتفاع درجة حرارة األرض ة إل دول الصناعیة المتقدم ة من ال ا المتقدم ل التكنولوجی نق

ات ,تلوث المحیطات ,ول الفقیرةالد ة الغاب وث, حمای ات  ,الحد من التل ى الحیوان اظ عل الحف

                                 
  . 63- 61 ص ص, مرجع سابق ,خالد شوكات- 1
, الندوة التربویة المركزیة لشبیبة الثورة, تعمیق الوعي البیئي والسكاني لدى الشباب, صندوق االمم المتحدة للسكان  - 2

  .205ص , 1994 -1991, البیئي والسكاني لدى الشباب تعمیق االتجاه التربوي والوعي
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راض ن االنق ادرة م لیمة ,الن حیة الس ة الص ة البیئی حر, التنمی كلة التص ار , مش كلة االنفج مش

أتي , ارتباط البیئة باألمن والسالم ,السكاني ا السالم ت ي یواجھھ ث أصبحت المخاطر الت حی

  .1قة بالبیئة أكثر منھا بسبب التھدیدات العسكریةمن أسباب متعل

  :التطور التشریعي لقانون حمایة البیئة في الجزائر -6-3

  :تطور قانون حمایة البیئة أثناء الفترة االستعماریة -6-3-1
یرھا  ان مص ذلك ك تعماریة وب ة االس وانین واألنظم ر الق ى الجزائ داولت عل د ت لق

ذه الحقبة كانت ھناك العدید من القواعد والقوانین العالمیة وفي ھ ,كمصیر أیة دولة مستعمرة

ر , التي تنص على حمایة البیئة ن أللكن المستعمر الفرنسي كان یرفض تجسیدھا في الجزائ

ي تسخر  أدىفقد , مع مصالحھ في نظره یتنافىذلك  ة الت طمعھ في الثروات والموارد البیئی

ات( الوسائلاستنزافھا بشتى الطرق و إلىبھا الجزائر  ات , األشجارقطع , حرق الغاب عملی

  ...).الحفر الھمجیة
رة  ر خالل الفت ي الجزائ مما تقدم یمكن القول بأن جملة القوانین التي طبقتھا فرنسا ف

  .االستعماریة لعبت الدور الكبیر في استنزاف الموارد البیئیة وتقلیصھا

  

  

  :تطور قانون حمایة البیئة بعد االستقالل -6-3-2
ھ المستعمر بإعادةھملت الجزائر إلى حد بعید الجانب البیئي النشغالھا أ ا خلف , بناء م

ة ة بالبیئ ذت العنای زمن أخ رور ال ن بم دة , لك دور ع الل ص ن خ ة م ذه العنای رت ھ وظھ

ـا  تجسدو, المحافظة على البیئة إلىتشریعات تدعو  ا مـ ة منھ ي شكل مراسیم تنظیمی ك ف ذل

  .كما تم إنشاء لجنة المیاه ھا ما یتعلق بالحمایة الساحلیة للمدن،یتعلق بحمایة السواحل ومن
ة وصالحیاتھا یم الجماعات اإلقلیمی ق بتنظ د صدر أول تشریع یتعل انون  ,وق وھو ق

إال أنھ لم یبین صراحة الحمایة القانونیة للبیئة واكتفى فقط بتبیان  1967البلدیة الصادر سنة 

امصالحیات رئیس المجلس الشعبي البلد انون , ي باعتباره یسعى إلى حمایة النظام الع ا ق أم

فإنھ یمكن القول بشأنھ أنھ تضمن شیئا عن حمایة البیئة وھذا من  1969الوالیة الصادر سنة 

  .خالل نصھ على التزام السلطات العمومیة، بالتدخل لمكافحة األمراض المعدیة والوبائیة
                                 

 . 328- 327 ص ص ,سحر فتحي مبروك, عصام توفیق قمر- 1
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د  ام اوق د اھتم ریعیة تجس وادر تش ر ب دأت تظھ ةب ة البیئ ة بحمای ع  لدول ي مطل ف

بعینات، دم  الس اریة تق ة استش ة كھیئ وطني للبیئ س ال اء المجل ررا بإنش ده مب ا نج ذا م وھ

  .اقتراحاتھا في مجال حمایة البیئة
نة  ي س ادئ ا 1983وف من المب ذي تض ة ال ة البیئ انون حمای در ق ف ص ة لمختل لعام

ة ،جوانب حمایة البیئة انون نھضة قانونی ذا الق ة من  ویعد ھ ة والطبیع ة البیئ ي سبیل حمای ف

جمیع أشكال االستنـزاف وقد فتح ذات القانون كذلك المجال واسعا لالھتمام بالبیئة، مما أدى 

إلى صدور عدة قوانین وتنظیمات أھمھا القانون المتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا، الذي عبر 

حمایة  تدابیر "بیئة تحت عنوانمن خاللھ المشرع على العالقة بین حمایة الصحة وحمایة ال
  ."المحیط والبیئة

ة  ،انون المتعلق بالتھیئة العمرانیةالق 1987كما صدر سنة  ي اتجاه الدول وھذا ما یعن

  .والموارد البیئیة والطبیعیة االقتصادیةإلى انتھاج سیاسة التوزیع المحكم واألمثل لألنشطة 
  
  

و ،وإلى جانب ما سبق ذكره انونجد أن المشرع لم ی ي الق ة ف ة البیئ ن رد مسألة حمای

دى اھتما ،العادي والقوانین الفرعیة فحسب ل تع ي دستور مب  1989ھ وخصھا بالدراسة ف

ةحینما كرس الحمایة القانونیة  ا للبیئ ة تجب حمایتھ ا مصلحة عام را إیاھ ا أضاف  ,معتب كم

ة ھ من األمراض المعدی واطن ووقایت اء بصحة الم ك من خال ؛ضرورة االعتن زام وذل ل إل

  .الدولة بالتكفل بھذا المجال

ادة  وفي بدایة التسعینات صدر قانونا البلدیة والوالیة، انون  58حیث نصت الم من ق

ة  ة االقتصادیة واالجتماعی ال التنمی الوالیة على اختصاص المجلس الشعبي الوالئي في أعم

  .وحمایة البیئة وترقیتھا ،، وكذا تھیئة اإلقلیم الوالئيیةوالثقاف
أنھ ملزم كذلك بالسھر على أعمال الوقایة الصحیة واتخاذ اإلجراءات  78وأضافت المادة 

من جھتھا على  66كما أكدت المادة  ،ھیاكل مرتبطة بمراقبة وحفظ الصحةإلنشاء  المشجعة

  .ضرورة المبادرة بحمایة األراضي الفالحیة

نجد أنھ تضمن عدة أحكام  منھ 107رجوع إلى نص المادة الفب ،وفیما یخص قانون البلدیة

  .تنصب مجملھا حول حمایة البیئة منھا ضرورة اتخاذ التدابیر الالزمة لمكافحة األوبئة
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صدر قانون  ،بیئةوقصدا من المشرع إلحداث الموازنة بین قواعد العمران وقواعد حمایة ال

 السكن، التھیئة والتعمیر الذي یھدف إلى إحداث التوازن في تسییر األراضي بین وظیفة

  .ظة على البیئة واألوساط الطبیعیةالفالحة  الصناعة والمحاف

ورغبة منھ في إفراد حمایة خاصة بالموارد المائیة خصھا المشرع بالتنظیم في األمر رقم  

، القطاع الصناعي محكمة من أجل تلبیة متطلبات الري، وھذا بغرض وضع سیاسة 96/13

  .واحتیاجات األفراد

وضوح تأثر المشرع الجزائري بموضوع البیئة واإلشكاالت التي یطرحھا ویتجلى لنا ب   

المتضمن حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة  03/10من خالل صدور القانون رقم 

والذي یمكن القول بشأنھ أنھ جاء ثمرة مشاركة الدولة الجزائریة في عدة محافل دولیة 

وكذا مصادقة  االنحیازوقمة الجزائر لدول عدم  ,ستوكھولمتخص ھذا الموضوع منھا ندوة 

   اتفاقیةالتي تصب في نفس اإلطار وأھمھا  االتفاقیاتالجزائر على العدید من 

  

المنعقدة بالبرازیل التي تعتبر نقطة التحول الكبرى في السیاسة البیئیة  ریودي جانیرو

  ة البیئیة التي جاء الدولیة بصفة عامة والجزائریة بصفة خاصة، وخیر دلیل على النھض

على مجموعة من المبادئ واألھداف التي تجسد حمایة  بھا القانون السالف الذكر، تضمنھ

  .أفضل للبیئة، بما یتناسب ومتطلبات التنمیة المستدامة ومبادئھا

، إضافة إلى ما سبق نجد أنھ وفي كل سنة مالیة یصدر قانون یتضمن بنودا تتعلق بالبیئة    

لى شيء فإنما یدل على حرص المشرع على مواكبة متطلبات العصرنة بما وھذا إن دل ع

بیئیة متعددة، وفي المقابل على متابعتھ عن كثب لمختلف الحلول  تفرزه من مشاكل

المقترحة لھا سواء على المستوى الدولي بمناسبة المؤتمرات المنعقدة في ھذا الخصوص أو 

  .1ة بالبیئةمن خالل الندوات الدراسیة الوطنیة الخاص

للبیئة قوانین كقانون االعتماد المتبادل و قانون ثبات  نستنتج في نھایة ھذا الفصل بأن     

البیئة عدة تصنیفات أشھرھا وقد عرفت  ,وقانون محدودیة الموارد البیئیة, النظم البیئیة

ذا البیئة وك, التصنیف األول الذي قسم البیئة إلى قسمین ممیزین أال وھما البیئة الطبیعیة

                                 
مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا , النظام القانوني لحمایة البیئة في ظل التشریع الجزائري, بن قري سفیان  - 1

  .23-19ص  -ص ,غیر منشورة ,2005- 2004, الجزائر, للقضاء



  باإلنسانالبیئة وعالقتھا :......................................................الفصل الثاني

 65

وقد عرفنا في ھذا الفصل أیضا بأن العالقة بین اإلنسان والبیئة عرفت تطورا وقد , البشریة

بغیة تفسیر  وقد ظھرت نظریات  في علم اجتماع البیئة, جاء ھذا التطور عبر عدة مراحل

ت على التي أكد كالنظریة الحتمیة البیئیةي یعیش فیھا؛ العالقة التي تربط اإلنسان بالبیئة الت

التي أبرزت بأن اإلنسان  اإلمكانیة بعدھا النظریة ,أن البیئة ھي المؤثر الوحید في اإلنسان

فقد كانت أقرب  التفاعلیة ةأما النظری, أن یفعل في البیئة ما یشاء فبیده زمام األمور بإمكانھ

 .بیئةالنظریات إلى الواقعیة والموضوعیة حیث أكدت على عالقة التفاعل بین اإلنسان وال

 وعلى, وختمنا ھذا الفصل بأبرز المشكالت التي تعاني منھا البیئة على المستوى العالمي

   .المحلي المستوى

 

 


