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 شكر و تقدير

 

و أنا أضع اللمسات األخيرة لهذا البحث ال يسعني إال أن أتقدم    

بالشكر و الثناء الجزيل لألستاذ المشرف الدكتور : الطاهر إبراهيمي 

بالبحث فكانت نصائحه و توجيهاته نبراسا  الذي ساعدني أثناء القيام

يذلل لي الصعوبات حتى إنجاز هذا البحث على يضيء لي الطريق و 

الفاضل وأدامك  أستاذيالوجه األكمل ، فألف شكر و تحية مني لك 

 هللا ناصحا و مرشدا و قدوة لنا جميعا .

ى كل من قدم لي يد العون و لوجه بخالص الشكر إتكما أ   

أهل المساعدة إلنجاز هذا البحث حتى إخراجه بالصورة النهائية ، من 

 زمالء و أصدقاء وأساتذة أفاضل .و 

 .و التقدير   االمتنانلكم مني جميعا عظيم                

 

  : محمود األبرش الطالب             
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 باللغة الوطنية الملخص

 

ينطلقققإل كالقققساس كللالققق  نلأنكلقققئ  قققد تد كنتيصقققئ للقققيأ ل قققأيا   ققق تئ  لققق    يققق         
كل  أة وتا   قد كنرقنونو ورق  كالقلنكلي يا  كن نالقتئ نق نج  قد ت قس  وك يقئ كنلقأىون 

كن ان يققئ كن لزكيققأ نلورقق  كنتيصقق   ققد اققسس كنليققاة ليالققئ تيصيققئ  سي ققئ لل القق  وك ىل ا ققا  
فقق    ققاس كنتيصققئ ووققأ ل  ققون الققساس ىقق ك كنت ققب  ققوس كنليالققئ كنتيصيققئ فقق  كن زكصققن فقق   ققس 

 ك ل اىا  كنتيصيئ كن ان يئ ف  لؤكس  وىنو  فاأه:

ىقققس ىنقققاج لوكفقققإل تقققيد كنليالقققئ كنتيصيقققئ فققق  كن زكصقققن و قققا ىقققو    قققوس تقققو نقققأ  ىيصقققئ كل ققق   -
 كن ل أة؟.

كولرققاىا  ورققوب كنت ققب ولققانر كن نا ققن فقق   ف ققسكثنققا  لققنة الققل ل  ىقق ه كنأنكلققئ  لقق  
للللققليا.  ا ل ققأ كنتا ققب فقق  أنكلققلو  لقق  كن ققنين ل ليققس كن رقق ود  نلقق ا و  قق   ورققوب 
كنت ققب  ققد اققسس ل ليققس كنسقق  كنياصققس  ققد كنوثققاصإل كن ل ل ققئ ت ورققوب كنت ققب  وو ققر كنورقق  

رققققيج تو ققققو كنلققققتو كنتيصقققق  فقققق  كن زكصققققن  س ققققا ك ل ققققأ تيرققققا  لقققق  كن ققققنين كن  ققققاند تثنققققا  لو 
 وك السر تيد كنليالئ كنتيصيئ ف  كن زكصن وك ل اىا  كنتيصيئ كن ان يئ.

ال   كنأنكلئ ان  تد كنليالئ كنتيصيقئ فق  كن زكصقن للوكفقإل  ق  تىق  ك ل اىقا  كنتيصيقئ        
د  د اسس   اأوئ كن زكصن  ل   س ك لفاويا  كن ان يئ  ا  كنو نغ  كنس  كنياصقس  ق كن ان يئ

كن وكنيد وكنللني ا  كنتيصيئ  وكن  يوأك  كنل  لت نيا كنأونئ  د اقسس كنليالقئ كن نلي قئ كنلق  
وط   لوطا ستينك ف    ايئ كنتيصئ لت   ىناج تو و نل  قون فق  كن  قاس كنتيصق  ل ثقس ليأيقأك 

 نلتيصئ.  
 



 الملخص باللغة األجنبية
 

Abstract: 

The main problematic of this study starts with the fact that Environment 

Witnesses hard  challenges in many respects. Thus,  it has become necessary to 

develop appropriate strategies to confront the growing deterioration of the 

environmental situation through  a wise Environmental policy that  is 

compatible with  the universal concerns  in the field of Environment. Therefore,  

the problematic of this research  had focused on  the Algerian Environmental 

policy under the global Environmental trends through a major question: 

- Is there a harmony between the  Environmental policy in Algeria and 

what is impleneted by the United Nations in this field? 

The study was covered in twelev chaprters  .  dictated by the specificity of 

the subject and the sequence of its elements. 

The researcher  adopted  the  Content analysis approach that was practical 

to the study  through  the analysis of a  large number of   documents dealing 

with the subject  of our  research, and the description of the Environmental 

situation in Algeria. Besides, the  comparative approach during the explanation 

of  the similarities and differences between the Environmental policy in Algeria 

and the  global Environmental trends. The  study  necessitated,. 

The study concluded that the Environmental policy in Algeria is  

compatible with the most important global environmental trends through the 

ratification of Algeria on  the global conventions. However, despite the 

important number of laws and environmental legislations and the efforts made 

by the State and  the adopted  policy which has made great strides in the 

protection of Eenvironment, there still  remain some  shortcomings in the 

Environmental field  that represent a threat to Environment. 
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 مقدمة:

مشػػل ؿ بيئة ػػػا  ػػػقمبم  مل مػػػل ةكمػػػل ئنػػػم ةػػػـك وػػػس  ػػػؿ هذاػػػل  بينػػػليـ مكف ب ػػػ  ذل  ك ػػػ ب مػػػل   إف   
وأغمػ  بضرػيبي بي ػس هتػلئب بيئة ػا  ػلف  ػئئال بأذ ػلف ئأونليػه  ، طلينذل ئه بي قػليةي بينممةػا

وس كبي ػػػس  لذػػػب وػػػس   ةػػػي مػػػف بضاةػػػلف  ػػػئئل وػػػس  ػػػممةي بيئة ػػػا مػػػف  ػػػ ؿ بي ذػػػل ،م ػػػةكياهاّل 
 كة ب عمى بيئة ا كبأذ لف.ك  بي  مح كمل ه ليه مف ايك  ك  بيتذلعس  كبي  لئؽ ذح

وػػػػػمكؿ بينػػػػػليـ بيتػػػػػذلعس بيم قػػػػػمـ بيػػػػػ م  طػػػػػل شػػػػػكطل   ئةػػػػػيب وػػػػػس م ػػػػػلؿ بي قػػػػػمـ بينممػػػػػس     
ك ػػل ؿ بأعػػ ـ كميب ػػق   ػػي وػػس بيئة ػػا  ػػمئل بضمػػي بيػػ م ه ػػلي ب  مػػلـ بيمذظمػػلبهكبال  تػػلمم 

مػػل ب ػػ ذاض بيػػكعس بال  مػػلعس ئقرػػلةل بيئة ػػا ئتػػكي   مةػػا هتػػئح بيئاػػف وػػس بي لمنػػلب م
بيمكطف وةال المس بيئة ا  كبيممبول عذال مف   ؿ  ش ة ب بيم  مل بيممذس بيم نػمم   ئةذمػل 

هف ه ػػئل  بضقمػػا  نػػكم وػػس   لذػػ   ئةػػي مذاػػل إيػػى  ،ذ ػػم وػػس بيػػمكؿ بيذلمةػػا كبينيئةػػا  لتػػا
ةم ػػف م اظ اػػل مػػف  ػػ ؿ  عمةاػػلم إيػػى ذ ػػل ب  ػػمئةا غةػػل  بيػػكعس ئقرػػلةل بيئة ػػا كبيػػ م ةػػةم

عكب ػ   إيػىبينمةم مف مظل ي بي مكؾ بال  ملعس بي م ةتميه بأذ لف مف غةي كعػس ةػةمم 
كةة ي   ب بي مكؾ  ػأ ةيب  ، رلي  م نمم  عمى مظل ي بياةل  بال  ملعةا كبال  تلمةا كبي قلوةا

 مئلشيب عمى  ممةي مقكملب بيذظلـ بيئة س.

كهف بي ةل ػػػا بيمذ ا ػػػا مػػػف  ئػػػؿ  ػػػ ه  ، شػػػام بيئة ػػػا  اػػػمةلب تػػػنئا وػػػس  ػػػؿ مكؿ بينػػػليـ     
بيػػمكؿ  نػػػم معلمػػػا ب ل ػػػةا وػػػس  ا ػػػةف هاػػػكبؿ بيئة ػػػا إ ب مػػػل ه ػػػ ب  بيك اػػػا بيتػػػاةاا بي ػػػس 
  نؿ بيئة ا ماؿ ب  ملـ ه ل س يمل بي مةل مف ه ػؿ بيذاػكض ئليكرػل بيئة ػس بيامػلظ عمػى 

نليمةا   كام مف ه ؿ ئمكغ   ب بيامؼ مف   ؿ بياة ػلب بيمن مػم  بيئة ا . اةف هف بي اكم بي
بي ػػس   ػػنى ك يػػمل بالمػػـ بيم اػػم  بيمك ػػؿ إيةاػػل كرػػل بي ةل ػػلب بيئة ةػػا عمػػى بيتػػنةم بينػػليمس 

 ئاػ ب بيتػمم وقػم عقػم ذػمكببك  مف   يال بالمـ بيم ام  مف ه ؿ املةا بيئة ا كبيامػلظ عمةاػل.
س مذػػلطؽ م  ممػػا مػػف بينػػليـ بي ػػس   ػػنى مػػف   ياػػل مذظمػػا بئيمػػب بينمةػػم مػػف بال مل ةػػلب وػػك 

بيامػػػلظ عمةاػػػل .وػػػب ب  لذػػػب ئنػػػض بيػػػمكؿ ال  م ػػػـق ئلال مل ةػػػلب ك  بالمػػػـ بيم اػػػم  ياملةػػػا بيئة ػػػا
وػػػػبف ئليمقلئػػػػؿ هغمػػػػ  بيػػػػمكؿ ، بيمكيةػػػػا بي ػػػػس  رػػػػل بيمنػػػػلةةي بيقلذكذةػػػػا بيالموػػػػا ياملةػػػػا بيئة ػػػػا

 نمػػػؿ  ل ػػػم  مػػػف ه ػػػؿ بيذاػػػكض ك  اػػػ ه بال مل ةػػػلببيمشػػػلي ا وػػػس  ة ػػػا بالمػػػـ بيم اػػػم   م ػػػـق ئ
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 ذػ اب  ةل ػا ك  وس  ة ا بالمـ بيم ام ك  اةف  هف بي قب ي عضك  ئليكرل بيئة س وس ئممبذال .
 ػػػم  ماػػػكي بالشػػػ لؿ بال ل ػػػس يمكرػػػكع مي ػػػ ذل وػػػس  ػػػةبؿ ، ك رػػػنال بيئة ػػػسك ئة ةػػػا   ملشػػػى م

   ك يم مملمه :  

منمػػػكؿ ئػػػه يػػػمل  ة ػػػا بالمػػػـ ك  مػػػل قك  بي قب ػػػي ػػػؿ  ذػػػلؾ  كبوػػػؽ ئػػػةف بي ةل ػػػا بيئة ةػػػا وػػػس  - 
 ؟ .  بيم ام 

 امةػم   ػـوػس بيمتػؿ بالكؿ  ،  ل ب   ه بيميب ا وس ش ؿ ئاف بش مؿ  ب ذل عشي  وتػ    
بال ػئل  ،  ك بيميب ػا   ػلةالبيةا ئم ػا مػل ب ػـ ل وةه  ػـ  امةػم بالشػ، ك بئنلم لك  مش ما بيميب ا

 امةػػػم ،  ك بياػػػمؼ مػػػف بيئاػػػفك   كرػػػةح بال مةػػػابي ػػػس مونػػػب بيئلاػػػف يمقةػػػلـ ئاػػػ ب بيئاػػػف مػػػل 
وػػػس بيمتػػػؿ  ئاػػػف .يميب ػػػلب بيمشػػػلئاا بي ػػػس  ػػػئقب  ػػػ ب بيبب ػػػـ ك  بيمػػػذاب بيمذل ػػػ ك  م لال ػػػه

اػػػلكؿ  امةػػػم ل ية ػػػاؿ وػػػس مػػػل ئنػػػم ك  بي ػػػلذس  نػػػيض بيئلاػػػف ض ػػػـ بيممػػػل ةـ بيم نمقػػػا ئليئة ػػػا
وػػس بيمتػػؿ بي ليػػف  طػػيؽ بيئلاػػف ض ػػـ بيمشػػ  ب بي ػػس  كب ػػه  ، بميبؾ مالال اػػلك  ب ػػ نمليال

 ، ئنػض بيمشػ  ب بيطئةنةػا،  ك بي غةيبب بيمذل ةػاك  بالا ئلس بيايبيم،  ك بيئة ا  لتا بي مكف
،  بيئة ػػػاك  وةػػػه اػػمم مماػػػـك بي ةل ػػػاك  وػػس بيمتػػػؿ بييبئػػػل ال ةػػقبؿ بيئلاػػػف ةػػػةطي ممػػل ةـ بيئاػػػف

  ةل ا وس بيئة ا .مل ةذ ي عف ب ي بي،  ك  ي ة  بيمماـكك 

بيكرػػل بيئة ػػس وػػس بي قب ػػي ئ  ئػػل  ػػلية س يمكرػػل بيئة ػػس  وػػس بيمتػػؿ بي ػػلمس بيمنذػػكف ئػػػ:   
وػس  ـ بي غةيبب بي س ام ب .ه مئيقب  ، ميذ س بيى بيك ب بياليسمل  ئؿ بال  نملي بي  مف و ي 
ا عمػى  نمػؽ بيئلاػف ب  ػي وػس بيمكرػكع ية طػيؽ بيػى  طػكي بياة ػلب بيمشػيوبي ػلمس بيمتؿ 

 بب ػػـ بياة ػػل، ك بيئة ػػا وػػس بي قب ػػي م ذػػلكال وةػػه ب ػػي بي ذػػلك   وػػس بي م ةػػؿ بالمبيم  عمػػى بيئة ػػا
ميس بيئلاػػف بياملةػػا بيقلذكذةػػا  بي ػػلئلوػػس بيمتػػؿ بيك ػػةطا بي ػػس عممػػب عمػػى املةػػا بيئة ػػا. 

ـ ب ػـ بيميباػؿ بي ػس مػي ئاػل م  نيرػل ه ػك  يمئة ا مف   ؿ  طكي بي شػيةل بيئة ػس وػس بي قب ػي
 ه ذلكيػػ ، بيمنذػػكف ئلي ةل ػػا بيئة ةػػا وػػس بي قب ػػي بي ػػلمفوػػس بيمتػػؿ  بي امةػػؿ.ك  بيقػػكبذةف ئليشػػي 

بي امةػؿ ض ػـ بي ةل ػلب بيئة ةػا بيمذ ا ػا ك  بيذقػمك  ئل  ملـ ئػلي  اةػف  نػيض ئليميب ػا بيئلاف 
 وس بي قب ي وس  مةل بيمةلمةف.

ة ػػػا بالمػػػـ مػػػف  ػػػ ؿ  نيرػػػه يا، يئنػػػم بينػػػليمس يمئة ػػػاب ف ئػػػػ :ك نذػػػمبيمتػػػؿ بي ل ػػػل بيوػػػس    
مئػػيقب مكي ب ػػـ ك  بتػػمل ه ػػـ بال مل ةػػلب بيئة ةػػا ، ك تتػػا ياملةػػا بيئة ػػاب اق اػػل بيم ك  بيم اػػم 
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مػػػف   طػػػيؽ بيئلاػػػف  بينلشػػػي . وػػػس بيمتػػػؿبيػػػمولع عذاػػػلك  وػػػس املةػػػا بيئة ػػػا بياي ػػػلب بيئة ػػػا 
يكي  بطػليب  لذكذةػل عليمةػل.  شيةل بيئة س بينليمس ذظيب ضف بياملةا بيمكيةا يمئة ا   طم  ئليريم
بي ةل ػػػا ك  وقػػػم  تػػػص أاػػػمبف بيمقليذػػػا ئػػػةف بي ةل ػػػا بيئة ةػػػا وػػػس بي قب ػػػي بياػػػلمم عشػػػيبـ 

مئػػػيقب بي نػػػلكف  ، بيئة ةػػػا بينليمةػػػا مػػػف  ػػػ ؿ مك ػػػؼ بي قب ػػػي مػػػف بال مل ةػػػلب بيئة ةػػػا بينليمةػػػا
قب ػػي مػػل بيي لذػػلب مػػمل  ملعػػؿ بي ةل ػػا بيئة ةػػا وػػس بي ،  ك بيػػمكيس بي قب ػػيم وػػس م ػػلؿ بيئة ػػا

متػػػؿ  ػػػلص ئاػػػل ي كرػػػاةال مػػػل  ل مػػػا بشػػػ ممب عمػػػى ئذ ػػػل ب بيئاػػػف  بمػػػيم  ػػػم ك  بيئة ػػػا .
  كتةلب بيئاف.

 ، بيامػكبب مامػل  ػنى تػلائه يم لمػؿبف  ن يةػه ك  بف بيئاف عمػى ب  اػلم بيئلاػف ال ة ػؿ    
بيم ل ػػ    ذكةاػػل ض ػػـ ،  ك ذأمػػؿ هف ة ػػكف  ػػ ب بيئاػػف م ػػل ما طةئػػا وػػس عمػػـ ب  مػػلع بيئة ػػا

مػػف ه ػػؿ  ،  نػػب وةاػػلك   ذئةاػػل ض ػػـ بيامػػكبب بي ػػس، ك بي ػػس اقق اػػل بي ةل ػػا بيئة ةػػا وػػس بي قب ػػي
   بي م ةؽ بينممس.ك  افئلط ال ئليابك   تكةئال

 

 : مامكم بالئيش  بيطلي                                                        

        12/00/2012وس :  بيطةئلب        
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  اشكالية الدراسة :-1-
يستفيد منيا بقدر حاجتو  ،ؼ السنيف عالقة حميميةآال ظمت ف عالقة االنساف بالبيئةإ      

ونتج عف  ،وتطور صناعتو ،لكف ىذه العالقة تغيرت مع كثرة عدده ،دوف الحاؽ الضرر بيا
  ر التصنيع وتنامت ظاىرة التموث مع انتشا ،ذلؾ استنزاؼ لمثروات والموارد الطبيعية

برزت ما و ، وىكذا انتشػػػرت االمػػػػػػػػراض واألوبئػػػة تطور السالح ووفرتو ب معوتعززت الحرو 
يعرؼ بالمشكالت البيئية، واصبحت البيئة والمشكالت البيئية موضع اىتماـ دوؿ العالـ 

االكاديمية والعمماء والمنظمات االقميميػػػػػػػػػػػة والمؤسسات التعميمػػػػػػية و  ،المنظمػػات الدولػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو 
  في جميع التخصصات العممية .  

وأف السياسة المنتيجة مف قبؿ ىذه الدوؿ  ،تشيد البيئة تحديات صعبة في كؿ دوؿ العالـ    
تعد دعامة اساسية في تحسيف أحواؿ البيئة إذا ما أخذت  الوجية الصحيحة التي تجعؿ 

يوض بالوضع البيئي والحفاظ عمى البيئة أساسي لدى الجميع مف أجؿ الن اىتماـالبيئة محؿ 
. وحيث أف الجيود العالمية تتوحد مف أجؿ بموغ ىذا اليدؼ مف خالؿ الييئات المعتمدة لدى 

ي تسعى مف تالو االمـ المتحدة الموكؿ إلييا وضع السياسات البيئية عمى الصعيد العالمي 
. وبيذا الصدد فقد عقد ندوات خالليا االمـ المتحدة مف أجؿ حماية البيئة والحفاظ عمييا 

وابرمت العديد مف االتفاقيات في مناطؽ مختمفة مف العالـ التي تسعى مف خالليا منظمة 
فإذا كانت بعض الدوؿ ال تمتـز باالتفاقيات  االمـ المتحدة لحماية البيئة والحفاظ عمييا.

المقابؿ أغمب الدوؿ فإف ب ،الدولية التي تضع المعايير القانونية اليادفة لحماية البيئة
المشاركة في ىيئة االمـ المتحدة تمتـز بيذه االتفاقيات و تعمؿ جاىدة مف أجؿ النيوض 
بالوضع البيئي في بمدانيا . و حيث  أف الجزائر عضو في ىيئة االمـ المتحدة و تنتيج 

الذي تعرض العتداءات صارخة في الفترة ،سياسة بيئية تتماشى مع وضعيا البيئي
و مع اعتماد الدولة  ،ارية مما اثر سمبا عمى جميع اوجو البيئة بعد االستقالؿاالستعم

 ىذا الى غاية صدور القانوف  ،الجزائرية المستقمة خيار اولوية التنمية عمى حساب البيئة
حيث ، 2003جويمية  19المتعمؽ بحماية في اطار التنمية المستدامة المرخ في  03/10

فترة سياسة بيئية واضحة المعالـ مف خالؿ انشاء وزارة مكمفة انتيجت الجزائر في تمؾ ال
 مف ىذا المعنى نطرح االشكاؿ االساسي لموضوع درستنا :  ،بالبيئة
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ىؿ ىناؾ توافؽ بيف السياسة البيئية في الجزائر و ما ىو معموؿ بو لدى ىيئة االمـ - 
 المتحدة  ؟ .

 تساؤالت الدراسة : -2

 تكشؼ فحواه :  لمدراسةتساؤالت فرعية  لإلشكالية نطرح مف خالؿ السؤاؿ الرئيس    
 ما ىي مالمح السياسة البيئية في الجزائر ؟ . -
 في ما تتمثؿ االتجاىات البيئية العالمية ؟ -
 ما ىو موقؼ السياسة البيئية في الجزائر مف االتفاقيات  الدولية المتعمقة بالبيئة ؟ . - 
 اسباب إختيار الموضوع :  – 3   

و التي تبيف مف خالليا  ،البيئي الوعي نتائج دراسة مذكرة الماجستير التي  تناولت -
 تدني  مستوى الوعي البيئي  .

 اىمية موضوع الدراسة في عمـ اجتماع البيئة . -
 محاولة المساىمة بمجيود عممي يمكف مف خاللو المحافظة عمى البيئة . -
 الحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه . -
 :  أىداف الدراسة - 4

مدى و تيدؼ ىذه الدراسة الى معرفة أىـ وأنجع الوسائؿ المتبعة في السياسة  البيئة   
وحمايتيا وفؽ  ،كامؿ فيما بينيا مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا في المحافظة عمى البيئةالت

 مف خالؿ : دراسة عممية مرتبطة بمعطيات واقعية 

 لبيئية في الجزائر .معرفة أىـ المشاكؿ البيئية ذات االولوية في السياسة ا -
 محاولة الوقوؼ عمى بعض المشكالت المتعمقة بالبيئة و لـ تحض باالىتماـ الكافي . -
 التعرؼ عمى االمكانيات الي سخرتيا الدولة في سبيؿ حماية البيئة . -
 التعرؼ عمى الييئات المسؤولة عمى تنفيذ السياسة البيئية . -
 معرفة السياسة البيئية في الجزائر . -
 عمى اىـ االتجاىات البيئية العالمية  التعرؼ -
 العالمية و مدى التوافؽ معيا .  التعرؼ عمى دور الجزائر في السياسة البيئية -
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 أىمية الدراسة :  -5

تأتي أىمية ىده الدراسة مف خالؿ االوضاع التي تعيشيا البيئة  في مختمؼ  بقاع      
مف ثـ فإف البحث يكسب أىمية في و  ،حيث  التدىور طاؿ جميع مناحي الحياة ،العالـ

 :محاولتو 

 جعؿ البيئة في الجزائر موضع كشؼ مف خالؿ دراسة عممية . -
تناوؿ موضوع السياسة البيئية التي تعتبر الوجو الياـ في حشد كؿ الطاقات المناسبة  -

 مف اجؿ حماية البيئة و المحافظة عمييا .
 اصرة .االىتماـ العالمي بموضوع البيئة و مشكالتيا المع -
رغبة الباحث في أف تسيـ ىذه الدراسة في تسميط الضوء عمى اىـ القضايا ذات  -

 االولوية في السياسة البيئية في الجزائر .
ومدى  ،التعرؼ عمى السياسة البيئة في الجزائر في ظؿ االتجاىات البيئية العالمية -

 التوافؽ فيما بينيما .
 دى الوضوح و التكامؿ يف أىدافيا .التعرؼ عمى االستراتيجية البيئة مف خالؿ م -
 أىمية الموضوع في عمـ اجتماع البيئة . -

 مفاىيم الدراسة : – 7 
وفي العمـو االجتماعية بصفة خاصة  ،تكتسي المفاىيـ أىمية بالغة في العمـو بصفة عامة   

اىية . إف بناء المعرفة اإلنسانية يتوقؼ بقدر كبير عمى المفاىيـ التي نعبر بواسطتيا عمى م
فبدوف المفاىيـ تتحوؿ المعرفة إلى مجرد إحساسات   ،والعالقات التي تربط بينيا ،األشياء

وعمـ االجتماع  ،لكف ما يميز المفاىيـ التي تستخدميا العمـو ،غامضة خالية مف المعنى
حيث أف المفيـو الواحد قد يدؿ عمى أكثر مف  ،عمى الخصوص ىي مرونة االستخداـ

في تفسير ظاىرة معينة  –دوف تحديد  –لتي يمكف أف يأخذىا مفيـو ما والمعاني ا ،معنى
كثيرة . ليذا فإف عممية تحديد المفاىيـ  في البحوث االجتماعية تعتبر خطوة ضرورية تجنب 

 الباحث الكثير مف العناء الذي ينتج عف التأويؿ الخاطئ ألفكاره . 
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ال يختمؼ المعنى المغوي لمبيئة عف معناىا  -: المعنى المغوي لمبيئة -7-1-1  
فقد جاء في لساف العرب لمعالمة ابف منظور أف معنى بيئة ينحدر مف أباءه  ،االصطالحي

قاؿ : ويؤنث في صميـ  ،وبوأه فيو بمعنى ىيأه لو وأنزلو ومكف لو فيو ،منزال و بوأه إياه
و تبوأت  ،واالسـ البيئة ،أي نزلت مف الكـر في صميـ النسب وتـ في قوميا مبوؤىا ،معشرىا

. ويتضح المعنى المغوي لمبيئة أنيا المكاف أو 1وتبوأ المكاف أي حمو " ،منزال أي أنزلتو
  2"ف ظروؼػػػػػػػػػػػػػوالحياة فيو بكؿ ما فيو م ،المنػػزؿ الذي يتخذه اإلنساف أو الحيواف مقرا إلقامتو

: إف المعنى االصطالحي لمبيئة ال يختمؼ عف االصطالحي لمبيئةالمعنى  -7-1-2   
معناىا المغوي كثيرا، فعمى الرغـ مف أنو لـ يكف ىناؾ اتفاؽ بيف الباحثيف والعمماء عمى 
تحديد المعنى االصطالحي بشكؿ دقيؽ إال أف معظـ التعريفات تشير إلى المعنى نفسو. 

التعريؼ الذي صدر عف مؤتمر األمـ المتحدة  ،مف أىـ التعريفات الشاممة لمفيـو البيئةو 
رصيد الموارد "الذي يعرؼ البيئة بأنيا  ،بمدينة ستوكيولـ 1972حوؿ البيئة الذي أنعقد عاـ 

 .3"إلشباع حاجات اإلنساف وتطمعاتو ،المادية واالجتماعية المتاحة في وقت ما وفي مكاف ما

 يئة الطبيعية و البيئة البشرية . مف ىذا التعريؼ يتضح أف المقصود بالبيئة ىو الب

وليس لو دخؿ في وجود مف نبات  ،:  ىي كؿ ما يحيط باإلنساف البيئة الطبيعية -ا   
 وىي تختمؼ مف بيئة طبيعية ألخرى عمى اختالؼ التضاريس والمناخ .  ،وجماد ،وحيواف

في األفراد عاداتيـ  أي، : تتمثؿ في البيئة االجتماعية والبيئة الثقافيةالبيئة البشرية -ب   
وتتمثؿ البيئة الثقافية في كؿ ما أنتجو اإلنساف مف  ،وأنماط التنظيـ االجتماعي ،االجتماعية

منتجات مادية وغير مادية .إف التمييز بيف الموارد المادية واالجتماعية التي تتكوف منيا 

                                                           
 . 268ص  ،1997 ،لبناف –بيروت  ،1ط ،. دارالصادرلساف العربابف منظور :  1

 ،المكتب الجامعي الحديث ،دراسة في عمـ اجتماع البيئة–البيئة و المجتمع حسيف عبد الحميد أحمد رشواف :  2
  04، ص 2006،مصر

 ،2ط ،ديواف المطبوعات الجامعية ،مخاطر الحاضر و تحديثات المستقبؿ –التموث البيئي عبد القادر رزيؽ المخادمي :  3
 . 47ص ،2006 ،الجزائر

 

7-1- مفيــــــــــوم البيئـــــــــة : 
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شتى ومعقدة بيف ىاذيف لكف ىناؾ صالت  ،الطبيعيػػػػة واالجتماعية يساعد عمى الفيـ البيئػػة
والمعادف ومصادر الطاقة  ،النظاميف، فالبيئة الطبيعية تتكوف مف الماء واليواء والتربة

 -أما البيئة االجتماعية فتتكوف مف البيئة المادية التي شيػػدىا اإلنساف  ،النباتات والحيوانات
ثـ يمكف النظر إلى البيئة  ومف ،ومف النظـ االجتماعية التي أقاميا اإلنساف –البيئة المشيدة 

االجتماعية بأنيا الطريقة التي نظمت بيا المجتمعات البشرية حياتيا والتي غيرت البيئة 
 .1الطبيعية لخدمة الحاجات البشرية

وىذا التعريؼ يتسـ بالشمولية والوضوح وبيذه الصيغة سنعتمد مفيوـ البيئة خالؿ ىذه   
 الدراسة .

 مفيوم السياسة : – 7-2
يناؾ مف عرفيا بأنيا " برنامج معد لقيـ ف تعددت التعارؼ التي تناولت السياسة    

التوقعات و  ،وىي وضع صياغة و تطبيؽ التحديات و المطالب ،المستيدفة والممارسات
وبالتالي فالسياسة برنامج و ىذا  .2في ما يخص مستقبؿ عػػػػػػػػالقات الذات مع الغير" 

الراىنة و  التطبيؽ مف خالؿ الممارسة في التحديات يعني أنيا خطة عمؿ تيدؼ الى
وعميو فالسياسة ىي " اسموب أو طريقة لمتصرؼ الذي يتـ اختياره  ،التوقعات المستقبمية

أو االفراد مف بيف العديد مف البدائؿ في  ،بواسطة الحكومة أو المنظمات االجتماعية
 .3ية " ضوء ظروؼ معينة لكي ترشد القرارات الحالية والمستقبم

او طريقة تنتيجيا جية  ،إذ يصؼ السياسة بأنيا اسموب ،يتسـ ىذا التعريؼ بالمنيجية  
أو حتى االفراد مف خالؿ وضع سيناريوىات لبدائؿ   ،معينة  كالحكومة أو المنظمة

معينة يمكف استخداميا المتوقعة  . و يعرفيا جيمس اندرسوف بقولو " فالسياسة ىي 
أو لمواجية قضية ، و أداء فردي أو جماعي في التصدي لمشكمةبرنامج عمؿ ىادؼ يعقب

                                                           
العدد  ،سمسمة عالـ المعرفة ،المجمس الوطني لمثقافة و الفنوف اومشكالتيالبيئة و رشيد الحمد و محمد رشيد صباريني :  1

  . 24ص  ،1979 ،الكويت،22

 . 451ص  ،1993 ،الكويت ،1ج  ،موسوعة العمـو السياسيةمحمد محمود ربيع  و أخروف :  2

3
 .13ص  ،1987 ،القاىرة ،دار المعارؼ، نظرية االدارة العاممةاحمد رشيد :  – 
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أو يراد تمييز  ،ستوجبفي اطار م يتـ فعمو امى مأو موضوع  و ىذا التعريؼ يركز ع
 .  1لمسياسة عف القرار الذي ىو مجرد خيار بيف عدة خيارات أو بدائؿ"

ؿ خطة عمؿ المفيوـ ىي موقؼ تتخذه مجموعة معينة مف خال ااف السياسة بيذ    
و غالبا ما تتجسد في توجو الدولة الذي تتبناه  ،ىادفة لبموغ غايات محددة بوسائؿ معينة

أحزاب أو الحزب الحاكـ الذي بيده السمطة الفعمية . غير أف بقية االحزاب االخرى تبقى 
محاولة تجسيو الى المحظة التي تتاح ليا فييا الوصوؿ الى  ،تحتفظ بنيجيا السياسي

 . فتتمكف مف الوسائؿ المناسبة لتطبيؽ نيجيا السياسي ،الحكـ

 مفيوم السياسة البيئية : -7-3

" زرجي بقولوخمحاوالت تعريؼ السياسة البيئية حيث يعرفيا محمد كامؿ التعددت     
كما أف ميمة  ،والضرورية لمستقبؿ أمف وافضؿ ،فالسياسة البيئية جزء مف السياسة العامة

وانما تتعدى ذلؾ  ،نحصر فقط في معالجة االضرار البيئية القائمة أصالالسياسة البيئية ال ت
كما تسعى الى ، وتقميؿ االخطار الناجمة عنيا قدر االمكاف ،لممطالبة بتجنب المشاكؿ البيئية

ايجاد حموؿ وتطوير اجراءات الضرورية والفعالة لحماية صحة االنساف وحياتو وقيمتو مف 
رتبط بشكؿ وثيؽ بالثقافة الذي ينبغي لمسياسة البيئية أف تمعبو م كافة اشكاؿ التموث. والدور

 .2" البيئية

وبيذا فالسياسة البيئية ىي جزء مف السياسة العامة التي تنتيجيا جية معينة بغية     
وىذا يقودنا الى صياغة التعريؼ  االجرائي الذي سنعتمده  . الحفاظ عمى البيئة وحمايتيا

السياسة البيئية ىي توجو الدولة من خالل االجراءات التي تقوم بيا أو تشجع أثناء البحث وىو أف: 
 عمييا أطراف اخرى بيدف حماية البيئة و المحافظة عمييا في جميع الميادين. 

 
                                                           

دار  ،دارة السػمطةدراسػة معاصػرة فػي اسػتراتيجية ا ،النظـ السياسية الحديثة و السياسات العامػةكامؿ محمد الخزرجي :  - 1
 . 28ص  ،2004 ،عماف ،1ط  ،وي لمنشر و التوزيعالمجد
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 مفيوم االتجاىات البيئية :  -7-4

 تضحاتو البيئية عمى الصعيد العالمي إواىتمام ،مف خالؿ تناولنا لمرفؽ البيئة العالمية
 والتي تمثمت في السعي لمعالجة :  ،لدينا اىـ االتجاىات البيئية العالمية

تدىور االراضي خاصة ما تعمؽ  ،التنوع البيولوجي ،التغيرات المناخية ،تآكؿ طبقة اوزوف
بالتصحر و ازالة الغابات . و يجدر بنا اف نضع تعريفا اجرائيا لالتجاىات البيئية العالمية و 

 ذا البحث . المقصود بيا في ى

االتجاىات البيئية العالمية ىي أىم المشاكل البيئية في فترة زمنية من التاريخ التي تمثل انشغاال     
 ،التغيرات المناخية ،في تآكؿ طبقة االوزوف . و تمثمت في ىذا البحث بيئيا عالميا تتبناه االمم المتحدة 

 تصحر و ازالة الغابات .تدىور االراضي خاصة ما تعمؽ بال ،التنوع البيولوجي

 حدود الدراسة : -6

تتضمف مجاالت الدراسة الحدود التي تمت فييا الدراسة و تنحصر حدود ىذه الدراسة في ما 
 يمي : 

يرتكز موضوع الدراسة عمى السياسة البيئية في الجزائر مف  الحدود الموضوعية : -6-1
و مقارنة ذلؾ  ،السياسة العامة لمدولةو البرامج المسطرة ضمف  ،خالؿ التشريعات و القوانيف

و الذي يتجسد في برامج االمـ المتحدة  ،بما ىو سائد عمى المستوى العالمي في مجاؿ البيئة
 لمبيئة .

تناولت ىذه الدراسة السياسة البيئية في الجزائر في مجاليا الحدود المكانية :    -6-2
  المعطيات البيئية العالمية .أخذيف بعيف االعتبار  ،الجغرافي ضمف حدود الدولة

طبيعة الدراسة تحتـ عمى الباحث عدـ التقيد بفترة زمنية محددة لذا الحدود الزمنية :  -6-3
سيقـو الباحث باإلطالع عمى معظـ ما كتب في الموضوع مف كتب ومصادر قديمة ما 

يذه وما يصدر مف قوانيف اثناء اعداد الباحث ل ،صدر مف لوائح و تشريعات وانظمة
 الدراسة.
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 منيج الدراسة :  -7

وىذا راجع الى اف  ،اف طبيعة الظواىر االجتماعية تتطمب احيانا اكثر مف منيج لمعالجتيا  
مما يزيد في صعوبة  ،الظواىر االجتماعية دائمة التغير والتبدؿ مف حيث الزماف والمكاف

تمده في دراستو ال يقوـ عمى وليذا فاف اختيار الباحث لممنيج الذي سيع ،التحكـ في دراستيا
حيث لكؿ منيج  ،الصدفة أو االختيار العشوائي . تختمؼ المناىج باختالؼ مواضيع الدراسة

وفي الكشؼ عف الظاىرة  ،وخصائص يستخدميا كؿ باحث في ميداف اختصاصو ،وظيفة
 محؿ الدراسة. 

حث مف تفكيؾ و تركيب مف القواعد العممية والمنطقية بيا يتمكف البا المنيج ىو مجموعة"   
وتعرض التصورات المجسدة ليا في السموؾ  ،وبو تنسج االفكار ،وربط المعمومات بموضوعو

وبيذا فاف" منيج البحث العممي ىو البرنامج الذي يحدد لنا السبيؿ لموصوؿ  .  1و الفعؿ "
 .   2أو الطريؽ المؤدي الى الكشؼ عف الحقيقة في العمـو " ،الى الحقيقة

ر دراسة السياسة البيئية في الجزائر في ظؿ االتجاىات البيئية العالمية دراسة نظرية تعتب  
و حيث أف السياسة البيئية تشمؿ كؿ  ،تعتمد اساسا في مادتيا البحثية عمى تحميؿ الوثائؽ

 القطاعات  عمى امتداد البيئة في كؿ المجاالت مما يقتضي اتباع المنيج تحميؿ المضموف
منيج المقارف لمنظر في مدى التوافؽ بيف السياسة البيئية في الجزائر واالستعانة بال

 االتجاىات البيئية العالمية   . و 

                                                           

 . 6، ص ،جامعة الفاتح، طرابمس  دار ابف كثير ، قواعد المنيج و طرؽ البحث العمميعقيؿ حسيف عقيؿ :  – 1

دار التوحيػػد لمنشػػر و التوزيػػع، الريػػاض،  مػػنيج البحػػث العممػػي و كتابػػة الرسػػائؿ العمميػػة،بػػف عبػػد القػػادر :  عبػػد العزيػػزموفػػؽ بػػف  – 2
 . 15، ص 1428

 
 



 م األول                                                 تحديد مشكهة انبحثانفص
 

 
03 

يعتبر منيج تحميؿ المضموف االنسب لمثؿ ىذه الدراسة حيث " يعتمد تحميؿ المضموف    
وفي البعض االخر  ،عمى المعمومات الجاىزة كالوثائؽ والمطبوعات والخطب واالحاديث

 .1وز ذلؾ لدراسة الشخصية التي تمكنو مف ربط الظاىر بالباطف "يتجا

يعتمد منيج تحميؿ المضموف عمى وحدات " حيث حاوؿ العمماء تحديد وحدات تحميؿ    
استقر راي العمماء عمى خمس وحدات المضموف وبعد التطورات التي شيدىا ىذا المنيج 

وحدة مقياس الزمف  ،وحدة المفردة ،وحدة الشخصية ،وحدة الموضوع ،ىي : وحدة الكممةو 
المساحة. عميو فانو في اثناء دراستنا سنختار وحدة الموضوع والتي " يقصد بيا الوقوؼ و 

ويعتبر الموضوع أىـ وحدات تحميؿ  ،عمى العبارات واالفكار الخاصة بمسألة معينة
  . 2المضموف عند دراسة االثار الناجمة عف اتصاؿ وتكويف االتجاىات"

والذي يعتمد اساسا عمى  ،مف حيث فئات التحميؿ فسنعتمد عمى فئة الموضوع كذلؾ اما  
يشمؿ و محتوي المادة االتصالية وما تشتمؿ عيو مف افكار وكممات ومعاف وقضايا ومواقؼ 

دينية رياضية  ،عسكرية ،اقتصادية ،ىذا  " مثؿ تقسيـ الموضوعات الى موضوعات سياسية
 ،و تقسيـ الموضوعات السياسية الى موضوعات فرعية معاىداتأ ،...، الى اخره ،اجتماعية

منظمات دولية الى اخره. وفي ىذه الحالة قد تعتبر الفئات ىي نفسيا  ،قرارات سياسية
 . 3التي يتـ عمييا العدد والقياس مف خالؿ التكرار أو تقدير القيمة "وحدات التحميؿ 

القوانيف و التقارير و الكتابات التي مف خالؿ دراستنا ليذه االطروحة سنتطرؽ ليـ    
الى جانب اىـ االتفاقيات  ،صدرت بالجزائر وكانت موجية لمسياسة العامة لمبيئة في الجزائر

مف اجؿ تحديد أىـ االتجاىات البيئية  ،والتقارير  التي صدرت عف القمـ والمؤتمرات العالمية
 GEFداء العاـ لمرفؽ البيئة العاليوكذلؾ مف خالؿ  الدراسة الثانية لمستوى اال ،العالمية
    .الذي حدد أىـ االتجاىات البيئية العالمي   2002لسنة 

اف استخداـ المنيج المقارف فتقتضيو معالجة الموضوع التي تتعمؽ بالسياسة البيئية في   
او التعارض والتضاد بينيا وبيف السياسة البيئية  ،ومقارنتو بمدى التوافؽ واالنسجاـ ،الجزائر

                                                           
1
 .  339ص ،  مرجع سابؽيؿ : قعقيؿ حسف ع – 

 . 57، ص 2012، القاىرة، 1ط  ، دار الفجر لمنشر و التوزيع،اسس المناىج االجتماعيةبالقاسـ سالطنية، حساف الجيالني :  - 2

 . 60نفس المرجع، ص  3
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العالمية خالؿ االتجاىات البيئية العالمية التي تتجسد في أىـ المشكالت البيئية عمى 
 المستوى العالمي كما حددتيا ىيئة االمـ المتحدة المعنية بشؤوف البيئة.

 الدراسات السابقة المشابية :  -8

أو عرضيا عرضا  ،ت السابقة المرتبطة بموضوع بحثواف اطالع الباحث عمى الدراسا  
يساعد في تكويف فكرة اجمالية عمى ما وصمت البحوث في ىذا المجاؿ ألف مف شأنو  ،وجيزا

أو ضآلة  ،أف يمكف الباحث مف تفيـ بعض األسباب التي أدت الى تضارب اآلراء
كما يعينو عمى تحديد  ،ووعدـ تكرار الجيود المبذولة في ،المعمومات الثابتة حوؿ الموضوع
 . 1المصطمحات والمفاىيـ العممية

وكوف  ،يعد عمـ اجتماع البيئة مف التخصصات الحديثة في عمـ االجتماع في الجزائر    
فالمشكالت المستيدفة بالدراسة والتحميؿ ىي  ،الدراسة استكشافية في شكميا العاـ ىذه 

وليذا استعاف الباحث بدراسات  - حسب عمـ الباحث –االولى مف نوعيا في الجزائر 
مف خالؿ االطالع عمى  ،مشابية في تخصصات مختمفة في االقتصاد والسياسة والقانوف

في و وموضع االستفادة منيا.  ،ؿ اليياػػالمتوص والنتائج  ،االطار المفاىيمي والمنيجي لمدراسة
 مف بعض جوانبيا : بعض الدراسات المشابية التي تـ االطالع عمييا واالستفادة  يما يم

 الدراسة االولى : اطروحة دكتوراه .

 عنواف الدراسة : اثر تموث البيئة في التنمية االقتصادية في الجزائر*.

 صاحب الدراسة : سالمي رشيد .

االمر  ،تمثؿ االشكاؿ الرئيسي لمدراسة في عالقة موقع اقتصاد البيئة بالتنمية االقتصادية
لكنيـ بالمقابؿ لـ ،كاف الجزائر مف التنمية والشغؿ وزيادة الدخؿالذي يتصدر اولويات ىمـو س

 وعميو يمكف طرح  ،ينظروا الى التيديدات البيئية الناتجة عف ىذه التنمية

                                                           
 . 269، ص 1993، مطبعة دحمب، الجزائر، التفكير العممي و المنيجيةحسف ممحـ :  1
، اطروحػػة دكتػػوراه فػػي العمػػـو االقتصػػادية، فػػرع التسػػيير، جامعػػة : اثػػر تمػػوث البيئػػة فػػي التنميػػة االقتصػػادية فػػي الجزائػػر سػػالمي رشػػيد*

   . 2006الجزائر، 
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 التساؤالت التالي : 

 ما ىي مشكمة التموث البيئي ؟ -
 ما ىي اثارىا عمى التنمية االقتصادية و االجتماعية ؟  -
 ؟ كيؼ يمكف معالجتيا مستقبال  -

مف حيث المنيج اعتمد الباحث اثناء دراستو ليذا الموضوع عمى المزاوجة بيف المنيج 
 التحميمي و المنيج الوصفي . و قد توصمت الدراسة الى النتائج التالية : 

 ىناؾ ارتباط بيف النشاط االقتصادي واالجتماعي وتموث البيئة . -
تي يجب اف تشمميا استراتجية اصدار التشريعات والقوانيف عمى االطر والمقومات ال -

 التنمية المتواصمة باعتبارىا البديؿ االكف لحماية البيئة مف ظاىرة التموث .
معالجة مشكمة النمو السكاني والبيئة كاف لو اثر في النشاط االقتصادي والزراعي و  -

 السياسي والعمراني .
 الدراسة الثانية : اطروحة دكتوراه .

 .لقانونية لحماية البيئية في الجزائرعنوف الدراسة : اآلليات ا -
 صاحب الدراسة : يحي وناس . -
تمخصت اشكالية الدراسة حوؿ وجود ترسانة مف القواعد واآلليات الوقائية والتدخمية    

المتعمقة بحماية . اال اف التدىور ال يزاؿ مستمرا كما تشير اليو التقارير الوطنية حوؿ حماية 
 التساؤالت االساسية الي دارت حميا اشكالية البحث .االمر الذي يطرح  ،البيئة
 مدى فاعمية و كفاية اآلليات الوقائية لحماية البيئة التقاء ىذا التدىور ؟  -
ما إذا كنا بحاجة الى تطبيؽ القواعد التدخمية واالصالحية لمبيئة مف تطبيؽ قواعد  -

 المدنية و الجنائية  ؟  ةالمسؤولي
لدراسة عمى المنيج التحميمي و النقدي . تناوؿ الباحث الدراسة مف حيث المنيج اعتمدت ا   

اآلليات  حيث تعرض في الباب االوؿ مف الرسػػػػالة الى مناقشة ،وعدد مف الفصوؿ ،في بابيف
بشقييا المركزي و  ،القانونية الوقائية لحماية البيئية والمتمثمة في الدور الوقائي لإلدارة البيئية

                                                           
  ،2007يحي وناس : االليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، اطروحة دكتوراه، تممساف، الجزائر . 
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وقواعد  ،طيط البيئي رفي مختمؼ صوره والتحفيز الضريبي البيئيوكذلؾ التخ ،المحمي
واالليات والدراسات الوقائية . ذىب الباحث في رسالتو  ،ومشاركة الجمعيات ،الشراكة البيئية

الى انو نظرا لعدـ امكانية اتقاء وقوع االضرار الي تصيب البيئة فقد تناوؿ في الباب الثاني 
الضرار االيكولوجية الخاصة مف خالؿ تطوير الجوانب االجرائية  اآلليات القانونية إلصالح 

 و الموضوعية لممسؤولية المدنية.

 اىـ نتائج الدراسة :   

 . اخفاؽ و فشؿ النظاـ القانوني لحماية البيئة في الجزائر  -
عدـ وجود سياسة وقائية تقـو عمى مبدأ االحتياط في توزيع النشاطات المموثة مما  -

 ارىا بصورة فوضوية .ادى الى انتش
اف الدور الوقائي التدخؿ لإلدارة البيئية في الجزائر تأثر بسبب التناوب المستمر  -

 وعدـ استقرارىا . ،لمختمؼ الوزارات عمى ميمة حماية البيئة
عمى الرغـ مف التحديث التشريعي الذي طرا عمى قواعد المسؤولية الجنائية لمواكبة  -

لبيئة إال أنو ال زالت الكثير مف العوامؿ الموضوعية الخصوصيات المتعمقة بحماية ا
وضعؼ االستيجاف االجتماعي  ،غياب الوعي البيئي ،تعيؽ فعالية ىذه القواعد منيا
 استثناءاتوالصالحيات الخارقة لمقانوف التي تمنح  ،إلغفاؿ االعتداء عمى البيئة

 لإلدارة . 
 

 الدراسة الثالثة : اطروحة دكتوراه  .

راسة : السياسة الجنائية في مواجية الجرائـ البيئية في المممكة العربية عنواف الد
 . السعودية 

 صاحب الدراسة : ناصر محمد عبد اهلل الشتري .

                                                           
 : اطروحة دكتوراه، السياسة الجنائية في مواجية الجرائـ البيئية في المممكة العربية السعوديةناصر محمد عبد اهلل الشتري ،

 . 2010الرياض، 
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تمثمت مشكمة الدراسة ي اعتبار الجرائـ البيئية مف الجرائـ المستحدثة التي اصبح ليا 
لؾ كاف مف الضروري لذ ،وتتصؼ بسرعة االنتشار واالزدياد ،ضرر عمى المجتمع

 مواجية ىذه الجرائـ بكافة الوسائؿ لمكافحتيا أو الحد منيا .

مف حيث المنيج اعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي االستقرائي التحميمي مف خالؿ 
واالنظمة والموائح  البيئية في دوؿ مجمس التعاوف  ،تناوؿ المراجع الشرعية  والقانونية

 لدراسة عمى النحو التالي :الخميجي. وقد كانت نتائج ا

تحتوي الشريعة االسالمية عمى مختؼ عناصر السياسة الجنائية المعاصرة مف  -1
 تجريـ وعقاب ووقاية لمواجية الجرائـ البيئية .

 عدـ انظمة موحدة وممزمة بيف دوؿ الخميج . -2
 ضعؼ العقوبات الجنائية عف الجرائـ البيئية في دوؿ مجمس التعاوف الخميجي. -3
 ؼ في الرقابة عمى المشروعات المنفذة .وجود ضع -4
غالبية العقوبات المتعمقة بالجرائـ البيئية في مجمس التعاوف الخميجي ىي عقوبات  -5

 وىذا غير كاؼ . ،مالية
 ىناؾ اختالؼ في العقوبات المطبقة بيف دوؿ المجمس عف الجرائـ البيئية.  -6

وىي تتفؽ  ،اية البيئةتبيف ىذه النتائج ضعؼ االطار المؤسساتي والتشريعي في حم
 ،مع دراسة يحي وناس السابقة غي عدـ فعالية القوانيف الردعية في حماية البيئة

 د لغياب الوعي البيئي دور فييا .والذي يعو 

 النظرية لمدراسة :  المقاربة – 9

ظاىرة االجتماعية دوف لمف المجحؼ القوؿ بأف ىناؾ نظرية بعينيا يمكنيا أف تفسر ا   
لكنو عمى اخالؼ النظريات االجتماعية فاف كؿ  ،النظريات االجتماعية االخرىسواىا مف 

وقد يكوف  ،واحدة منيا يمكنيا اف تفسر جزاءا أو زاوية مف مشكمة الظاىرة االجتماعية
 إلحدى النظريات االجتماعية توافؽ تفسيري أكثر مف غيرىا .

 ،بمشكمة تدىور البيئة في الجزائراف المشكمة االجتماعية موضوع الدراسة و التي تتعمؽ    
ومدى التوافؽ  ،ومدى توفيؽ السياسة البيئية المتبعة في النيوض بالوضع البيئي في الجزائر
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بيف ىذه السياسة وما ىو معموؿ بو عمى المستوى العالمي ؟. وتناسبا مع موضوع دراستنا 
 ظيفية .نعتقد أف النموذج النظري التفسيري االقرب ينطوي في النظرية الو 

 ،يمكننا تعريؼ النظرية الوظيفية بانيا " مصطمح يشير الى نظرية كبرى في عمـ االجتماع  
وعمـ النفس وعمـ االدارة   ،وعمـو االعالـ واالتصاؿ ،عمـ السياسةى كر طبقت في عموـ اخ امك

س او تدر  ،وىي تدرس الظواىر االجتماعية مف تحميؿ وظائفيا ،وغيرىا مف العموـ االنسانية
وىي تيار محافظ ال ينشد التغيير  ،المجتمع مف خالؿ تحميؿ وظائؼ االنظمة النسقية

وانما اذا كاف وال بد مف تغيير فيجب أف يكوف تغيػػػػػػػػػػػيرا جزئيا في االنظمة الفرعية  ،الراديكالي
 لكميوتؤكد الوظيفية فكرة التكامؿ داخؿ النظاـ ا ،لمنظاـ الكمي لكي ال يختؿ النظاـ الكمي

 ".1والمعايير االجتماعية واالفكار والرموز الثقافية  ،عبر عممية التنشئة االجتماعية

 :   2تنطمؽ النظرية الوظيفية مف افتراضات عامة تمثمت في افتراضيف اساسييف 

و يحدد ىذا البناء عمى انو  ،يقضي االفتراض االوؿ بأف المجتمع يشكؿ بناءا اجتماعيا – 1
و داخؿ البناء الكمي ىناؾ ابنية جزئية  ،ثابتة نسبيا مف السموؾ االجتماعي عبارة عمى انماط

 االقتصاد . ،السياسة ،الديف ،ميمة في التحميؿ الوظيفي مثؿ االسرة

اني في أف كؿ عنصر مف عناصر البناء االجتماعي يفيـ مف ثيتمثؿ االفتراض ال – 2
وىي شرط في استمرار  ،دة أو أكثروتعني  الوظيفة نتائج واح ،خالؿ وظيفتو االجتماعية

 وفي نفس الوقت األداة الرئيسية في التحميؿ الوظيفي . ،المجتمع

يذىب الوظيفيوف الى اف الطريقة التي يعمؿ بيا المجتمع و يستمر في بقائو يمكف فيميا  " 
اف جميع اجزاء النسؽ االجتماعي او عناصره ىي أما  ،مف خالؿ وظيفة النسؽ االجتماعي

لكف الغالبية العظمى مف ىذه العناصر ىي عناصر وظيفية بوصفيا  ،أو ال وظيفية ،يةوظيف
 .3"تمعب ادوارا ايجابية مف اجؿ صيانة النسؽ والمحافظة عمى توازنو 

                                                           
 . 212، ص 2010،الجزائر، 1: شركة دار االمة لمطباعة  والنشر والتوزيع،ط  اع النظريات والروادعمـ االجتمعامر مصباح :  1
 . 212المرجع نفسو، ص  - 2

3
 . 94ص ، لبناف، بيروت ،دار النيضة العربية لمطباعة و النشر ،اسس عمـ االجتماعمحمود عودة :  
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لقد شكمت افكار رواد االتجاه الوظيفي في عمـ االجتماع امثاؿ ايميؿ دوركايـ و ماكس  "  
نموذجا تفسيريا لمحياة االجتماعية . وقد كاف التأثير  ،تالكوت بارسونز وروبرت ميتوف ،فيبر

كما شكمت  ،حاسما في ما يخص المفيـو االساسي المتمثؿ في المجتمع بما ىو كؿ متحد
المجتمعات التقميدية التي درستيا التخصصات االقومية ) االثنولوجية ( بالنظر الى حجـ 

و لتفسير كؿ  ،تصور المجتمع ككياف كميحقال مفضال ل ،وصالبة معاييرىا الثقافية ،سكانيا
أو مؤسسة مف خالؿ مساىمتيا ) وظيفيا ( في تحقيؽ االنسجاـ  و  ،وسموؾ ،وقاعدة ،دور

 .    1"البقاء ) التوازف ( لذلؾ الكؿ 

يذىب تالكوت بارسونز الى أف احد القضايا التأسيسية في عمـ االجتماع تقـو عمى اساس   
مف اجؿ حماية النظاـ االجتماعي االعتماد عمى المصمحة حيث أنو ال يكفي  ،النظاـ
بؿ يجب االعتماد أيضا عمى الفعؿ االجتماعي المحدد بالقيـ  ،أو الخضوع لمقوانيف ،االنانية

 بد أف يستجيب الى عدة وظائؼ منيا:  الو بالمعايير. فمكي يمكف أف يظير مجتمع مستقر 

 بقاء المجتمع . ( الذي يؤمف Adaptationالتكيؼ مع المحيط ) -1
( ألف المنظومة ال تقـو بوظيفتيا اال أذا اتجيت صوب  Goole (متابعة االىداؼ  -2

 ىدفيا .
 .( Intégration ) اندماج األعضاء بالزمرة أو التكامؿ  -3
( .واختصارا تتمثؿ وظائؼ  (Latent patternالمحافظة عمى االنماط و المعايير  -4

. تتوافؽ مع كؿ وظيفة مف ىذه الوظائؼ  ( AGILالمنظومة االجتماعية في الرمز)
 منظومة ثانوية .

 فالمنظومة الثانوية االقتصادية تستيدؼ التكيؼ .  -
 المنظومة السياسية مكمفة بتحديد الغايات . -
 مدرسة ( مكمفة بتحديد المعير والقيـ وصيانتيا. ،المنظومة الثانوية الثقافية ) ديف -
 .  2مكمفة باالندماج االجتماعي واخيرا المنظومة الثانوية االجتماعية  -

                                                           
ط ،دار المسػيرة لمنشػر و التوزيػع،ترجمة : العياشي عنصر ،اعيةخطابات عمـ االجتماع في النظرية االجتمجاؾ ىارماف :  1
 . 81ص  ،2010 ،اردف ،عماف ،1

 . 241عامر مصباح : مرجع سابؽ، ص  – 2
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تحميميـ لمظواىر االجتماعية عمى مجموعة مف المناىج العممية الشائعة اعتمد الوظيفيوف في 
في البحوث االجتماعية انطالقا مف االفتراضات العامة التي وضعوىا في التحميؿ 

 :  1والتي يمكف رصدىا في النقاط التالية ،السوسيولوجي

بصفة عامة ىو القياـ بعممية التناظر أو التقابؿ بيف  ف: المنيج المقار المنيج المقارف   -
و النظائر بتعبير ابف خمدوف المقارنة بيف خاصياتيا . و لو مستويات مستوى  ،االشياء

المسافات واالعداد و وىو مقارنة االشكاؿ الخارجية كاألحجاـ وااللواف  ،الشكؿ أو الخارجي
جوىري و ىو المتعمؽ بمقارنة خواص الظواىر و العناصر وىناؾ المستوى الداخمي أو ال

والتعمؽ في  ،بمعنى أف المقارنة تتناوؿ البنيات االساسية المكونة لمظاىرة ،الجوىرية فييا
 سبر جوىر الظواىر والتمعف فييا .

بصفة عامة المنيج المقارف ىو طريقة لمعالجة الموضوعات ذات الطابع المقارف      
وجو التشابو بيف جزئي الموضوع المبحوث . مف ناحية اخرى أو  ،تالؼبيف اوجو االخ

تنطوي المقارنة عمى اىمية كبيرة في مجاؿ البحث العممي في العمـو االجتماعية باعتبارىا 
  احد الطرؽ المستخدمة في معالجة الموضوعات ذات الطابع المقارف . 

حميؿ والتفسير بشكؿ عممي الذي يعرؼ بأنو طريقة مف طرؽ التالمنيج الوصفي:  -1
منظـ مف اجؿ الوصوؿ الى اغراض محددة لوضعية اجتماعية ومشكمة اجتماعية أو سكاف و 

 معنييف .
يمكف  social facts" في اطار الواقعية التحميمية يؤكد بارسونز أف الوقائع االجتماعية    

ء مخطط مفاىيمي فيميا بأنيا مقوالت امبريقية يمكف التحقؽ منيا حوؿ الظاىرة في ضو 
conceptuel schème، ولكنيا قضية عف  ،وبذلؾ فاف الواقعية ليست ىي الظاىرة

وىي ضرورية لوصؼ أى   ،وجميع النظريات العممية تبنى عمى حقائؽ ،الظاىرة أو أكثر
 . 2نظرية "

                                                           
، ترجمػة : عمػـ االجتمػاع مػف النظريػات الكبػرى الػى الشػؤوف اليوميػة اعػالـ و تػواري  و تيػاراتفيميب كاباف و جاف فرانسوا دورتيو : – 1

 . 109، ص 2010،سوريا، 1الفرقد لمطباعة و النشر و التوزيع، ط  دار اياس حسف،
 
2
، دار مجدالوي التوازف التفاضمي صيغة توليفية بيف الوظيفية و الصراع ،النظرية المعاصرة في عمـ االجتماعمحمد عبد الكريـ الحوراني :  - 

 . 141، ص2008، عماف، االردف، 1لمنشر و التوزيع،ط 
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بيئة خالؿ المقاربة النظرية الوظيفية يمكننا تفسير البعد االجتماعي في ال وىكذا فإنو مف     
وكيؼ وجيت المعايير القيـ  ،مف خالؿ مجموعة الفاعميف عمى مستوى االنساؽ االجتماعية

 رفي تحديد المعايي ةودور مؤسسات التنشئة االجتماعي ،االفراد في سموكيـ تجاه المبيئة
ودور السمطة السياسية في المحافظة عمى البيئة مف خالؿ منظومة  ،الموجية لسموؾ االفراد

  فاظ عمى استقراره.حوال ،والتشريعات في المحافظة عمى توازف النظاـ ككؿالقوانيف 
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  :تمهيد -

في العموم االجتماعية بصفة و  ،تكتسي المفاىيم أىمية بالغة في العموم بصفة عامة    
خاصة . إن بناء المعرفة اإلنسانية يتوقف بقدر كبير عمى المفاىيم التي نعبر بواسطتيا عمى 

لمفاىيم تتحول المعرفة إلى مجرد فبدون ا ،العبلقات التي تربط بينياو  ،ماىية األشياء
عمم و ، لكن ما يميز المفاىيم التي تستخدميا العموم ،إحساسات  غامضة خالية  من المعنى

حيث أن المفيوم الواحد قد يدل عمى أكثر  ،االجتماع عمى الخصوص ىي مرونة االستخدام
سير ظاىرة في تف –دون تحديد  –المعاني التي يمكن أن يأخذىا مفيوم ما و  ،من معنى

معينة كثيرة . ليذا فإن عممية تحديد المفاىيم  في البحوث االجتماعية تعتبر خطوة ضرورية 
 تجنب الباحث الكثير من العناء الذي ينتج عن التأويل الخاطئ ألفكاره. 

نخمص و " ،المصطمحات التي تتداول أثناء البحثو  يسعى الباحثون إلى تحديد المفاىيم      
الوظيفة األولى لممفاىيم العممية ىي توجيو الباحث من خبلل تحديدىا  من ذلك إلى أن

تجعمو و  . تساىم المفاىيم في بناء البحث بصورة فعالة 1تعيينيا لنقطة االنطبلق"و  لممنظور 
تركيب الظاىرة و  فأثناء القيام بالبحث " تساعد المفاىيم في وصف  ،انتظاماو  أكثر تناسقا 

عميو فأىمية المفاىيم ال تكمن في و .  2التشويش"و  ن الخمط المدروسة بصورة بعيدة ع
بل ليا أىمية قصوى في المستوى العممي الميداني أثناء عممية  ،المستوى النظري فقط
 األحداث .و  التفاعل مع الوقائع 

 
 

 

 

                                                           
 . 51ص ، 1983بيروت ، النشرو  دار النيضة العربية لمطباعة ، مقدمة في البحث االجتماعيمحمد عمي محمد :  1

2
 . 21ص ، االسكندرية، دار المعرفة الجامعية، عيةاالتصال في الخدمة االجتماالنجا محمد العمري:  وأب 
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 مفهوم النظام البيئي:  -1

ان و ، يما بينياتناسق فو  مجموعة من العناصر تعمل في تكامل  وان النظام البيئي ى   
يقصد بالنظام البيئي اية مساحة من  "و غياب أي جزء من مكوناتيا يؤثر عمى كامل النظام 

مع و  مواد غير حية في تفاعميا مع بعضا البعض و ، ما تحويو من كائنات حيةو  الطبيعة 
فالطبيعة عمى  .1"غير الحيةو  ما تولده من تبادل بين االجزاء الحية و ، الظروف البيئية

 بقائيا . فالغابة  اختبلف مكوناتيا تمثل انظمة بيئية تعمل في تناسق تام يضمن استمرارية
يش في تناسق ـــــــــــــــ..، كميا انظمة بيئية تع،المصنعو  الحي و  الصحراء و  الحديقة و  النير و 

   يضمن التوازن المتفاعل بين مكوناتيا.

 العبلقة القائمة بين االنسان و  نان وحدة متكاممة من البيئة المشيدة يكو و  ان البيئة الطبيعية   
بيئتو تتطمب العمل الجاد الذي يضع البيئة أولوية قائمة  في حد ذاتيا من اجل ضمان بقاء و 

يجدر بنا في ىذا المقام ان نستعرض ىذين النظامين و الكائنات الحية عمى كوكب االرض. 
 يسعى لمحفاظ عمى البيئة . ألىميتيما في بناء السياسة العامة ألي مجتمع

 :  النظم البيئية الطبيعية -1-1   

وحدة الدراسة في  )) وىو يشكل النظام البيئي الطبيعي بيئة متكاممة يسودىا التناسق المتوازن 
يتكون و  المجموع الكمي لمنظم البيئية عمى كوكب االرض يشكل المحيط الحيوي و  ،عمم البيئة

 abioticمكونات غير و    biotic componentsكونات حية النظام البيئي الطبيعي من م
components   تمتاز و   تعالي في توازنوو يكونان معا نظاما ديناميكيا ابدع الخالق سبحانو

 .2((التكاثرو و  لمنمالمكونات غير الحية بخموىا من مظاىر الحياة كالحصول عمى الغذاء 

 خصائصيما الفيزيائية و التربة و  صر المياه فعنا ،تعدد في الطبيعة العناصر غير الحية   
 انواع الغازات و االكسجين و ضوء و رياح و رطوبة و عناصر المناخ من حرارة و  ،الكيميائيةو 

                                                           
ة، .دار الكتاب الحديث1. ط اوضاع البيئة العربيةو  المخاطر البيئية العممية احمد سيد البيمي : - 1

 

2
 . 2003، عمان، 4ط، التوزايبة  – 

، 2009. ص14  القاىر
 

يع ى الفرحان : المدخل لمعموم البيئية، دار الشروق لمنشر  و  يحو  سامح الغر 
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انواع االشعة كميا مكونات لمنظم و كل العناصر الفيزيائية كالجاذبية و  ،المغذيات النباتيةو 
 الطبيعية غير الحية .

 النمو وجود مظاىر الحياة كالغذاء  ومنظم البيئية الطبيعية ىان ما يميز المكونات الحية ل  
كائنات حية و ، نباتاتو  تشمل ىذه المكونات جميع الكائنات الحية من حيوانات و  التكاثر و 

يختمف اعتماد ىذه الكائنات الحية في غذائيا عمى حسب نوعية و  ،دقيقة متناىية في الصغر
تعتمد في غذائيا عمى و  متطمبات حمايتيا بسيطة  الكائن الحي. فالكائنات الحية الدقيقة

 والتي ال بد من توفر الحد االدنى منيا بما يضمن ليا النمو ، عناصر المكونات غير الحية
 الطحالب و  تشمل العديد من الكائنات كالنباتات ، و ألبيا كائنات حية ذاتية التغذية، و والتكاثر

حية لكائنات  الحية تميد بدورىا ألن تكون غذاء العديد من انواع البكتيريا. ىذه الكائناتو 
ىي كائنات حية غير ذاتية التغذية إذ و  ،تتمثل في الكائنات الحية المستيمكةو  ارقى منيا 

فيناك آكبلت  ،ىي بدورىا تصنف عمى حسب نوعية غذائياو ، تعتمد عمى كائنات حية اخرى
بدورىا ألن تكون غذاءا لفئة ىي تميد ، و ىي تعتمد في غذائيا عمى النباتاتو االعشاب 

ىناك كائنات و التي توصف كمستيمك ثالث. ، و ىي آكبلت المحومو  اخرى من الكائنات الحية 
 الحيوانات في آن واحد.  و  حية يمكنيا أن تعتمد في غذائيا عمى النباتات 

يمكن تصوره " عمى ىيئة إن النظام البيئي الطبيعي من خبلل اعتماده عمى التغذية    
تستمد  تمثل الحمقة االولى المنتجات التيو ، تشكل دورةو  قات متصمة ببعضيا البعض حم

 تقوم بإنتاج المواد العضوية بواسطة عممية التمثيل الضوئي  و  ،طاقتيا من اشعة الشمس
أما الحمقة الثانية فيي الكائنات الحية  ،تعد ىذه الحمقة المحرك الرئيسي لدورة النظامو 

وتشكل الحمقة الثالثة الكائنات  ،تعتمد في حياتيا عمى المواد العضويةالتي و  المستيمكة 
، غاز ثاني اوكسيد الكربونو  ،الحية المحممة التي تقوم بتحميل المواد العضوية الى ماء

نترات الفوسفات باإلضافة الى ايونات اخرى تعاد الى الحمقة االولى المنتجة عبر ما يسمى و 
 .  1بذلك تغمق الدورة "و  ستعماليا يعاد او  ،ميكانيزم الرواسب

استمراريتيا في تناسق و  ان االوساط البيئية الطبيعية تعمل بنظام متكامل يضمن بقائيا    
الكوارث و  لكن ما يفسد ىذه االنظمة البيئية الطبيعية ه ،غير الحيةو ، بين مكوناتيا الحية

                                                           
1

 . 48ص ، المرجع السابق –  
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، اه الطبيعة من خبلل الحروبعل االنسان  البلمسؤول تجأىميا فو ، التي تحدث في الطبيعة
ما يحدث عنو من تموث خطير لمبيئة مما يتطمب و  التنافس االقتصادي و ، التجارب النوويةو 

 المحمي من أجل الحفاظ عمى توازن االنظمة البيئية .و  تضافر جيود كل المجتمع الدولي 

 دة : النظم البيئية المشي   -1-2

المؤسسات التي و  من النظم االجتماعية  ،االنسان تتكون من البيئة االساسية التي شيدىا  
من ثم يمكن النظر الى البيئة المشيدة من خبلل الطريقة التي نظمت بيا ، و اقاميا

تشمل البيئة و  ،التي غيرت البيئة الطبيعية لخدمة الحاجات البشريةو  ،المجتمعات حياتيا
التنقيب فييا عمى الثروات و  ،المناطق السكنيةو المشيدة استعماالت االراضي الزراعية 

 ... الخ . ،الطرقو المدارس والمعاىد و المناطق التجارية و كذلك المناطق الصناعية و الطبيعية 

ما أحدثو االنسان في البيئة الطبيعية سواء كان البيئة المشيدة بيذا المفيوم ىي كل  إن   
رىا من المنتجات غيو  سدود و  مصانع و  مزارع و  طرق و  في صورة مادية في شكل مباني 

وىذا ما  ،ليا تأثير مباشر عمى النظم الطبيعية يكون أغمبيا سمبيو  ،المادية لمحضارة
في شكل ال مادي  قد تكون البيئة المشيدةو  ،سنتطرق اليو بالتفصيل في الفصول القادمة

 ميا غير أن اى ،اديان بشريةو  تقاليد و  عادات و  اشعار و  من آداب االنسان  ونتجأيتمثل فيما 
ىذه االخيرة التي كانت في معانييا السامية تتناغم مع البيئة  ،ارقاىا التعاليم السماويةو 

يحافظ عمى مدخراتيا لكافة و  التناسق يحمي البيئة و  تدعوا الى نوع من التكامل ، و الطبيعية
 ما يّعرف بمصطمح التنمية المستدامة . لكن فعل االنسان البلمسؤول شكل فيو  ه، و االجيال

الغالب عبئا كبيرا عمى البيئة حيث "يقوم االنسان يوميا في جميع انحاء العالم بالقضاء عمى 
غير ذلك ، و مناطق سكنية وأ ،مساحات واسعة من االراضي لمحصول عمى اراض زراعية

وقد أدت ىذه االنشطة البشرية الى تدمير الكثير من النظم البيئية  ،من النشاطات البشرية
تحويميا الى نظم بيئية بشرية  وأ ،الحشائش الطويمةو  ،المستنقعاتو  ابات الطبيعية كالغ

. فندما يقوم االنسان باستغبلل مساحات واسعة من االراضي قصد  1بدرجات متفاوتة "
تغيير البيئة  ا يؤدي الىــــــــــــــالسقي المنتظم ممو  ،المبيدات، و الزراعة فإنو يضيف الييا االسمدة

و في احيانا كثيرة يقوم بتحويل اليكتارات من االراضي التي تضم انظمة بيئية لكن ،الطبيعية
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مصانع مختمفة تدفع الى تموث البيئة. بالتالي يؤدي ىذا و  طبيعية متوازنة الى مباني سكنية 
قد ىذا الفعل و  ،النشاط االنساني الى فقدان العديد من االنظمة البيئية الطبيعية الى توازنيا

 ،تيجيرىاو  ،الحيواناتو ر التاريخ الى القضاء عمى العديد من انواع الطيور االنساني عب
 فقدان أنواع عديدة من النباتات.و 

خاصة في  ،اذا ما عدنا الى الجزائر نجد أنيا شيدت فترات حالكة في المجال البيئي   
ي مشروع خاصة ف ،حيث عمد الى تدمير كل المقومات البيئية دون ىوادة ،الفترة االستعمارية

حيث قام الجيش االستعماري باتبلف  ،المتعمق بسياسة االرض المحروقةو  الجنرال بيج
 وىو فوق كل ىذا اساء الى أىم مخموق في البيئة  ،قتل الحيواناتو  ،المحاصيل الزراعية

حرق  وابرز ىذه الحوادث ىو  ،القرىو حيث قتل وشرد عديد السكان في المداشر  ،االنسان
شييد مع  600ائبلت داخل أحد الكيوف حيث فاق عدد الضحايا عدد كبير من الع

 كل ما يممكون .و  حيواناتيم 

فقد  ،ال يمكننا بأي حال من االحوال اعتبار أن سموك االنسان تجاه الطبيعة ضار دائما  
حاول الحفاظ عمى االنظمة الطبيعية في حالة توازن في ، و الطبيعيةأقام االنسان المحميات 

خاصة  ،شيدىاأو حيث سخر المنتجات المادية التي ابتكرى ،مناطق العالمالعديد من 
دعم صداقتيم لمبيئة ، و سائل االعبلم في ترشيد سموك االفرادو استغل ، و التكنولوجيا الحديثة

 جل المحافظة عمى التوازن البيئي . أكل ذلك من 

 مفهوم التوازن البيئي :  – 2

ارىا مرىون الى حد كبير بمدى التوازن البيئي داخل استمر و ان بقاء االنظمة البيئية     
 القدرة عمى التجديد و ، المنظومة البيئية الواحدة الذي يكفل الترابط المتبادل بين سبلسميا

يقصد بو المحافظة عمى مكونات و " التكيف مع الظروف التي تطرأ عمى محيطيا البيئيو 
فمثبل االكسجين  ،تجددىا المستمرينو  ا كميات مناسبة عمى الرغم من نقصيو  البيئة بأعداد 
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وئي ) اعادة ــــــــــــــــــنتيجة عممية التركيب الضو  يستيمك اثناء عممية التنفس ثم يعود الى الج
 .1التغذية الرجعية ( ً أو التوازن 

غير مباشر  وأ ،غير الحية  دورا اساسيا سواء بشكل مباشرو  تمعب مكونات البيئة الحية    
مكونات البيئة عديدة و  ،إذ أن جميع ىذه العناصر يرتبط ببعضيا البعض ،زن البيئيفي التوا

ىذه العناصر و ، االنسانو  التربة و ، الحيواناتو  النباتات و ، بعناصره المختمفة،ميا المناخ
أي تغيير  و  يوجد بينيا عبلقات تأثير متبادلة و  ،بطريقة معقدةتتداخل مع بعضيا و  تتفاعل 

لكن ىذا و  أحد ىذه العناصر يؤدي الى حدوث تغيير في العناصر االخرى إخبلل  في  وأ
، ألن عناصر البيئة تحاول دائما تعويض النقص ،السيولةأو االمر ال يتم بيذه البساطة 

صبلح الضرر الذي يتعرض لو عنصر ماو  إعادة التوازن البيئي عمى ما كان عميو من "و .ا 
 ،ن التوازن الدائم مع مصادر البيئة المتواجدة فييافالكائنات الحية تعيش في حالة م ،قبل
 ،لكن بشكل يتم فيو المحافظة عمى حياة الجميعو  ،في الوقت نفسو ىناك تنافس في ما بينياو 
الكائنات الحية عمى مصادر و تتنافس النباتات  نوع من التكامل.مع ىذا التنافس ىناك و 

. لكن لكل نظام 2كن ضمن نظام بيئي متوازن"ول ،الموارد الغذائية في الحيز البيئيو  الطاقة 
ال يمكن أن يستمر بدون حدود ىذه و  النمو  بيئي قدرة محددة لديمومة التوازن بداخمو فالتكاثر 

إال إذ تدخمت عوامل خارجة عمى النظام البيئي  ،الجدود تظل قائمة لتضمن التوازن البيئي
 العوامل المتعمقة بفعل االنسان و ...، الخ.  ،البراكينو  المتعمقة بالزالزل كالكوارث الطبيعية 

 تأثيره عمى البيئة .و 

تسمى ىذه القدرة أو لمنظم البيئية قدرة معينة عمى تحمل التغيرات السمبية الطارئة عميي   
النظم  يعرف االستقرار بأنو الحالة الثابتة التي ال يحدث فييا تغيـــــيرو  .راالستقرا وبالثبات أ

نما ديناميكيةو ة ليست ثابتة البيئية الطبيعي يقوم االنسان و ، إذ يتغير الطقس من يوم ألخر ،ا 
زالة الغطاء النباتي و  ،مثل إنشاء السدود ،بأنشطة عديدة تؤدي الى تغيرات في البيئة  ا 

  .العوامل عن بعضيا البعض هوليس من السيل فصل ىذ ،غير ذلكو  تمويث البيئة و 

                                                           
1

 . 44ص ، الجزائر، منشورات دار االمل، البيئة في مواجية التموثفتحي دردار :   - 

2
 . 14ص ، 2004، دمشق، 1ط ، دار الفكر، البيئة من منظور اسبلميصبلح محمود وىبي :  - 



 المفبهيم واالبعبد البيئية                                             الثبنيالفصل 
 

 
03 

ال تخرج عن حالة و ة التغيرات السمبية الى حد معين البيئيتستوعب النظم الطبيعية    
 :1الثبات ونفرق ف ما يمي بين نوعين من االستقرار أ، و االستقرار الديناميكي

الكائنات الحية عمى تحمل  ويقصد بو قدرة النظم البيئية أو  : المقاومة والثبات أ –ا  
 التأثيرات السمبية دون تضرر .

الكائنات الحية عمى العودة الى  وة النظم البيئية الطبيعية أيقصد بيا قدر و ة: المرون -ب 
 الخروج عن حالة االتزان الديناميكي. والحالة االصمية  السابقة بعد التضرر أ

لمطبيعة مرونة عالية فقد استطاعت المجتمعات البشرية أن تتغمب عمى كوارث طبيعية 
تكوين مناعة ضد المبيدات كما  تستطيع الحشرات  الضارةو ، حروب مدمرة طويمةو ، عديدة

التعدين السطحي  واستيطان المناطق التي دمرت كميا بفعل البراكين أو  تقوم النباتات بالعودة 
ال نعمم عنيا إال القميل و  ،النظم البيئية معقدة جداو لكن بعد فترة زمنية طويمة نسبيا. و  ،مثبل
 وأتعدد  ومقاومة النظم البيئية ى وأاالستنتاجات الى أن أحد عوامل ثبات و تشير الدراسات و 

عدد افراد كل نوع من االنواع و  ،يرتبط التباين النوعي بعدد االنواع المختمفةو ـ  تباين االنواع
البيئي . فكمما تعددت االنواع في النظام البيئي كانت قدرة ىذا التي يتكون منيا النظام 

صحيح. فالغابة االستوائية التي تعيش  العكسو  ،النظام عمى استيعاب حالة عدم التوازن أكبر
فييا انواع عديدة جدا من الكائنات الحية يمكن أن تبقى مستقرة لفتة طويمة جدا اذا لم تدخل 

  .عوامل خطرة تؤدي الى احداث اضطرابات فييا 

 العوامل المخمة بالتوازن البيئي :  –  3

عترض االتزان الديناميكي ليذه النظم بل ي ،إن النظم البيئية  ال تعيش حالة ثبات دائمة     
لكنيا تكون نسبية ما يمبث النظام أن يعود  ،في كثير من االحيان حالة من عدم االستقرار

مما  ،لكن قد تتعرض النظم البيئية الى كوارث طبيعية كالبراكين مثبل ،الى حالتو الطبيعية
بفعل عوامل بشرية عديدة  قد يكونو يتطمب وقتا طويبل حتى تستعيد ىذه النظم اتزانيا. 
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من اىم العوامل التي تؤدي الى و  .التجارب النووية،..الخو  ،وبالحر و  الحرائق و  كالصيد 
 :1خمل في التوازن البيئي

المخمفات القى مختمف و  ،العوامل البشرية: لقد استغل االنسان موارد البيئة بشكل جائر –ا   
ة. مما سبب اضرارا خطيرة في البيئة كما أثر في التجارية الى البيئيو  الصناعية و  الزراعية 

كان ىذا و  الريفيةو  البيئة التوسع العمراني العشوائي غير المخطط لممراكز العمرانية الحضرية 
 افتقار المشاريع التنموية الى الدراسات و  الغابات و  التوسع عمى حساب االراضي الزراعية 

مما  ،التشريعات التي توجو تمك المشاريعو مع عدم كفاية القوانين  ،التخطيط البيئي الشاملو 
 خاصة في المدن .و رفع من حدة المشكبلت الصحية 

 يمكن لمعوامل الطبيعية أن تؤدي الى تغيير في التوازن البيئي العوامل الطبيعية:  – ب  
 التياطل  كميات، و كتغيير درجة الحرارة ،في حالة حدوث تغيير في الظروف الطبيعيةو 
 غير من العوامل الطبيعية االخرى .و 

 العوامل الحيوية : يمكن أن يحدث خمل في التوازن البيئي في حالة تغيير عبلقة الكائنات الحية  –ج   
يؤدي الى تكاثر كائنات حية أخرى  ،تأثيراتيا المتبادلة فربما القضاء عمى نوع معين من الكائنات الحيةو 

  .االخبلل بتوازنياو ، ذه البيئةب ىتؤدي بدورىا الى تخري

مكانتو في النظام و  فكل كائن حي فييا لو دوره  ،إن الحياة في كوكب االرض تجري بشكل توازن     
ليا تأثيرىا البالغ في عممية و   جمادات إالّ و  ماء و  ىواء و  خرى من طاقة واسعة كل العناصر األو ، البيئي

ق كل بحكمة وقدر مموم تعالى بقدرتو خمو  فاهلل سبحانو  ،بشكل عامسرار الحياة أالحفاظ عمى و  التوازن 
 . 49اآلية  ،سورة القمر ان كل شيء خمقناه بقدر( )قال تعالى

 ماهية االدارة البيئة :  - 4   

التحكم و ، االىمية لمعالجة الوضع البيئيو تعتبر االدارة البيئية من المفاىيم ذات الداللة     
فقا إلجراءات منيجية منظمة . و وقوعيا تفادي  وأ ،ر التي قد تقع فيواصبلح االضراو ، فيو

من بين ىذه و ، البحوث التي تناولت تعريف مفيوم االدارة البيئيةو  وقد تعددت الدراسات التي 
التعاريف ما قدمتو المنظمة العربية لمتنمية المستدامة ىي معالجة منيجية لرعاية البيئة في 
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عمال ىذه المعالجة ىو ، االنساني في المجتمعو  تصادي كل جوانب النشاط االق أصبل  وا 
تناول القيادات لؤلمر و  ،عمل تطوعي يأتي بمبادرة من قيادات المنظمة القائمة بيذا النشاط

بل يشمل ايضا النظر في  ،البيئية لئلدارةال يقتصر عمى التقييم النقدي  لمزايا اقامة منظومة 
إذا لم يشمل التناول االعتبارات البيئية  ،المجتمعو ظمة المخاطر التي تتعرض ليا المن

دخول مجاالت  وأ ،التنافس في السوق وا ،القدرة عمى الحصول التمويل البلزم ،)الحوادث
 عديدة (.

الذي و ، اإلدارة البيئة السميمة ىي تمك التي تنطوي عمى التخطيط البيئي السميم إن"     
عمى و  التي تؤدي الى بيئة أفضل لؤلجيال القادمة . يتماشى مع خطط التنمية الحضارية 

  الفعل وىذا االساس فإن االدارة البيئية ىي مجموعة من االدوات الديناميكية الموجية نح
 .1"صيانتياو  أتعزيزى، و جراءات لممساعدة في صياغة استراتيجيات لحماية البيئةإاتخاذ و 

تعمل في تناسق لكن ىدفيا االساسي  ،لممنظمةمية فاإلدارة البيئية جزء ال يتجزأ من االدارة الك
الى أن نظام االدارة  ،2يذىب الدكتور صبلح محمود الحجارو حماية البيئة بكل مكوناتيا. 

عمميا يسمح لممنشأة بحل مشكبلتيا البيئية بطرقة تحقق االلتزام و  أالبيئية يمثل اطارا ارشادي
كم أنو نظام  ،ى عائد اقتصادي في الوقت ذاتوباإلضافة ال ،التشريعات البيئية، و بالقوانين
ىذه الخطط في  يضع الخطط البلزمة لحميا ثم يتم تفعيلو يوصف المشكبلت البيئية و يحدد 

يمكن تحقيق العديد من االىداف المنشودة من خبلل اتباع نظام و ، تحقيق اليدف المنشود
 ولكن بصفة عامة تراوح االىداف بين :  ،االدارة البيئية

 لتزام بالقوانين البيئية .اال -

 التطوير المستمر لؤلداء البيئي .  -

 حتى نتمكن من الوصول ليذه االىداف يتوجب االلتزام بما يمي : و  

                                                           
1

 . 3ص ، 2005، المنظمة العربية لمتنمية االدارية، مقدمة في نظام االدارة البيئيةعبد الرحيم عبلم :  – 

 . 119ص ، 2007، القاىرة، 1ط ، دار الفكر العربي، االصبلح البيئي في الوطن العربيصبلح محمود الحجار :  – 2
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 المستقبمية .و  وضع سياسة بيئية عامة لتحديد االنجازات الحالية  -

 تحديد اىداف معينة لتنفيذ السياسة البيئية . -

 وضع خطط عمل لتحقيق ىذه االىداف . -

 المالية البلزمة لتحقيقيا .و  تخصيص الموارد البشرية  -

 التحقق من تحقيق االىداف . -

 عمل التصحيح أالزم لتحقيق االىداف . -

 التطوير المستمر .            -

 :  ISOو االيزو  نظام االدارة البيئية  – 1 –4   

ا حمايتيو  البيئة  لقد كان لييئة االمم المتحدة دور في كبير في السعي لمحفاظ عمى        
ال التنمية ــــــــــــمجمس ألعم المتحدةأت األمم ــــــــــــليذا أنش ،رةـــــــــية مبتكـــــــــــفق سبل عممو 

الذي قام و ، (   world business council  for sustainable development) 1ةــــــــالمستدام
في و ، ة اصدار المواصفات القياسية لئلدارة البيئيةباالتصال بييئة المواصفات العالمية لمناقش

في نفس العام و ،      BSتم اصدار المواصفات البريطانية لبلدارة البيئية  1992عام 
  ECO – MANAGEMENT AND AUDITايضا تم اقتراح نظام االدارة البيئية االوربية 

SCHEME EMAS تمت و  ،1995يا عام وبدأ العمل ب ،كنظام اداة بيئية لمدول االوربية
عادة  و  مراجعة المواصفات البيئية  أنشأت المجنة  1993في عام و ، 2000اصدارىا عام ا 

التي يتم و  إلعداد المواصفات العالمية لنظام االدارة البيئية  ISO/TC 207و الفنية اإليز
 CANADIAN STAN DARD ادارتيا بواسطة ىيئة التوحيد القياسي الكندية 

ASSOCITION،  14001واصدرت المجنة مواصفة نظام االدارة البيئية ايز  1996في عام و 
 .2004التي تم تحديثيا عام و 

                                                           
 .110-109 ، ص،صالمرجع السابق 1
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 لة عن وضع كل المواصفات العالمية و تعتبر المنظمة الدولية لمتوحيد القياسي المسؤ     
          ISO INTERNATIONL ORGANISATION OF TANDERDIZATION والمسمى باإليز و 
وطني لممواصفات القياسية يدخل في نظمة الدولية لمتوحيد القياسي من معيد المتتألف و  

سويسرا  –مركز رئيسي في جينيف و  ،مشترك لك دولةو  دولة عمى اساس عض 147تكوينو 
وضع و  حيث تعتبر أكبر ىيئة لتطوير ،تنظيم كافة االعمالو التي تقوم بتنسيق  –

ىي منظم غير حكومية و  ،االقتصاديةو لوجية المواصفات القياسية الخاصة باألجيزة التكنو 
 .الحال في نظام ىئية األمم المتحدة وأعضاؤىا مفوضون من قبل ىيئا حكوماتيم كما ى

خاصة الدول النامية  ،مستودع التكنولوجيا وتمثل المنظمة الدولية لمتوحيد القياسي االيز    
النامية سواء إلكسابيا التكنولوجيا  بذلك تعتبر المنظمة مصدرا ميما لمدول، و بمواردىا القميمة

 بيذا فإن شيادات اإليزو  ،المنافسة في االسواق العالميةو زيادة قدرتيا عمى التصدير  وأ
 اإلرشاد و التقييم و  ،الجودةو بين المراجعة  خصاصتياتعدد في  ،التي تمنح لممؤسساتو 
 ،البيئية ستكون عظيمة الفائدة باإلدارةالخاصة  وبالتالي فان االيز و  ،غيرىاو  ،التوافق البيئيو 

   .  ISO 14000التي تمثل مواصفات أو الحفاظ عمييو  إذا ما تم تطبيق نظام االدارة البيئية 
البيئية اىمية بالغة في وضع السياسة البيئية المبلئمة التي تدفع  لئلدارةمما سبق يتضح أن 

في تفاعميا مع و  ،المؤسسةالمحافظة عمى سبلمة البيئة داخل و  ،الى تحسين الوضع البيئي
 حفاظ عمى التوازن البيئي .لباقي مكونات عناصر البيئة من أجل ا

 المرجعة البيئية : و  التقييم   - 5 

يعتبر التقييم البيئي أداة ىامة تسمكيا االدارة البيئية من أجل تقييم أثار المشاريع المختمفة 
يا البلحقة بغية رصد كل االضرار في كل مراحم، و فبل الشروع في انجازىا ،عمى البيئة

التعريفات التي تناولت قد تعددت و  العمل عمى تجنبيا.، و السمبية التي يمكن ان تصيب البيئة
"عمى أنو تغيير   1من بين ىذه التعريفات الذي ذىب الى أن االثر البيئي، و التقييم البيئي

دي عمى النظام البيئي نتيجة اقتصا واجتماعي أ وثقافي أ وبيولوجي أ كيميائي أو وطبيعي أ
عبارة عن تدريب عمى م سينفذ عمى و  الخاصة بالمشروع . أم تقييم الثر البيئي فو لؤلنشطة

لما سيتم العيد بو لمتأكيد عمى أنو ال يمكن بأي وسيمة  واالنشطة الرئيسية أ وأي مشروع أ
                                                           

1
     www.wikpedia.org. 16/01/2015 ويكيبيديا الموسوعة الحرة . – 
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 تي يتم من خبلليا التنبؤ العممية الو  لذلك فو ،الطويل واإلضرار بالبيئة عمى المدى القصير ا
وصف التأثيرات البيئية الناتجة عن أحد النشاطات". كما عرفتو الرابطة الدولية لتقييم االثر و 

جميع التأثيرات و  ،االجتماعيةو تخفيف االثار البيوفيزيقية و عمى أنو عممية تنبؤ  IASAالبيئي 
 االلتزامات.و لقرارات الكبرى الناتجة عن مقترحات التطوير التي يجري اتخاذىا قبل اتخاذ ا

يقصد بتقييم اآلثار البيئية االجراءات العممية المنيجية التي تصمم لمعرفة اآلثار البيئية       
معالجة و  ،محطات توليد الطاقةو ، المطاراتو  توقعيا ) اقامة المصانع و  ألي نشاط تنموي 

، راحتوو  ذلك عمى صحة االنسان كو  ،غيرىا ( عمى البيئةو  الطرق السريعة و  المياه العادمة 
يعد تقييم االثار البيئية جزءا ميما و  ،تبادل المعمومات حول تمك اآلثارو  يتم تفسير النتائج و 

 .1البرامج البيئيةو السياسات و التشريعات و  من التخطيط 

الفحص المنظم لآلثار غير المعقدة التي تنجم عن بأنو  " كما يمكن تعريف تقييم االثار
تعظيم االثار و  ،تخفيف حدة اآلثار السمبية وذلك بيدف تقميص أو  برنامج تنموي و أمشروع 
 ،لممشروع المقترح دوى البيئيةــــتحميل الجو  من الناحية العممية فأن ىذا يعني دراسة ، و االيجابية

ة صحأو عمى الموارد الطبيعية و  تشغيمو قد يؤثر عمى سبلمة البيئة  وىذا المشروع أحيث أن تنفيذ 
 .2" كبلىما معاأو االنسان 

محكمة من خبلل جمع و  تتمثل دراسة تقييم الثر البيئي في اعتمادىا عمى منيجية عمل منظمة   
 ذلك من خبلل : و  المعطيات المتعمقة بالمشروع و ، المعمومات

 وأ الثقافية وأ الحيوية ووصف خصائص منطقة المشروع المقامة عميو سواء الطبيعية أ -1
   .االجتماعية

 البدائل المتاحة ليذه التكنولوجيا .و  التكنولوجيا المتقدمة و  وصف تفاصيل المشروع  -2

 مباشر أم غير مباشر .،ايجاباأو عمييا سواء كان سمبا تأثير المشروع في المنطقة المقام  -3

 وأ الجيود المبذولة لتخفيف االثار السمبية لممشروع سواء عن طريق اختيار تكنولوجيا حديثة -4
 يار موقع اخر لممشروع .اخت

                                                           
 . 417ص ، مرجع سابق، سامح الغريبة  ويحي الفرحان - 1

2
 . 67 ص، مرحع سابق، صبلح محمود الحجار – 
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ليذا فان انتياج االدارة البيئية في سياستيا لتقييم االثار البيئية لممشاريع المزمع القيام بيا يعتبر      
 ذلك بيدف : و  التنفيذ لوو  داة ميمة لوضع اسموب ادارة متكامل لممشروع اثناء التخطيط أ

الحفاظ عمى و  ،يم العائد االقتصاديتعظو  ،مال المستثمر من المخاطر غير المحسوبةحماية  -
المتمثمة و  موارد المنطقة المقام عمييا المشروع و ، العناصر الطبيعية االساسية لمشروعات التنمية

 في الموارد الطبيعية البيئية .

  .تخفيف االثار السمبية المترتبة عن المشروعو  العمل عمى تجتب  - 

 تكريس سياسة التنمية المستدامة . -

 تجنب المخاطر الكبرى الت يمكن أن تحدث .و ، لبيئة بكل مكوناتياحماية ا -

 ،من كل ما سبق يتضح جميا أن دراسة تقييم االثر البيئي في المشاريع ميما كان نوعيا     
 وميمة  في انتياج سياسة بيئية حكيمة.  ،ضروريةو  درجة خطورتيا تعد خطوة اساسية و 

 المحميات الطبيعية :  -6  

 االجتماعي و االقتصادي و في المجال البيئي المحميات الطبيعية اىمية بالغة تكتسي    
فميا أىمية اقتصادية اذا تعمق االمر بالجانب السياحي في  ،غيره من المجاالت ذات الصمةو 

 سبيل الحفاظ عل التنوع البيئي الزاخر بالمناظر الخبلبة.

ية نظرا لكونيا تعاني تيديدات يطمق اسم محمية عمى ىذه المساحات من الكرة االرضو   
خاصة ما تعمق منيا بالتيديدات التي يشكميا البشر بطريقة مباشرة  ،تستوجب حمايتيا منيا 

تتكيف و  أما االخطار الطبيعية فغالبا ما تعيد ىذه االوساط توازنيا البيئي  ،غير مباشرةأو 
الداخمية أو مياه الساحمية ال وتعرف المحمية الطبيعية " بأنيا مساحة من االرض أو  معيا .

ظاىر طبيعية ذات قيمة ثقافية أ و أسماك  وأحيوانية و  تتميز بأنظمة من كائنات حية نباتية 
 .1جمالية "أو سياحية  وعممية أ وأ

 فقد قام عمماء الجغرافيا  ،مفيوم المناطق المحمية قديم يعود الى اكثر من قرن مضىو     
الغنية  وأ ،بتحديد بعض المناطق ذات الطبيعة الخبلبة مىاالجيولوجيا المستكشفون القدو 

                                                           
1

 . 05ص ، 2007، مصر، مكتبة االسرة، المحميات الطبيعية في مصرمحمد عمى محمد :  – 
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 االفريقية و بعض الدول االوربية و  ،بأحيائيا البرية كمنتزىات وطنية في امريكا الشمالية
لقد تطور مفيوم المحميات منذ ذلك و )...،الغاء المخمفات فيياوضعوا قواعد الرتيادىا و 

مثل االلتزام بالسير في طريق ( التنزه فيياو  تعبر التعريفات الحديثةو الوقت تطورا كبيرا. 
عدم عن المحمية بأنيا " ساحة واسعة من و  ،الحيوانات فيياو  عدم صيد الطيور و  ،معينة

تشمل أو  لحماية المصادر الطبيعية المتوفرة ضمن حدودهاالراضي تخصصيا الدولة بقانون 
 االثرية و التاريخية  المصادرو  ،المصادر الحيوانية، و تضاريسيا، و اشكال االراضي الطبيعية

 الثقافية. و 

ذات حدود معينة  ،المياه السطحيةو  مناطق طبيعية من االرض  : فالمحميات اذن ىي     
مكتسباتها و  ،النباتيو  لمحفاظ عمى تنوعها االحيائي الحيواني  ةتتمتع بالحماية القانوني

التغيرات الطبيعية أو  ،الجائر التاريخي من االستغالل أواالثري و  ذات الطابع الثقافي 
 المهمكة.
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   : خالصة 

تحديدىا يضع البحث و  ،ىمية بالغة خاصة في البحوث االجتماعيةأتكتسي المفاىيم    
المدلول بدقة تصرف القارئ و ذلك انو يتم التطابق بين الدال  ،يسير في الوجية الصحيحة

المصطمحات في البحوث و لمفاىيم ونظرا لتعدد ا ،عن كل تأويل لمقاصد الباحث
في  ووى ،االجتماعية فإن الباحث غالبا ما يمجأ الى تحديد المفاىيم أثناء قيامو بالبحث

التدخل مع غيرىا و  المصطمحات التي يشوبيا الغموض و  كل الحاالت يحدد أىم المفاىيم 
مفاىيم ول الباحث في ىذا الفصل تحديد بعض الاوقد ح ،يمكن تأويميا بصور شتى وأ

البلحقة  لمفاىيم اثناء تناوليا في الفصولبينما سيتم تحديد باقي ا ،التي يتكرر استعماليا
 التي خصت بيا .
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 تمييد : 
نقطـة جــادة  1972األمـم المتدــدة لمبيئـة الـذي انعقـد بمدينــة سـتوك ولم عـام  يعتبـر مـمتمر     

لتنبــه اسنســانية لةــرورة المداىظــة عمــ  البيئــة ن ودمايت ــا مــن األخطــار التــي ت ــددها نو  ــد 
سبق انعقاد هذا الممتمر اتصاالت مكثفة بين جميـ  ععةـاا المجموعـة الدوليـة المتقدمـة من ـا 

و  ـــد  .مالئمـــة تمـــزم الجميـــ  ألجـــل الدفـــاظ عمـــ  البيئـــة ســـتراتيجيةاو الناميـــة ن ألجـــل وةـــ  
اختمفت وج ات النظر بين الدول الصناعية و الـدول الناميـة دـول المسـمك الـذي يجـب  تباعـه 
ىـــي ســـبيل دمايــــة البيئـــة ن ىبينمــــا رعت الـــدول المصــــنعة ةـــرورة عن تبــــق الـــدول الناميــــة دون 

لتمــوث الــذي يزيــد مــن مةــاعفة األةــرار عمــ  يــمدي  لــ  ا –التصــني   -تصــني  ن ألن ذلــك 
البيئــة ن مستشــ دين بمــا تعانيــه البيئــة ىــي الــدول المصــنعة. رعى بعــض زعمــاا الــدول الناميــة 
عكــس ذلــك تمامــا ن بــالنظر لديــاة الرىاهيــة التــي يعيشــ ا ســكان الــدول المتقدمــة ن ديــث ردــب 

ا مـــــادام يةــــمن رىاهيـــــة هــــمالا الزعمــــاا بالصـــــناعة و التطــــور و بــــالتموث النـــــات  عنــــه عيةــــ
 .مجتمعات م

 ال عن هــــذا  نبــــالرنم مــــن اخــــتالف وج ــــات النظــــر دــــول طريقــــة معالجــــة مشــــاكل البيئــــة    
المــمتمر شــكل نقطــة انعطــاف جــديرة باالهتمــامن وذلــك بظ ــور ىكــر بيئــي ووعــي بــ ن مســتقبل 

لجـــنس ديــث عن بقـــاا ا نالبشــرية مرهـــون بـــوعي اسنســان و ةـــرورة ترشـــيد ســموكه تجـــا  البيئـــة
البشــري عصــبف مدفوىــا  ب خطــار متزايــدةن بســبب تصــرىات اسنســان الخاطئــة تجــا  البيئــة التــي 

بعد مـرور عكثـر مـن ثالثـة عقـود تقريبـا عمـ  انعقـاد  .بدعت تئن من األذى و تعجز عن تداركه
 االســــتراتيجيةمــــمتمر ســــتوك ولم نوالنــــدوات و المــــمتمرات تتــــوال   لــــ  اليــــوم مــــن عجــــل  يجــــاد 

 ال عن مصـالف الـدول العظمـ  و عوةـاع ا  .التي تةمن دماية البيئة بإجمـاع دولـي المالئمة
مثممـا دـدث ىـي مـمتمر كيوتـو دـول  ناال تصادية كانت ىي كثير من األديان دـائال دون ذلـك

االتفا ية المتعمقة بالدد مـن االدتبـاس الدـراري مـن خـالل الدـد مـن اسـتعمال الغـازات المسـببة 
ورة تةـاىر الج ـود الدوليــة دـول دمايـة البيئــة ن عمـر عصـبف ال منــاص ل ـذا ىـإن ةــر    .لـذلك

هـذا  وىـق المفـاهيم  ون منه مـن عجـل الدفـاظ عمـ  ديـاة اسنسـان و بقائـه عمـ  كوكـب األرض
 .التي تةمن التواىق بين الجمي  لصالف البيئة
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 مشكالت التموث البيئي :  – 1   

ىمــم تعــد البيئــة  ــادرة عمــ  تجديــد  نا جميعــان ظــاهرة التمــوث البيئــي عصــبدنا ندــس ب ــ       
ــــة ــــة ىــــي عــــدد مــــن  نمواردهــــا الطبيعي ــــين عناصــــرها المختمف ــــوازن ب ــــ  اخــــتالل الت ممــــا عدى ال

عو اسـت الك النفايـات الناتجـة  نىمم تعد عناصرها  ادرة عم  تدميل مخمفـات االنسـان نالمواطن
 نجة عن ادتـراق و ـود السـياراتواصبف جو المدن مموثا باألدخنة النات نعن نشاطات المختمفة

عمــا التربـة الزراعيـة ىقــد  .و مدطــات توليـد الطا ـة نوالغـازات المتصـاعدة مــن مـداخن المصـان 
ولــم تســمم الجــاري  نوالمبيــدات الدشــرية نتموثــت نتيجــة االســتعمال المفــرط لممخصــبات الزراعيــة

المنــاطق اصــبدت ىــي  ىميــا  االن ــار والبديــرات ىــي كثيــر مــن نالمائيــة ايةــا مــن هــذا التمــوث
وىةــالت الصــرف الصــدي  وال  ندالــة ســيئة جــدا نتيجــة مــا يمقــ  ىي ــا مــن مخمفــات المصــان 

وتــدور ىيــه المــواد المموثــة مــن  نىــالغالف الجــوي متصــل نيقتصــر التمــوث عمــ  منــاطق بعين ــا
بـذلك و  والبدار مفتودة وتنتقل من ا المواد المموثـة بدريـة تامـة مـ  تيـارات الميـا   نمكان آلخر

ودتـ  الطعــام الممـوث  ـد ينتقـل مــن  ن ـد ينتقـل التمـوث مـن بمــد الـ  بمـد اخـرى ال دخــل ل ـا ىيـه
دولة ال  اخرى االشعاعات ال وائية  والطيور المشعة من مناطق التجارب النوويـة الـ  عمـاكن 

   .1ويتبين من كل ذلك عن البيئة متصمة وتكّون وددة  واددة بالنسبة لإلنسان   ناخرى بعيدة

ىقـد يصـيب التمــوث  ن: لمتمـوث عـدة مظـاهرانـوا  التمـوث و المشـاكل الناتجـة  نــو – 1 – 1
 ــد تفقــد ال ــواا  نال ــواا مــن خــالل مــا يخــتمط معــه مــن دخــان  ونــازات ومــواد صــمبة متطــايرة

و ــد يكــون التمــوث ةوةــائي نــات  عــن االصــوات التــي تصــدر مــن وســائل  نطبيعتــه االصــمية
عو وكــذلك  ــد يكــون التمــوث كيميــائي  .دركــات المصــان  ونيرهــاوم نومكبــرات الصــوت نالنقــل

ىيزيــائي عو اشــعاعي وكــل هــذ  المموثــات تعنــي تغيــر ىــي التركيبــة  االصــمية لطبيعــة المكونــات 
 ومن انواع التموث نجد :  .البيئية

 

                                                           
 ن المجمــــس الــــوطني لمثقاىــــة و الفــــون و االداب ن سمســــمة عــــالم المعرىــــة ن ادمــــد مــــددت اســــالم : التمــــوث مشــــكمة العصــــر 1
 .15ص ن 1990 ن تيكو ال
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: يعتبر ال واا عنصرا اساسيا من عناصر الدياة وهو يدمل تموث اليواء  – 1- 1- 1  
 ال واان لم يك نوالغازات كل االجسام الد يقة والخفيفة كالغبار والميكروبات واالبخرةىي طياته 

وذلك  الن ال واا دائما يدتوي عم  االتربة  نالذي نتنفسه نقيا ونظيفا تماما ىي يوم من االيام
وذرات المعادن واالمالح المعدنية التي يدمم ا بخار الماا عثناا تبخر  من  نوالغبار
 باسةاىةوكذلك الغازات الفاسدة التي تنطمق عند تفسخ بقايا النباتات والديوانات  نتالمديطا

 %21نعزوت %78ال  الغازات البركانية والرماد والرمل البركاني  ويت لف ال واا من 
 الكر يبتونوال يميوم و  كاألرنوننازات خاممة  %01ويدتوي ايةا عم  دوالي  ناكسجين
 ..1%0.033كسيد الكربون ععما كمية ثاني نوالنيون

وهــي تــدخل جســم االنســان عــن طريــق الج ــاز  نتعــدد اشــكال المــواد المســببة لتمــوث  ال ــواا  
و عــن طريــق ع نىتصــل الــ  الــدم  مباشــرة و ــد تــدخل الجســم عــن طريــق مســام الجمــد نالتنفســي

ل وعنمـــب العوامـــل المســـببة لتمـــوث ال ـــواا عوامـــ نالج ـــاز ال ةـــمي مـــ  االنذيـــة والمشـــروبات
ولكن ــا بــدعت ىــي الظ ــور  نمســتددثة مــن صــن  االنســان ولــم تنشــ  هــذ  العوامــل ىــي يــوم وليمــة

منذ عن ابتكر االنسان اآللة واستخدم ا ىي كل منادي الديـاة    لقـد كانـت االرض  ـادرة عمـ  
عما اآلن و بعد  يام الثـورة الصـناعية   ندماية نفس ا من الخطر والمداىظة عم  التوازن البيئي

مصـــاىي تكريـــر الـــنفط  –وتزايـــد عـــدد المصـــان  و المعامــل  نيــادة عـــدد الســـكان بشـــكل كبيــروز 
ىقــد اختــل هــذا التــوازن  –ونيرهــا مــن مصــادر التمــوث الكبيــرة الســيارات والقطــارات والطــائرات و 

 .2البيئي 

ى ـــو يتعـــدى  ن ن ال ــواا بطبيعتـــه ال تـــد  الدـــدود ديـــث ينتقـــل مـــن مكـــان آلخـــر دون دـــواجز  
لطبيعيــة و السياســية و بالتــالي ىــإن االخطــار التــي يمكــن عن يدمم ــا ال تكــون معنيــة الدــدود ا

 وانمــا ينتقــل خطــر  الــ  نب ــا منطقــة بعين ــا عو التــي تســببت  ىــي مــا يمدــق بــال واا مــن تمــوث
               د تكون بعيدة كما دـدث ىـي كارثـة المفاعـل النـووي تشـرنوبيل ىـي اوكرانيـا ن المناطق المجاورة

                                                           
 .116ص  ن الجزائر ن تيزي وز ن دار االمل ن البيئة ىي مواج ة التموثىتدي دردار :  - 1

 .120ص  ن 1995 ن لبنان ن بيروت ن 1ط  ن الدار العربية لمعموم ن االرض ىي دوامة الخطرمدمود مصطف  :  –4
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و مــن عهـــم  .يــث امتــد خطـــر اشــعاعته النوويــة لمنـــاطق عديــدة مــن العـــالم خاصــة ىــي اوربـــاد
 .ال واا نجد بعض المركبات الغازية بيئةالمموثات التي تموث 

 (:(co كسيد الكربونأول أ – أ 

وينت  هذا الغاز  نكسيد الكربون المموث الوديد الذي يقوم االنسان بصنعهعول عيعتبر     
ديث يت كسد الكربون من االدتراق الكامل لمختمف انواع الو ود العةوي  بصورة اساسية

(   co2كسيد الكربون بدال من االكسدة الكاممة ال  ثاني اكسيد الكربون)عول عل   جزئيا 
بكونه ساما وعديم المون والرائدة وينت  عن االدتراق  ((coول اكسيد الكربونعيتميز ناز و 

ة ــــــــــــاا عمميـــــــــود نقص ىي االوكسجين عثنـــــــــــعي عند وج نير الكامل لممواد العةوية
وتكمن سمية ناز اول اكسيد الكربون ىي كونه يصل ال  الدم عن طريق  .1االدتراق  

وتعد مداخن وسائل النقل  .عممية التنفس ويمن  نقل االوكسجين ىي الدم مما يسبب الوىاة
المختمفة من عهم مصادر هذا وكثير من الوددات الصناعية وسائل التدىئة ىي المنازل و 

 .الغاز المموث القاتل

 :( co2)ثاني اكسيد الكربون  –ب    

وتةـمن توازنـه دورة الديـاة ىـي  نيتواجد ثاني اكسيد الكربون بصفة تمقائيـة ىـي الطبيعـة       
 نيـــاد انشـــطته المختمفـــةوبازد عن االنســـانهلل عمـــ  انســـجام وتـــوازن بـــدي  الطبيعـــة التـــي خمق ـــا ا

ديــث ازدات كميــة ثــاني اكســيد الكربــون ىــي  نوتوســ  داجياتــه بــدع يخــل تــدريجيا ب ــذا التــوازن
الــــ  جانــــب مــــا تخمفــــه  نالجــــو نتيجــــة  طــــ  الغابــــات المتعمــــد عو اتالى ــــا عــــن طريــــق الدريــــق

اةـــاىة الـــ  مـــا ينـــت  عـــن كـــوارث الدـــروب  نالمركبـــات  والمصـــان  اثنـــاا عمميـــة دـــرق الو ـــود
ديـث لـم يعـد لمطبيعـة  ـدرة  اصة درب الخمي  االخيرة ومـا انجـر عن ـا مـن دـرق ابـار الـنفطخ

عم  ادداث عممية التوازن البيئي نتيجة لمكميات ال ائمة من ثاني اكسيد الكربون المنبعـث ىـي 
ممــا  ــد يســبب كــوارث كبيــرة ىــي رض الجــو والــذي ســيمدي تــدريجيا الــ  زيــادة دــرارة كوكــب األ

نســبة  )عنــه   عنــد ازديــاد نســبة نــاز ثــاني اكســيد الكربــون ىــي الغــالف الغــازي  المســتقبل ديــث
co2  جــزا مــن المميــون تــزداد ســنويا الــ   350الــ  دــوالي  %0.03ىــي ال ــواا داليــا دــوالي

                                                           
1

 .359ص  ن مرج  سابق ن سامف الغرايبة و يدي الفردان - 
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تقــل نســبة معــدالت االشــعة تدــت الدمــراا المعكوســة مــن االرض الــ  الفةــاا  (%02نســبة 
ـــــــــالخــارجي وبالتــالي تتجمــ  ىــي الغ هــذا يعــود الــ  خصــائص نــاز ثــاني اكســيد و  الف الغــازيـ

الكربــون ىــي امتصــاص االشــعة تدــت الدمــراا االمــر الــذي يــودي الــ  ارتفــاع درجــات دــرارة 
 .1و بالتالي ارتفاع درارة االرض وادداث تغير لممناخ العالمي   نالغالف الغازي

التـي  نالنتـروجين الغازيـةكاسـيد النتـروجين مركبـات  : يقصـد ب NOxاكسيد النتـروجين  – ج 
تتكون عند اتداد النتروجين و االكسجين تدت درجة درارة عاليـة كمـا هـو الدـال عنـد ادتـراق 

ثــاني و ن NOد النتــروجين ـــــــــــــــــــــــول اكسيعهــم مركبــات النتــروجين عو  نالبنــزين  ىــي مركبــات النقــل
تكـّون دـامض النتريـك ا  ا ديـث هذ  الغـازات سـامة جـدا عنـد استنشـو  NO2اكسيد النتروجين 

و ـــد تـــمدي الـــ  المـــوت خـــالل نصـــف ســـاعة اذا  نىـــي الـــرئتين وتدـــدث ىـــي الت ابـــات خطيـــرة
و ــد تمنــ  نقــل االكســجين ىــي الــدم الــ  الخاليــا ويكــون  ن%0.07وصــمت نســبت ا ىــي ال ــواا 

 وتكــون دــاالت التمــوث هــذ  مصــادبة لســقوط ناالطفــال اكثــر عرةــة ل ــذا النــوع مــن التســمم
 .كما ددث ىي المناطق الصناعية ىي اوروبا خاصة نمطار الدمةيةاال

ـــت  –د     ثالـــث اكســـيد الكبريـــت  so2وتشـــمل ثـــاني اكســـيد الكبريـــت :  SOxاكســـيد الكبري
so3 وينــت   نان نــاز ثــاني اكســيد الكبريــت عــديم المــون وذو رائدــة دــادة يــمدي الــ  الســعالن

عنـدما يتفاعـل نـاز ثـاني اكسـيد الكبريـت مـ   .القسم االكبـر منـه مـن ادتـراق الو ـود االدفـوري
االكسجين ينت  عنه دمض الكبريتيك الذي يدمل ىي الجو ويسـقط ىـي شـكل امطـار دمةـية 

كما يدـدث نـاز ثـاني  نوالنبات بوجه عام نتمدي ال  تموث الميا  واتالف المداصيل الزراعية
لج ـاز التنفسـي عمـ  مسـتوى اكسيد الكبريت اةرارا عم  صدة االنسان اذ يـمدي الـ  الت ـا با

 .ويظ ر عم  شكل نوبات تنفسية دادة نالرئة

ــــــي   -ه    ــــــة   ــــــات الفال  وتشــــــمل بعــــــض المــــــواد العةــــــوية المتطــــــايرة  : ليــــــواءاالمموث
مثــل الميثــان وكمــوروىروم والتــي تنــت  مــن مدــارق النفايــات  نكال يــدروكربونات الغازيــة والســائمة

نالبــا مـــا تشــكل ســدبا دخانيــة تــمدي الــ  امـــراض  والتــي نومــداخن مصــان  التكريــر نالصــمبة
 .خطيرة يعد السرطان اكثرها شيوعا
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نذ تعـد مصـان   نال  جانب هذا  د يدمل ال واا مواد صمبة كالغبار  بعض المعادن الثقيمة  
و ــد  ناالســمنت مــن اهــم مموثــات الغبــار عنــدما تنفــث االف االطنــان مــن العبــار مــن مــداخن ا

 .جراا ثوران البراكين يددث هذا التموث ايةا

 ذ هو مصدر اساسـي  ن: ترتبط دياة كل الكائنات الدية بالماا تموث المياه -2 – 1 – 1  
ويغطــي مســادة كبيــرة مــن ســطف االرض تقــارب ثالثــة  نالديــاة عمــ  كوكــب االرض الســتمرار

ة ارباع مسادات ا الكمية ىي شكل مديطـات و بدـار و بديـرات و ان ـار و ىـي تجـاويف اليابسـ
 .ايةا

 ـــــــــــــــــــ ا مـن عبخـرة ت الصـناعية ىـي تمـوث ال ـواا بمـا يخـرج مـن مداخنآىكما تساهم المنشـ      
مفات ــــــــــــــــــــشوائب ونازات ى ي تسبب كذلك ىي تمـوث المجـاري المائيـة بمـا تمقيـه ىي ـا مـن مخو 
مداطـــات الو ـــود تقـــام عمـــ   ت الصـــناعية وآالثانويـــة و ذلـــك ألن عنمـــب هـــذ  المنشـــ نتائج ـــاو 

ديـث  نوتموث الميا  بمخمفات الصناعة المتعـددة االشـكال نشواطئ االن ار والبديرات والبدار
ىقــد دــدث انــم  ن  هنــاك دــاالت مــن التمــوث شــديدة الغرابــة و شــديدة الخطــورة ىــي الو ــت نفســه

 .(ISETســيت  ي)عو مــا يعــرف باســم ن ــر ناشــتعمت ميــا  ادــد االن ــار ىــي االتدــاد الســوىياتي
و ــد ظ ــر ىــي مــا بعــد عن عدــد المصــان   .1عنــدما رمــ  ىيــه عدــد االشــخاص ســيجارة مشــتعمة  

المقامة عم  شاطئ هذا الن ر كان يمقي بعض المخمفـات مـن المـواد الصـمبة المتطـايرة القابمـة 
 ن  و ــد و ــ  دــادث مماثــل ىــي الواليــات المتدــدة .لالشــتعال عمــ  مجــرى الن ــر ادت لاللت ــاب

اشـتعل ســطف المـاا ىـي ادــد االن ـار ىـي واليــة اوهـايو ألسـباب مماثمــة وادى ذلـك الدتــراق ىقـد 
 .2بعض خطوط السكك الدديدية المجاورة ل ذا الن ر 

و عمـ  ميـا  الصـرف  نو د تبين من بعض البدوث التي عم  بعض المخمفـات الصـناعية    
 ــــدرا كبيــــرا مــــن نــــاز الصــــناعي عن بعــــض المــــواد التــــي توجــــد ىــــي هــــذ  المخمفــــات تســــت مك 

 ممـــا يزيـــد بمقـــدار اربعـــة اةـــعاف عمـــ  مـــا تســـت مكه مخمفـــات الصـــرف الصـــدي ناالكســـجين
لك ىـان المخمفـات الصـناعية دتـ  ولــو ذولــ نالمخمفـات المعروىـة باسـت الك ا الكبيـر ليكسـجين

كانــت يــر ســامة ىقــد تتســبب ىــي  تــل الكائنــات الديــة التــي تعــيش يفــي الميــا  التــي تمقــ  ىي ــا 
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و تتبــاين المــواد الكيميائيــة التــي تدمم ــا ميــا   نب اســت الك ا ليكســجين الــذائب ىــي الميــا بســب
و هــي تعتمــد لــ  نــوع الصــناعة التــي تصــدر من ــا هــذ   نو تعــدد عنواع ــا نالصــرف الصــناعي

 .كما تعتمد عم  نوع المعالجات الكيميائية التي تجرى ىي كل مصن  نالمخمفات

اد مشــــتركة توجــــد ىــــي انمــــب ميــــا  الصــــرف الصــــناعي مثــــل ى نــــاك دائمــــا مــــو ومــــ  ذلــــك     
ألنــه يمكــن الــتخمص من ــا بســ ولة  نوهــي ال تمثــل خطــورة كبيــرة ناالدمــاض والقواعــد ونيرهــا

عمـــا بعـــض المـــواد  .نســـبيا وذلـــك بمعالجت ـــا بـــالمواد الكيميائيـــة االخـــرى لمعادلـــة اثارهـــا الةـــارة
 نديــث ال يمكــن الــتخمص من ــا بســ ولةبي االخــرى التــي تتميــز بســمت ا الشــديدة  وثبات ــا النســ
وبعـض مركبـات الفسـفور وبعـض مركبـات  نول ا اثار ةارة مثـل   عنـواع المنظفـات الصـناعية

و بعض الفمزات الثقيمة السامة مثـل الرصـاص والزئبـق وبعـض المـذيبات  نال الوجين العةوية
فتــك بالكائنـــات الديـــة توالتـــي تعــد مـــن اخطـــر المموثــات الـــي  .1العةــوية ونيرهـــا مــن المركبـــات 

 .كما يمكن ان ينتقل خطرها لإلنسان عن طريق الغذاا نالمتواجدة ىي هذ  الميا 

و التـي  نلقد اخذ تموث الميا  بالنفط يزداد يومـا بعـد يـوم خصوصـا ىـي البدـار و المديطـات  
 تعــد بيئــة بدريــة هامــة يعتمــد ماليــين االشــخاص اعتمــادا يكــاد يكــون كميــا ىــي لقمــة العــيش مــن

تتعــدد اســباب تمــوث ميــا   .خــالل مــا تختزنــه ىــي جوى ــا مــن كائنــات ديوانيــة  ابمــة لالســت الك
الســفن المدممــة بــالنفط و مــن    عشــ ر االمثمــة عمــ  ذلــك البدــار و المديطــات  و مــن عهم ــا 

ىــي بدــر المــانش ســنة  torry canyonدادثــة اصــطدام و جنــوح نا مــة الــنفط تــوري كــانيون 
 ت ــــــــــوهي ليس .2الف طن من النفط الخام ال  البدر  117 ديث تسرب دوالي 1967

الدادثة الوديدة عم  االطالق التي تددث تموثا هائال ىي عـرض البدـر عدى الـ  نفـوق       
وهناك نشاطات متعمـدة تقـوم سـفن الشـدن تـمدي الـ  تمـوث ميـا   نالعديد من الكائنات البدرية

ومعالجـــة بعـــض المركبــــات النفطيـــة ىـــي المعامـــل عنــــد  نالبدـــار ثنـــاا عمميـــة نســــل النـــا الت
كمـــا تدـــدث عمميـــات التمـــوث اثنـــاا   .ونيرهـــا مـــن االنشـــطة المموثـــة لمبيئـــة البدريـــة نالتكريـــر

عثناا عمميـة اذ نالبا ما تددث تسربات نفطية  كبيرة  ناستغالل دقول النفط ىي عرض البدار
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الـ  دـرب الخمـي  الثانيـة التـي ادت الـ  كمـا تجـدر االشـارة هنـا  ناالستغالل تمدي ال  التمـوث
 .تسرب كميات كبيرة من النفط ىي ميا  الخمي  العربي

ديـــث عن ميــا  الصـــرف  نتعتبــر ميـــا  الصــرف الصـــدي المنزلــي مـــن بــين المموثـــات البيئيــة   
الصــدي المنزلــي تدتــوي عمــ  العديــد مــن المموثــات مــن ىةــالت و بقايــا المنظفــات الكيميائيــة 

ــــاتوورق  ىةــــالت اد ــــة وبكتيريــــا وىيروســــات ونيرهــــا مــــن المموث ــــم يــــتم  نامي ــــث عنــــه اذا ل دي
تصــــنيف ا واعــــادة اســــتعمال ا وىصــــل بقايــــا التــــي يــــتم مــــن خالل ــــا معالجت ــــا بــــالطرق العمميــــة 

عم ىــــي دالــــة ةــــخ ا ىــــي مصــــبات االوديــــة  نالفةــــالت التــــي يمكــــن تثمين ــــا كســــماد طبيعــــي
 .يعود بالةرر عم  البيئة واالنسانتموث ن ا تددث إالشواطئ عو مسطدات اليابسة ىو 

 : تموث التربة – 3 – 1- 1   

ان التربـــة مـــوطن طبيعـــي صــــالف لمديـــاة كمـــا هيـــ   اهلل لمكائنــــات مـــن اجـــل النمـــو والتكــــاثر   
ولكـــن نالبـــا مـــا تدـــث ىيـــه عمميـــة تمـــوث ل ـــذ  التربـــة ىيدـــدث خمـــال ىـــي توازن ـــا   نواالســـتمرارية

تربـة تسـبب تغييـرا ىـي الخـواص الفيزيائيـة عو الكيميائيـة  ويقصد بذلك ادخـال مـواد نريبـة ىـي ال
وتســاهم ىــي  نعو البيولوجيــة ل ــا مــن شــ نه القةــاا عمــ  الكائنــات الديــة التــي تســتوطن التربــة

امـا  .1عممية التدمـل لممـواد العةـوية التـي تـنمف التربـة  يمت ـا وصـدت ا و ـدرت ا عمـ  االنتـاج 
هـــو التمـــوث الـــذي يصـــيب القشـــرة   تمـــوث التـــرب  الـــدكتور ادمـــد ســـيد البيمـــي ىيـــذهب الـــ  عن

والتـي تعتبـر الدمقـة  نالعموية لمكرة االرةية اي طبقة التربة الر يقة السطدية الصـدية المنتجـة
 .2االول  واالساسية من دمقات النظام االيكولوجي
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اســيا  اسوانـواع الغـذاا النبــاتي الـذي يعـد مصـدرا  نىالتربـة هـي داةـنة كـل النباتــات واالشـجار 
ىمـوال التربـة الخصـبة المنتشـرة ىـي كـل بقـاع العـالم  .لغـذاا االنسـان والديـوان ىـي سمسـمة الغـذاا

لكـــن االســـتعمال المفـــرط  نلمـــا اســـتطاع المزارعـــون تـــوىير ادتياجـــات ســـكان العـــالم مـــن الغـــذاا
عو مكاىدــة بعــض النباتــات والدشــرات  ــد يــمدي الــ   نلممــواد الكيميائيــة مــن اجــل تســميد التربــة

الكثيــر مــن الكائنــات الديــة الديوانيــة والبكتيريــة التــي  نىقــدان ا  اـــــــــــة ىــي دــد ذاتــــــــــــاتــالف الترب
 .تةمن خصوبة التربة

 نان تمــوث التربــة  ــد عخــذ عبعــادا خطيــرة جــدا خاصــة ىــي دــاالت الدــروب التــي تمقــي القنابــل  
التربـــة  ـــد تفقـــد خصوصـــيت ا  ديـــث عن نمـــن الزيـــوت ومخمفـــات البتــرولت ــدر اآلف االطنـــان و 

االنتاجيــة كمــا دــدث ىــي المنــاطق التــي تمــت ىي ــا تفجيــرات نوويــة ديــث تصــبف هــذ  االرةــي 
ىـي  نوال يمكـن لمنباتـات والمزروعـات عن تنمـو ىي ـا عمـ  االطـالق نمموثة باسشعاعات النوويـة

ة عاليـة و تشـكل تظـل ىي ـا البيئـة معطـااة ىـإن كـل منتجات ـا تكـون مموثـة بدرجـي الداالت التـــ
هميــة ألنــه يعــرض ان التمــوث الــذي يصــيب التربــة يعــد جرمــا بــال  األ مســت مكي ا.خطــرا عمــ  

ديــاة الكائنــات الديــة بمــا ىي ــا االنســان لم ــالك المبــين بفعــل ىقــدان لقمــة العــيش. ىــالتفجيرات 
ل ـا  كـان 1969الـ   1960النووية التـي  امـت ب ـا ىرنسـا ىـي الجزائـر ىـي الفتـرة الممتـدة مـن 

واةرارا كبيرة عم  كل الكائنات الدية ديـث اثبتـت  نبال  االثر ىي تموث التربة وال واا والميا 
العديد من الدراسات عن مستوى التموث بم  درجة عالية ىي التربة وىـي اجسـام الكائنـات الديـة 

 .خاصة الديوانات التي تعيش ىي تمك المناطق التي ا يمت عمي ا التفجيرات النووية

تدتـــاج االرض الـــ  عشـــرات االف الســـنين كـــي تتعـــاى  مـــن التمـــوث المـــرتبط  باسشـــعاعات   
وهذا ما يتطمب  التوعية بالمخاطر التي تمدق باسنسان والديـوان العـيش والتونـل ىـي  نالنووية

وةـرورة تـدخل كـل  نالمناطق التي تعرةت مباشـرة لإلشـاعات النوويـة جـراا التجـارب النوويـة
 .واصالح ما يمكن اصالده من االةرار التي تعرةت ل ا البيئة نمعالجة المعنيين من اجل

 :    النفايات الخطرة و تموث البيئة – 2– 1   

وال عدل عمـ  ذلـك مـا يدـدث لثقـب  نان البيئة بصـفة عامـة تعـاني مـن التـدهور المسـتمر      
يدتـرم القواعـد التـي  كل هذا بفعل االنسان الذي لم ناالوزون الذي يزداد اتساعا عاما بعد عام
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نعـد النفايـات الخطـرة الناتجـة عـن الممسسـات الصـناعية  .تمدي ال  لتوازن البيئي ىي الطبيعـة
ولخطــــورة هــــذ  النفايــــات ســــميت  نومعالجت ــــا بالغــــة التكــــاليف نالكبــــرى ســــمية بالغــــة الخطــــورة

ـــة مـــن ديـــث التوليـــد والتخـــزين والمعالجـــة س عـــادة بالســـامة الخطـــرة ى ـــي تدةـــ  بمرا بـــة ىعال
 من الدفاظ عم  الصدة العامة. ناونقم ا واستعادت ا وتصريف  نتدويرها

ويمكـن  نينت  عن بعض الصـناعات نفايـات خطيـرة عمـ  صـدة وسـالمة االنسـان والبيئـة     
ىيزيائيـة و ذات صـفات كيميائيـة  نتعريف النفايات الخطرة ب ن ا  مواد صمبة عو سـائمة عو نازيـة

مــن عجــل دمايــة الصــدة والســالمة العامــة  نونقم ــا ومعالجت ــا تتطمــب شــروط خاصــة لجمع ــا
 و بطرائــق خاصــة  نمة عــن النفايــات االخــرىولــذلك ال بــد مــن نقمــه وجمع ــا ومعالجت ــا منفصــ

واد ـــــــــــــــويصــل عــدد الم .1نيـر تمــك المتبعــة ىــي جمــ  ونقــل ومعالجـة النفايــات الصــمبة المنزليــة 
وهـي عخـذة ىـي الزيـادة يومـا بعـد  نىة ىي الو ـت الداةـر عـدة عالفالخطيرة المعرو و امة  ـــــــالس
و ــد  نوتعــد النفايــات المشــعة عخطــر النفايــات عمــ  صــدة االنســان وســالمة البيئــة عمومــا .يــوم

ومن ــا مــا يكــزن  نىمن ــا النــات  عــن مدطــات الطا ــة النوويــة نتعــدد مصــادر النفايــات المشــعة
ـــة عو الصـــ نمصـــدر  االنشـــطة الطبيـــة ـــات الناتجـــة عـــن  نناعية عو العســـكريةوالبدثي وكـــذا النفاي

 .تعدين المواد المشعة كاليورانيوم

ول ــذا ىقــد  نتعــد عمميــة تــدوير النفايــات و الــتخمص من ــا باهظــة التكــاليف وصــعبة التقنيــات   
عمــدت عــدة دول ننيــة الــ  صــرف نفايت ــا الخطــرة لــدى بعــض الــدول الخطيــرة مقابــل مبــال  

 :  2 ائمة الخواص الخطرة ت اتفا ية بازلو دد ددد .مالية مدددة

زي  مـن مـواد ــــــــــــــــــم المو
 ـــادرة بـــذات ا عمـــ  عن تنـــت  بواســـطة تفاعـــل كيميـــائي نـــازا عمـــ   نو نفايـــات( صـــمبة عو ســـائمة

                                                           
 187  سابق ن  ص سامف الغرايبة و يدي الفردان ن  مرج -1

  التاس انظر الفصل.  

 46اتفا ية بازل بش ن التدكم ىي نقل النفايات الخطرة و التخمص من ا عبر الددود ن  برنام  االمم المتددة لمبيئة ن  ص  2
. 
 

اد القابمة لالنفجار: و هي كل مـادة  ابمـة لالنفجـار عو نفايـة عو )  -1 
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وبســـرعة تـــمدي الـــ  الدـــاق الةـــرر بالوســـط  نو تدـــت  ـــدر مـــن الةـــغط ندرجـــة مـــن الدـــرارة
 .يطدالم

عو ســوائل تدتــوي عمــ   نالســوائل القابمــة لالشــتعال: وهــي كــل ســائل عو مــزي  مــن الســو
 .او تطمق بخارا  ابال لالشتعال نمواد صمبة  ابمة لالشتعال

ف ا المواد الصمبة القابمة لالشـتعال: هـي المـواد الصـمبة عو النفايـات الصـمبة المصـنفة بوصـ -2
والتــي  ــد تســبب عو  نوالتــي تكــون  ابمــة لالدتــراق بســ ولة خــالل عمميــات النقــل نمتفجــرات

 .تس م عن طريق االدتكاك ىي اندالع دريق

المــــواد عو النفايــــات المعرةـــــة لالدتــــراق التمقــــائي: و هـــــي المــــواد عو النفايــــات المعرةـــــة  -3
ةــة لمســخونة عنــد مالمســة عو المعر  نىــي الظــروف العاديــة اثنــاا النقــلن لمســخونة التمقائيــة

 .ال واا ىتكون عندئذ  ابمة لالشتعال

 :   مراض التموثأ – 3 -1

ةـــرارا بالغـــة عىي ـــا ي مجـــال مـــن مجـــاالت البيئـــة يدـــدث عب صـــاعا  ذال شـــك عن التمـــوث     
ديـــث االثـــار الصـــدية لمتمـــوث تكـــون جميـــة  نالخطــورة عمـــ  الكائنـــات الديـــة بمـــا ىي ـــا االنســان

وىـي هـذا الصـدد دـذرت منظمـة  نلسـاكنة الـذين يشـمم م مجـال التمـوثاممموسة بت ثيرها عمـ  و 
مــن ان البشــرية معرةــة ألمــراض خطيــرة  2006الصــدة العالميــة ىــي منتصــف شــ ر جــوان 

خاصــة ىــي منــاطق جنــوب الصــدراا  نونيــر متو عــة بســبب االةــرار التــي تتعــرض ل ــا البيئــة
ي تقريـر ىـو الـت المنظمـة  نلالتينيـةمـن امريكـا ا اواجـزا نووسط و جنوب شرق اسيا ناالىريقية

خبير من مختمف انداا العالم   عن تمـوث الغـذاا يعـد ادـد اسـباب  1300شارك ىيه اكثر من 
ـــبجانــب تنــا ص المخــزون السمك نالمشــاكل الخطيــرة التــي يتعــرض ل ــا الســكان ذ  ي الزراعــي ـ

ســـاس عـــن ىـــي األمميـــون نســـمة ىـــي الـــدول الفقيـــرة مـــن ســـوا التغذيـــة النـــات   800يعــاني ندـــو 
مميــون  13نــه يوجــد هنــاك اكثــر مــن عمــم المتدــدة الــ  وتــذهب بتقريــري األ .1 مشــكالت بيئيــة 

شــخص ىــي اندــاا العــالم يموتــون كــل عــام مــن بيــن م اربعــة ماليــين طفــل عمــ  اال ــل نتيجــة 
 .مراض المتعمقة باألسباب البيئية كان من الممكن تجنب اع

                                                           
1

 .109ص  ن مرج  سابق ن ادمد سيد البيمي 
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ر البيئيــة التــي ت ــدد الصــدة البشــرية بمــا ىــي ذلــك تمــوث خطــاهنــاك العديــد مــن األ نّ عرنــم     
كبـر مصـدري القمـق عىـإن  نراةـي دىـن النفايـاتعو  نوانبعاث المواد السامة من المصان  نالميا 

و االدتـــرار العـــالمي وكم مـــا يرجـــ  نالبـــا الدتـــراق الو ـــود االدفـــوري وىقـــا  نهمـــا تمـــوث ال ـــواا
لسـنة  51اا ىـي مجمـة التمويـل والتنميـة ىـي عـددها وكما ج .1ية ّ مقارير منظمة الصدة العالتل

ماليـين دالـة وىـاة مبكـرة سـنويا  7ىان تموث ال واا الداخمي والخارجي سببا  ىي و ـوع  2014
 207يســ م تمــوث ال ــواا ىــي دــد ذاتــه ىــي و ــوع   -اي ثمــن دــاالت الوىيــات دــول العــالم  –

بينمـا تقـ  مميـون دالـة وىـاة  نة وىـاةمميـون دالـ 303وتمـوث ال ـواا الـداخمي  نمميون دالـة وىـاة
ويتســـبب ال ـــواا ىـــي المـــوت نتيجـــة  .ســنويا نتيجـــة مـــزي  مـــن تمـــوث ال ـــواا الـــداخمي والخـــارجي

ممـا يــمدي الــ   نجــدا لدرجـة ان ــا تختــرق الرئـة ومجــرى الــدمجسـيمات صــغيرة  استنشـاق النــاس
 .مراض الج از التنفسيعتزايد انتشار امراض القمب والشرايين و 

مـراض التـي تسـبب ا عوامـل بيئيـة تقريـرا مفزعـا عـن األ 2اوردت منظمة الصـدة العالميـة و د   
مــراض الناجمــة عــن العوامــل معظــم تمــك األ نّ عتــمدي الــ  دــاالت عديــدة مــن الوىيــات ديــث و 

دتـي وان كـان ترتيب ـا يختمـف بعـض الشـيا  نالبيئية تصنف ايةا ب ن ا االمـراض االشـد ىتكـا
باسـتخدام لكـن هـذ  العوامـل البيئـي يمكـن التـاثير ىي ـا  نبكـل من ـا دسب معـدل اسماتـة الخـاص

 ودسب التقرير ىان:  نوسياسات و تدابير ىي مجالي الو اية والصدة العمومية نما هو متاح من تكنولوجيا

 .مميون دالة وىاة ىي السنة جراا االمراض القمبية والوعائية 2,6 -

 .اسس ال مميون دالة وىاة ىي السنة جراا امراض 1.7 -

 .مميون دالة وىاة ىي السنة جراا داالت العدوى التي تصيب السبيل لتنفسي السفمي 1.5 -

 .مميون دالة وىاة ىي السنة جراا داالت السرطان 1.4 -

 .مميون دالة وىاة ىي السنة جراا االمراض الرئوية و المسدة  المزمنة 1.3 -

                                                           
ــــــــــــا نــــــــــــاجم عــــــــــــن ال – 1 ــــــــــــ  مجمــــــــــــوع األمــــــــــــراض تقريب  ن تعــــــــــــرض لعوامــــــــــــل بيئيــــــــــــةمنظمــــــــــــة الصــــــــــــدة العالميــــــــــــة : رب

2006.www.who.netle18/08/2015 

 .17ص  ن 2014ديسمبر  ن 51عدد  ن مجمة التمويل و التنمية ن بيري  : الخطر البيئيايان  – 2
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 .الف دالة وىاة ىي السنة جراا دوادث المرور 470 -

 .الف دالة وىاة ىي السنة جراا االصابات نير المتعمدة 400 -

مــن تمــك  %80عو بــ خر تــ ثير ىــي اكثــر مــن ن البيئــة تدــدث بشــكل عيتبــين مــن التقريــر      
 المخـاطر البيئيـة التـي يمكـن التـ ثير الّ   باسةاىة ال  ذلك ى و ال يتنـاول ن االمراض الرئيسية

لقــد   .خــالل السياســات عو تكنولوجيــا موجــودة ىعــال عو تمــك التــي يمكــن التقمــيص من ــا ن نىي ــا
التجـارب و التفجيـرات  نبالتموث الصناعي االعتداا المستمر عم  البيئة ىي جمي  انداا العالم 

الظــالم كــل هــذا بفعــل االنســان  ن...نو بالصــيد الجــائر عو  طــ  االشــجار عو الدــروبع نالنوويــة
راض التــي تفتــك بديــاة الماليــين مــن البشــر مــلنفســه وشــكل بيئــة دصــبة لتفشــي العديــد مــن األ

وتجنــب  نوج ــدا مةــاعفا سنقــاذ البيئــة نلمجتمــ  الــدولياكبــر مــن عممــا يتطمــب وعيــا  نســنويا
 .الكثير من الخسائر لإلنسان ومديطه الذي يعيش ىيه

 -استنزاف الموارد الطبيفية :مشكمة  -2

ـــة كـــل المـــوارد الموجـــودة عمـــ          ســـطف األرض ســـواا كانـــت ىـــي   تشـــمل المـــوارد الطبيعي
عو ىــي صـــورة  نصــورة عراةــي زراعيــة عراةــي مســتخدمة ىــي األنــراض الصــناعية عو الســكنية

ومصـــادر  نكمـــا تتةـــمن بـــاطن األرض ومـــا تدتويـــه مـــن المـــوارد المعدنيـــة المختمفـــة ننابـــات
ـــيالطا ــة باسةــاىة  لــ  مــوارد الميــا  ســواا كانــت تقنيــة عم معالجــة  لــ  جانــب ال ــواا المد ط ـــــــــ

والمــوارد الطبيعيــة من ــا المتجــددة التــي تجــدد تمقائيــا داخــل الــنظم الطبيعيــة   .1رة األرةــيةــــــــبالك
وعــدم اسســراف الفــادش ىــي  هــي مســتمرة ىــي العطــاا ىــي دــال اســتخدام ا بصــورة عقالنيــةنو 

عمـ  جانـب  عما المـوارد الطبيعيـة نيـر المتجـددة ىـإن زيـادة اسـت الك ا يشـكل  ةـية ناستعماله
األمــر الــذي يتطمــب مــن الجميــ   نمــن الخطــورة التــي تعــرض هــذ  المــوارد لمفنــاا بمــرور الو ــت

ويةــمن بقائ ــا  معرىــة كيفيــة اســتخدام هــذ  المــوارد بشــكل يتــيف اســتخدام ا ليجيــال الداةــرةن
  .ليجيال القادمة

                                                           
 ن 1ط ن دار المعرىة الجامعية لمطباعة و النشر و التوزيـ  ن  ةايا التنمية ىي الدول النامية  دسان دفص :ن مريم عدمد مصطف  – 1
 .323ص ن 2005سسكندرية ا
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التــي تدتاج ــا ىــي  مــ  ىجــر  يــام الثــورة الصــناعية زادت داجــة المصــان   لــ  المــواد الخــام    
ى ستغل اسنسان ظ ر األرض و باطن ـا ىـي اسـتخراج الخامـات وتدويم ـا لمصـناعة  الصناعةن

 ذ عممــت عمــ  اســتنزاف كــل  ديــث اســتغمت الــدول االســتعمارية مســتعمرات ا عبشــ  اســتغاللن
خـام ديـث   يقـوم اسنسـان باسـتخدام جـزا مـن المـوارد ال نالموارد الطبيعية المتادة دون استثناا

التــي يســتخرج ا مــن المقــال  بشــكل ىعمــين عمــا البــا ي ىيرميــه عمــ  شــكل نفايــات و دياتنــا مثــل 
 )...(    عو تستغم ا عم  ندو ي دد استدامت ا  اذورات ميا  الشرب والغابات والثروة السمكيةن

الن ـائي  .  ووىقـا لمتقريـر1النفايات الصناعية بتمويـث البيئـة وال ـواا والتربـة والمـاا وتساهم هذ  
الخــاص بـــ) تقيــيم األلفيــة لمنظــام االيكولــوجي( ىــإن النشــاطات البشــرية تســتنزف عمــ  مــدى مــا 

مــــن عناصــــر النظــــام االيكولــــوجي التــــي تعيــــل دياتنــــا مثــــل ميــــا  الشــــرب  % 60يقــــارب مــــن 
تسـتغم ا عمـ  ندـو ي ـدد اسـتدامت ا واألخطـر عن هـذا االسـتنزاف  عو نوالغابات والثروة السـمكية

التغيـرات المناخيـة  مثـل لإلصـالحدـادة وهائمـة الدجـم ونيـر  ابمـة  ت ديد ددوث تغيـرا يزيد من
ـــاتوان يــار المخــزون  و تنطــوي هــذ  النشــاطات البشــرية عمــ   لبدــاراو  الســمكي ىــي المديطـــ

اسـتنزاف خزانـات الميـا  الجوىيـة و تمويث الغالف الجوي بالمزيد من نـازات االدتبـاس الدـراري 
زالــة الغابــات عثبــت التقيــيم عن التــ ثيرات الســمبية التــي يدــدث ا  .واسىــراط ىــي صــيد األســماك نوا 

مخيفــــة ى عــــداد البشــــر المتزايــــدة و اسنســــان عمــــ  كوكبنــــا تتفــــا م باســــتمرار وبــــوتيرة  متســــارعة 
والج ود المبذولة لتوىير المزيد من الموارد يمدي  ل  تغييـر األنظمـة البيئيـة ويـدمرها بمعـدالت 

لكــن المفــزع الــذي يبينــه تقيــيم األلفيــة لمنظــام االيكولــوجي هــو دجــم ونطــاق هــذا  ننيــر مســبو ة
التــ ثير المــذان وصــمتا  لــ  دــد ال يمكــن ألدــد تجاهمــه بعــد اآلنن وتوةــف هــذ  التــ ثيرات هــو 

ـــات مـــن عجـــل الزراعـــة ـــة الغاب زال ـــة الطبيعيـــة وا  ومـــن عجـــل اســـتعماالت  نتدويـــل األنظمـــة البيئي
 .بمدا 25ثت واختفت تماما من تات عجوالنتيجة عن الغاب نالخشب
%  ةـــاىة  لـــ  عن 90بمـــدا اخـــر تقمصـــت المســـادات التـــي تغطي ـــا الغابـــات بنســـبة  29وىـــي 

    .2لمديطاتاالصيد الجائر دمـر  ل  األبد رب  مخزون الثروة السمكية ىي البدار و 

                                                           
 .153ص ن مدمود مصطف : مرج  سابق - 1

 .158ص  ن 2005اوت  ن الكويت  ن  561 العدد ن وزارة اسعالم ن العربي ن  ل  مت  يتدمل كوكبنا عدمد الشربيني : - 2
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اد ســـكانه ىـــي يـــزال تعـــد ىـــي عـــالم ال نن اســتنزاف المـــوارد الطبيعيـــة يســـير بـــوتيرة ســـريعة      
وىـــي تقريـــر صـــادر عـــن منظمـــة االنذيـــة  نوتشـــ د ىيـــه انمـــاط االســـت الك تغيـــرا كبيـــرا نازديـــاد

ذكـــر عن هنـــاك دالئـــل تدذيريـــة ىقـــد تباطـــ ت معـــدالت نمـــو االنتـــاج  الزراعـــة ليمـــم المتدـــدة و 
السـنوي لمنمـو البـال  ولم يتدقق ىي البمدان النامية ىي الماةي سوى نصف المعـدل  نالزراعي

عي شـــعور بالرةـــا نتيجـــة الصـــدمات التـــي  2008-2007واهتـــز ىـــي عـــامي  نىـــي المئـــة 03
ومنــذ ذلــك  نتعرةــت ل ــا اســعار المــواد الغذائيــة ومــا صــادب ا مــن ارتفــاع ىــي اســعار الدبــوب

والميـا  شـكال بـارزا دـين بـدع المسـتثمرون سـواا  نخذت النا شة المتزايدة عمـ  االراةـيعالدين 
عو مـــن القطـــاع التجـــاري ىـــي ديـــازة مســـادات كبيـــرة مـــن االراةـــي  نمـــن الجماعـــات الســـيادية

وثمــة تنــاىس  ــائم بــين اســتخدام مســادات االراةــي ىــي انتــاج  نالمزروعــة ىــي البمــدان الناميــة
ن وتفـرض سمسـمة مـن عو اسـتخدام ا ىـي انتـاج االنذيـة نالخـام مـن عجـل الو ـود الديـويالمواد  

ارات االرةـية التـي تتصـدر االنبـاا مزيـدا مـن الت ديـدات الفيةانات ودــــــــاالت الجفاف واالن ي
الســـتقرار االراةـــي ومـــوارد الميـــا ن و تجمـــب بوةـــوح ايةـــا مشـــاكل هيكمـــة ععمـــق ىـــي  اعـــدة 
ــــا   ــــوث مجــــاري المي ــــدن كمــــا عن الممودــــة وتم ــــي التزاي ــــا  اخــــذة ى ــــدرة المي ــــةن ىن المــــوارد الطبيعي

 ميا .ومسطدات ان وتدهور النظم االيكولوجية المتصمة بال

ان العـــالم ب ســـر   ذا لـــم يتخـــذ خطـــوات جـــادة وعقالنيـــة وترشـــيد اســـت الكه لممـــوارد المتادـــة ىـــي 
ســيجد نفســه  ــد ا دــم االجيــال القادمــة ىــي دــروب  نالطبيعـة وىــق مقتةــيات التنميــة المســتدامة

 .طادنة من عجل لقمة العيش والبقاا
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التغيرات المناخية من عهم المشاكل البيئية التي يعد االنسان سببا رئيسـا ىي ـا تعتبر ظاهرة     
 االيجابيـةمما يمكد عنه ىي دالـة تغييـر سـموكه نجـو الوجـه  نبفعل سموكاته الخاطئة تجا  البيئة

يمكنه وة  دموال ىعالـة تسـاهم ىـي الدـد مـن الظـواهر السـمبية الناتجـة عـن التغيـرات المناخيـة 

                                                           
 : ن منظمــة االنذيــة و الزراعــة و الزراعــةدالــة االراةــي مــن المــوارد و الميــا  ىــي العــالم لينذيــة انظــر. ادارة الــنظم المعرةــة لمخطــر

 .05ليمم المتددةن  رومان  ص 

 



 بيئةالمشاكل التي تواجو ال                  الفصل الثالث                    
 

 
44 

 ن...والت اطل والرياح  واالعاصـير وموجـات الجفـاف و الفيةـانات نجات الدرارةدر   كاختالل
   .والتي تمثر بصورة مباشرة عم  دياة كل الكائنات الدية بما ىي ا االنسان

  عما المناخ بالمعن  االوس  ى ـو عبـارة عـن مـن دـاالت انظمـة المنـاخ بمـا ىـي ذلـك وصـفه   
ســــنة مثممــــا دــــددت ا المنظمــــة  30ة الزمنيــــة التقميديــــة و تبمــــ  الفتــــر  نمــــن الناديــــة االدصــــائية

يتةـــف مـــن هـــذا التعريـــف عن دالـــة الطقـــس هـــي تمظ ـــر مـــن  .  1العالميـــة ليرصـــاد الجويـــة 
يختمـف المنــاخ مـن مكــان آلخـر جــراا تفاعــل  .مظـاهر المنــاخ ىـي مــدة زمنيـة مدــددة و  صــيرة

وينـت  عن ـا تمـايز ىـي  نيـاةوهذ  االخيرة تمثر عمـ  مختمـف ظـروف الد نمجموعة من العوامل
يـدى  المنـاخ المتغيـر العديـد  .عنواع النباتات والديوانات التي يمكن عن تعـيش ىـي تمـك المنطقـة

ـــنظم االرةـــية الـــ  دـــدود بالغـــة الخطـــورة  ـــة العالميـــة مـــن ال ـــات البيئي مـــن شـــ ن ا تغيـــر التوازن
 ة تغير المناخ لقد تجاوزت  ةي  .واال ميمية وت ديد االستقرار عم  مستويات متعددة

لقــــد ن ولــــم تعــــد ىقــــط عدــــد المخــــاوف البيئيــــة والتنظيميــــة الكثيــــرة نمردمــــة الفةــــول العممــــي    
اصبدت ال اجس الرئيس والقةية البيئية الجوهريـة ىـي الو ـت الـراهن والتدـدي الوديـد االكبـر 

لمنــاخ يمثــل ىمــن الممكــد آلن عن تغيــر ا نمتعــددةالــذي يواجــه صــناع  القــرار عمــ  مستـــــــــــويات 
 نوايعـــاد تتمـــق بالســـالمة وانتـــاج المـــواد الغذائيـــة نكارثـــة متزايـــدة ذات ابعـــاد ا تصـــادية وصـــدية

عن انمــــاط الطقــــس المتقمــــب ت ــــدد انتــــاج المــــواد  .2االمــــن ونيــــر ذلــــك مــــن االبعــــاد االخــــرى  و 
 و ارتفــاع مســتويات البدــار التــي نالغذائيــة مــن خــالل عــدم الثقــة التزايــد ىــي ت اطــل االمطــار

 نالكارثيــة و زيــادة خطــر الفيةــانات  نة مــن الميــا  العذبــة الســادميةتمــوث الكميــات  االدتياطيــ
كما تساعد بيئة االدترار عم  انتشار االىات و االمراض باتجا  القطبين عمـ  الـرنم مـن عن ـا 

و تمكـد انمـب التقـارير عن الوةـ  البيئـي  .كانت مقتصـرة عمـ  المنـاطق االسـتوائية مـن العـالم
ى ـــذا يعتبـــر مـــن الممشـــرات  ن ذا اســـتمر ىقـــدان الجميـــد مـــن الكتـــل القطبيـــة نجـــه ندـــو االســـوعيت

  .ال امــة التــي تــدل عمــ  دــدوث تغيــرات ىــي الــنظم االيكولوجيــة  ــد تكــون نيــر  ابمــة لممعالجــة
لقـد اصـبف ادتمـال وجـود تـ ثير الدتـرار سـري  التقمـب بفعـل الغـازات الدىيئـة دقيقـة ممموسـة لــم 

                                                           
 ن الجزائر ن 1ط  ن دار الخمدونية ن المخاطر و مستقبل البيئة العالمي ن التغيرات المناخية ناالسبابعبد الدكيم مي وبي :  1

 .19ص  ن 2011

2
         .www.unep.orgle 21/03/2011. 21ص  ن 2009الكتاب السنوي لبرنام  المم المتددة لمبيئة - 

http://www.unep.org/
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خطــرا اذا  منــا بالدـــد و ال يــزال بإمكاننــا تجنــب اكثـــر التغيــرات  نوةــوح مــن  بـــلتكــن ب ــذا ال
     .اطالق الغازات المسببة لالدتباس الدراري

والتــــي تــــمدي الــــ  دــــدوث التغيــــرات  –البيــــت الزجاجيــــة  –ان ظــــاهرة االدتبــــاس الدــــراري    
مطـار والفيةـانات بفعل ما ينـت  عن ـا كـوارث متعـددة متصـمة بالجفـاف وهطـول  اال نالمناخية

التــي ل ــا تــ ثير مباشــر  نواالعاصــير ونيرهــا مــن الكــوارث المرتبطــة بظــاهرة التغيــرات المناخيــة
و ــــد دــــددت اتفا يــــة كيوتــــو عهــــم الغــــازات المســــببة  نوعهم ــــا االنســــان نعمــــ  الكائنــــات الديــــة
 : 1هم هذ  الغازاتعلالدتباس الدراري و 

اعتبـار هـذا الغـاز عهـم نـازات المجموعـة نظـرا يمكـن :   coغاز ثاني اكسيد الكربون  –ا   
 379ومـن عهـم  نمن مجموع االنبعاثات الغازيـة الدىيئـة ىـي الـدول المصـنعة 4/5لكونه يشكل 

المسـبب از االساسـي ــــــــــمميون جزا من المميـون مـن نـاز ثـاني اكسـيد الكربـون الـذي يعتبـر الغ
جـزا مـن المميـون الموجـودة ىـي الجـو خـالل  250بنسبة ة لظاهرة لالدتباس الدـــــــــــــــــراري مقارن

و بالتـالي نالدـظ عن مقـدار تركيـز ثـاني اكسـيد الكربـون زاد ىــي  نىتـرة مـا  بـل الثـورة الصـناعية
 .عما كان عميه تركيز   بل الثورة الصناعية %30الجو بدوالي 

المرتبطـة بالزراعـة : مـن بـين عهـم نصـادر هـذا الغـاز النشـاطات البشـرية  غاز الميثـان –ب   
والنفايــات وتربيــة المواشــي  نوينــت  اساســا مــن تدمــل المــواد العةــوية نوتوزيــ  الغــاز الطبيعــي

كمـا تشـكل االراةـي الرطبـة المصـدر الـرئيس لوجـود  نرض ومناجم الفدـموزراعة األ ناالبقارو 
يعتبــر و  نىــي االدتبــاس الدــراري %15ويســاهم هــذا الغــاز بنســبة  نالميثــان ىــي الغــالف الجــوي

 .مرة 21عكثر الغازات امتصاصا لمدرارة ديث يفوق ما يمتصه ثاني اكسيد الكربون بـ 

: يساهم العامـل البشـري ىـي انبعـاث نـاز ثـاني اكسـيد  N Oغاز ثاني اكسيد النيترون  – ج
والنفايــات ودــرق  نوبســبب اســتعمال االســمدة  والمــواد العةــوية ىــي التربــة الزراعيــة نالنيتــرون

و ــد كــدعت  نوبعــض النشــاطات الصــناعية مثــل صــناعة البالســتيك نلكتــل االديائيــةالغابــات وا
كـان عميـه  بـل مـرة عمـا  18عن تركيز  ىي لجو ازداد بدـوالي المنظمة العالمية ليرصاد الجوية 

 .مما يدل عم  عن لمصناعات المختمفة دور ىي زيادة انبعاثه ىي الجو نالثورة الصناعية

                                                           
1

 .143-142ص ص  ن مرج  سابق ن عبد الدكيم مي وبي 
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لقد ازداد تركيز ال الوكربونات ىـي الجـو بنسـبة  (: SF. PFC. HFCاليالوكربونات )   -د 
وبعـض الصـناعات  نهم مصـادر  اسـتعمال االسـمدة الزراعيـةعو  نبسبب النشاط االنساني نكبيرة

جــزا ىــي المميــار عــام  270ويقــدر عن تركيــز  ىــي الغــالف الجــوي  ــد ارتفعــت مــن  نالكيميائيــة
بندـو  1999و ـدرت انبعاثاتـه ىـي سـنة ن 2000 جزا ىـي المميـار عـام 360ال  ندو  1800
 .مميون طن كربون مكاىئ 3570

ـــة  –ه  ـــة الييدروجيني ـــة الفموري ـــات الكربوني والمركبـــات الكربونيـــة الفموريـــة  HFCs: المركب
تنت  هذ  الغازات عن طريق بعض الصناعات التدويميـة كالتبريـد و مكاىدـة  نPFCsالمشعة 
 .سنويا %04كبات تزداد بدوالي كما عن نسبة هذ  المر  نالدرائق

و يتميــــز بقــــدرة  نينــــت  هــــذا الغــــاز عــــن انشــــطة البــــراكين :  SFســــادس  مــــور الكبريــــت  –
و مقاومـــــة شـــــديدة ليشـــــعة الشمســـــية عكثـــــر مـــــن  نامتصـــــاص كبيـــــرة ليشـــــعة تدـــــت الدمـــــراا

يتةف مما سبق عن ظاهرة االدتبـاس الدـراري و التـي تسـاهم ىي ـا بشـكل اكيـد   ال الوكربونات
بســـبب الغـــازات  التـــي شـــكمت مـــا يطمـــق عميـــه البيـــت الزجـــاج نو ممدـــوظ الصـــناعات البشـــرية

تتنبــ  بعــض الدراســات العمميــة عن ظــاهرة  .الدىيئــة و التــي تزيــدد مــن معــدل دــرارة ســطف ارض
االدتبــاس الدـــراري ســـتقود العـــالم الـــ  كـــوارث تـــمدي الـــ  ىنـــاا الديـــاة عمـــ  ســـطف االرض او 

و ل ــذ  االســباب ىقــد عقــدت المــمتمرات  ناالديــاا عمــ  ســطد ا تصــيب ا بتغيــر هالــك ألنمــب
  الدــراري عشـــ رها اتفا يـــة كيوتـــو العديــدة التـــي اهتمـــت بموةــوع التغيـــرات المناخيـــة واالدتبـــاس

ىـــي كتابـــه مـــدار الفوةـــ  والتغيـــرات المناخيـــة  ـــائال  ان   يعمـــق الـــدكتور كريســـتيان بـــار نيتـــي
و ـد لمسـنا تـ ثيرا  عمينـا مسـبقا  نان متو عا ىي البدايـةالتغير المناخي يجري بسرعة اكبر مما ك

وتصدر المديطات  وتدمة ا وذوبـان الجميـد ارتفـاع  نعم  شكل دوادث من الطقس العنيف
يعتقـد العممـاا الـذين يقومـون بتدميـل النمـاذج الداسـوبية دـول بيانـات  .1مستوى سـطف البدـر  

دىيئة ىي الجو ىان ناز ثاني اكسيد الكربـون المناخ عنه دت  ولو تو فنا عن اطالق الغازات ال
بدع تغير المنـاخ يعبـر عـن نفسـه    .اصف بكثاىة عالية ىي الجو وسيمدي ال  تغير ىي المناخ

وعنمـاط المنـاخ السـيئة ازمـات  نديث تسـبب دـوادث الطقـس العنيـف نمسبقا ىي مجال السياسة
                                                           

سمسـمة عـالم  ن ترجمة : سعد الدين خرىان ن تغير المناخ و الجغراىيا الجديدة لمعنف ن ينتي: مدار الفوة كريستيان بار  - 1
 .20ص  ن 2014 ن الكويت ن اىة و الفنون و االدابالمجمس الوطني لمثق ن المعرىة
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ــــة نانســــانية اكثــــر ة عن مناشــــدات ا لممســــاعدات  ــــدرت األمــــم المتدــــد نوتغــــذي الدــــروب االهمي
جميع ــا عــدا وادــدة من ــا كانــت متعمقــة بالمنــاخ  2007االنســانية لدــاالت الطــوارا ىــي عــام 

 300مســببا مقتــل  نمميــون مــن البشــر ىــي العــالم 300يــمثر تغيــر المنــاخ بشــكل ســمبي عمــ  و 
ئــة ن مــ  تدــول الفيةــانات ودــاالت الجفــاف و الدرائــق واالوب2030وبدمــول عــام  نالــف مــن م

ويمكـن  نالـف مـن البشـر كـل عـام بسـبب التغيـر المنـاخي 500يمكن عن يقتل  نالجديدة ليسوع
   .  1مميار دوالر كل عام  600عت تصل الكمفة اال تصادية ل ذ  الكوارث ال 

كالفيةــانات التــي  نارث يــرجف عن ل ــا عال ــة بــالتغيرات المناخيــةو تعرةــت الجزائــر لعــدة كــ  
الـــ   تـــل العديـــد مـــن البشـــر كمـــا شـــ دت مـــدن  ىوعد نزائر العاصـــمةاجتادـــت بـــاب الـــواد بـــالج

بالمقابل هناك موجة جفاف دـادة ةـربت منطقـة ن اخرى مماثمة ىيةانات ايةا كبشار وادرار
ن هــذا االخــتالل يمكــد تــ ثير التغيــرات ع .2015الــ  نايــة  2009الشــر ي منــذ ســنة الجنــوب 
 .لدولي لمواج ت اوالتي تستوجب تةاىر ج ود المجتم  ا نالمناخية

 شكالت البيئة المتفم ة بالسكان :م -4   

وتتو ـف اآلن اىـاق التنميـة البشـرية عمـ   نلقد نير البشـر دائمـا عـالم الطبيعـة وتغيـروا معـه   
ومعـدل نمـوهم  نذلـك عن التغيـرات ىـي دجـم السـكان ندكمة بني البشر ىي  دارة صمت م بالبيئـة

زادت  نبعاثـات  2000-1900ىفي الفتـرة الممتـدة نالبيئـةوتوزيع م ل ا عثر واس  النطـاق عمـ  
والـــذي يعتبـــر مـــن عهـــم الغـــازات المســـببة لالدتبـــاس  ن%20نـــاز ثـــاني عكســـيد الكربـــون بنســـبة 

تةــاعف عــدد البشــر عربعــة مــرات تقريبــا عي مــن  2000-1900و ىــي نفــس الفتــرة نالدــراري
ك المزيـد مـن كميـات مختمفـة وترتب عن ذلـك اسـت ال نمميار نسمة 6.1مميار نسمة  ل   1.6

ــــوتـــدمير الغاب ن..(ن كمـــا عن التوســـي  ىـــي الزراعـــةن.ىدـــم ننـــاز ننفـــط(مـــن عنـــواع الو ـــود  ات ـــــــ
وتزايـد  نوتـدمير الغابـات نتزايد  نتاج كيمياويات معينة تـمدي  لـ  زيـادة  التوسـي  ىـي الزراعـةو 

هـذا عن  ناري ىي الغالف الجوي نتاج كيمياويات معينة تمدي  ل  زيادة نازات االدتباس الدر 
% ىـي العـالم الثالـثن ىمنـذ  90تموث ال واا يقتل لودد  ثالثة ماليين شخص ىي السـنة مـن م 

% مــن 20ن ايــة العصــر الجميــدي  لــ  يومنــا هــذا انــدثر نصــف نابــات العــالم ولــم يبــق ســوى 
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ة الغابـــات و ـــد بمغـــت معـــدالت  زالـــ نالغطـــاا النبـــاتي األصـــمي ســـميما بـــدون تـــ ثير بشـــري كبيـــر
خالل األربعين سنة الماةية ععم  مستويات ا ىي التاريخن وبالتوازي بم  النمو السكاني ذروتـه 

% 50عيةـــان وانخفـــض نصـــيب الفـــرد مـــن مســـادة الغابـــات  عمـــ  مســـتوى العـــالم بـــ كثر مـــن 
 .ذلك بسبب تنا ص مسادة الغابات وتزايد عدد السكانو 

و  ذا  نالتنــــوع البيولــــوجي المتبقــــي ىــــي العــــالم% مــــن 50تدتــــوي الغابــــات المداريــــة عمــــ      
سـنة  50استمر معدل  زالة الغابات بالسرعة الداليـة  ـد تـزول عكبـر نابـة مداريـة ىـي نةـون 

و ســـوف يـــمدي ىقـــدان الغابـــات المداريـــة  لـــ  دـــدوث انخفـــاض كبيـــر ال درجـــة لـــه ىـــي التنـــوع 
اخ نقــص   ميمــي ىــي المــوارد و  ــد يــنجم عــن النمــو الســكاني و تغيــر المنــ نالبيولــوجي العــالمي

 اناتـــــــــــيمدي بدور   ل  استغالل المناطق الدساسة بيئيا كالسفوح والس ول المعرةة لمفيةو 
و ــد تــمدي هــذ  األوةــاع  لــ  زيــادة  نوالمنــاطق الســادمية نعو االســتغالل المفــرط لمفيةــانات 

ة وسياســـية ذلـــك ولـــئن كـــان ومـــا يـــرتبط ب ـــا مـــن تدـــديات اجتماعيـــ نالالجئـــين البيئيـــين وال جـــرة
واالســتغالل المفــرط  نتشــرد الســكان نتيجــة لتــدهور البيئــة بســبب الكــوارث الطبيعيــة عو الدــروب

 ال عن الجديـــد هـــو دـــدوث دركـــات كبيـــرة لمســـكان نتيجـــة كفاعـــل نمـــو الســـكان  نظـــاهرة  ديمـــة
الجديـدة ( نينيـا ( ىعنـدما عصـابت موجـة مديـة شـاطئ بـابوازي نوتدمير البيئة نونةوب الموارد

همـك االف السـكان ألن التركيـز السـكاني كـان عمـ  الشـريط السـادمي وعنـدما  1998ىي عام 
زالـة الغابـات النـاجمين  نتسبب ن ر اليانسـتي ىـي ىيةـان هائـل ىـي الصـين ت كـد عن التعريـة وا 

 2001وىـي عـام  .عن االكتظاظ السكاني عم  طول ةفاف الن ر  د زادتـا مـن تفـا م الكارثـة
زلزال السمفادور تبين عن االنزال ـات األرةـية التـي دـدثت انـذاك ىـي مندـدرات الجبـال لما هز 

وشــردت اآلالف مــن النــاس كــان ســبب ا األول هــو ا ــتالع األشــجار والغطــاا النبــاتي األصــمي 
 1998مميون شخص شردوا ىي عام  25ويقدر البنك الدولي عن  نألنراض الزراعة المعيشية

 بديث ىاق عددهم ألول مـرة ىـي التـاريخ عـدد الالجئـين بسـبب الدـروب ننتيجة لمتدهور البيئي
ىقـد عدت عزمـة  نوكثيرا ما يتعرض الالجئون المشـردون ىـي المنـاطق التـي يعـدون  لي ـا الخطـر

االف شـــخص  لـــ  شـــمال تنزانيـــا متســـببين ىـــي  600ىـــي روانـــدا  لـــ  تـــدىق عكثـــر مـــن  1994
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ولصـيدهم بالمدميـات الديوانيـة  ألكواخاود وبناا ةرر بيئي كبير بالمنطقة لقطع م الغابة لمو 
   .1الممنوعة

عن التـــدهور البيئـــي المتعمـــق بنمـــو الســـكان وتخمـــف اسنتـــاج الغـــذائي عدى  لـــ  عزمـــة ىـــي      
ديـــث يعـــاني  نمــن الـــدول الناميــة خاصـــة جنــوب الصـــدراا اسىريقيــة رنقــص الغـــذاا لــدى كثيـــ

جــز هــذ  الــدول عــن اســتيراد مــا يكفي ــا مــن كمــا تع نســكان هــذ  البمــدان مــن نقــص ىــي الغــذاا
مميـون  800مـا ال يقـل عـن  1999ىفي هذ  البمـدان يعـاني ىـي عـام  لفقراالغذاا تدت طائمة 

وىي كثير من هـذ  البمـدان تدهــورت  ـدرات  نتــاج األنـــذية ىـي مواج ـة  نمن سوا تغذية مزمن
ــــا  ــــي المي ــــنقص المــــزمن ى ـــــربة وال ــــر نالت ــــة ني ـــــوســــرعة النم نالســــميمة والسياســــات الزراعي و ــــــــــ

 نيعيش ما يزيد عن مميار نسمة ىي العالم عمـ  ع ـل مـن دوالر وادـد كـدخل يـومي 2.السكاني  
وتتعـــرض  نوالمـــرض نوالةـــعف نىقـــر شـــديد يعـــاني عصـــداب ا مـــن الجـــوع واألميـــة وهـــي دالـــة

نمــا الو ــود و ديــاة ىك  نونقــص الميــا  نالفقيــرة عكثــر مــن نيرهــا لتدــديات تــدهور التربــة البمــدان
 ىــإن الفقــر نوىــي  نتــاج النفايــات وزيــادة معــدالت التمــوث نالرىاهيــة تزيــد ىــي اســت الك الطا ــة

وىي دالـة  نتعاني من ا البيئة ىي الو ت الدالي هذ  بعض المشكالت التي .يدمر البيئة عيةا
لكــن لدســن  نيوالقةــاا عمــ  الجــنس البشــر  ناســتمرارها ب ــذ  الــوتيرة ســتمدي  لــ  تــدمير البيئــة

 ذا مــا  نالدــظ ىالمعطيــات تــذهب ىــي اتجــا  تودــد الج ــود عالميــا مــن عجــل الدفــاظ عمــ  البيئــة
 .صد ت النوايا

  لقــد بــدع ممشــر االنفجــار الســكاني : مشــكمة افنفجــار الســكاني و ازمــة الغــ اء – 1 – 4  
ار نسـمة دـوالي مميـ 1820لم ىـي عـام عـان سـكان الابالظ ور ىي منتصـف القـرن العشـرين. كـ

بينمــا وصــل عــدد الســكان ىــي عــام  نبمــ  عــدد ســكان العــالم دــوالي المميــارين 1927وىــي عــام 
وصـــل عـــدد  1974عي ىـــي عـــام  نوخـــالل خمســـة عشـــر ســـنة نثالثـــة مميـــارات نســـمة 1959

                                                           
 -182ص   ن 2004بيـــروت  ن 2ط ن الـــدار العربيـــة لمعمـــوم   -الثابـــت و المتدـــول  –جغراىيـــا الســـكان عمـــي لبيـــب :  - 1

184. 
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ســكان  العــالم الــ  اربعــة مميــارات نســمةن وخــالل ثالثــة عشــرة ســنة وصــل العــدد الــ  خمســة 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        .1مميارات نسمة ىي العالم  

يعتبر االزدياد الكبير ىي عدد سـكان العـالم مـن اهـم االخطـار التـي تواج  ـا االرض خـالل    
و يكمــن هــذا الخطــر ىــي صــعوبة تــوىير المــواد الغذائيــة والمــوارد المائيــة الكاىيــة  نالقــرن القــادم

يــذهب  .العــيش لمجميــ  ممــا  ــد يتســبب ىــي انــدالع الدــروب مــن اجــل البقــاا و ةــمان لقمــة
ن الـــ  ان التـــدهور البيئـــي 2الثابـــت والمتدـــول نالـــدكتور عمـــي لبيـــب ىـــي كتابـــه جغراىيـــا الســـكان

كم ا مسائل تثيـر ىيمـا  نوالتوزي  المتفاوت لمغذاا ىي العالم نوالزراعة الجاهدة نالنمو السكانيو 
ات مــن البشــر ك مميــار اى نــ نر التســامل التــالي : هــل ســيكون هنــاك نــذاا كــاىي المســتقبل  ـتثيــ

بوةــ  يمكــن ىيــه الــذي عرىتــه االمــم المتدــدة لينذيــة والزراعــة  نيفتقــرون الــ  االمــن الغــذائي
وىي كـل االو ـات الدصـول عمـ  نـذاا مـ مون مغـذ لكـي يواصـموا ديـاة صـدية  نلجمي  الناس

 ننير عنه ىي ايامنا هذ  سبقت سرعة النمو السكاني ىـي بمـدان كثيـرة االنتـاج الغـذائي .ونشطة
تقريبـا سـنويا خـالل الفتـرة الممتـدة مـن  % 01ىمدصول العالم من الدبوب الغذائيـة زاد بنسـبة 

 .ىـي العـالم النـامي % 1.6وهو مـا يقـل عـن معـدل النمـو السـكاني البـال   1997ال   1990
ىفــي معظــم البمــدان الناميــة انخفــض  نومــن اثــار النمــو الســكاني انكمــاش دجــم المــزارع االســرية

االسرية الصغيرة ال  النصـف خـالل العقـود االربـ  الماةـية  سـمت االرض الـ  دجم المزارع 
ىدسـب مسـف اجرتــه منظمـة األنذيـة والزراعــة ىـي عوائــل  . طـ  صـغيرة لجيــل جديـد مـن الورثــة

بمـدا ناميـا  75مسادة عكثر من نصف المزارع ىـي ي كانت ـــــــــــن القرن الماةــــــــــــــــالتسعينيات م
 كتار واددن عي ما ال يكفي سطعام اسرة ريفية متوسطة العدد.  تقل عن ه

ان الزيـــادة المذهمـــة ىـــي عـــدد الســـكان ســـتمدي دتمـــا الـــ  التوســـ  الدةـــري عمـــ  دســـاب    
هــذا  ذا اةــفنا الي ــا مشــكمة  نممــا ســيزيد مــن تفــا م ازمــة الغــذاا مســتقبال ناالراةــي الزراعيــة

دا مةــاعفة لتفــادي الســيناريوهات الكارثيــة التــي تممــف األراةــي وازمــة الميــا  ممــا يتطمــب ج ــو 
 .يمكن عنا تق  وتشمل جمي  سكتن االرض دون استثناا

                                                           
 .141ص ن مرج  سابق ن مدمود مصطف  – 1
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: ان الفقر كما هو معـروف تاريخيـا مـن شـانه عن يـمدي  مشكمة الف ر و افرىاب– 2 – 4   
وم  ظ ور سياسات التكتل واالدالف عصبف الفقـر ومشـاكل الفقـر مـن بـين  نال  كل المشاكل

و اســقاط  االنطمــة   نألوراق التــي تشــغم ا العصــابات الدوليــة ىــي اثــارة الدــروب و الفــتنعهــم ا
ديـــث    .واشـــاعة الفوةـــ  داخـــل المجتمعـــات االمنـــة بقصـــد ن ـــب مقـــدرات ا و الســـيطرة عمي ـــا

مميــار شــخص ىــي شــت  اندــاا العــالم عمــ  ا ــل مــن دوالر وادــد ىــي يوميــا  1.2يعــيش دــوالي 
والوىـاة السـابقة  نوتتسم بـالجوع واالميـة والةـعف والمـرض ند  وهي دال توصف بان ا ىقر م

 .  1ونصف سكان العالم يعيشون عم  دوالرين عو ع ل يوميا  نألوان ا

ديــث عن  نتعــرض البمــدان الناميــة الفقيــرة عكثــر مــن نيرهــا لتدــديات تــدهور التربــة والميــا ت    
 م ىــرض النظــام ىــي بعةــ ا اآلخــروانعــدا نعنمــب الــدول الفقيــرة تســودها الدــروب و مــة االمــن

كمـا يفقـد البشـر ديـات م بسـبب نقـص الغـذاا و  نوتش د الثـروة الديوانيـة والغابيـة تـدهورا خطيـرا
ال  جانب تفشي الدروب التـي تعيـق وصـول ىـرق االناثـة و المعونـات ممـا  نالرعاية الصدية

رة تندصـــر عمـــاني م ىـــي   ونالدـــظ عن البشـــر ىـــي الـــبالد الفقيـــ .يزيـــد ىـــي معانـــاة وعالم الســـاكنة
الدصول عم  متطمبات م اليومية ىقط دون النظر لما سيجمبه ذلـك مـن ةـرر عمـ  بيئـت م ىـي 

عو كســاا عو  نمــن نــذاا ناجــل معيشــت م اليوميــة يمجــ ون الــ  اســتنزاف بيئــت م مــنوهــم بــذلك  نالمســتقبل
يمة لتوىير ع ل  در ممكن من والتي كثيرا ما تكون نير سم نلذلك يمج ون ال  كل الطرق المكنة ندت  ماا

 .2المتطمبات  

الـذي يـمدي الـي تفـا م  نن الفقر نتيجة طبيعية لتنامي عدد السكان و ةآلة ىرص التنميـة      
وهذا ما يمج  الصـراعات داخـل المجتمعـات الفقيـرة مـن عجـل لقمـة العـيش هـو  نظاهرة البطالة

ديـث  نعن تنشل المجتم  من ازمتـهعم  اي انتعاشة ا تصادية يمكن ا  يقةيسبب كفيل ب ن 
وعــدم االســتقرار تقــل عو تنعــدم ىــرص االســتثمار  نعنــه ىــي ظــل الظــروف التــي يســودها العنــف

وهذا ما لمسنا  ىي ىترة التسعينيات من القـرن الماةـي  نالتي من ش ن ا استقطاب اليد العاممة
ىاتسـعت  ني ـا العنـفىي الجزائر ديث عانت الجزائر من ظاهرة االرهاب بصـورة دمويـة سـاد ى

                                                           
1

 .190ص  ن المرج  السابق – 

المجمــس الــوطني لمثقاىــة  ن سمســمة عــالم المعرىــة ن ن عبــد المــنعم مصــطف  المقمــر: االنفجــار الســكاني واالدتبــاس الدــراري 2
  .82ص  ن 2012 ن الكويت ن والفنون واالداب

 



 بيئةالمشاكل التي تواجو ال                  الفصل الثالث                    
 

 
44 

ديــث عن  نوانتشــرت البطالــة بســبب تو ــف عمميــة التنميــة وركــود مجــال االســتثمار نر ــة الفقــر
ىتـ ثرت البيئـة اشـد  نمـوال معس و الوة  لم يكـن مشـج  لمغـامرة رجـال االعمـال والشـركات بـرم 

قـــة خاصـــة اثنـــاا مكاىدـــة االرهــاب عذ تـــم دـــرق العديـــد مــن المنـــاطق الغابيـــة عنـــد مالد نتــ ثير
لكن السياسة الرشيدة التـي  .وتعرةت الكثير من الثروات لمن ب والتبذير نالجماعات المسمدة

اتبعت ـــــا الدولـــــة الجزائريـــــة مـــــن خـــــالل ميثـــــاق الســـــمم والمصـــــالدة الوطنيـــــة جعـــــل الكثيـــــر مـــــن 
ــــو تتو ـــف ع نالجماعـــات المســـمدة تعـــدل عـــن مو ف ـــا نشـــاطات ا االجراميـــة لتســـتفيد مـــن  ن ــــــــــ

يسـمف لمدولـة  نخمـق مناخـا مالئمـا ديث اعيد السـمم تـدريجيا ممـا نت المصالدة الوطنيةاجرااا
   .و تدقيق  فـزة م مـة عمـ  الصـعيد اال تصـادي االجتمـاعي نبإعادة تنشيط المناخ االستثماري

 تـم تبريـر عـدة انت اكـات دوليـة نو اداديـة القطـب نىي ظل المناخ العالمي الذي يسـود  التـوتر
عمـــ  ســـيادة دول ب كمم ـــا بدجـــة مكاىدـــة االرهـــاب ممـــا اثـــر عمـــ  البيئـــة بصـــورة و االعتـــداا 

و تمويـث منـاطق كبيـرة مـن الـوطن  نو ادى ال  تـدمير مسـادات واسـعة مـن االراةـي نمباشرة
دـدوث  و نو نفـوق ثـروة ديوانيـة كبيـرة نالعربي خاصة جراا درق ابـار البتـرول عثنـاا القصـف

 .الدرب كما ددث ىي سوريا موجات هجرة كبيرة ليهالي نتيجة

تـمثر الكـوارث الطبيعيـة بشـكل مباشـر :  مشكالت البيئة المتفم ـة بـالكوارث الطبيفيـة – 5   
ال  الفيةـانات  نديث تعدد من موجات جفاف وتصدر نعم  كل انظمة الدياة عم  األرض

جـــات و ـــد تكـــون ىـــي شـــكل ثمـــوج ومو  نواألعاصـــير و ـــد تكـــون بفعـــل الـــزالزل وثـــوران البـــراكين
 صقي . 

شـــ د . و ــد ان الكــوارث الطبيعيــة كمـــف االنســانية خســـائر باهظــة ىــي االرواح و االمـــوال     
ىـي  نن ارتفاعًا دادًا ىـي عـدد ةـدايا الكـوارث الطبيعّيـة مقارنـة بالعـام الـذي سـبقه2015العام 

 110بعـــدما بمغـــت  نبميـــون دوالر عميركـــي 90و ـــت انخفةـــت كمفـــة تمـــك الكـــوارث  لـــ  ندـــو 
ىــــي تقريــــر نشــــر  بدايــــة الشــــ ر « يــــورو نيــــوز»وذكــــر مو ــــ   .2014ين دوالر ىــــي العــــام باليــــ

 عن عــدد المتــوىين بســبب الكــوارث الطبيعيــة مثــل الــزالزل والعواصــف وموجــات الدــر نالجــاري
دالة وىاة و عت ىـي العـام  700االف و 7مقارنة بـ ن2015علف شخص خالل العام  23بم  
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ذكـــرت ىـــي  نعكبـــر شـــركات  عـــادة التـــ مين ىـــي العـــالم ن«ميـــونيخ ري»وكانـــت شـــركة  .2014
 ال عن كمفــة تمــك الدــوادث  نعنـه عمــ  رنــم االرتفـاع ىــي عــدد الةـدايا نتقريرهـا نصــف الســنوي

بميــون  35بميــون دوالر  لـ   42تراجعـت خــالل الشـ ور الســتة األولـ  مــن العـام الماةــي مـن 
وعشـار التقريـر  لـ   طق العـالم الفقيـرة.دوالرن الىتة  ل  عن نالبية تمـك الكـوارث و عـت ىـي منـا

 ذ  ن2015 عن الزلزال الذي شـ دته نيبـال كـان الكارثـة األكبـر ىـي عـدد الةـدايا خـالل العـام 
شخصــًا ىــي  670 تميــه موجــة الدــر التــي  تمــت ندــو ثالثــة االف و نخّمــف تســعة االف  تيــل

 1.5يعية كمفـت العـالم وعوةف عن الكوارث الطب شخصًا ىي عوروبا. 1250و نال ند وباكستان
ىــإن المتوســط الســنوي  نووىـق المو ــ  .2013 و 2003تريميـون دوالر ىــي الفتــرة بــين العــامين 

علــف دالــة  54لعــدد ةــدايا الكــوارث الطبيعيــة عمــ  مــدى العقــود الثالثــة الماةــية بمــ  ندــو 
ـــل ا بميـــون دوالر. 130ىيمـــا بمـــ  متوســـط كمفـــة األةـــرار الناجمـــة عن ـــا ندـــو  نوىـــاة لعـــام ومّث

 100 نمميون شخص بالجفـاف ىـي ال نـد 200 ذ تةرر ندو  نالذروة ىي ثالثة عقود 2002
عدــد عةــخم « نــرجس»ىيمــا شــكل  عصــار  نعاصــفة جميديــة ىــي الصــين مميــون شــخص  ثــرو 

وبـّين  .2008علف شخص ىي ميانمار ىي العـام  138الكوارث عم  اسطالق  ذ عودى بدياة 
 326 ذ  ة  ىيـه ندـو  نبين األعوام األسوع ىي ثالثة عقودكان من  2010التقرير عن العام 

شخصـًا بينمـا  880و علفًا  244الذي ُسجمت ىيه وىاة  2008يميه العام  ن تيالً    998 علفًا و
بميــون دوالرن ثــم  364األكثــر كمفــة مــن ديــث األةــرار اال تصــادية بندــو  2011كــان العــام 

 وكــان تقريــر صــدر بميــون دوالر. 214لطبيعيــة الــذي بمغــت ىيــه كمفــة الكــوارث ا 2005العــام 
دذر من عن الكوارث الطبيعيـة المتعّمقـة بـالطقس مثـل  نالماةي نوىمبر عن األمم المتددة ىي

ـــــ ــــة خــــالل األعــــوام ال ــــي صــــفة شــــبه يومي  10الفيةــــانات وموجــــات الدــــرن صــــارت تدــــدث ى
األمـم المتدـدة  منظمـة»وعجـرت  عي ةعفي مرات ددوث ا خالل العقدين الماةيين. نالماةية

دولـــة مـــن عىريقيـــا واســـيا وعميركـــا  48)الفـــاو(ن دراســـة شـــممت عكثـــر مـــن « الزراعـــة لينذيـــة و
الطبيعة هي مـن دول العـالم   عوةدت عن نالبية الدول المتةررة من اثار الكوراث نالالتينية
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ـــين العـــامين  نالناميـــة ـــرة مـــا ب ـــر مـــن    2013و  2003 ذ تســـببت الفت ـــاة عكث  مميـــون 1.1بوى
وكان نصـيب القطـاع الزراعـي واألمـن  وتةرر دوال  بميونين اخرين. نشخص ىي تمك الدول

ألةرار التي سـجمت ا كينيـا ودـدها اة ــــــــــــــوبمغت  يم نمن األةرار ىي المئة  22الغذائي ندو 
بينمـا خسـرت باكسـتان ىـي ىيةـانات العـام  نبميون دوالر عميركي 10.5ندو  2008ىي العام 
 46ندــو  نُيـذكر عن الدكومـة اليابانيــة خصصـت منـذ عقـدين بميـون دوالر. 5.3ندـو   2010

بميــــون دوالر عميركــــي سدارة الكــــوارث التــــي تقتــــل ســــنويًا عــــددًا كبيــــرًا مــــن مواطني ــــا. وشــــ دت 
 18وتسّبب بوىـاة عكثـر مـن  نبمغت  وته ندو تس  درجات 2011الصين زلزاال  ويًا ىي العام 

كمفــت الدولــة دتــ  اآلن ندــو « ىوكوشــيما»كارثــة نوويــة ىـي مفاعــل  ةــاىة  لــ   نعلـف شــخص
 .1بميون دوالر 102
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  : خالصة 

ان هــذ  التقـــارير تمكـــد شــدة االخطـــار التـــي تتعــرض ل ـــا االنســـانية جــراا الكـــوارث الطبيعيـــة   
 نعال عن لإلنســان دخــل ىي ــا بصــفة نيــر مباشـــرة نوالتــي بــالرنم مــن عن ــا طبيعيــة ىــي دـــدوث ا

يث عن التغيرات المناخية الناتجة عن ظـاهرة االدتبـاس الدـراري نالبـا مـا يرجـ  الي ـا عممـاا د
االرصــاد الجويــة دورا ىــي تقمبــات الطقــس التــي يشــ دها العــالم و يصــادب ا مــن ىيةــانات عو 

ى نــاك عــدة مشــاكل  نليســت هــذ  كــل المشــاكل التــي تعني ــا البيئــة ىقــط .موجــات جفــاف دــادة 
وت كـــل طبقـــة األوزون  نرة ىـــي االهتمـــام العـــالمي بالبيئـــة كـــالتنوع البيولـــوجياخـــرى ل ـــا  الصـــاد
 .و التي سنعود الي ا بالتفصيل ىي تدديد االتجاهات البيئية العالمية نوتدهور االراةي
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  تمهيد 

اذا كانت السياسػ  ناػاط راػرم يسارسػن اننسػاف ئػف سػائر الكائنػات الأيػ ت سػف   ػؿ  نظيسػن 
ذلػػػػؾ رءناػػػػا  و  سػػػػائ ت ضػػػػسف أػػػػدود سضينػػػػ    رضػػػػ ا سضطيػػػػات الوا ػػػػ  ان  تو أقيػػػػؽ وأد ػػػػن

والقوائد ال   ير كػز ئمي ػا النظػاـ ان  سػائ  ذ   ػذا  تالسؤسسات ال    سكف سف سف القوانيف
ة  ػػػػػ   سيػػػػػ  س ان  ػػػػػا ان  سائيػػػػػ  اطمػػػػػب سػػػػػف اننسػػػػػاف  ف يػػػػػنظـ الأيػػػػػسػػػػػن    الناػػػػػاط الس

اػرةت وان  صادي ت وال رروي ت ذذذت وسا اف ظ ػرت الػا الو ػود ساػاكؿ سسػت الريئػ  رصػورة سرا
القوائػػػػد ال ػػػػ   ػػػػنظـ ئ  ػػػػ  و  نسػػػػاف  ي ػػػػات أ ػػػػا ظ ػػػػرت  القػػػػوانيف واثػػػػرت ئمػػػػا الطريضػػػػ  وان

اننسػػػاف رالريئػػػ  ال ػػػ    ػػػدؼ الػػػا أسايػػػ  الريئػػػ  والسأا ظػػػ  ئمي ػػػا   ػػػذا الس ػػػاؿ السػػػنظـ  ػػػو 
ان ػػرا ات وانسػػ را ي يات ال ػػ  و الريئػػ ت رءئػػداد القػػوانيف  راػػؤوفالسياسػػ  الريئيػػ ت ال ػػ   ضنػػا 

 الا أساي  الريئ  ذ   دؼ
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 مفهوم السياسة :  – 1   

 كانػػت اأيانػػا  ضنػػ  الأاضػػرة  و  تلقػػد  ضػػددت ال ضػػاريؼ ال ػػ   ناولػػت س  ػػـو السياسػػ         
" و ػػد  طػور اسػػ ضساؿ كمسػػ  سياسػػ   تو  ػػد اصػػرأت  ػ  سػػا رضػػد سراد ػػ  لسضنػا الدولػػ  تالسدينػ 

)اسـ سؤنث(  ػ  سضر ػ  كػؿ سػا لػن ئ  ػ  ر ػف ت politique ضر  ا سض ـ انكاديسي  رسا يم  :
دارة ئ  ا  ػػػػػا الةار يػػػػػ  تأكػػػػػـ الدولػػػػػ  أكػػػػػـ الدولػػػػػ  و و ػػػػػ   ضنػػػػػ  ايضػػػػػا الاػػػػػؤوف الضاسػػػػػ  ت وا 

والقػػانوف السياسػػ   ػػ  س سوئػػ  القػػوانيف ال ػػ   ػػنظـ ااػػكاؿ  توالض  ػػات الس رادلػػ  رػػيف الػػدوؿ
ذ اف  ػػػػذا ال ضريػػػػؼ يأصػػػػر 1رئايػػػػا"الأكوسػػػػ  و أػػػػدد الض  ػػػػات يػػػػرف السػػػػمط  والسػػػػػػػػواطنيف وال

 السياس  رالدول  ئ  ا  ا الةار ي  والداةمي  والاؤوف الضاس  ذ

و ػػػ  وضػػػ  صػػػيا    تو نػػػاؾ سػػػف ئر  ػػػا ران ػػػا" ررنػػػاس  سضػػػد لقػػػيـ السسػػػ  د   والسسارسػػػات  
 ذ2وال و ضات  ػ  سػا يةػص سسػ قرؿ ئػػػػػػػػػ  ات الػذات سػ  ال يػر" ت طريؽ ال أديات والسطالبو 

 ال   السياس  ررناس  و ذا يضن   ن ا ةط  ئسؿ   دؼ الػا ال طريػؽ سػف ةػ ؿ السسارسػ  ورال
وئميػن  السياسػ   ػ " اسػموب  و طريقػ  لم صػرؼ  ت   ال أديات الرا نػ  وال و ضػات السسػ قرمي 

 و ان ػػراد سػػف رػػيف الضديػػد سػػف  تالػػذم يػػ ـ اة يػػارط رواسػػط  الأكوسػػ   و السنظسػػات ان  سائيػػ 
 ذ3ضو  ظروؼ سضين  لك   راد القرارات الأالي  والسس قرمي " الردائؿ    

او طريقػػ   ن    ػػا   ػػ   تإذ يصػػؼ السياسػػ  ران ػػا اسػػموب تي سػػـ  ػػذا ال ضريػػؼ رالسن  يػػ     
 و أ ػػا ان ػػراد سػػف ةػػ ؿ وضػػ  سػػيناريو ات لرػػدائؿ  سضينػػ   تسضينػػ   كالأكوسػػ   و السنظسػػ 

اندرسػػػوف رقولػػػن "  السياسػػػ   ػػػ  ررنػػػاس  ئسػػػؿ  يسكػػػف اسػػػ ةداس ا الس و ضػػػ  ذ ويضر  ػػػا  ػػػيسس
 و لسوا  ػػػ   ضػػػي   و سوضػػػوع  ت  ػػػادؼ يضقرػػػن  دا   ػػػردم  و  سػػػائ   ػػػ  ال صػػػدم لساػػػكم 

                                                           
 ذ 89ص ت 1191 تريروتت1ط  تدار النضاؿ لمطرائ  و النار و ال وزي  تسدةؿ الا ئمـ السياس ئصاـ سميساف :  – 1

 ذ 151ص  ت1111 تالكويت ت1ج  تسوسوئ  الضمـو السياسي سأسد سأسود رري   و  ةروف :  – 2

3
 ذ 11ص  ت1191 تالقا رة تدار السضارؼ تة الضاسم نظري  اندار اأسد رايد :  – 
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 و يػراد  سييػز لمسياسػ  ئػف القػرار  تسػ و ب ػ  اطػار س يػ ـ  ضمػن امػا سػو ذا ال ضريؼ يركز ئ
 ذ  1الذم  و س رد ةيار ريف ئدة ةيارات  و ردائؿ"

الس  ػـو  ػ  سو ػؼ   ةػذط س سوئػػ  سضينػ  سػف ةػ ؿ ةطػ  ئسػؿ  اد ػػ   ار ػذ اف السياسػ     
و الرػػا سػػا    سػػد  ػػ   و ػن الدولػػ  الػػذم   رنػػاط  أػػزاب  و  تلرمػوغ  ايػػات سأػػددة روسػػائؿ سضينػ 

الأزب الأاكـ الذم ريدط السػمط  ال ضميػ ذ  يػر  ف رقيػ  انأػزاب انةػر   رقػا  أػ  ظ رن   ػا 
  ػػ سكف سػػف  تا المأظػػ  ال ػػ    ػػاح ل ػػا  ي ػػا الوصػػوؿ الػػا الأكػػـط الػػدسأاولػػ    سػػي تالسياسػػ 

 الوسائؿ السناسر  ل طريؽ ن   ا السياس  ذ

 :   مفهوم السياسة البيئية – 2

ألف كوكػػػػب  تاف الأ ػػػاظ ئمػػػػا الريئػػػػ  وأساي  ػػػػا اسػػػػر ضػػػػرورم ي طمػػػػب رػػػػذؿ س  ػػػػود  سػػػػائ 
ام ةمػؿ ن يسػ ثن  ال سيػ ذ وأػدوث  تات الأيػ ئنلريئ  ال    و ر الأياة لكؿ الكاانرض  و ا

 ػػ  الػػديف انسػػ س  ن ػػد  ف الأ ػػاظ ئمػػا الريئػػ  سػػن   أيػػاة سػػف ةػػ ؿ ال رريػػ  ال ػػ  يو ر ػػا 
 سموؾ ال ػرد  ت  و يض     ال صور  ف اننساف  ز  سف الريئ  و ليس ةار ا ئن ا تانس ـ

 ائنذالطريض   و سموؾ صديؽ لمريئ ذ  سا ئدواني ن  قد رد ت س    من و وس   طس

ورا ػػػت  أيػػػاة  تد الأػػػرب الضالسيػػػ  انولػػػا والثانيػػػ  اػػػ د الضػػػالـ دسػػػارا واسػػػضا ن نظيػػػر لػػػننػػػئ 
ذوال نػا س السسػضور نأػو  رسرب الأروب واسمأ  الدسار الااسؿ تاننساف س ددة ألرضد الأدود
و وصػػؿ الػػدسار الريئػػ   ت اصػػرأت أيػػاة الكائنػػات س ػػددة رػػالةطر تاك سػػاب انسػػمأ  النوويػػ 

و  تسرا ةاص     الدوؿ الس قدس ذ أيث  سدت السأاصػيؿ رسػرب انسطػار الأسضػي ةطا  أ
وار  ػػ   توازدادت اسػػراض الررػػو والأساسػػي  راػػكؿ  يػػر سػػالوؼ تن قػػت انسػػساؾ  ػػ  الاػػواط 

أزريػػ   ػػدئو لمأ ػػاظ و ئػػدد الضػػأايا رسػػرب الأػػروبذ  رػػد ت  رػػرز لمو ػػود أركػػات ا  سائيػػ  
 سياسي ذ ئما الريئ     اكؿ سنظسات واأزاب

                                                           
1
دار  تدراس  سضاصرة    اس را ي ي  ادارة السمط  تالنظـ السياسي  الأديث  و السياسات الضاس كاسؿ سأسد الةزر   :  - 

 ذ 49ص  ت4881 تئساف ت1ط  تس دنوم لمنار وال وزي 
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لقد كاف اناػكاؿ الكريػر رػيف الػدوؿ الس قدسػ  والػدوؿ الناسيػ  أػوؿ الساػاري  ان  صػادي        
 رينسػػػػػا ر ت الػػػػػدوؿ السصػػػػػنض  ضػػػػػرورة الأػػػػػد سػػػػػف الساػػػػػاري    تالصػػػػػنائي   السر رطػػػػػ  رال نسيػػػػػ 
يػ   ف ر ت رالسقارػؿ الػدوؿ الناست لسا ين   ئن ا سف اضرار ريئي  تالصنائي   السر رط  رال موث

 ػػػذط الصػػػنائ   ػػػ  سػػػرب ر ا يػػػ   مػػػؾ الس  سضػػػات و ف سطالػػػب الػػػدوؿ الس قدسػػػ   ػػػ  ةدئػػػ  
 صرةت سرأرا رػال موث الػذم ي مػب الر ا يػ  لاػضورنا ذ و ػد اسػ سر الةػ ؼ لضقػود  تاسرريالي 
ال ػػػ   رنػػػت سرػػػد  ال نسيػػػ   1114الػػػا  ايػػػ  انضقػػػاد  سػػػ  انرض رريػػػو دي ػػػانيرو ئػػػاـ  تس  اليػػػ 

م يا    ال نسي     اطار الأ اظ ئمػا الريئػ ذ والػن   السياسػ  الػذم رأػب رػن السس داس  الذ
ال اػػريضات   و واة م ػػوا  ػػ   طريػػؽ  ليا ػػن ذ  قػػد  رنػػت   مػػب الػػدوؿ  رسػػان  سػػف القػػوانيف  تال سيػػ 

لكن ا    ال الب رقيت ئديسػ  ال ضاليػ ذ  السياسػ  الريئيػ   ض سػد ئمػا  نػن "  تلك   صوف ريئ  ا
ذ   الريئػػ   ػػ  1رم  ف يكػػوف  نػػاؾ س اضػػم  رػػيف النسػػو ان  صػػادم و الريئػػ "لػػيس سػػف الضػػرو 

ويأصػػؿ سنػػن ئمػػا سقوسػػات أيا ػػن ر قنيػػات اسػػ ةدس ا رأكػػـ  تالوسػػط الػػذم يأيػػا  يػػن اننسػػاف
و  اػػسؿ الريئػػ  ر ػػذا  تو يسػػارس ئ  ا ػػن  سػػ  ا رانػػن سػػف رنػػ  الراػػر ت سيػػزط رػػيف صػػور الأيػػاة

   ـو ااسؿ    كؿ سا يأيط رنا ذورس تالس  ـو كوكب انرض راسرط

كسػػا  ف  توالضػػروري  لسسػػ قرؿ  سػػف و ا ضػػؿ ت"  السياسػػ  الريئيػػ   ػػز  سػػف السياسػػ  الضاسػػ    
وانسػا   ضػد   تس س  السياس  الريئي  ن  نأصر  قط    سضال   انضرار الريئي  القائس   صػ 

ئن ػا  ػدر انسكػاف كسػا  سػضا  و قميؿ انةطار النا س  تذلؾ لمسطالر  ر  نب السااكؿ الريئي 
الا اي اد أموؿ و طوير ا را ات الضروري  وال ضال  لأساي  صأ  اننساف أيا ن و يس ن سػف 
كا   ااكاؿ ال موث ذ والدور الذم ينر   لمسياس  الريئي   ف  مضرػن سػر رط راػكؿ وثيػؽ رالثقا ػ  

 ذ2الريئي "

ضاس  ال    ن    ا     سضين  ر ي  الأ ػاظ ور ذا  السياس  الريئي      ز  سف السياس  ال    
ويػذ ب سػ ي ف كػاروؿ  ػ  ك ارػن السياسػ  الريئيػ  الػا القػوؿ رػاف " يضنػ   تئما الريئ  وأساي  ا

ئمػػػـ السياسػػػ  الريئيػػػػ  رػػػذلؾ الصػػػراع السأ ػػػػدـ الػػػذم ينر ػػػ  ا ػػػػرا  س اوضػػػات رػػػيف السصػػػػال  
                                                           

2 nd edition .  – ideas . activism . policy –: the politics of the environment Neil carter  –1 
new yourk . 2007. Pp 271. 
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دد الاػػروط الريئيػ  لرقػػا   مػػؾ أيػػث  ف صػرائا ك ػػذا أػرم رػػاف يأػ تالس ضػارر  لمكائنػػات الأيػ 
 تانصػػمي كسػػا  نػػن ي نػػاوؿ  مػػؾ الض  ػػ  القائسػػ  رػػيف الكائنػػات الأيػػ  وسواطن ػػا  تالكائنػػات  سيضػػا

ذ يض رػػر  ػػذا 1وصػػيان  انن ػػار وانا ػػػػػار" تورال ػال    ػػو وثيػؽ الصػػم   ران  ا ػػات الرسػسي  لأسايػػ  الريئػ 
 ننسان  الذم ين   ئف السياس  ذون ير رط سراارة رال ضؿ ا تال ضريؼ اسول 

 رار اػػػػػػػػػػػػػػػ اػػير السوسػػوئ  الأػػرة ويكيريػػديا الػػا  نػػن " سػػف الس ػػـ النظػػر الػػا السياسػػ  الريئيػػ  رائ 
  كوف سف سصطمأيف رئيسيف و سا : الريئ  والسياس  وياير سصػطم  الريئػ   ػ  السقػاـ انوؿ 

 ػودة  – ف ياةذ  ػ  ائ رػارط الرضػد ان  سػائ   ولكف يسكف تالا الرضد الريئ  ) اننظس  الريئي 
ويسكػػػػف  ضريػػػػؼ السياسػػػػ  ئمػػػػا  ن ػػػػا سسػػػػار  ت-ادارة السػػػػوارد  –والرضػػػػد ان  صػػػػادم   –الأيػػػػاة 

 و السرػػادئ الس رنػػاة   و السق رأػػ  رواسػػط   أكوسػػ   و أػػزب  و اػػرك   و  ػػرد " ذ  تان ػػرا ات
لنااػػئ  ئمػػا ال ػػاثير الراػػرم ئمػػا الريئػػ  ور ػػذا ي رػػيف اف السياسػػ  الريئيػػ   ركػػز ئمػػا الساػػاكؿ ا

والػػػذم يػػػنضكس رصػػػورة ئمػػػا الس  سػػػ  الراػػػرم سػػػف ةػػػ ؿ  ػػػاثيرط السػػػمر  ئمػػػا القػػػيـ الراػػػري  
كالصأ  ال يدة و الريئ  النظي    الةضرا ذ سا يؤةذ ئما ال ضريؼ  نػن لػـ ياػر الػا الساػاكؿ 

ذذذ  تيضػانات وال  ػاؼ وال صػػأركآثػار الرػراكيف   وال  تالريئيػ  النا  ػ  ئػف الكػوارث الطريضيػػ 
ورال ػػػػال  يسػػػػضا القػػػػائسوف ئمػػػػا وضػػػػ  السياسػػػػات الريئيػػػػ   الػػػػا اةػػػػذ ا رضػػػػيف انئ رػػػػار  ػػػػ  
السياسػػات الريئيػػ  ذ رنػػا  ئمػػا سػػا سػػرؽ سػػف ال ضري ػػات ال ػػ   ناولػػت السياسػػ  الريئيػػ  يسكننػػا  ف 

ب  و الاػرك   و  ػرد نس ةمص   ف  السياس  الريئي      و ن   رناط  يئ  سضينػ  كالدولػ  الأػز 
و  نػػػب انضػػرار ال ػػػ   تيسػػضا الػػا الأ ػػػاظ ئمػػا  سػػا  ػػػو سو ػػود  ػػ  أالػػػ   طريضيػػ  سػػميس 

والأػد سػف انضػرار ال ػ  يسكػف اف  قػ   تيسكف اف  مأؽ ر ا  و اصػ ح انضػرار ال ػ  و ضػت
و اػػػسؿ  سيػػػ  سنػػاأ  الأيػػػاة الطريضيػػػ   تو ػػؽ اسػػػ را ي ي  واضػػأ  وا ػػػرا ات و قنيػػػات  سضينػػ 

  سائيػ  وان  صػػادي  و ير ػػاذ و ػػذا يقودنػػا الػػا صػػيا   ال ضريػػؼ ان رائػػ  الػػذم سػػنض سدط وان
السياســة البيئيــة هــي توجــ  الدولــة مــن خــالل االجــراءات التــي تقــوم بهــا  و  ثنػػا  الرأػػث و ػػو  ف : 

 تشجع عميها  طراف اخرى بهدف حماية البيئة والمحافظة عميها في جميع الميادين . 

                                                           
 ترةالقػػػا  تالس مػػػس انئمػػا لمثقا ػػػ  ت ر سػػػ  : سأػػ  الػػػديف سزيػػد تك ػػاب السياسػػػ  الريئيػػ وليػػاـ رانكػػػيف :  تسػػ ي ف كػػػاروؿ – 1

 ذ  81ص  ت4884
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 :  1ا الا  أقيق ا يسكف ذكر ا    النقاط ال الي ض داؼ  س ئي  لمسياس  الري 

اف أساي  وأ ظ صأ  وأياة اننساف    ال ػزاـ وو ػب اة  ػ  سػف الس ػروض  ف يةػذ رضػيف  -
 انئ رار ئند القياـ رام ئسؿ  رؿ الس  س  والدول  ذ

اننظسػ  انيكولو يػ   وكا ػ  تاف الأساي  وال طوير السس ديـ لمنظاـ الطريض  والنرا   والأيوان  -
سػا  ػو ان سسػا س  رئيسػي  سػف   ػؿ اسػ قرار السنظػر الطريضػ   ت    نوئ ػا و سال ػا وسا ي  ػا

 الضاـ وكذلؾ لأساي  ال نوع الأيوم الااسؿذ

أسايػػػ  السصػػػادر الطريضيػػػ  كال ررػػػ  والسػػػا  وال ػػػوا  والسنػػػاخ وال ػػػ   ض رػػػر ال ػػػز  الرئيسػػػ  سػػػف  -
كاسػػػػػاس لمو ػػػػػود والسضياػػػػػ  لونسػػػػػاف والأيػػػػػواف والنرػػػػػات و ػػػػػ  الو ػػػػػت ن سػػػػػن  تالنظػػػػػاـ الريئػػػػػ 

 لس طمرات انس ثسار الس نوئ  لمس  س  اننسان  ذو 

أسايػػ  وأ ػػظ السػػوارد السضنويػػ  وال ػػراث الأضػػارم  وكقػػيـ  أضػػاري  وثقا يػػ  وا  صػػادي  لم ػػرد   -
 والس  س  ذ

ايضػػا ر ػػدؼ و  توذلػػؾ لةدسػػ  ان يػػاؿ السسػػ قرمي  تالضسػػؿ ئمػػا أ ػػظ و رسػػي   ضػػا ات أػػرة -
 الأ اظ ئما ال نوع الريئ  الأيوم وانساكف الطريضي ذ 

 اس رداؿ السصادر األأ وري  رسصادر الطا   الرديم ذ -

 الضسؿ ئما   نب كؿ انضرار ال   يسكف  ف  مأؽ رالريئ  ذ -

 التكتالت السياسية واثرها عمى البيئة:   - 3

ا السصال  ل صر  القوة     وازن ا سػيدة اف انأ ؼ وال ك  ت السياسي   الرا سا   سض     
 و ضساف ال  وؽ  ػ   تو الرا سا س دئ  الضرورة اناا  انأ ؼ ةاص  الضسكري  تالسو ؼ
ويضرػػػر  تل صػػػر  الريئػػػ  ركػػػؿ سكونا  ػػػا الضػػػأي  انولػػػا ألم صػػػراع ئرػػػر السضسػػػورة تالسضركػػػ 

الض  ػات و لقانوف الدول   اسوس الضمـو السياسي  ئف  الأمؼ ئما النأو ال ال  " الأمؼ    ا
                                                           

 تسركػػػػز كردسػػػػ اف  لمدراسػػػػات انسػػػػ را ي ي  تال أػػػػديات ال ػػػػ   وا ػػػػن السياسػػػػ  الريئيػػػػ   ػػػػ  الضػػػػراؽاػػػػو   رػػػػن ريةػػػػاف  :  – 1
 ذ 51-55ص ص  ت4811 تالسميساني 
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الدوليػػ   ػػو ئ  ػػ   ضا ديػػ  رػػيف دول ػػيف  و  كثػػر ي ض ػػد رسو ر ػػا ال ر ػػا  السضنيػػوف رالسسػػائدة 
سياس  انأ ؼ    رديؿ لسياس  الضزل  ال     رض ام سسػؤولي   تالس رادل     أال  الأرب

سػف أيػث سرػد  ػػػػـ ف اسف الدول  األةر  و ػ    سيػز كػذلؾ ئػف سياسػ  انسػف ال سػائ  ال ػ   ض
 ذ 1ال أالؼ أ ا   ضػػػػػػمن ئالسيا رأيث  ردع الضدواف و  صد  لن ئند الضرورة

اف  كػويف انأػػ ؼ ئػػادة سػا يكػػوف  ػػ  و ػت انزسػػات ال ػػ  يسػود ا الأػػرب وانضػػطرارات    
ال ػػ  يسػػضا  ي ػػا الةصػػـو ل مػػب النصػػر سػػف ال أػػالؼ سػػ   ػػو  اةػػر   صػػد الأصػػوؿ ئمػػا 

 و كسػب انطػراؼ السؤيػدة  تالسقػا ميف  و سسػاأ  سػف انرض أل ػؿ الأػرب الساؿ والسػ ح  و
ألف  توسضظس ػػا يسػػود و ػػت الأػػرب تإلضػػضاؼ  ػػوة الةصػػـ و" انأػػ ؼ الضاسػػ  ئػػادة سؤ  ػػ 

وضػػساف السصػػال  ئػػف طريػػؽ  سػػويات  تالسصػػمأ  الساػػ رك  ال ػػ   سثمػػت رالسػػض  ل ن صػػار
ؿ رس ػػرد ان  ػػا  السضػػارؾ لمسصػػال  ال رديػػ  السػػ ـ ال اليػػ  لمأػػرب سػػف اػػان ا اف   سػػ  الس ػػا

سػػف   ػػ  اةػػر   نػػاؾ  ػػ ـز رػػيف س سوئػػ  الأمػػؼ وانطػػار  تالس ضارضػػ  لمػػدوؿ الأمي ػػ  سػػارقا
 ذ2الأدود لمسصال  ال    اـ ئمي ا"

اف سف ريف   ـ انأ ؼ الضسكري  ال   كػاف ل ػا ال ػاثير الكريػر والواضػ  ئمػا السػاأ        
 الدولي  أمؼ النا و ذ

 حمف الناتو:  -1 -3   

طػػػر ت ئمػػػا الةارطػػػ  ال يوسياسػػػي  ألورورػػػا  ػػػ   ئقػػػاب كانػػػت ال أػػػونت السياسػػػي  ال ػػػ     
ورػػروز ان أػػاد السػػو يا   كقػػوة ئظسػػا ئمػػا السػػاأ  ال ديػػدة و سضػػن  تالأػػرب الضالسيػػ  الثانيػػ 

 ػػ   تيػػ دوؿ اورورػػا الاػػر ي  ضػػسف ايديولو يػػ   ديػػدة س نا ضػػ  سػػ  س ػػا يـ و  ػػيـ الػػدوؿ ال رر
ضػػـ الأمػػؼ  ػػ   ت*1111الضاسػػؿ انوؿ ورا   اسػػيس أمػػؼ اػػساؿ انطمسػػ  النػػا و  ػػ  ئػػاـ 

ردايػػ   اسيسػػن كػػؿ سػػف الونيػػات الس أػػدة انسريكيػػ  وكنػػدا و رنسػػا ورم يكػػا والػػدانسرؾ واسػػك مندا 

                                                           
  و الس مػػػس الػػوطن  لمثقا ػػػ تسمسػػم  ئػػػالـ السضر ػػ  تانأػػ ؼ و ال كػػػ  ت  ػػ  السياسػػػ  الضالسيػػ سأسػػد ئزيػػز اػػػكرم :  – 1

 ذ 11ص  ت1191 تالكويت تال نوف و انداب

   ذ 15ص ت السر   السارؽ 2
 دول  ذ 14سف  انب  41/81/1111ائمف ئف  ياـ أمؼ النا و يـو :  -*
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 ػػػ  ئسميػػػ   أػػػالؼ واسػػػض  لػػػدوؿ  قػػػ  ئمػػػا  تايطاليػػػا ولكسػػػسرورغ و ولنػػػدا والنػػػروي  والرر  ػػػاؿ
انضػػست اليػػن  ركيػػا واليونػػافذ والسانيػػا ان أاديػػ   ػػ   1154وئػػاـ  تأػػيط انطمسػػ ضػػ    الس

وكػػؿ سػػف  س وريػػ  ال اػػيؾ والس ػػر ورولنػػدا  ػػ  ئػػاـ  ت1191واسػػرانيا  ػػ  ئػػاـ  ت1155سػػن  
وسػػػػمو اكيا  تكسػػػػا انظسػػػػت اليػػػػن كػػػػؿ سػػػػف رم اريػػػػا واسػػػػ ونيا ون ا يػػػػا ول وانيػػػػا وروسانيػػػػا ت1111

انضػست  4881ئسمي  ل نضساـ     ػاري  الأمػؼذ و ػ  ئػاـ    اكرر  4881وسمو ينيا    
 ذ 1ثساني  وئاروف دول " 49ئضا  الأمؼ  الين كؿ سف اكرانيا والرانيا ليصر  ئدد 

لقػػد كػػاف  اسػػيس أمػػؼ النػػا و كقػػوة د ائيػػ   ضػػسف سصػػال  الػػدوؿ انئضػػا   ػػ  اػػكؿ  ػػوة    
لكنػػن و رضػػد  تالس سوئػػ ساػػ رك   ػػردع ام ئػػدواف يسكػػف  ف يقػػ  ئمػػا ام دولػػ  ئضػػوط   ػػ  

الػػػػػذم كانػػػػػت   رنػػػػػاط الك مػػػػػ  الاػػػػػر ي  رزئاسػػػػػ  ان أػػػػػاد   ان  ػػػػػا  س سػػػػػ  أمػػػػػؼ ورسػػػػػو الس ار ػػػػػ
 ػػػءف أمػػػؼ النػػػا و  أػػػوؿ سػػػف أمػػػؼ د ػػػائ  الػػػا أمػػػؼ   ػػػوس  يض سػػػد الضػػػررات  تالسػػػو يا  

 :  2وي س   أمؼ النا و رقوة كريرة أيث لدين تاإلس را ي  لرئاي  سصالأن

س يػيف  5سػف ال نػود السػدرريف السسػمأيف ز ػا   –اػساؿ انطمسػ  أمؼ –لد  أمؼ النا و -
 تولػيس لقيػادات الأمػؼ تويقارؿ ذلؾ  ن ـ يةضضوف لدول ـ السس قم  رءراد  ػا السياسػي  ت ندم

 ال     السياس  اآلن ذو  ةوض ـ أررا سر رط رال     السياس  انس را ي   طويؿ السد  

ويطػورط رػاطراد  نرػا الػا  نػب سػ  الضسػؿ لمأيمولػ   تيسمؾ الأمؼ السػ ح سػان  يسمػؾ سػواط -
 دوف  ف يس مؾ  يرط   درة د ائي  ئسكري  كا ي  لردئنذ

لػػـ يضػػد يو ػػد سػػا يسنػػ  الأمػػؼ سػػف اسػػ ةداـ اراضػػ  رمػػداف اةػػر  ن   ػػددط ئسػػكريا أقػػون  -
 تل  رر  كؿ س ح  ديد يصنضن ئما انظس  ا و يوا ا واػضور ا  ػ  أػروب يةوضػ ا رسػسيا

ويقارػؿ ذلػؾ  ف كػؿ  ػوة س ا سػ   أقػؽ ان صػارا  ا رقػػدر  تضػ ا رضػض الػدوؿ انئضػا  و يةو 
 سا   د سف سر كزات سأمي     السنطق  ال    س  د  اذ

                                                           
1
ذ  115طالب أسيف أا ظ: انأ ؼ الضسكري ت س م  دراسات دولي ت الضدد السادس و الث ثوفت ص  – 

www.iasj.netle 31/08/20150 .      

 ذ 11ص  ت4881 تسصر تسك ر  السنار انز ري  تنريؿ اريب : أمؼ اساؿ انطمس  و اس  داؼ الضالـ - 2
 

http://www.iasj.net/
http://www.iasj.net/
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 و يػن و وصؿ الأمؼ الا سس و  القدرة ئما رصػد الضػدو والصػديؽ سػف ال ضػا  الكػون       
 لضدو    ساأ  الق اؿذ وئف رضد ن  صؿ الين يد ا تالضررات سف ان وا  وسياط الرأر

و ػ  ن  ت ف أمؼ انا و الذم  قودط القو  الضظسا وال   ا مر ا كػاف ل ػا ارث اسػ ضسارم     
ويقػػػ   ػػػ   ػػػذا الصػػػؼ كػػػؿ الػػػدوؿ  ت  ػػػوانا  ػػػ  اسػػػ ضساؿ القػػػوة ضػػػد سػػػف يض قػػػدوف  نػػػن ئػػػدو

الػا  رػد  سػف اأػداث الروسػن  وال رسػؾ تو ذا سػا نطػؽ رػن وا ػ  الأػاؿ تانس سي  ئما انر  
أػػرب الةمػػي  وصػػ  الػػا  ػػدةؿ أمػػؼ النػػا و  ػػ  ليريػػاذ و ػػ   قريػػر صػػادر ئػػف سنظسػػ  الض ػػو 

 ررايػر / و الدولي  يررز سد   رائـ أمؼ النا و ضد السدنيف انرريػا  "  ػ  ينػاير كػانوف الثػان  
ـ سنػػػػدروا سنظسػػػػ  الض ػػػػو الدوليػػػػ  رزيػػػػارة ئػػػػدد سػػػػف السوا ػػػػ  ال ػػػػ   ضرضػػػػت اـ  ػػػػ 4814اػػػػراط 

وسػػيرت ورريقػػ  وسػػا أول ػػا أيػػث وردت  تفاويػػ  لأمػػؼ النػػا و  ػػ  طػػرارمس وزل ػػلمضػػررات ال 
و  ػروا سقػار ت  تو  قدوا انضرار ورقايا الػذةائر تانرا  ئف و وع ةسائر    ص وؼ السدنيف

وأصػػػموا ئمػػػا نسػػػ  سػػػف اػػػ ادات و ػػػاة رضػػػض الضػػػأايا  تو يػػػر ـ سػػػف الاػػػ ود تسػػػ  النػػػا يف
اسػػر ة سسػػف  11و تط ػػ  15سػػدنيا ريػػن ـ  55ؽ  سػػسا   سكنػػت سنظسػػ  الض ػػو الدوليػػ  سػػف  وثيػػو 

سػيرت و   ػي   11  مػا وسػا ر  1وزل ػيف  ت  مػا 5  موا ن ي   الضررات ال وي ذ    طػرارمس 
سػػدنيا اةػػريف ن ي ػػ  لضػػررات أمػػؼ  48كسػػا وردت  نرػػا  ئػػف سق ػػؿ  ت  مػػا 1ورريقػػ   ت  مػػا 1

لةررا  انسـ الس أدة والسنظسػات  يػر وذلؾ و قا  ت  ي  11وصرساف  تالنا و    رريق    ي ف
سػدنيا سضظس ػـ  ػرع الػا سكػاف  18راإلضػا   الػا اكثػر سػف  تذذتالأكوسي  الدولي  والصأ ييف

ذ  أسب ريانات أمػؼ النػا و  قػد اػسمت الأسمػ  الضسػكري  1ال  ـو رضد ضرب السركر  انولا"
 5188ا يررػػوا ئمػػا طمضػػ  ودسػػرت سػػ 1188ااػػ ر اكثػػر سػػف  1وال ويػػ  والرأريػػ  ال ػػ  داسػػت 

 سسا يضن   ن ا  أدثت دسارا  ائ     الريئ  ذ ت دؼ ئسكرم

 

 
                                                           

ت 4814ت 1سسنظس  الض و الدولي  : ليريا الضأايا السنسيوف لضررات أمؼ النا وت انسان  الدولي ت السسمك  الس أدةت ط  – 1
 ذ 5ص 

         ذ 151ت ص 1155ت الدار القوسي  لمطرائ  و النارت القا رةت اس ضسار ا ريقيازا ر رياض :  *  نظر ذ
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 االطماع السياسية و اثرها لى البيئة :  – 4   

اف  كػرة ال وسػ  ئرػر اراضػ  ال يػر اػكمت انطسػاع السياسػي  لمػدوؿ القويػ  سنػذ القػدـ إذ لػػـ   
ب الػػدك ور زا ػػر ريػػاض  ػػ  ويػػذ  ت ق صػػر  ػػذط الظػػا رة ئمػػا القػػرف الضاػػريف او الػػذم يميػػن

ك ارػن اسػػ ضسار ا ريقيػا * الػػا اف انطسػاع السياسػػي  لمػػدوؿ انسػ ضساري  كػػاف ل ػا انثػػر الكريػػر 
 ػػ   اػػ ت اننظسػػ  ان  سائيػػ  وان  صػػادي  والسياسػػي  ال ػػ  كانػػت  ائسػػ   ػػ  الػػدوؿ ال ػػ   ػػـ 

ن ل رنسػػا  ػػاري   ػػديـ رػػؿ ال نػػا س ئمي ػػا لأػػد الأػػرب وال نػػاأر أيػػث يػػذكر  نػػ تانسػػ ي   ئمي ػػا
و ػد   ػؿ  ت   انسػ ضسار وكونػت لن سػ ا اسرراطوريػ  اسػ ضساري  كرػر   ػ  نصػؼ الكػرة ال ررػ 

أيف ا ررت  رنسا ئما ال ةم  ئف كندا وال ند نن م را    سضا دة رػاريس  1151ن س ا    
رريطػػانييف ثػػـ   اػػت انسرراطوريػػ   قريرػػا اثػػر اسػػ ي   ال تال ػػ   ئقرػػت السػػنيف السػػر  لمأػػرب

ل ػا  1911رأيػث لػـ   ػرؾ سضا ػدة رػاريس السو ضػ   ػ  سػن   تئمي ا ة ؿ الأػروب النارميونيػ 
 يانػػا ال رنسػػي  و اػػيئا سػػو  سأطػػات   اريػػ  ضػػئيم  القيسػػ   ػػ  ال نػػد الصػػيني  و ػػزر ريونيػػوف 

 تو ػزر انن يػؿ  ػ  الرأػر الكػارير  تو السأطات ال  اري      ػرب ا ريقيػا  تراسريكا ال نوري 
 و زر ساف ريرو وسيكالوف راسريكا الاسالي  ذ

و د رػد ت  رنسػا سطمػ  القػرف ال اسػ  ئاػر  أػاوؿ  ف  رنػ  ل ػا اسرراطوريػ   ديػدة أػيف       
واسػػ ان   ا رضػػد سػػن   تثػػـ  و  ػػت س  ودا  ػػا الػػا أػػيف ت1918ائ ػػدت ئمػػا ال زائػػر  ػػ  سػػن  

  الأرب ال رنسي  األلسانيػ  ذأػيف ر ي  ال ضويض ئف  قد انلزاس والموريف و زيس  ا   1918
ثػـ  ةػذت  وسػ  ر ضػ  اس ك ػا  ػ   ػرب  ترد ت اسػ ولت ئمػا  ػونس و رضػت ئمي ػا أساي  ػا

 ا ريقيا ل كّوف ا ريقيا ال رنسي  ال رري ذ

  انسػػػ ضسارم ةاضػػػ ن   مػػػب دوؿ اورورػػػا   ػػػاط دوؿ ا ريقيػػػا و سػػػيا واسريكػػػا أسمػػػ  ال وّسػػػ إفّ   
ورسػػط الن ػػوذ ئمػػا سسػػاأات ااسػػض  سػػف  تث ئػػف اسػػواؽ  ديػػدةال نوريػػ  كانػػت   اي ػػن الرأػػ

نر ػت سػف  تو كػذا كانػت دوا ػ  انسػ ضسار الرريطػان  تانراض  الركر ال    زةر رالسواد الةاـ
 ولػػػـ  ن ػػػذ ان رضػػػد دراسػػػ  ئسيقػػػ  لسق ضػػػيات السصػػػال  الرريطػػػػػػػػاني  تصػػػسيـ الوا ػػػ  الرريطػػػان 
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ةػػ ؿ ال ػػز  انوؿ سػػف القػػرف ال اسػػ  ئاػػر  ػػو الػػذم  ال قػػدـ الصػػنائ  الػػذم أاز ػػن ان م ػػرا "
 ذ1و ن  نظار الرريطانييف نأو الةارج  وسف ثـ  صر  ال وس  ضرورة أ س  ا الظروؼ"

راح  تنػػا سمسػػا رػػؿ وا   ػػن أػػروب داسيػػ ا  يّ سػػر   لػػـ يكػػف اسػػ ضسار انراضػػ  وال وسػػ   ي ػػا     
 و  تري  أػػػوؿ سنػػػاطؽ الن ػػػوذو ػػػذا  سػػػا ل صػػػارع  ػػػو  اسػػػ ضسا تضػػػأي  ا الس يػػػيف سػػػف الراػػػر

ولػـ يق صػر انسػر ئنػد  ػذا الأػد رػؿ  ضػداط  ػ  كثيػر سػف  تسوا    اصػأاب انرض لمسض ػديف
و سةير ـ     ئسػاؿ السنػا ـ  تواس ضسال ـ      ارة الرؽ تسناطؽ الن وذ الا اس ضراد ان ال 

 والرأث ئف الثروة  و ر ات الق اؿ ذ

و صارئ ا    سا رين ا  ضؿ الكثيػر سػف سنػاطؽ الضػالـ  تي اف انطساع السياسي  لمدوؿ القو    
و ػػػدسير سسػػػاأات  ت دت الػػػا  ػػػدر السقػػػدرات الطريضيػػػ  وانسػػػ ي   ئمي ػػػا تسػػػاأ    ػػػاؿ داسػػػ 

وسػػػا اػػػ د ن سػػػف  تااسػػػض  سػػػف ال نػػػوع انأيػػػائ ذ وي  مػػػا انسػػػر روضػػػوح  ػػػ  سنطق نػػػا الضرريػػػ 
 سػف أػرب اك ػورر الػا أػرب  تظػ أروب ووي ت  طيم  ئقود سف الػزسف لػـ  و ػؼ أ ػا المأ

الػػا نظػػاـ الضولسػػ  وسػػا نػػ    ػػ  السياسػػ  انسريكيػػ  سػػف ائػػادة  يكمػػ   توالثانيػػ  تالةمػػي  انولػػا
الػذم أطػـ  ت أػت سػا يسػسا رػالرري  الضررػ  تو   يػت الس  سضػات تالارؽ انوسط رءثارة ال ػ ف

 أػػػت ضػػػررات  تالقائسػػػ  و د  الػػػا سػػػقوط اننظسػػػ  تالرينيػػػ  ال أ يػػػ  لكثيػػػر سػػػف الػػػدوؿ الضرريػػػ 
سسػػا س ػػد الطريػػؽ لماػػركات س ضػػددة ال نسػػيات لوسػػ    ئمػػا ثػػروات  ػػذط  تال أال ػػات الدوليػػ 

دوف ظ ػػور  نظسػػ  رديمػػ    ك ػػؿ انسػػف  تةاصػػ  سصػػادر الطا ػػ  سػػف الػػن ط وال ػػاز تالاػػضوب
 انس قرار ذ  و 

 الحروب وتدمير البيئة : – 1 – 4

 قػػد نـز الأػػروب ئمػػا سػػر ال ػػاري  الةػػراب  تا الريئػػ لمأػػروب اثػػار  دسيريػػ   سػػيس  ئمػػ     
وان اػػر الق ػػؿ و مػػؾ الأػػرث  توسػػادت ال وضػػا تاينسػػا انػػدلضت   اػػا السػػرض تالق ػػؿ وال سػػادو 

وسػػا ي رضػػن سػػف اسػػ نزاؼ لمسػػوارد رانوائ ػػا و ػػ  ك ػػاب  توالنسػػؿذ واليػػـو زاد ئػػف كػػؿ  ػػذا ال مػػوث
السػ ح الأررػ   ت   لب السوضوع  نػاؾ أقيقػ   ريرػ  تاسرار  رير  لمأرب  2سدار ال وضا

                                                           
1
 ذ111السر   السارؽت ص  – 
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 ت ف  ريد ام ئػدو  قميػدم تيسكف لمونيات الس أدة انسريكي  تانسريك  س طور اكثر سف الزـو
  ػ   صػرؼ ئمػا السػ ح   كثػر سػف اررضػ  ئاػر  ياػا  تو  أطـ كوكب انرض ئدة سػرات

اد لػػػـ  تسريكػػػ   ضالػػػ  سياسػػػيا  قػػػطلكػػػف القػػػوة الكارثيػػػ  لمسػػػ ح النػػػووم ان ت ػػػا   رضػػػد  ياػػػ ا
 ان ا  ضسؿ ك  ديد  قط ذ ت س ةدـ رال ضؿ

الثػورات و ليكف ئنؼ ال يش انسريك   ضان ي ػب اف يكػوف  سػاؾ ئػالـ سػف الػدوؿ ال ااػم     
 توئنػػػؼ وسةػػػدرات تواننق رػػػات والأػػػروب ان ميػػػ  والصػػػداسات القرميػػػ  والسػػػذار  والمصوصػػػي 

ي ػػػب  ف يطرػػػؽ رػػػ أ ظ رػػػالنظر الػػػا  ت قات اليائسػػػ  ل  ئػػػيفوال ػػػد تو طػػػ  الطػػػرؽ وانر ػػػاب
ي طمػػب  طريػػؽ الونيػػات  تو رد ػػ  ن يسكػػف إلسرراطوريػػ   ف  صػػطاد الػػذراب رالسطر ػػ  ت درا ػػن

و ك يكػػات  ذكيػػ   ػػادرة ئمػػا  أقيػػؽ ان صػػارات  توأركػػ   كرػػر تالس أػػدة لمضنػػؼ سػػ ح  صػػ ر
و اأ ػػوا   ػػد ؽ ل ئػػيف  ت   ػػو  نظاسيػػ سياسػػي   يػػر  قميديػػ  سثػػؿ   نيػػد سػػكاف ثػػائريف و زيسػػ

 أػػػ  ال سػػػرد  ػػػ  السوضػػػ  ورال ػػػال   ػػػاف سكا تو سػػػ   سػػػا ير  ائضػػػ   ػػػ  السػػػدف تواسػػػ ضراد ـ
لسػػو  الأػػظ  ػػاف الوا ػػ  الأػػال  رسكا أػػ  ال سػػرد  ػػو  ػػز  سػػف الساػػكم  ولػػيس الأػػؿ السػػائدة ذ 

  نظريػػػػ  الأػػػػرب وكضقيػػػػدة  ػػػػاف سكا أػػػػ  الس سػػػػرد  ػػػػ تو س  نػػػػ  ا  سائيػػػػا ت اسػػػػالير ا  سةررػػػػ 
والنسػػػػػي   تان ػػػػػا اسػػػػػ را ي ي  كػػػػػر  ال سػػػػػرد  و الثػػػػػورة  ػػػػػد  ا الس  سػػػػػ  السػػػػػدن  ككػػػػػؿ تالداةميػػػػػ 

 رينسػػػا يسػػػ  دؼ القصػػػؼ ال ػػػوم ال قميػػػدم )السضػػػروؼ رانػػػن  يػػػر  تان  سػػػائ  لمأيػػػاة اليوسيػػػ 
 سػػػػػ  دؼ سكا أػػػػػ  ال سػػػػػرد سسػػػػػ و  الض  ػػػػػات   تالسصػػػػػان   وسراكػػػػػز القيػػػػػادةو  ضػػػػػاؿ( ال سػػػػػور 

و ػػدر  ـ ئمػػا  ت  ػػ   صػػدع و سػػزؽ الض  ػػات ان  سائيػػ  الأسيسيػػ  رػػيف النػػاس تائيػػ ان  س
 رضرارة اةر  الروارط ال    اكؿ  واصر الس  س ذ تونسي  ال ضاسف السضيا  تال ضاوف

سكا أػػ  ال سػػرد أقػػت اثػػارا كارثيػػ    ػػ   ركيرػػ  الس  سضػػات ةاصػػ  ئمػػا الضػػالـ الثالػػث  فّ إ   
اػأنت  ػذط انسػاليب سنػاطؽ  تيف القطرػيف انسريكػ  والسػو يا  أيث ةػ ؿ الأػرب الرػاردة رػ

نزائػا سسػمأا  ػ   158أيث وثقت انسـ الس أػدة نأػو  تئديدة سف الضالـ رضدـ اس قرار ةطير
وال ػػ   ػػدئا أرورػػا  تكػػؿ  ػػذط الأػػروب  ػػ  الضػػالـ الثالػػث ت1118و 1115الضػػالـ الثالػػث رػػيف 

سميػػػوف صػػػن وا  15ونزئػػػت  ويػػػ   تريفسميػػػوف اةػػػ 58و ػػػرح  تسميػػػوف 48صػػػ ير ةم ػػػت   ػػػؿ 
كػػاديس  س ةصػػص  و ػػد وصػػؼ ديريػػؾ سػػاسر  يمػػد و ػػو ئػػ ـ ن ػػس  ذ1118ن ئػػيف رأمػػوؿ 

سػػػف س سػػػوع  % 5ر ػػػاثيرات الأػػػروب الأديثػػػ  ئمػػػا الصػػػأ  الضقميػػػ  الوضػػػ  رسػػػا يمػػػ  " كػػػاف 



 السياسة والبيئة                                      الفصل الرابع   
 

 
77 

الثانيػ  وكاف الر ـ رالنسر  لمأرب الضالسيػ   تالسصاريف    الأرب الضالس  انولا سف السدنييف
و ػػ  الصػػرائات السسػػمأ  الأاليػػ   ػػءف  ت%98ورالنسػػر  الػػا أػػرب ل ي نػػاـ اكثػػر سػػف  ت58%

يػا    توئػادة سػف الضػائ ت الري يػ  وال قيػرة تسف انصػارات كم ػا سػف السػدنييف %18اكثر سف 
السػػكاف وليسػػت انرض  تذذذ ت ػػذا ن ي ػػ  الضنػػؼ الس ضسػػد والسػػن   السسػػ ةدـ إلر ػػاب السػػكاف

ونسػػػػي   توسػػػػف ةػػػػ ؿ ال رويػػػػ  يكػػػػوف ال ػػػػدؼ ال  م ػػػػؿ داةػػػػؿ الريػػػػوت والضػػػػائ ت ت ػػػػـ ال ػػػػدؼ
ل ػػػذا يػػػزرع الرئػػػب لػػػيس رطريقػػػ   تالض  ػػػات ان  سائيػػػ  سػػػف  ػػػذور ا سن  ػػػا الاػػػمؿ وانأرػػػاط

السضمسػيف و و انسا ايضا سف ة ؿ   سػات سةططػ  ئمػا الضػاسميف  ػ  الصػأ   تئاوائي   قط
انئػػداـ و اصػػر  ال اػػوين  تئسم ػػـ  يسػػا واسػػان ساػػ رك و ػػـ الػػذيف ي سػػد  تورؤوسػػا ال ضاونيػػات

 ذ  1سػػػػػػػاـ ا راد الضائم  اسرا رو ينيا " ال ورم 

اف الأػػرب اداة دسػػار أقيقػػ  ئمػػا الريئػػ  وكػػؿ سكونا  ػػا  الرمػػداف ال ػػ  كانػػت ارضػػي ا سػػاأ    
ساؿ واسػػػ ض تو  اػػػ  ال  ػػػؿ وانسيػػػ  توالسػػػرض تلمأػػروب سػػػ ظؿ  ضػػػان  لغرػػػد  األل ػػػاـ ارضػػي 

اسػػػ   ؿ و و   يػػت نسػػي  الض  ػػات ان  سائيػػ   تواسػػاكف ال  ػػارب النوويػػ  تانسػػمأ  السأرسػػ 
 كم ا اثار ل دير الريئ ذ ذذذتتالثروات رراائ 

   البحث عن مصادر الطاقة:  – 2- 4   

 ن ػػا  ػػ  انسػػاس صػػراع سػػف ا ػػؿ  تاف الس  رػػ  ل ػػاري  ي أػػظ روضػػوح اسػػراب أػػرب الةمػػي 
و ػ  سقػاؿ لمػدك ور ريػورس ةػنس  ػ  س مػ  كػونت سيػديا *   ػا   ت  الػن طالسيطرة ئمػا سوا ػ

الأػػرب  يػػن الأ ػػاظ ئمػػا اس ػػدادات الػػن ط سػػف ةػػ ؿ  ضزيػػز دور ػػا  ػػ  السنطقػػ  ن سػػيسا رضػػد 
و سأاول  اي ػاد سػوط   تنقيب ئف الن ط سسا د ضت اسريكا اركا  ا لرأث وال تالضالسي  الثاني 

واك سػب ال و ػن انسريكػػ  صػوب الةمػي  ا سيػ  اسػػ را ي ي   تيػا ػدـ  ػ  السنطقػ  اسػػوة  ررريطان
و ذلػػػػػػػػػػػػػػػػؾ ر ضػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ئػػػػػػػػػػػػػػػػاسميف س سػػػػػػػػػػػػػػػػيف  سػػػػػػػػػػػػػػػػا :                             ترضػػػػػػػػػػػػػػػػد الأػػػػػػػػػػػػػػػػرب الضالسيػػػػػػػػػػػػػػػػ  الثانيػػػػػػػػػػػػػػػػ 

وضػػساف  ػػد ؽ الػػن ط الػػا اسريكػػا  ر رػػ   اسريكػػا  ػػ  الأ ػػاظ ئمػػا  سػػف السنطقػػ  واسػػ قرار ا  -

                                                           
1
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وسةػاوؼ  ت صػائد أػدة الأػرب الرػاردة  ػ   مػؾ ال  ػرةالقو  الصنائي  انةر  ذ و ذا رسرب و 
 اسريكا سف سض  ان أاد السو يا   الا سنطق  الةمي  ر دؼ السيطرة ئما ثروا  ا الن طي  ذ

و ضمػػن السصػػدر  ت زايػػد ا سيػػ  الةمػػي  رسػػرب  نػػاس  الس  يػػر الن طػػ   ػػ  السياسػػ  الضالسيػػ   -
ولػػـ يضػػد سػػف  تاضػػا يا وسيػػزة اسػػ را ي ي  اك سػػت سنطقػػ  الةمػػي  ثقػػ  تان ػػـ  ػػ  سيػػداف الطا ػػ 

 قػداف و ذ 1111اس ول  ال ةم  ئما سنطق  الةمي  ن سيسا رضد ااػ داد ازسػ  الطا ػ  رضػد ئػاـ 
اثػر  صػائد أركػات ال أػرر  تالاركات ان نري  دور ا    اناراؼ السراار ئما ان اج الن ط

 طيػ   ػ  ئػدة دوؿ ةاصػ  رضػد  ػاسيـ و ػاسيـ انس يػازات الن تالوطن     الرمداف السن  ػ  لمػن ط
الأميػػؼ انسػػ را ي    1111وسػػقوط نظػػاـ الاػػاط  ػػ   يػػراف ئػػاـ  تاػػرك  اراسكػػو  ػػ  السػػضودي 

 ألسريكا ذ

اف سرػػػد   ػػػاسيف ن ػػػط الةمػػػي  ألسريكػػػا  ػػػد ا اسػػػ را ي يا يضػػػسف رػػػن  أقيػػػؽ ث ثػػػ  سكاسػػػب سن ػػػا 
وركسيػػػػػات كا يػػػػػ  لمو ػػػػػا   تاسػػػػػ سرار القػػػػػدرة ئمػػػػػا  أيػػػػػؿ الػػػػػواردات الن طيػػػػػ  وراسػػػػػضار سضقولػػػػػ 

واأ يا ػػات اصػػد ائ ـ وأم ػػائ ـ  ػػ  الضػػالـ و ئميػػن  ئمنػػت  ترانأ يا ػػات انسريكيػػ  الس ناسيػػ 
سن  ػػ   وأ ػػا ضػػرب تاسريكػػا اسػػ ضداد ا نسػػ ضساؿ القػػوة  ػػ  أػػاؿ ةػػ ؼ أػػوؿ سػػضر الػػن ط

 نػػاؽ  و الكسيػػ  ال ػػ   ػػؤدم الػػا اة تالػػن ط ان سػػ ـ  ػػ  أػػاؿ ا رػػائ ـ سياسػػ  أيػػاؿ سػػضر الػػن ط
اضػػا   الػػا وضػػػ  ةطػػط اسريكيػػ   رسػػ  الػػػا  تالػػدوؿ الصػػنائي  ال رريػػ  وئمػػا ر سػػػ ا اسريكػػا

اةػػ  ؿ أقػػوؿ الػػن ط  ػػ  السػػضودي   ػػ  أػػاؿ ناػػوب أػػرب يػػن ـ ئن ػػا أظػػر ئررػػ  لمػػن ط سػػرة 
 ذ1111اةر  كسا أدث    ئاـ 

ست اسريكػا أيث اسػ ةد ترضد أرب الةمي   رنت اسريكا سرد  السأا ظ  ئما الارئي  الدولي   
و م  ػػا اسػػػ ةداـ القػػوة راػػػكؿ واسػػػ  إلسػػقاط نظػػػاـ صػػػداـ  تالقػػوة الضسػػػكري   ػػ   أريػػػر الكويػػػت

و ػاسيف طػرؽ  تلأسايػ  سصػالأ ا الأيويػ  والسػيطرة ئمػا سصػادر الطا ػ  ت4881أسيف ئػاـ 
ر ػػذا رسػػطت اسريكػػا سػػيطر  ا الكاسمػػ  ئمػػا السنطقػػ   توصػػوؿ الػػن ط لمػػدوؿ ال رريػػ  السسػػ  مك 

أيػػث  أ ػػوم السنطقػػ  ت سركػػز الثقػػؿ الن طػػ  الضػػالس  سػػف أيػػث انأ يػػاط وانن ػػاج ال ػػ   اػػكؿ
سػف  %54سميػار ررسيػؿ اأ يػاط  سػف الػن ط ال ػ   سثػؿ أػوال  نسػر   115ئما سا يقرب سػف 
سػف اأ يػػاط  الضػالـ سػف ال ػػاز  % 18اضػا   الػػا  وا ػد سػا يقػرب سػػف  تانأ يػاط  الضػالس 

 الطريض  ذ
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الػػػػا سركػػػػز القمػػػػب  ػػػػ  انسػػػػ را ي ي   4881رضػػػػد اأػػػػداث سػػػػر سرر  ان قمػػػػت سنطقػػػػ  الةمػػػػي   
وال    ضن   ف السياس  انسريكي  ئما اس ضداد ألم نوع سف الأروب رسػا  ػ  ذلػؾ  تانسريكي 

سػف  ػذا السنطمػؽ انطمقػت  تالصراع الثورم لسن   مؾ السنطق  سف السقوط  ػ  ايػدم ةصػوس ا
 ػػػاسيف و سػػػف ا ػػػؿ اأ ػػػوا  الضػػػراؽ ت سػػػيفأػػػرب  أريػػػر الكويػػػت وأػػػرب اسػػػقاط نظػػػاـ صػػػداـ أ

وضػػػػساف اننسػػػػياؽ الػػػػدولا ورا  اسريكػػػػاذ آلف سػػػػف  تالسصػػػػال  انسريكيػػػػ  الأيويػػػػ   ػػػػ  الةمػػػػي 
ألنػػن لػػو  تسصػػمأ  اسريكػػا  ف  ضػػيش سنطقػػ  الةمػػي   ػػ  أالػػ  سػػف ئػػدـ انسػػ قرار السػػ أكـ  يػػن

ميػن  ريػد اسريكػا رقػا  وئ ت أقؽ انس قرار ن  كوف  ناؾ أا   الا ال دةؿ الضسكرم انسريك 
السنطقػػػ   ػػػ  أالػػػ  سػػػف ال ػػػاـز لكػػػ   رػػػرر و ود ػػػا  ي ػػػا راسػػػ ةداس ا سػػػا يسػػػسا ر  ػػػارة ال  ديػػػد 

 ام  و ير الأساي  سقارؿ الن ط ذ توالأساي 

الػذم  تالنااط الضسكرم ئما  نوئن ي ـ    وئػا  الريئػ  ال ػ   ػئف  أػت   ػؿ اننسػاف فّ إ    
كانػت  ي ػا الريئػ  س ػد ال  ديػػد  تغرض  ػ   وؿ  ريسػ    ػؿئػاش الأػرب ون يػزاؿ سنػذ نزولػن لػ

و ػػد زادت أد ػػن و  كػػن سػػ   ت  ػػذا الصػػراع يسػػ سر الػػا اليػػـو  أػػت سسػػسيات ئديػػدة تالةسػػارةو 
وضػساف ال سو ػ   ػ  انسػواؽ  تأيث ار  ضت و يرة السراؽ نأػو ال سػم  ت  ر الثورة الصنائي 

ة الصػػنائي  وسػػا را ق ػػا سػػف ضػػرورة  ػػدرير إذ " سػػ  ردايػػ  الثػػور  توالرأػػث ئػػف سصػػادر الطا ػػ 
و نػػػػ  ئػػػف الريػػػػاف أسايػػػ  طػػػػرؽ  تو ػػػاسيف  ػػػػذط السػػػوارد تسػػػوارد  ديػػػدة ل ػػػػو ير السػػػواد انوليػػػػ 

وئمػا الر رػ  سػف ذلػؾ كانػت  نػاؾ الر رػ   ػ   تان  راب الي ا وسن  القو  ألةر  سف   ديد ا
 ػ  ا رز  ػا الثػورة الصػنائي  أساي  انسواؽ ال   سف الس  رض اف  سػ وئب ان ػاج السصػان  ال

 ذ1وذلؾ أن   ك سؿ الدائرة "

و السػػوارد الةػػاـ سنا سػػ  اػػديدة رػػيف الػػدوؿ  تلقػػد اػػكؿ سوضػػوع الرأػػث ئػػف سصػػادر الطا ػػ    
سػا  تو الرأػث ئػف الن ػوذ سػف ةػ ؿ السػيطرة ئمػا  راضػ  ال يػر تالصنائي  ال    س مػؾ القػوة

 ال نػػا س  ترسػػرب الةػػراب الػػذم اأدث ػػن ت ضم ػػا  ػػدةؿ  ػػ  أػػروب سػػدسرة  يػػرت و ػػن الطريضػػ 
الصػنائ   ػ  اػ ا الصػػنائات سػف السضػروؼ انػػن السصػدر الرئيسػ  لم مػػوث الػذم رػات ةطػػرا 

وسػػػا نػػػ   ئن ػػػا سػػػف  توكػػػؿ سػػػف ئميػػػن رسػػػرب ظػػػا رة انأ رػػػاس الأػػػرارم تي ػػػدد كوكػػػب انرض
                                                           

ئرد القادر رزيؽ السةػادس  : سػراؽ ال سػم  الػدول ت ال ػوا س و الطسوأػات و السصػال ت ديػواف السطروئػات ال اسضيػ ت  – 1
 ذ 41ت ص 4818ال زائرت 
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أػػػػار و مػػػػوث الضديػػػػد سػػػػف سنػػػػاطؽ الضػػػػالـ ةاصػػػػ  الر تو اكػػػػؿ طرقػػػػ  انوزوف ت  يػػػػرات سناةيػػػػ 
و ال  ػػارب النوويػػ   ػػ   ئػػال   تالسأيطػػات رسػػرب ال سػػريرات ال ػػ   أػػدث سػػف نػػا  ت الػػن طو 

والصػػػػيد رػػػػالس   رات كػػػػؿ  ػػػػذا يضػػػػاؼ اليػػػػن انسػػػػ   ؿ  يػػػػر الضق نػػػػ  لمسػػػػوارد  تالسأيطػػػػات
أيػث  نػن و ػؽ  قريػر  تالطريضيػ  رصػورة  اػض  أيػث  قمصػت السسػاأات ال اريػ  رصػورة كريػرة

رمػػػدا  ةػػػر  قمصػػػت  41و  ػػػ   ترمػػػدا 45ال ارػػػات ا  ثػػػت سػػػف  ساسػػػا سػػػف   قيػػػيـ انل يػػػ  "  ػػػءف
ذ كسػػػا  ف سصػػػادر الطا ػػػ  انأ وريػػػ   ػػػػ  1" %18السسػػػاأات ال ػػػ    طي ػػػا ال ارػػػات رنسػػػػر  

ورال ػػال   ت نػػا ص سسػػ سر و يمػػ  نأػػو الػػزواؿ رسػػرب ال ػػدر  ػػ  اسػػ سال ا ةاصػػ   ػػ  الأػػروب
ة ئمػا السنػاطؽ ال نيػ  رػالسوارد الطريضيػ    ف الضالـ يضيش أال  سػف الصػراع سػف   ػؿ السػيطر 

واثنا  ئسمي  السيطرة ورسط الن وذ  أدث الأروب ال    كوف ل ا اثػار ضػارة ئمػا  توالطا وي 
اذ ر ػػـ ال قػػدـ الضمسػػ  وال كنولػػو   الػػذم وصػػمت اليػػن الراػػري سازالت  تالريئػػ  وةاصػػ  اننسػػاف

كػػؿ  ػػذا ت  ر  ال ػػ   سػػود ا الأػػروبورػػؤر ال ػػو  تانسػػراض ال  اكػػ   أصػػد الس يػػيف سػػف الراػػر
يضػػػاؼ اليػػػن الكػػػوارث الطريضيػػػ  كال يضػػػانات وسو ػػػات ال  ػػػاؼ والأػػػرارة و ير ػػػا ال ػػػ  يضػػػز  

 الرضض سن ا الا ال  يرات السناةي  ال   يسا ـ اننساف    أدوث اذ

 التجارب النووية و القضاء عمى لتنوع البيئي:  4- 4 

او ةػػػ ؿ  تسػػوا  اثنػػػا    اررػػن انوليػػ  تيئػػػ  واننسػػافا الرمػػاف السػػ ح النػػووم يسثػػػؿ ةطػػرا ئ
ئػػدا  –ولأسػػف الأػػظ  نػػن  ػػ  السرأميػػ  الأاليػػ   ػػو سػػ ح   ديػػد  قػػط  تاسػػ ضسالن  ػػ  الأػػرب

والقاذ ػات انسريكيػ  طويمػ  السػد  سػف  1111" سنػذ  واةػر ئػاـ  –الأال  الوأيػدة  ػ  اليارػاف 
الػؼ طػف  158الق  رن اي  الأػرب نأػو  وا سان ت ن ذ ائنؼ   ـو    ال اري  41طراز ر  

رسػا  ػ  ذلػؾ  ػػازات القنارػؿ الناريػ  ال ػ  دسػرت وسػط سدينػ  طوكيػػو  تسػف القنارػؿ ئمػا اليارػاف
الػؼ سػف  111وئدد سػف كرػر  السػدف اليارانيػ  انةػر   سػررت  ػذط ال ػازات وأػد ا  ػ  سق ػؿ 

 د سػػف الأػػرب الضالسيػػ  ذ  ػػذا الساػػ2و رأػػت نصػػؼ سميػػوف اةػػر" تال نػػود والسػػدنييف اليارػػانييف
 تلكف ئنػدسا ي ضمػؽ انسػر راألسػمأ    يػر ال قميديػ  تالثاني  و ضائ  ال رائـ ال   ار كرت  ي ا

لقػد كػاف اوؿ ضػأايا ا رالدر ػ  انولػا  ػـ  تان ا اسمأ  ااػد   كػا تسيكوف انسر س ايرا  ساسا
                                                           

1
 .158ت ص 4885ت الكويتت 551رنا السن ؾت س م  الضرر ت الضدد اأسد الاررين  : ال  س ا سي أسمنا كوك – 

2
 ذ 11السر   السارؽت ص  - 
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  أيػث  نػن  رضػد  ػدارس أيث كانت سػدين    يرواػيسا وناكػازاك   وؿ  طريقا  ػا ال ضميػ تالرار
ةمص  روساف الا ف السريؿ الوأيد ل قصير زسف الأرب و   الو ػت ذا ػن   نػب  تالسق رأات

ورضػػػد السػػػائ  الثاسنػػػ  والررػػػ  رقميػػػؿ  ت ػػػزو اليارػػػاف  ػػػو اسػػػ ةداـ القنرمػػػ  ضػػػد السػػػدف اليارانيػػػ 
(  ػػػدئ  41القػػػت  اذ ػػػ  وأيػػػدة سػػػف طراز)رػػػ   1115صػػػريأ  يػػػـو السػػػادس سػػػف ا سػػػطس 

الػػؼ نسػػس ( ثػػان   158ن ػػام   نرمػػ  الولػػد الصػػ ير  ػػوؽ سدينػػ   يرواػػيسا )ئػػدد سػػكان ا اينو 
الػا  98سسا  سرب ئما ال ػور  ػ  سق ػؿ سػاريف  تا ـ السراكز الصنائي  والضسكري     الياراف

الػػؼ اػػةص والأػػاؽ اصػػارات ةطيػػرة رسائػػ  الػػؼ اةػػريف  و  كثػػر كانػػت  مػػؾ اوؿ  نرمػػ   118
الػػؼ طػػف سػػف سػػادة  ػػ   ف  48ط القنرمػػ  ذات  ػػوة    يريػػ  سقػػدار ا وكانػػت  ػػذ ذ415يورانيػػـو 

و ػ  سسػاأ   ضػادؿ  تسػف سدينػ   يرواػيسا  م ث ثػ   سيػاؿ سررضػ  %58 دت الا  دسير  ت  
و  ػػو سػػا ت ػػدرت أػػرارة انن  ػػار رػػاكثر سػػف سميػػوف در ػػ  سئويػػ  تثسػػف سسػػاأ  سدينػػ  نيويػػورؾ

 دسا وةم ت دسارا  ائا    السرػان   918ول   ضا  ال وا  السأيط واكؿ كرة ناري   طر ا أ
 وانرض وال وا  وكؿ الكائنات الأي ذ 

 ػـ  ن يػذ ال ريسػ  الثانيػ   ػ  ال اسػ   تيضد ث ث  اياـ سػف القػا  القنرمػ  انولػا ئمػا  يرواػيسا  
اطمػػؽ  تالػػؼ نسػػس  458سػػف  وت القيػػت  نرمػػ  ئمػػا سدينػػ  ناكػػازاك  ال ػػ  يرمػػ  ئػػدد سػػكان ا 

و ضػـ السدينػ  سصػنضيف أػررييف  تنرمػ   الر ػؿ الرػديف  ػ  السو ػ  السسػسا  رين ػ ا  ػذط القمئ
الػػػؼ  41سسػػػا  سػػػرب ئمػػػا ال ػػػور  ػػػ  سق ػػػؿ  تكررػػػريف لاػػػرك  سي سورياػػػ  ئمػػػا ن ػػػر اوزكاسػػػا

 44الؼ اةص اةريفذ كانت  وة  نرمػ  الرمو ونيػـو  ػوة    يريػ  سقػدار ا  41اةص واصار  
 الؼ طف    اف   ذ 

وانسػػا يس ػػد اثػػرط  تالػػذم  أدثػػن انسػػمأ  النوويػػ  لػػيس  قػػط سػػا يأػػدث  ػػ   نػػن اف الةػػراب     
كػػذلؾ  ف  ػػوة اناػػضاع  تأيػػث اف انرض ال ػػ  اأر ػػت  صػػر  ئقيسػػ   يػػر سن  ػػ  تلمسسػػ قرؿ

 ؤدم ال او ات الةمقي     نسؿ الأيوانات والرار ايضا نظػرا لمضػرر الػذم يصػيب ال ينػات 
 كػوف ن ي  ػن  ػدسير الريئػ  ل ػا   رضػد ا سطالرػ   تقػن الضسػكرمالوراثي ذ اف  ذا القرار الػذم يطر

 السياس  سف  ديد ر رايد سموؾ الأرب ووض  ان  ا يات ال    أد سف  ذا الةرابذ

اف ال  ارب النووي  كانت وس كوف سصدر ازئاج لونساني   سضػا  نػوظرا ألةطار ػا  يػر     
ال  ارب النووي  ال    اسػت ر ػا  تا الراري وسف اةطر ال  ارب النووي  ال   ا د   تالسأدودة
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أيػػث اسػػ ضسؿ  ػػ   تالأسوديػػ  رر ػػاف وانقػػر ر سنراسػػت ت رنسػا  ػػ  الصػػأرا  ال زائريػػ  رسنطق ػػ 
أيػث كانػت ال  ػارب النوويػ   ت   سارق  لـ يا د ال ػاري  سثيم ػا تانولا الرار ك ئراف   ارب

و ػد  دت  تأي  ا   ػوؽ سػط  انرضالسر ق  ر   يرات كريرة  ػ  سنطقػ  الأسوديػ  رر ػاف سػط
و سػمـ سن ػا أ ػا الأيوانػات وسازالػت اثار ػا السةررػ  الػا  تالا  موث ال ػوا  وانرض والسػاكن 

ذ اسػا ال  ػارب الثانيػ   كانػت  ػ  سنطقػػ  انقػر ر سنراسػت وكػاف ا مر ػا  ػوؽ سػػط  ارض  تاليػـو
نسػػا  ػػوة نوويػػ  اف  ػػذط ال  ػػارب ال ػػ   ضمػػت سػػف  ر  توسػػف سػػف  اػػؿ  أػػث  ػػوؽ سػػط  انرض

سػػػا   ركػػػت ورا ط  ػػػ  ال نػػػوب ال زائػػػرم  ن ت ضم  ػػػا    ةػػػر رانضػػػساس ا الػػػا النػػػادم النػػػوومو 
وانئا ػػات  يػػر السسػػرو   رػػيف  تسضانػػاة ن  ن ػػ  سػػ  ال اػػو ات الةمقيػػ  والسػػرطانات الس ضػػددةو 

 وريئ  سموث  لضدة  روفذ تالا  انب ن وؽ و نا ص ئدة  نواع سف الأيوانات تالرار

 ػػانوف القػػوة الػػذم يأكػػـ سػػوازيف الضػػالـ يؤكػػد روضػػوح  ف القػػوة السسػػيطرة  رػػي  لن سػػ ا  فّ إ      
 قػػد  تو ػػؽ القػػانوف الػػدول  الػػذم  سػػ ر ئمػػا وضػػضن تو ض رػػر كػػؿ ا ػػدا  ا ساػػروئ  تكػػؿ اػػ  

ا دت ال  رة السس دة سف الأرب الضالسي  الا اليـو الضديد سف ان  ا يات ال    أد سػف ان اػار 
لكف  ذا لـ يأد سف ان ا  اذ وس انت اس ضساؿ الػذرة وانناػط  النوويػ  سػف  تالنووي  انسمأ 

 يػػر الأػػرب  دت الػػا أػػدوث ئػػدة كػػوارث ااػػ ر ا أادثػػ  ان  ػػار الس ائػػؿ النػػووم السػػو يا   
 واد  الا  موث سساأات ااسض  سف انرض ذ   1195 ارنوريؿ راكرانيا سن  

ا ػػػـ الس ػػػانت الأيويػػػ  ال ػػػ   ضػػػان  سػػػف ال مػػػوث النػػػووم  اف الريئػػػ  الرأريػػػ   ضػػػد سػػػف        
اناػػضائ " كسػػا اف سػػف انثػػار النا سػػ  ئػػف ال مػػوث اناػػضائ   ػػدسير الريئػػ  الرأريػػ  كالاػػضب 

واة  ػػا  والقضػػا  ئمػػا رضػػض اننػػواع سػػف الكائنػػات الرأريػػ   تالسر انيػػ  وال  سضػػات السػػسكي 
وئرور ال واصات النوويػ   أػت السػا   تات النووي كسا ازدياد الأرارة السرا ؽ لم   ير  تالضضي  

سسػا يػؤدم  توال     ـ  رب السط   ضسؿ ئما ناػر كسيػات ضػةس  سػف السيػاط والرةػار الساػ 
و اير ال  ارب  أت السياط الا ال   يػرات النوويػ  ال ػ   تالا  مويث الس ف وان راد الس اوريف

  ررػػ  نوويػػ   أػػت السػػا  سػػسيت ئسميػػ   ػػ ـ  أػػت السػػا   و القػػرب سػػف سػػط  السػػا ذ و ػػـ واؿ 
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 ػػ   ػػزر ساراػػاؿ  ػػ   1115س  ػػرؽ الطػػرؽ  اسػػت ر ػػا الونيػػات الس أػػدة انسريكيػػ   ػػ  الضػػاـ 
 ذ  1السأيط ال ادم ر دؼ  قييـ  اثير انسمأ  النووي  السس ةدس  ضد الس ف الرأري "

اسػ ضساؿ و النوويػ    ف ال  ػارب تلقد رات سف السؤكد لد  السة صيف والضاس  ئمػا السػوا      
واف الس ػائ ت النوويػ  السن اػرة ئرػر  تالس ح النػووم سةػاطر كرػر  ئمػا الريئػ   ػ  ئسوس ػا

ئسػدا  ترضاأل دوؿ الضالـ   اكؿ  نارؿ سو و   يسكػف  ف  ػؤدم الػا  نػا  الأيػاة ئمػا و ػػػػػػػػػػػػػػػن
ر كػػػؿ ال  ػػػود سسػػػا يسػػػ دئ   ضػػػا  ت و أ ػػػا ئػػػف طريػػػؽ الةطػػػا إذا سػػػا  زاسنػػػت  ػػػ  انن  ػػػار

و سأاولػػ  القضػػا  ئمػػا السو ػػود سن ػػا  تالسياسػػي  الضالسيػػ   ػػ  السػػض  الػػا الأػػد سػػف ان اػػار ا
  دري يا راسمـ الطرؽذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

س مػػ  انسػػف  تال واصػػات النوويػػ   اػػكؿ سصػػدرا سػػف سصػػادر ال مػػوث اناػػضائ   ػػ  الرأػػار والسأيطػػاتليػػث الػػدراري  :  – 1
 ذ  54ت ص 4811ت الرياضت 111والأياةت ئدد 
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 : خالصة 

سف ة ؿ  ذا الضرض  ريف  ف السياس     الس ػداؼ الػذ م يو ػن د ػ  انأػداث  ػ          
را ػػت الريئػػ   أػػت رأسػػ   مػػؾ السصػػال   تورسػػا  ف السياسػػ   أكس ػػا السصػػال  تكػػؿ ان  ا ػػات

 رػػػالر ـ سػػػف السػػػض  الأثيػػػث لػػػرضض السنظسػػػات وانأػػػزاب  تال ػػػ   سػػػضا الػػػدوؿ الػػػا  أقيق ػػػا
 تالريئي     الضسؿ سف السأا ظ  ئما الريئ  ان اف انطسػاع السياسػي  لػـ   ػرؾ س ػان لمسنػاورة

ان  ف انسػـ الس أػدة  تولػان قد كانت الريئ     كثير سف ال  اذرػات السياسػي   ػ  الضػأي  ا
وائطػػت ااػارت  ويػػ   تلضرػت دورا اي اريػا  ػػ  الأ ػاظ ئمػػا الريئػ  وأساي  ػػا  ػ  ئػػدة سناسػرات

يرقػا  نػن سػا يصػيب الريئػ  سػف ضػرار لػف  ت   أػث السنظوسػ  السياسػي  الدوليػ  لأسايػ  الريئػ 
 ضػػػاوف سسػػػا يسػػػ دئ   تيسػػػ ثن   ئػػػ  سػػػف الراػػػر رػػػؿ سػػػيكوف ضػػػررط ئسػػػا ئمػػػا الػػػد  الطويػػػؿ

 الس سوئ  الدولي     الأ ا ئما الريئ ذ
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 تمهيد : 

ال يمكااان ادراكاااي اال فاااي تاااط ساااير التااااري  الاااذي ، تنااااول الوضااائ البيئاااي فاااي الجزائااار ن  إ     
فالتيال السوسيولوجي الذي ينبغي ان يتمتئ بي الباحث كماا حاث عمال ذلا  ، جزائرمرت بي ال

ماااد  و عاااالم االجتمااااع رايااات ميماااز يدطاااي البحاااث بداااد  التااااريتي واندكاسااااتي عمااال الحاضااار 
عماااال الجانااااب التاااااريتي  بااااا ط عماااان هااااذا المنطماااا   ااااام الباحااااث ، التااااداتل والتاااامثر بينهمااااا
 ساساايتين ذات داللااة تاريتيااة هامااةضااي و ساامي الاال فتاارتين اتاااري  المالموضااوع البيئااة فااي ال

مركاازا عماال الوضاائ البيئااي عماال ، وفتاارة االسااتدمار الفرنسااي،  باال االسااتدمار الفرنساايا فتاارة ماا
السامب وااليجااب فاي فاي الجزائار المساتقمة مبيناا اوجاي  البيئاي وصوال الل الوضئ، التصوص

   دراسة تحميمية مقارنة ذات بدد تاريتي .
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 البيئة في الجزائر قبل االحتالل الفرنسي :  – 1

حساان حاااال ماان االوضاااع أفااي الجزائاار  باال االحاات ل الفرنسااي كااان ان الوضاائ البيئااي        
التااي باادأت تشااهد عمميااة تصاانيئ ومااا تحدثااي ماان ، البيئيااة فااي مناااط  اتاار  ماان انحااا  الدااالم

حياث كاان المجتمائ الجزائاري ، ن حاروبتموث تاصة في بداض منااط  اوروباا وماا تشاهد  ما
وظهار فاي  اوة مسايطرة عمال ، تحت ظل الحكم الدثماني الذي تميز باستق لية عن اسطنبولو 

البحااري كاال  لألسااطولاكساابتي مكانااة دوليااة تحسااب الميااا  اال ميميااة لمبحاار االباايض المتوسااط 
جزائاار أ أن الجزائاار و يااذكر الاادكتور ابااو القاساام ساادد اف محاضاارات فااي تاااري  ال، الحسااابات

وسااايما فاااي ، فقاااد ارضاااها تصااابة، كانااات تتمتااائ بامكانياااات ا تصاااادية ضاااتمة  بااال االحااات ل
ويوجااد فيهاااا كماااا الحاااظ الرحالاااة ، الشاامال تااادر انواعاااا متتمفاااة ماان الحباااوب والتضااار والفواكاااي

وغاباات كثيارة كانات تفايض عان الحاجاة المحمياة ، مناجم الحديد والرصااص والمما ، والزائرون
الاال المااوانك الكثياارة الواساادة التااي تسااتقبل  با ضااافةو ، والتسااتين وبنااا  المنااازل، نااا  الساافنلب
والال جاناب ذلا  كانات هناا  طار  القوافال ، ترسل السمئ والبضائئ من والل اوروبا  والشار و 

فكانات البضاائئ الجزائرياة تصال ، التاي تاربط الجزائار الشامالية بالساودان القاديم عبار الصاحرا 
الساااوداني الاااذي يساااتهم  أغمباااي محمياااا  با نتااااجمحمماااة وتداااود القوافااال ، ار الااال افريقيااااباساااتمر 

. كاان التدامال مائ اوروباا 1كانات التجاارة التارجياة اذن مزدهارة أ، يصدر فائضي الل التاارجو 
يتضاامن تصااادير الحباااوب واالتشااااب والحاااوامض والجماااود والاااريش والدسااال والحدياااد والصاااو  

كنات و فكان غالبا ما تتوال  بدض الدول التي تتمتئ بامتيازات مديناة.  أما القم  تاصة، م الم
 بالقابل تستورد اال مشة والجواهر والسكر واالسمحة.

نما كانت الحياة اال تصاادية فاي الريا  الجزائاري فاي الدهاد الدثمااني لام تكان مثالياة فقاد يب    
وكاااان الجفاااا  كثيااارا ماااا و ماااة المسااااعدات ، كاااان الساااكان يداااانون مااان المجاعاااات واالماااراض

 ف  ، وكثيرا ما كانت النكبات الطبيدية تنزل بسكان الري ، ال تحصليتسبب في نكبات 

 

                                                           
، الشاركة الوطنياة لمنشااااااااااار و التوزيائ، ط بداياة االحات ل –محاضارات فاي تااري  الجزائار الحاديث ابو القاسم سدد اف :  – 1
 . 141، ص 1982، الجزائر، 3
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كمااا ال تسااتطيئ الساادود القميمااة الضااديفة الااي ا امهااا الريفيااون  ، وال مواجهااة، يسااتطيدون ردهااا
ة لغضاب فكانات اغناامهم ومناازلهم وحارثهم عرضا، أن تتف  من هذ  النكباات التاي تحال بهام

و المنجااال لمحصااااد ، وكانااات مظااااهر ووساااائل الزراعاااة تتمثااال فاااي المحاااراث البسااايط، الطبيداااة
كما كانت هنا  متابك تحت االرض ل حتفاظ بالحبوب مان فصال ، فرشاة لجمئ بقايا الزرعو 

 آلتر.

باااالرغم مااان المشااااكل التاااي كانااات تساااود اثناااا  فتااارات لجفاااا  التاااي ترافقاااا احياناااا موجاااات      
ان تديااد التااوازن فااي نظامهااا البيئااي.  فااان الطبيدااة كااان بامكانهااا ، نتيجااة لاانقص الغااذا مجاعااة 

وهااذا مااا جااا  فااي شااكل وصاا  د ياا  لممااسرخ الكبياار ولاايم سبنساارأ ان الحالااة المزدهاارة التااي 
فقااد عماا  ، كاناات عميهااا الزراعااة الجزائريااة  باال االحاات ل  ااد شااهد بهااا الكثياار ماان الم حظااين

لااذهاب بااي لاال تااارج مدينااة الجزائاار فااي احااد  المناساابات بقولااي: هنااا  اثاار ا hoedoهاياادو 
واشاااجار ، وبسااااتين الكاااروم الممماااو ة بشاااجر البرتقاااال، الددياااد الاااذي ال يحصااال مااان الحااادائ 

ماان كال الجوانااب وبكثاارة حنفيااات المااا  الازالل الااذي يتادف  وب، ناوع كاال وباألزهااار مان، الزيتاون
عماال اثاار زيااارة  shilerوكتااب شاايمر أ، لمبيئااة فااي الو اات و ينقاال الكاتااب مشااهدا نقيااا. 1 ويااة أ

لمنطقة في جانب المدينة  اائ  : لام تتغيار الترباة عان تصابها القاديم فهاي فاي بداض االجازا  
كمااا و ، ولكنهااا فااي كاال االماااكن شااديدة االماات   بااالنترات والمماا ، وفااي االتاار  حماارا ، سااودا 

هاا المبااني الفااترة التاي بناهاا التجاار القباطناة هي االن فان مدظم الت ل المحيطة كانات تممس 
جار المثمارة فاي كانت االش 1830اني في سنة   renaudotالقرصان. و د الحظ رونو دوت 

كثيااار مااان بسااااتينهم تثمااار مااارتين وأحياناااا ث ثاااة مااارات فاااي السااانة ويداااود ذلااا  لتصاااب الترباااة 
ضااوح حالااة البيئااة الطبيديااة تاصااة ان هااذا المشااهد التاااريتي يتبااين منااي بو . 2عناياة المااالكينأ و 

    التي كانت في أحسن أحوالها .
 

 

                                                           
، ص 2006ر، ، ترجمااة : عبااد القااادر زيااادة، دار القصاابة لمنشاار،  الجزائااالجزائاار فااي عهااد رياااس البحاارولاايم سبنساار :  –1

136 . 

2
 . 137نفس المرجئ، ص   - 



 الوضع البيئي في الجزائر                                     الفصل الخبمس             
 

 

85 

فااي الفتاارة التااي ساابقت االحاات ل الفرنسااي لمجزائاار كاناات الوضاادية االجتماعيااة فااي المجااال    
ان ، الجزائار تا ل الدهاد الدثمااني زارواالتدميمي حسنة أ وتشهد كتب الرحالة االجاناب الاذين 

وكاان التدمايم حارا مان ، والكتاباة جزائاري تقريباا كاان يدار  القارا ة وان كل، التدميم كان منتشرا
فكااااان سااااكان كاااال  ريااااة ينظمااااون بطاااار هم ، وماااان ساااايطرة الحكااااام الدثمااااانيين، ساااايطرة الدولااااة

ألن دراسااة هااذ  الدمااوم ، والدمااوم الدربيااة واالساا مية، وسااائمهم التاصااة تدماايم القاارين والحااديثو 
ولاذل  كاان القارين اساساا لمتدمايم فاي ، لدين والقران والسانةهي السبيل الل مدرفة وفهم اسرار ا

وكانات المادارس عمال متتما  مساتوياتها ، الجزائر سوا  كان تدميما ابتادائيا أو ثانوياا أو عالياا
 .1تمول وتغذ  باألو ا  التي يحبسها اهل الص ح و التير من الرجال والنسا أ

هاااا أن تدااايش فتااارة اساااتقرار اتاحااات حاااري مكن  ان  اااوة الجزائااار وهيبتهاااا بفضااال اساااطولها الب   
و مات حادة الدادا  ، وراجات التجاارة، ازدهار كثير من مدن الجزائر كتممسان و سانطينة وعناباة

بين القبائل . فميس أ هنا  من بين أمم الدنيا أماة عريقاة ظمات مادة  ارون ث ثاة متوالياة سايدة 
وكانااات الحكااام الداااادل باااين ، شااارو كانااات التصااام المااادود لقاااو  ال، البحااار االبااايض المتوساااط

وكانات ساافن واساااطيل ، كمااا كاناات بحريتهاا الفيصاال، وكاناات كممتهاا القااول الفصال، التصاما 
أمااا ، واتاار  بوجاال وتااردد، الدااالم تقتاارب ماان مينااا  عاصاامة تماا  االمااة بدضااها بثقااة واطمئنااان
تمتداات بهااا . إن القااوة التااي 2هيبااة تماا  الداصاامة التااي كااان يتااردد إساامها بصااد  ماادوي بااال :

ساادت ت لهاا الطممنيناة فاي كال مجااالت ، الجزائر ينذا  مكنتها من الديش استقرار و رضا 
 . الحياة 

 البيئة في الجزائر أثناء االحتالل الفرنسي : – 2   

بفضاااال اسااااطولها الجزائاااار التااااي ساااايطرت عماااال البحاااار االباااايض المتوسااااط لداااادة  اااارون  ن  إ   
و اد كانات ، جدمت عديد القو  المدادية تتكالب عميها، حميوفائض انتاجها الم، الحربي القوي

التااااي تحطاااام عماااال اثرهااااا االسااااطول  1827الفرصااااة سااااانحة لهاااام بدااااد مدركااااة نافااااارين ساااانة 
وبهااذا فقااوة الااردع ضاادفت لدرجااة كبياارة ممااا ، ولاام تنجااو منااي اال ث ثااة  طاائ بحريااة، الجزائااري

                                                           
 . 160ص ، مرجئ ساب ، ابو القاسم سدد اف – 1

شااركة دار االمااة ، 1الجااز   1830شتصااية الجزائاار الدوليااة، و هيبتهااا الدالميااة  باال  ساانة مولااود  اساام ناياات بمقاساام :  – 2
 . 29ص ، 1986، الجزائر، 2ط ، لمطباعة و النشر
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فاي حارب مائ الجزائار واحت لهاا لارد جدل فرنسا تتتذ من حادثة الروحاة ساببا مباشار لمادتول 
اذا ، وفي الحقيقاة أن  نصال فرنساا لام تكان هاذ  المارة االولال التاي يتمقال فيهاا اهاناة، االعتبار

لكنااي فااي هااذ  الماارة جداال منهااا سااببا ، كااان بداادها يبااادر بجمااب الهاادايا  رضااا  حااالكم الجزائاار
فياااة لتجهياااز الحااارب عماااال وهاااي كا، ماااان فرنسااااألن الجزائااار كانااات تطالاااب باااديونها ، لمحااارب

إذ ، الجزائارأ ان تحقيار حساين باشاا لمقنصاال دوفاال بهاذا الشاكل جداال فرنساا غيار ممتزماة بقيااد
فاي حاين كاان ، بدد شهر ونص  طمب اسطول فرنسي رسي امام الجزائر الترضية من الاوالي

ة فمام يقبال باعطاا  الترضاي، حسين باشاا فاي نفساي محقاا فاي الحادثاة التاي حادثت مائ القنصال
 16اعتبااار ماان  فكاناات النتيجااة ان صااارت فرنسااا وأوجااا  الجزائاار فااي حالااة حاارب ، لفرنسااا
ارسااامت  1830وفاااي سااانة ، وبااادأ االساااطول الفرنساااي محاصااارة مديناااة الجزائااار، 1827جاااوان 

اتتااذت حركااة االحتقااار التااي  ااام ، فرنسااا جيشااا كبياارا الاال شاامال افريقيااا ليسااتولي عماال المدينااة
فااي حااين أن الساابب االصاامي هااو رغبااة ، فرنسااا حجااة لنشااوب الحاارببهااا حسااين باشااا لقنصاال 

   .1فرنسا في زيادة منافدها اال تصادية في الجزائرأ

فااي الحقيقااة أن التتباائ التاااريتي لجاارائم فرنسااا فااي الجزائاار ال يحصاال طيمااة مااا يقااارب القاارن   
المحرو اااة فمناااذ دتاااول القاااوات االساااتدمارية الاااي الجزائااار عمااادت الااال سياساااة االرض ، الثماااث

حياااث اتجهااات بسياساااتها االجرامياااة الااال تجهيااال الشااادب و تحويماااي مجتمااائ يغماااب عمياااي طاااابئ 
وذلاا  ماان تاا ل محاربااة الاادين االساا مي والمغااة الدربيااة المااذان يدتبااران مصاادر الدماام ، االميااة

الااال جاناااب سااامب ، وذلااا  بهااادم المسااااجد والزواياااا وتحويااال بدضاااها الااال كناااائس، فاااي الجزائااار
، ومواجهاة كال مقاوماة بالناار والباارود . مماا أفارز وضادا بيئياا متادهورا، الكيهااالراضي من م

وسااانتطر  فاااي هاااذا الدنصااار الااال بداااض المحطاااات االكثااار دموياااة وتااادميرا لمبيئاااة مااان تااا ل 
 .1945واحداث الثامن ماي عام ، التفجيرات النووية  في الصحرا  الجزائرية

 

 

 
                                                           

ر، ترجمااة : عبااد الجمياال التميمااي، منشااورات الجامدااة السياسااة الدثمانيااة تجااا  االحاات ل الفرنسااي لمجزائااارجماان تكااوران :  1
 . 34، ص 1970التونسية، تونس، 
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 سية في الجزائر :جرائم التجارب النووية الفرن – 1 -2   

ر الكثير من الساسة الفرنسايين عان تمساكهم بالصاحرا  الجزائرياة اذا ماا ساتحال يلقد غ       
هااذا الحاارص البااال  عماال االحتفاااظ بالصااحرا  لاام يكاان عبثااا باال ، عماايهم حاال القضااية الجزائريااة

الصاحرا   سباب اال تصاادية المتمثماة فاي أنفرضتي عميهم دوافئ و اسباب عديدة من بينها األ
فهااي غنيااة بااالثروات الطبيديااة الباطنيااة تاصااة بدااد اكتشااا  ،  ااد أصاابحت كناازا ال يقااد بااثمن

وتنوعهاا تضاريسايا  ، والمناجم المددنية المتنوعة الل جاناب شسااعة المسااحة جغرافياا، البترول
وفااي ظااال الساابا  المحماااوم نحاااو التساام  الاااذي شاااهدتي تماا  الفتااارة بداااد نهايااة الحااارب الدالمياااة 

الااذي يدتباار القااوة الردعيااة الممياازة لقاادرة ، والساابا  نحااو االنضاامام الاال النااادي النااووي، ثانيااةال
الااادول الدظمااال فاااي اساااتراتيجيتها الدساااكرية تاصاااة بداااد امااات   االتحااااد الساااوفياتي لمسااا ح 

نظارا   وتوفا من االثار الوتيمة لمحرب النووية التي يمكان أن تشانها أي دولاة مدادياة، النووي
كااان التفكياار فااي الصااحرا  الجزائريااة كمنطقااة أمنااة بدياادة  –فرنسااا  –فااة السااكانية بموروبااا لمكثا

أو ائ االتتياار عميهاا ، انااااااااحياث ا امات فرنساا مركازا ناووي بمنطقاة ر ، عن األهدا  المدادياة
واساااتقرت بهاااا الفر اااة الثانياااة ، بداااد أن اجريااات عااادة اساااتط عات، 1957فاااي جاااوان مااان سااانة 

ثام التحقات سانة بداد ذلا  ، l'armée française  2 émé compagnie deسي لمجيش الفرن
كاااام عااان ر ااااان وكاناااات مهمتهاااا تحضااااير القاعاااادة  جاااارا   65بمنطقاااة حموديااااة التااااي تبداااد بااااا 

، جناااودو فرنساااي ماااابين عمماااا  وتقنياااين  6500ثااام مااال لباااث أن اساااتقر بهاااا ، التجاااارب النووياااة
 . 1جزائري كدمال بسطا أ 3500و

اماااات   الساااا ح النااااووي واالنضاااامام الاااال القااااو  التااااي تتشاااار  كااااان هااااد  فرنسااااا لقااااد       
لهذا تام ، تاصة وان الثمن سيكون الجزائريين وأرضهم، بدضويتها في النادي النووي بمي ثمن

 راضااااي الجزائريااااة فرنسااااية عماااال األول  نبمااااة نوويااااة أتحضااااير كاااال الترتيبااااات ال زمااااة لتفجياااار 

                                                           
ات، المركااز الااوطني لمدراسااات والبحااث فااي الحركااة دراسااات و بحااوث و شااهاد، التجااارب النوويااة الفرنسااية فااي الجزائاار - 1

 . 24، ص 2000، الجزائر، 1،،  ط 1954الوطنية وثورة أول نوفمبر 
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ن حيث وضدت القنبمة عمال بارج حديادي يدماو ساط  االرض بالضبط في منطقة حمودية بر ا
وأجهااازة  يااااس لتصاااوير ، أمتاااار ووضااائ بجانباااي اباااراج صاااغيرة تحتاااوي عمااال كميااارات 106باااا 
و اااد وضااائ الساااكان واالهاااالي وبداااض المدتقماااين ،  يااااس  اااوة ونجااااح هاااذا االنفجاااار الدظااايمو 

  générale buchalesشاليو د ذكر الجنرال بو ، موضئ فئران التجارب لهذا التفجير النووي
ادارة التطبيقاااات الدساااكرية لمحافظااة عمااال الطا اااة النوويااة تمحاااورت حاااول أهااادا   أ أن مهااام 

وفاااي األتيااار تفجيااار ، تجهياااز المنطقاااة لمتتمااا  التحاااارب، ث ثاااة هاااي صاااناعة القنبماااة النووياااة
      . 1المنطقة واجرْا متتم  القياساتأ

ل شاااك جااااهز  عطاااا  اشاااارة التفجيااار الناااووي كاااان كااا 1960فااي مطمااائ شاااهر فيفاااري عاااام    
بينماا وزعات عمال الجزائاريين ، حيث وزعت النظارات المدادات الوا ياة غمال الفرنسايين، الوعود

مائ أمارهم بالبقاا  تاارج المناازل حتال يتدرضاوا ،   دة فاي شاكل صاحيفة تقايس شادة االشاداع
وال الجويااة م ئمااة تاام حيااث كاناات االحاا 1960فيفااري عااام  12لكاماال االشااداع . و فااي يااوم 

حينهااااا هاااا ال ، أول تفجياااار نااااووي فرنسااااي عماااال االراضااااي الجزائريااااة بمنطقااااة حموديااااة بر ااااان
و تناسااوا ، الفرنساايون بنصاارهم فااي اماات   القااوة النوويااة ماان باااب الحفاااظ عماال الساامم الدااالمي

ي  فرنساا و باالنظر الال تاار ، أنهم ارتكبوا أكبر جريمة في ح  االنسان و البيئة عمال االطا  
 االستدمارية فالتفجيرات النووية ما إال حمقة من حمقات تاري   فرنسا االجرامي االسود .

   : تجارب النووية الفرنسية في الجزائراالثار الصحية لم  - 1– 1 – 2    

النباات و واالتتبارات المتزامنة عمل االنساان والحياوان ، ان اثار التفجيرات النووية الفرنسية
ب الجزائاااري ال تااازال غيااار مدروفاااة بد اااة جااارا  اندااادام دراساااات مفصااامة حاااول هاااذا فاااي الجناااو 
حياث أن المدموماات ، ويدود هذا الل السرية الي أحاطت هاذ  التفجيارات والتجاارب، الموضوع

حاااول الموضاااوع بقيااات حكااارا عمااال االرشاااي  الفرنساااي. وماااا تااازال المدموماااات المتدمقاااة باآلثاااار 
وتساااتند فاااي المقاااام االول ، والتجاااارب النووياااة الفرنساااية ناااادرةالصاااحية الناجماااة عااان التفجيااارات 

                                                           
1
       . 25ص ، المرجئ الساب   - 
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ساااتدمار الاااذي كاااان يدتبااار الصاااحرا  العمااال الشاااهادات الحياااة. تداااود هاااذ  الوضااادية اوال الااال ا
وحااين تطبياا  اتفا يااات افيااان  واصاامت فرنسااا تساايير موا اائ ، منطقااة عسااكرية حتاال االسااتق ل

نساااي ضااامان التغطياااة الصاااحية لمصاااحرا  واصااال الجااايش الفر  1968وبداااد ، التجاااارب النووياااة
وهاااذا نظااارا لااانقص الكفاااا ات ، تطبيقاااا التفا ياااة التدااااون الجزائرياااة الفرنساااية 1975حتاااي عاااام 

الجزائريااة فااي المجااال الصااحي المتدماا  باااألمراض الناتجااة عاان االشااداعات النوويااة. حيااث أ 
كاان ، أتار  3دتهاا أضدا  تجارب ر ان الطمقة االولل تب 3كان هنا  اربدة تفجيرات نووية 

، 1960ديسامبر  27واليرباوع االحمار فاي ، 1960يرمز لها بااليربوع االبايض فاي أول افريال 
كمااا تبدات التفجياارات الجويااة المموثاة لمغايااة تجااارب ، 1961افرياال  25واليرباوع االتضاار فاي 

 .1باطنية بدين إيكر  رب تمنراستأ

لاام تنفجاار القنبمااة ، مل اليربااوع االتضاارالمساا 1961افرياال  25أ أمااا التفجياار الجااوي ليااوم     
تام تساجيل  –توفاوا بسابب التماوث  10مانهم  باشاداعاتجناديا اصايبوا  195 –وفقا لتوجيهات 

اتطا  بسبب الدجمة التي احاطت بالتفجير مثمما تم تسريئ االجرا ات من  بل جناود الجناوب 
ماة الال اياديهم. لقاد اعتبار وتشاية ان تصال القنب، بدعو  وجود انق بيين في الجزائر الداصامة

حاادث فااي  التباارا  با جماااع التفجياار الباااطني الثاااني فشاال ذريدااا كااان اساامي الرماازي ) ابرياال (
واطاا   سااحابة مشاادة فااي ، و ااد االنفجااار تحاات االرض الاال انهيااار الجباال، 1962اول ماااي 

تام احصااا  و ، كام 600متار وشاوهدت عمال مسااااااااااااافة   2600 ارتفااعالغا   الجاوي وصامت 
يطماا  التفجياار الممقاااب  1963ماااارس  18وبدااد عااام يااوم ، ضااحية توفياات بساارطان الااادم 17

. واستمرت التجاارب النووياة الفرنساية فاي الجزائار الال 2)بالزمرد ( نشاطا اشداعيا في الهوا أ 
 .1966غاية اتر سنة 

                                                           
، المركااز الااوطني -الصااحرا  الجزائريااة نموذجااا  –اعمااال الممتقاال الاادولي الثاااني حااول يثااار التجااارب النوويااة فااي الدااالم  – 1

  24، ص 2011وزيئ، الجزائر، ، مسسسة نيسو لمنشر و الت1954لمدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

 . 102ص ، المرجئ الساب  – 2
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ان تسااقط  ان مااا  اماات بااي فرنسااا عماال ارض الجزائاار هااي جريمااة ضااد االنسااانية ال يمكاان   
و ساايداني ماان جااا  بدادهم ماان يثاهااا االليمااة عماال ، بالتقاادم ماان اذهااان الااذين عاانوا و يدااانون

أن ما تقوم بي من تجاارب عممياة نووياة عمال ارض ، فقد فرنسا لمشروعها النووي، مد  الزمن
الصااااحرا  الجزائريااااة اتتااااارت لااااي المو اااائ االنسااااب التااااالي ماااان مظاااااهر الحياااااة االنسااااانية أو 

انيااة و  ااد أطمقاات عماال المنطقااة ) بصااحرا  الدطااش ( لكنهااا كاناات جريمااة اتاار  ضاامن الحيو 
 جرائهما االت  ية  .

و يضامان الكثيار مان الواحاات مثمماا ، بالساكانلقد كان ا مايم تاوات ومنطقاة ر اان مامهولين    
كانااات هااااتين المنطقتاااين تماااث ن عبااار لتااااري  مسااامكا لمقوافااال نجاااو جناااوب الصاااحرا  و الااادول 

فريقياااة المجااااورة أ وتشاااير جميااائ التقاااارير الااال أن االتتياااار كاااان تاطئاااا ساااوا  مااان الناحياااة اال
لااب عماال المسااتو  ، وال عماال المسااتو  المحمااي أو اال ميمااي، الجغرافيااة أو الظاارو  المناتيااة

ال غااالبرت والقاااري حيااث تاار  السااقط الااذري والغيااوم المحممااة باالشااداع اثارهااا جنااوبالدااالمي 
وكاذل   وصاول السااقط الاذري هاذا الاال ، ط  نجاميناا وفااي جناوب القاارة االفريقيااةالياباان ومنااو 

. حيااث ان التجااارب التااي ا يماات بمنطقااة 1غايااة الواليااات المتحاادة االمريكيااة غاارب االطمساايأ
  ضاارارا جساايمة أدت الاال تمااوث بيئااي تطياارأواحاادثت ، ر ااان لاام يااتم الااتحكم فيهااا بصااورة ياادة

حياث ، ووية التي ا يمت في عاين ايكار باالقرب مان تمنراساتنفس الشك حدث في التجارب الن
باااالرغم مااان أن التفجيااارات النووياااة كانااات مبرمجاااة تحااات ساااط  االرض اال اناااي لاااوحظ ان احاااد 
لتجاااارب ادت الااال ذوباااان لصاااتور الغرانيااات عمااال ساااط  االرض مماااا يدناااي ان هناااا  تماااوث 

ممياااار سااانة وال تنفااائ  4.5ان عمااار ا شاااداعات هاااو اشااداعي كبيااار بالمنطقاااة أ وناااود التاااذكير 
 .  2مدي عمميات التطهير أ

                                                           
1
 . 69المرجئ الساب ، ص   - 

2
، منشورات المركز -االسمحة النووية نموذجا   –استدمال االسمحة المحرمة دوليا طيمة الدهد االستدماري الفرنسي  – 

 . 67، ص 2007، 1954الوطني لمدراسات و البحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
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 2005و يكشاا  تقرياار الممتقاال الجهااوي عاان االصااابات الساارطانية فااي الغاارب الجزائااري    
فيما يتم  بمم  مرضل السرطان يحث تم دراسة عمل عيناات مان لمرضال عن حقائ  مذهمة 

لمسااتقاة ماان سااج ت المرضاال القاااطنين بواليااة ادرار وتيميمااون ور ااان وبيناات نتااائ  الدراسااة ا
 :   1النتائ  التالية

 االصابات :  – 1

بمااا فيهااا ، 2003حالااة سااجمت عماال مسااتو  واليااة أدرار لساانة  67فااي كاال الحاااالت هنااا     
 sex ratioحالة عناد الرجاال ا  أن نسابة االصاابة بالنسابة لمجانس 28حالة عند النسا  و 39

د  الااااذكور يتبااااين ان الماااارأة أكثاااار تدرضااااا وبالنساااابة لمرجاااائ االصااااابة لاااا، % 0.71تساااااوي 
 بالنسبة لمجنسين. 100000/19116و مددل اصابة الدامة هي ، بالنسبة لمرجل لإلصابة

 % 15يميااااي ساااارطان الرئااااة بنساااابة ، %21يحتاااال ساااارطان الكبااااد المرتبااااة االولاااال بنساااابة  - 
ريااة بااين ساانة تاصااة الفئااة الدم 58.8الم حااظ ان مداادل الدماار لإلصااابات بساارطان الكبااد و 

سااانة مماااا يدناااي اناااي يشاااامل فئاااة تدرضااات بصااافة  ريبااااة جااادا مااان زمااان التفجياااارات  50و 40
وادرار ، الل جاناب   لهاذا هناا  انتشاار رهياب لمااض الدياون بمنطقاة ر اان تاصاة  .النووية
ويرجئ حسب رأي عدياد االطباا  اناي مارتبط فاي حااالت كثيارة با شاداعات النووياة فقاد ، عامة

وهنااا  ، ثاال هااذ  االمااراض  مباشاارة بدااد تفجياار اول  نبمااة ذريااة بر ااانظهاارت مجموعااة ماان م
 نسبة مهمة من سكان المنطقة من المصابين بث ثة انواع من امراض الديون وهي : 

تغيارات و  الحساسية المفرطة لمدين حيث تصب  حساسة جاد ألي  شاي  وتاصاة الضاو  –ا  
 الحرارة.

الاال تماال فااي عمميااة االفااراز والاادمئ فاااي  الدااين وهااو ماارض اتاار ياااسدي ضااغطارتفاااع  –ب 
 حيث يتراكم النا  في الدين.، الدين

                                                           
 و ما بددها . 79نفس المرجئ، ص  – 1
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هناااا  الكثيااار مااان االماااراض التمقياااة البصااارية المنتشااارة فاااي المنطقاااة وبصاااورة واسااادة   -ج 
 تاصة  صر النظر .

ساايئة عماال البيئااة بصاافة عامااة والكائنااات الحيااة بصاافة تاصااة  تاامثيراتلقااد لهااذ  التفجياارات    
التي بها الدديدي من االمراض التي لم تكن مدروفاة تاصاة عناد الحيواناات االليفاة الحيوانات 

حيااث ظهاارت الدديااد ماان االمااراض الساارطانية عنااد االباال يسااميها ، التااي يربيهااا سااكان المنطقااة
) الشااظاظ ( وهااي امااراض ساارطانية ، ) البااارد (، سااكان المنطقااة بتسااميات محميااة ) بااودوارة (

وهي امراض مميتة تصيب االبال و تمثال اوراماا سارطانية انماا تاتاذ  ،ظهرت حديثا عند االبل
تسااميات محميااة. كاال هااذ  االمااراض ظهاارت فجاامة فااي السااتينيات وارتفداات نساابتها  كثياارا فااي 

 واالن تكاد تربية االبل تنددم بالمنطقة .، السنوات االتيرة

 : 1رتجارب النووية الفرنسية في الجزائاالثار النفسية لم - 2 – 1– 2   

أو يداار  سااكان المنطقااة شاايئا عاان التجااارب النوويااة الفرنسااية ، ربمااا ال يدااي وال ياادر  الكثياار
و عمااال انهاام اساااتتدموا كفئاااران تجاااارب ماان دون رحماااة لكااان مااااذا عااان أ، التااي اجريااات عمااايهم

فاااان ظهاااور االماااراض النفساااية ، وابدااااد الممسااااة التاااي تنتظااارهم، الاااذين يااادركون حجااام الكارثاااة
التي يمكن ان تكون وجدت في بيئاتهم الوراثياة أو ، لة ظهور االمراض الجسديةسيسب  ال محا

 تها.اهي تنتر تركيبتهم الجسدية ريثما تظهر وتصل مدان

ان منطقة التجارب النووية لم تحاض بالدناياة الكافياة مان  بال المساسولين  حياث هناا         
ماااراض االت وتركيباااة األوتطاااور الحااا، وتجاهااال تساااجيل بياناتاااي، صااامت عااان الوا ااائ الصاااحي

طاار  مدالجتهااا بدياادا عاان وجااود اصااحاب االتتصاااص. ونظاارا لاانقص عمميااة التوعيااة فااان و 

                                                           
، مرجائ سااب ، ص -الصاحرا  الجزائرياة نموذجاا  –اعمال الممتقل الدولي الثاني حول يثار التجارب النووية فاي الداالم  – 1

 . 84 – 83ص  
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ن فااي مدظاام الحاااالت الاال التااداوي بااالطر  مو غالبيااة سااكان القصااور الموجااودة بالمنطقااة يمجاا
 التقميدية ألمراض مستدصية حتل عمل الدمم تكون نتيجتها الوفاة التدريجية. 

الدقم التي ظهرت بدد سانوات التجاارب  حاالتيد اممموس وواض  لمديان ان تز  ان ما هو    
الاااال جانااااب حاااااالت االجهاااااض المبكاااارة ، النوويااااة الفرنسااااية بصااااورة اكياااادة بااااين كاااا  الجنسااااين

حيااث هنااا  تقااديرات تصاال الاال اعااداد متيفااة ، المنتشاارة بااين االهااالي والتااي ال يمكاان اتفاسهااا
فاي ماا ، فقاط 2000حالاة فاي سانة  169يصل عاددها الال لحاالت االجهاض بالمنطقة التي 

حاادثت  2000و 1995حالااة اجهاااض بااين ساانوات  801يااذهب الاابدض الاال تقااديرها بحااوالي 
 بمستشفل ر ان لوحد  .

 ور ر ااناااااااااااااااااااااااهات مقمقة في بدض مناط  التماس الناووي فاي  صعكما سجمت بالمنطقة    
بالصم و البكم في  صر تدرابت لوحاد  اضاافة الال انتشاار عادد  با صابةحالة  30اكثر من 

اشاتاص مصاابين  6الال  3وفاي بداض االحياان يكاون هناا  حاوالي مان ، من مراض الديون
تاااوريرت و ويوجااد حاااالت مماثمااة فااي كاال ماان بمديااة سااالي  ، بالصاام الاابكم يتمااون لاانفس الدائمااة

هااذ  التشااوهات التمقيااة واالمااراض لاام  ن  إ و صاار تينااوال  والتفاايس واياات المساادود واثز مااو .
حياث يسكاد مرباو االبال والماشاية ممان ، بل امتادت الال كال الكائناات الحياةتقصر عمل البشر 

عايشوا االحداث ان هنا  تراجئ ممحوظ وكبير في  صور ر ان وماا جاورهاا فاي يتاص تربياة 
ماراض غيار أ،  الثروة الحيوانية بسابب االماراض التاي ظهارت فاي الماشاية مان اجهااض ونفاو 

حياث ظهار تارو  بارأس حماار ، حيث يذكر بدض المرباون  والدة حيواناات مشاوهة، مدروفة
 وهذا حسب الروايات الل يسكدها االهالي .، ماعز بستة ارجل

وعمااال  عمومااااالتطااار عمااال البيئاااة  ةتجاااارب النووياااة الفرنساااية فاااي الجزائااار مسكااادالان اثااار    
التاااااي وردت فاااااي مداتماااااة  ااااادمها البروفساااااور وناااااذكر بداااااض الشاااااهادات ، االنساااااان تصوصاااااا
 اثنا  اندقاد الممتقل الدولي الثاني حول اثار التجارب في الدالم   *مصطفل تياطي

                                                           
*

   الجزائرية نموذجا .الصحرا –لممزيد أنظر : اعمال الممتقل الدولي الثاني حول يثار التجارب النووية في الدالم  
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والتاااي اكااادت مااان تااا ل المصاااابين الد  اااة الوطيااادة باااين ماااا  -الصاااحرا  الجزائرياااة نموذجاااا 
لشااهادات نااذكر وماان بااين هااذ  ا، اصاايبوا بااي ماان امااراض وتواجاادهم بمنطقااة التجااارب النوويااة

 مثالين عمل ذل  : 

: كاااان اباااي فاااي المنطقاااة عاااام 16/02/2006) جاااون فيماااب ( ياااوم  13072رأ  ر ااام  – 1 
تنا شاات انااا  ، اثاار ماارض رئااوي تطياار لاام تداار  ساابب االصاااب بااي 2004تااوفي فااي 1960

  وفي نظارهم ال يوجاد ادنال شا، عائمتي مئ االطبا  الذين تابدوا حالة والدي  بل وفاتي بقميلو 
 (  جا  سينكان هذا الجندي )، 1960أن تدهور رئتي كان بسبب تواجد  بالمنطقة عام 

الحالااة الثانيااة لشاااب جزائااري تمااوث بدااد عااام ماان انتهااا  التجااارب النوويااة وياادعل هااذا   - 2
وتم تسريحي بداد  1989ج ل بمقاسم ( والذي عاد الل برج بوعريري  سنة  الشاب ) عمار بو

الدسكرية . يشير المم  الطبي الل اثار تسمم تااص بواساطة االشاداع  شهرا من التدمة 24
تضاتم الغادة ، مدمن مصااب بجناون الدظماة، ويداني من عدة امراض كمرض الغدة النتامية

وفقادان ، اضاطرابات بصارية، الكمساترول والادهون الث ثياة، ماراض القمابأالتدار  أو ، الدرغية
بدااادها تاااابئ ع جاااا اشاااداعيا مااادة شاااهرين دون  لدممياااة جراحياااة 1993تضااائ عاااام ، الاااذاكرة
تضئ لد ج كيماوي اتار الال جاناب ع جاات اتار  ماد  الحيااة  1997وفي عام ، انقطاع

( ألمااراض الساارطان بمستشاافل مصااطفل باشااا  cpmcيتااابئ ع جااي عماال مسااتو  مصاامحة )
 .الداصمة  بالجزائرالجامئ 

وجااااود  ماااان مجتماااائ آلتاااار حسااااب درجااااة التقاااادم التااااي بمغهااااا يتتماااا  انتشااااار الماااارض و      
ذا مااا اتااذنا فااي االعتبااار ان البيئااة التااي ، و الرعايااة الصااحية التااي تقاادمها الدولااة، المجتماائ وا 

يدايش فيهااا االنسااان لهاا تاامثير مباشاار عماال االماراض التااي تصاايب ذلا  المجتماائ ادركنااا حجاام 
ياار ماان اراضاايها لتفجياارات نوويااة تطياارة الساايما وان الجزائاار تدرضاات فااي جااز  كب، المشااكمة

فاااااي  1966والااااال يتااااار  1960وفاااااي بااااااطن االرض بداياااااة مااااان سااااانة ، فاااااو  ساااااط  االرض
ومنطقاة إنكار بتمنراسات ، تاصة فاي منطقاة الحمودياة بر اان  والياة ادرار، الصحرا  الجزائرية
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ثت حيااث تحااد، مااراض التااي تداار  انتشااارا كبياارا ماارض الساارطان بجمياائ انواعاايهاام األأفماان 
الاا   44تقااارير طبيااة عماال أ تحااو لاادا  الساارطان فااي الجزائاار الاال وبااا  يزحاا  ساانويا عماال 

مااري والشاهد عمل ذل  مصمحة ) بياا ، أنهم مرضوا ليديشوا الجحيمجزائري كان ذنبهم الوحيد 

مااارض  رر انتشااااااااااااااااااااااا. وال يقتص1أ حالاااة جديااادة لمسااارطان 250كاااوري ( بالداصااامة التاااي تساااتقبل يومياااا 
فغاذا كاان ، وكا  الجنساين االنااث والاذكور، السرطان عمل نوع واحاد أنماا يشامل عدياد االناواع

وعن  الرحم فاانهن يشاتركن مائ الرجاال فاي سارطان االمداا  ، يغمب عند النسا  سرطان الثدي
بينمااا يغمااب عماال ارجااال ساارطان الرئااة والجمااد هااذا االتياار الااذي ياارتبط انتشااار  ، والبروسااتانت

 عوامل بيئية .بدد 

باامالم ماائ ، يظاال المااوت يفتاا  بسااكان منطقااة التجااارب النوويااة ومااا حولهااا فااي صاامت       
أو ماائ الدماام بمسااباب الماارض بمداناااة نفسااية ال تنتهااي فااي ، الجهاال بطبيدااة الماارض واصااولي

 انتظار الموت القادم .

 ( :   1445ماي  80مجازر االبادة الجماعية التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر )  -3 – 2

الجزائاااريين فاااي الحااارب الدالمياااة الثانياااة و ااااتموا ببساااالة فاااي صااافو  الجااايش  لقاااد شاااار      
الفرنسي لتحريرهاا مان االحات ل االلمااني طمداا مان فرنساا االعتارا  بالجميال ومانحهم الحرياة 

دت م ا حموا في المدركة عان التجنياد االجبااري. وماا ان وضاهرغم ان، كبا ي شدوب المدمورة
تراطااة  –تاارج سااكان الشاامال الشاار ي الجزائااري تاصااة  حتاالالحاارب الدالميااة الثانيااة اوزارهااا 

فااي احتفاليااة كبااا ي  شاادوب االرض التااي احتفماات باالنتصااار عماال النازيااة  -سااطي  ،  المااة
أ وهكاذا توالات الدممياات ، لكن رد  فرنسا الغاادر كاان  اسايا جادا، المطالبة بالحقو  المسموبةو 

حشية مدة عشرة ايام تدزز الجنود بالطائرات والمدفدية الجوياة والبحرياة. وفاي ساطي  بهذ  الو 
ثاام ، وكااان المدتقمااون يحشاارون فااي ماانجم  اارب الثكنااة، ماااي 09باادأت موجااة االعتقاااالت يااوم 
                                                           

 www.echoroukonline.comالاا  جزائاااري يصااابون يوميااا بالسااارطان، بوابااة الشاارو  .  250زهياارة مجااراب :  – 1
Le            

 

http://www.echoroukonline.com/
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يقااادون الاال التدااذيبات المتنوعااة فااي المحاا ت التاصااة ومراكااز الجندرمااة أو فااي السااجن. و ااد 
اسافرت بداد تمساة عشارة يوماا عان ، لتاي شاممت القطاري الجزائاري كمايافسرت هذ  الدمميات ا

ماااي ماانهم ماان  تاال بمياادي االوروبيااين انفسااهم وبطاار  اتاار   8ماان االوروبيااين  تمااوا يااوم  88
الااا  جزائاااري لقاااوا حاااتفهم فاااي عممياااات القمااائ والتقتاااي ت الجماعياااة التاااي  45ومااا يقاااارب مااان 
هنااا  المشاااتي التااي لاام يباا  بهااا اال الاادتان و ، 5000كمااا اعتقاال ، ماااي 09ابتاادأت ماان يااوم 

   .1المتصاعد أ

ان اجرام فرنساا تائن مناي صافحات كتاب التااري  فقادأ .. رأت االمبريالياة الفرنساية فاي تنظايم   
الدماااال الوحيااااد الااااذي يكااااب  التطااااور المحتااااوم الااااذي عرفتااااي الحركااااة  1945ماااااي  08مذبحااااة 
ذلكاام الااوعي الااذي صااار ينااذر ، لشاادبيةويحااد ماان جهااة أتاار  ماان وعااي الجماااهير ا، الوطنيااة
 فهذ  الجريمة وحدها كفيمة في نظرها بان تقضي عمل وحدة ، اكثر من ذي  بل، بالتطر

االكثار دموياة التاي ارتكبتهاا القاوت الفرنساية ضاد  المشااهد المسلماة وإن . 2الشدب الجزائاري أ
 بمحااادتاااي احتماااي اهمهاااا مجااازرة اوالد ربااااح ال، االنساااان و الحياااوان و االرض و البيئاااة عموماااا

اناذر  1945جوان  11الكهو  القريبة من  ريتهم هربا من بطش القوات الفرنسية حيث أ في 
ولماا كاان هاذا  سااعات لتساميم انفساهم 10الكولونيل السفاح )باليسي ( سكان القبيمة و منحهم 

الفرنساااية  و لماااا اشاااترط ساااكان القبيماااة انساااحاب القاااوات، بمثاباااة انتحاااار و ماااد الر ااااب لمجااازار
اشاادمت النيااران بماادتل الكهاا  فااي  فقااد تاام اعاادام كاماال القبيمااة داتاال الكهاا  حيااث، المدتديااة

 .  3طوال الميل مما اد  الل اتتنا  و موت كل من بداتمييأ

بمدينااة  المااة ذكاار لااي تاام  1945ماااي  08و فااي شااهادة ألحااد مماان عاشااوا ممساااة احااداث    
فرة أحد مناجم الجبس و تام اطا   الناار عمايهم ثام مواطن وجمدهم في ح 80ا تياد ما يقارب 

                                                           
1
 .46، ص 2009الجزائر،   ،1، المسسسة الوطنية لمكتاب، ط ايام تالدة في حياة الجزائرمحمد الصال  صدي  :  – 

  22ص ، 2007، الجزائر، 2ط ،منشورات تالة، المنظمة التاصة – الجزائر في ظل المسير النضاليةمحمد يوسفي :  – 2

3
 . 25ص ، مرجئ ساب ، محمد الصال  صدي   - 
 



 الوضع البيئي في الجزائر                                     الفصل الخبمس             
 

 

017 

ا  وتاام يااحأويااذكر والاادموع تااذر  ماان عينيااي أنااي شاااهد ماان هاام ، أمااروا الجارفااات باادفن الحفاارة
وسااتبقل كااذل  فااي ذاكاارة ، جاارائم فرنسااا تفااو  كاال التصااورات فااي بشاااعتها ن  إ. *ردمهاام جميدااا

 . جرائم ضد االنسانية وضد البيئة، كل الشرفا  األحرار

 البيئة في الجزائر بعد االستقالل:   - 3

ن السياسااة االسااتدمارية فااي الجزائاار تمفاات أوضاااعا متاادهورة فااي جمياائ المجاااالت الحياااة ا   
مماا اسافر عان ، حيثأ لام يحاض البداد البيئاي فاي الجزائار باهتماام كاا  فاي التنمياة الجزائرياة

والحيوانياة حياث تدارض ، حيااة البشاريةونوعياة ال، هددت تاوازن البيئاة الطبيدياةافرازات تطيرة 
كانات عنصار هادم وتترياب لمتصاائص البيئياة فاي غيااب ، المجال الجزائري لتداديات متتمفاة

الشاااي  اد  الااال مزياااد مكااان الضاااغوطات عمااال ، اي اهتماااام ياااذكر بااادور الحماياااة والمحافظاااة
و اااد ، حياااويواالتااا ل باااالتوازن واالساااتقرار االيكولاااوجي ومساااار الغااا   ال، الوساااط الطبيداااي

ا تصرت اجرا ات حماية البيئاة فاي حماياة محادودة مان عممياات حماياة الممتمكاات البيئياة فاي 
ودون مسامااااااة المتطمبااااااات ، منظااااااور التنميااااااة المسااااااتدامة لمتقمياااااال ماااااان المتاااااااطر المتصاااااااعدة

لضاامان ، اال تصااادية ماائ االشااتراطات البيئيااة لترشاايد اسااتغ ل الاانظم البيئيااة والمحافظااة عميهااا
. وهااااذا ال يدنااااي ان الدولااااة اهمماااات البيئااااة تمامااااا فااااي 1اريتها لفائاااادة االجيااااال القادمااااة أاسااااتمر 

و هااذا نتيجاة لداادة ، وانماا لاام تكان بااالحجم الكاافي الااذي يصاون البيئاة بشااكل مساتديم، سياساتها
   سياسات المنتهجة تجا  البيئة . لظرو  تاريتية كان لها االثر البال  في ا

 

 
                                                           

و ، 1945ماي  08مئ فوج طمبة عمم االجتماع في زيارة تاصة بمناسبة احداث ، 1945ماي  8شهادة لرئيس جمدية   *
 . 1996هذا في سنة 

دار الهاد  لمطباعاة ، البيئة في الجزائار، التامثير عمال االوسااط الطبيدياة و اساتراتيجية الحماياة، عزوز كردون و اترون – 1
 . 03ص ، 2001، الجزائر، و النشر و التوزيئ
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 ولوية التنمية في الجزائر المستقمة : البيئة و ا  - 1 – 3   

، أمياة منتشارة، بدد الحدود وفي شتل مناحي الحياةأورثت الجزائر وضدا بيئيا متدهورا الل    
  .ا تصاادية هشاةو بنية سياسية ، ارض مزروعة باأللغام، ضحايا وأيتام وارامل، أمراض متفشية

ولويااة لمبدااد اال تصااادي ماان اجاال ضااروري فااي كاال الموازنااات السياسااية اعطااا  االلفكااان ماان ا
كااان بالفداال فااي ارض د المبيئااي. هااذا مااااااااااااااااااااالنهااوض بالبدااد االجتماااعي ولااو عماال حساااب البد

تجاااد  لااامو ، البيئاااةرغااام بداااض النصاااوص والتشاااريدات المبكااارة التاااي حاولااات حماياااة  –الوا ااائ 
ريااب ان موضااوع التمااوث ماان ان البماادان الناميااة كاناات تدتقااد والاال و اات   الوا اائ.صااداها فااي 

، اندكاساات ومظاااهر التقادم والغناال ولام تاادر  إال مناذ فتاارة  صايرة باامن موضاوع التمااوث البيئااي
تراجاااائ المساااااحات ، اصااااب  يهاااادد البشاااارية كمهااااا وان البماااادان الناميااااة ايضااااا تموثهااااا: التصااااحر

، ...،غيار المناتظمنماو المادن ، التزايد السكاني الكبيار، المرضو انتشار الفقر والجهل ، الغابية
. 1اضافة الل اشاتراكها وتدرضاها آلثاار التماوث النااجم عان التصانيئ الكثيا  لمبمادان المتقدماةأ

وهاااذا ماااا حاااذ  بالااادول النامياااة اثناااا  اندقااااد دورة لماااستمر دول عااادم االنحيااااز باااالجزائر سااانة 
هاااار أن تدمااان صاااارتة مو فهاااا المباااته  المرحاااب باااالتموث الاااذي يضااامن الر اااي واالزد، 1973

أغماب الادول  عايشاتيوحياة الرفا  مثال ماا هاي عمياي الادول المتقدماة. فاالظر  التااريتي الاذي 
جدمهاااا ال تثااا  بمو ااا  ، الزمهاااا فقااار وحرماااان لشااادوبها، و التاااي تدرضااات ل ساااتدمارالنامياااة 

الادول ألمتقدماة وتفضال تياار البداد االجتمااعي عمال البداد البيئاي. حياث عمادت الجزائار الال 
كصاناعة ، ة صناعية ضتمة موزعاة عمال عادة مادن تاصاة فاي الشاريط السااحميإرسا   اعد

ومركبااااات االساااامنت ومصااااافي تكرياااار البتاااارول ، واالساااامدة كااااذل ، الحديااااد و الصاااامب بدنابااااة
كماااا شااايد ، ..، و سااانطينة، مصاااانئ الصاااناعات الميكانيكياااة فاااي الرويباااة باااالجزائر الداصااامةو 

     بدضها عمل مساحات تصبة صالحة لمزراعة .

 

                                                           
 . 33ص ، المرجئ الساب   - 1
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 مظاهر التدهور البيئي :  – 4   

تتجماال أهاام مظاااهر التاادهور البيئااي فااي التمااوث وانكماااش الغطااا  النباااتي والغااابي وتاادهور    
وبتصاااوص الوضااائ البيئاااي فاااي ، ...، وتفشاااي بداااض االماااراض البيئياااة، االراضاااي الزراعياااة

انون وا تصااد وعمام جغرافياا  ا، كيميا ، تتصون عمل تددد مناهجهم بيولوجيامالجزائرأ يتف  ال
واناااي طاااال جميااائ ، االجتماااع فاااي تقيااايم الحالاااة البيئيااة عمااال أن التااادهور وصااال التااط االحمااار

.ومان اهام مظااهر التادهور 1مان هاوا  وترباة وغاباات ومياا  جوفياة أو ساطحيةأ، مناحي الحياة
 البيئي: 

 تموث السواحل و المجاري المائية :  – 1 – 4   

ويتمركاااز فياااي غالبياااة ساااكان ، كااام 1200حميا كبيااارا يبمااا  طولاااي تمتمااا  الجزائااار شاااريطا ساااا   
الااااوطن تاصااااة الماااادن الساااااحمية الكباااار  كااااالجزائر الداصاااامة ووهااااران وعنابااااة وبدرجااااة أ اااال 

بجاية وبومرداس ومستغانم وجيجل وتيبازة . أ ان المو ائ الجغرافاي المتمياز لمسااحل ، سكيكيدة
ن تنااافس بااين المسااتدممين والصااناعة والتجااارة و مكااا، يجداال منااي مجاااال واساادا ومتنوعااا لمغايااة

 و ينت  عني ما يل : ، ...ال ، والدمران والسياحة

 . ضغوط ديموغرافية واستغ ل مكث  ومتزايد لمموارد الطبيدية المحدودة و الهشة  -

تفاوتات صاارتة فاي مجاال التنمياة االجتماعياة واال تصاادية لابدض المنااط  يجاب حتماا  -
 نفس الو ت عمل الحفاظ عمل التوازنات االساسية لمبيئة  تصحيحها و السهر في

 . يداااود تاادهور السااااحل الااال اسااباب متتمفاااة أهمهاااا2مسااتو  تماااوث تااازداد تطورتااي باساااتمرارأ -
والتدميار غيار المرا اب ، واتا   الغاباات، وتهاديم الكثباان الرممياة، رمي المواد لسائمة والصمبة

الماااا  المماااوث النااااجم عااان الف حاااة والمااادن  وايضاااا يضاااا  الااال ذلااا  التماااوث المدتبااار مااان .
                                                           

1
 . 9المرجئ الساب ، ص  – 

المجمااااس الااااوني اال تصااااادي و  ،البيئااااة فااااي الجزائاااار رهااااان التنميااااة، مشااااروع تقرياااارلدمرانيااااة و البيئااااة : لجنااااة التهيئااااة ا – 2
 . 62، ص 1997االجتماعي، 
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ويباارز هااذا بوضااوح ماان المسشاارات الااواردة فااي ، المتساارب عباار المجاااري المائيااة،  الصااناعةو 
كماااا يتدااارض السااااحل  . 1المساااتترج مااان دراساااة المتطاااط التاااوجيهي لمسااااحل التاااالي الجااادول 

و تنتقاااال عماااال طااااول الجزائااااري الاااال عمميااااات تفرياااا  صااااوابير البااااواتر التااااي ترسااااوا بااااالموانك أ
و فااي تقرياار لمجنااة الوطنيااة لمصاايد البحااري و صاافتي باالسااتدجالي توجهاات بااي الاال ، السااواحل

ارتفاااااع و رئاساااة الجمهوريااااة تحاااات عناااوان التمااااوث والااااديناميت يهااااددان بنسااا  الثااااروة الساااامكية 
االسدار نقمتي جريدة الشرو  في صفحة الحدث جا  فيي أ د ت الجنة الوطنية لمصيد البحري 
نااا وس التطاار بتصااوص التجاااوزات التااي الحاصاامة فااي عمميااات الصاايد مااسترا عماال مسااتو  

أال  ميااال  6والياااة سااااحمية  مااان تااا ل الصااايد غيااار المشاااروع فاااي مساااتوايات نقااال عااان  14
 4بمحجاام حياث اشاارت الال وجاود اساما  تبااع فاي االساوا  ، فاي فتارة توالاد االساما ، بحري

مااان المتااااطر الصااادبة الناجماااة عااان اساااتتدام الباعاااة  كماااا حاااذرت المجناااة، فقاااط سااانتيمترات 
وحذر رئيس الجنة من المتاطر المترتباة عان اساتتدام ، صنادي  التشب، لطاوالت من الزن 

فااااي عمميااااات الصاااايد وماااان اباااارز المناااااط  التااااي تسااااتتدم و اليااااة  –الااااديناميت  –المتفجاااارات 
 . 2دين أك  من الديناميت بحوزة احد الصيا 15منذ شهرين حجزت ، وهران

تتمثر الثروة السمكية كثيرا باالتموث الاذي يحادث  ارب الساواحل تاصاة مان مصابات االودياة   
 واد ااااااااااااااااااااو الصناعية التي تحمل مدها في الغالب م، التي تحمل مدها متمفات الميا  المنزلية

 صااايد عممياااة فاااي المتفجااارات اساااتدمال مااان التقريااار فاااي ذكااار ماااا الااال إضاااافة السااامية، عالياااة
   . السمكية بالثروة بالغة اضرار الل تسدي والتي االسما 

 

 

                                                           
1
 . 62المرجئ الساب ، ص   - 

2
-08-11، 2378بمقاسم عجاج : التموث و الديناميت يهددان الثروة السمكية وارتفاع االسدار، جريدة الشرو ، عدد  – 

 . 7، ص 2008
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 *تموث السواحل و المجاري المائية ( يبين:1جدول ر م)
 الميا  القذرة لمتجمدات السكانية  اسم مجر  الما  أو الترج

 رشقون ، الرمشي، مغنية واد التافنة 
 تر ة ، شدبة المحم واد  الما  

 هران و  سبتة وهران 
 مرسل حجاج ، المحمدية ) سهل الهبرة المنتفض ( واد  الحمام 

 واد الشم 
عين ،واد رهيااااو، روينااااة، عااااين الدفمااااة، تماااايس مميانااااة، جناااادل، سااااد غريااااب

 عين بودية ، سيدس الدطار، تدلس
 مستغانم  البحر 
 الجزائر ، تيبازة ) ال تمر عن طري  االودية (، شرشال، تنس البحر 

 الجزائر، برا ي، االربدا ، حمام مموان اشوادي الحر 
 زرالدة ، القميدة، بوفاري ، البميدة، الشفة  واد مزافران و واد الشفة 

 سي مصطفل ، يسر، االتضرية ) تارج الحوض المنحدر ( الثنية واد  ورسو 
 دلس ، سيدي داود، بغمية، تادميت، تيزي وزو وادي سباو 

 بجاية ، واد  يس، القصر،تيمزريت، يشسيدي ع، ي بو وادي الصومام 
 القل ، تامالوس، سيدس مزغيش وادي  بمي 

 سكيكدة ، الحدائ ، رمضان جمال، زيغوت يوس  وادي الصفصا  
 الدنصر ، الميمية وادي الكبير 

 بوكموزة ، عنابة، الحجار، الذرعان وادي السيبوس 
 سد ال، الطار ، القالة البحيرة، وادي الكبير الشر ي
 بوثمجمة ، عين الدسل وادي الكبير الشر ي 

  
ني اال تصاادي و ط، المجمس الاو مشروع تقرير، البيئة في الجزائر رهان التنميةلجنة التهيئة الدمرانية و البيئة :  *المصدر :
 . 63، ص 1997االجتماعي، 

القااذرة التااي  تداااني الدديااد ماان الشااواطك حالااة ماان االهمااال والتاادهور نتيجااة صاار  الميااا     
تصب فيها، اضفة الال تشاويي بداض الشاواطك بمنظار البياوت القصاديرية، وفاي مقاال بجريادة 
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سااااكان باااارج الكيفااااان  –النهااااار تحاااات عنااااوان الوضاااائ البيئااااي ينبااااك بكارثااااة ايكولوجيااااة حقيقيااااة 
جاا  فياي أ ال تازال بمدياة بارج يطالبون بتطهير الشواطك من الميا  القذرة و البياوت القصاديرية 

، لكيفااان الوا دااة شاار  الداصاامة تداااني ماان مشاااكل تاادف  الميااا  القااذرة بالدديااد ماان شااواطئهاا
وماان الشااواطك التااي ، ...، وهااذا عماال الاارغم ماان أنهااا تدتباار ماان اهاام واكباار البمااديات الساااحمية

ظمااااات طيماااااة سااااانوات عديااااادة موصااااادو اماااااام المصاااااطافين بسااااابب تصااااانيفها بالشاااااواطك غيااااار 
ولدال ، ا  تماوث مياههاا بالمياا  القاذرة المتدفقاة مباشارة الال الشااطكالمسموحة لمساباحة وهاذا إز 
بيتاا  580الذي يضم لوحد  ما نسابتي  ، وشاطك الباترة المحطمة، من ابزها شاطك فور لوليد

 .1فوضويا أ

مساااتو   المتااادهورة عمااال البيئياااةحالاااة  حان هاااذ  الصاااورة التاااي ينقمهاااا االعااا م تسكاااد بوضاااو   
الااال باااذل جهاااد كبيااار مااان طااار  كااال الفااااعمين مااان أجااال إصااا حها السااااحل و التاااي تحتااااج 

   حمايتها.و 

 التصحر و تقمص مساحة االراضي الزراعية :  – 2 – 4

مسااحة  رتقاد أ حياث، ان التصحر يدد احد المشاكل البيئية التطرة التي تواجاي الداالم حالياا  
 .2كاام 50000الي االراضااي التااي تتاارج ساانويا ماان نطااا  الزراعااة نتيجااة عمميااة التصااحر حااو 

وهااي مااوطن أكثاار ماان ، ماان مساااحة اليابسااة %40تبماا  نساابة االراضااي المدرضااة لمتصااحر 
وأغمب سكان المناط  المدرضة لمتصحر تقئ في الدول النامية في افريقيا يسايا ، مميار إنسان

حياااث تمتاااد ، ويااسثر التصاااحر عمااال افريقياااا بشااكل تااااص، وامريكااا ال تينياااة ومنطقاااة الكااااريبي
وفي هذا الشامن اكادت متتما  تقاارير الهيئاات ، ي عمل طول منطقة الصحرا  الكبر الصحار 

الحكومية الدولية لتبرا  المناخ أن االحتباس الحراري زاد من حادة التصاحر باات   مسااحات 
 .2كبيرة من االرضي الصالحة لمزراعةأ

                                                           
1
 11، ص 10/08/2009، 547حسبية كروش : الوضئ البيئي ينبك بكارثة ايكولوجية حقيقية، جريدة النهار، عدد  – 

 . 85ص ، مرجئ ساب ، عبد الحكيم ميهوبي – 2
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ممياون  20لي كما ينتفض مردود حاوا، مميون هكتار سنويا 6تشمل عممية التصحر حوالي   
واشااارت االحصااائيات االتياارة الاال انااي فااي نهايااة القاارن ، هكتااار ماان االراضااي الزراعيااة ساانويا

الدشاارين سااو  يتصااحر حااوالي ثمااث االراضااي الزراعيااة الحاليااة ممااا ساايسدي الاال نقااص كبياار 
أ لقد احتمت ظااهرة التصاحر والجفاا  التاي تدرضات ،في المواد الغذائية تاصة الزراعية منها

وأدت الاااال ، القااااارة االفريقيااااة فااااي الثمانيااااات االكثياااار ماااان االزمااااات الغذائيااااة واال تصاااااديةلهااااا 
ممياااون  150دولاااة ( يدااايش فيهاااا حاااوالي  34المجاعاااات فاااي مدظااام بمااادان القاااارة االفريقياااة ) 

و تشااارد ، فاااي افريقياااا حاااوالي ممياااون شاااتص 1985 – 1984و  اااد تاااوفي فاااي الداااام ، نسااامة
تبماا  نساابة الزحاا  الصااحراوي فااي بدااض المناااط  االفريقيااة حيااث ، م يااين نساامة 10حااوالي 
 .1سنويا أ كم 5حوالي 

 70تساارت الجزائاار اكثاار ماان أ حيااث ، التصااحر يهاادد االماان الغااذائي فااي الجزائاار إن        
بفدااال التصاااحر وعااازو  ، 2008هكتاااار مااان االراضاااي الزراعياااة والرعوياااة مناااذ الداااام  اااااااااا اااال

ر م جدل الحكوماة تاد  ناا وس التطار مان تا ل اجارا ات ، يالسكان عن استص ح االراض
ممياار ديناار جزائاري  200ابرزها رفئ الغ   الماالي المتصاص لقطااع الزراعاة مان ، عاجمة

مميااااار دوالر ( فااااي المتطااااط  305مميااااار دينااااار جزائااااري ) 300مميااااار دوالر ( الاااال  2.3) 
وتشاااااييد السااااادود ، لمروياااااةمااااائ التركياااااز عمااااال المسااااااحات ا 2019-2015التماساااااي الجدياااااد 

هااذا التحاار  جااا  اسااتجابة لتحااذيرات اطمقهااا تباارا  ، وتاادعيم وسااائل ا تصاااد الميااا ، التشااجيرو 
وازدادت حادة المتااو  اماام الزحا  المساتمر لمرماال فاي اتجاا  ، جمديات ناشطة فاي المجاال

صااات الااال أن وهاااذا ماااا اثبتتاااي دراساااة اعااادتها المديرياااة الداماااة لمغاباااات تم، المنااااط  الشااامالية
مميااون هكتااار موزعااة  32التصااحر يهاادد مساااحات شاساادة فااي المناااط  السااهبية تقاادر بنحااو 

وذلا  راجائ الال طبيداة منااخ البحار ، والية تدتبر وسطا حساساا ذا تاوازن بيئاي هاش 23عبر 
اضااافة الااال االسااتغ ل غيااار الدق ناااي ، االباايض المتوساااط الحااار صااايفا وشاابي الجاااا  شاااتا ا

وعاادم حمايتهااا ومحدوديااة القاادرات الطبيديااة فااي هااذ  المناااط  التااي يدتمااد ، ةل راضااي الزراعياا
                                                           

1
 . 163محمود مصطفل، مرجئ ساب ، ص  – 
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لكاان هااذا النشاااط  ااد تراجاائ بدااد ، سااكانها غالبااا عماال تربيااة المواشااي كنشاااط ا تصااادي وحيااد
ماائ تراجاائ المساااحات الرعويااة  %75ووصاال حاادود ، تسااجيل عجااز كبياار فااي انتاااج االعاا  

   . 1بسبب التصحر وزح  الرمالأ

، ضغوطات عمال الوعاا  الدقااري ألجال بناا  مسااكن جديادة   عنهايادة عدد السكان نتان ز   
حيااث زحاا  االساامنت عماال االراضااي الزراعيااة التصاابة ، و شاا  الطر ااات فااي كبريااات الماادن

في مناط  تمتاز بتربتها التصبة تاصة سهل متيجة رغم القوانين التي تسادل الال لممحافظاة 
و نااات  عناااي ،   الااال تقماااص المسااااحات المتصصاااة لمزراعاااةعمااال المنااااط  الف حياااة مماااا اد

تهديااادا تطيااارا يتدمااا  بتاااوفير الغاااذا  الاااذي يتطماااب استصااا ح مسااااحات اوسااائ لساااد حاجاااات 
 السكان المتزايدة .

 حوادث المرور وانتشار المرض :  -3 – 4

ن وتكمفااة باهظااة ماا، حااوادث الماارور بااالجزائر بمغاات درجااة ماان التطااورة كبياارة جاادا ن  إ       
االرواح والدتاااااد والتدويضااااات اال تصااااادية وتدطياااال كفااااا ات انتاجيااااة أ حيااااث تتماااا  حااااوادث 

 تيااال  4500جريحاااا كااال ياااوم فاااي المتوساااط أي بمدااادل  175 تاااي  و 13الساااير فاااي الجزائااار 
.  2ويمثااال الشاااباب غالبياااة ضاااحايا هاااذ  الحاااوادثأ، شاااتص بداهاااات مساااتديمة 3500سااانويا و

 44ة عربيااا ماان حيااث حااوادث الماارور بحصاايمة ثقيمااة  اادرت بااا احتماات الجزائاار المرتبااة الرابدااأ
جريحااااا عماااال المسااااتو   582الاااا  و 69 تااااي  و 4540حااااادث ماااارور متمفااااا  907و، الاااا 

.  تداار  حااوادث الماارور منحاال تصاااعديا تطياار حيااث بماا  عاادد ضااحايا الطر ااات 3أ الااوطني
 3831فااااة فقااد تاام تسااجيل و  2011وبالنسااابة لساانة ، 2001الاا  شااتص منااذ  37ازيااد ماان 

                                                           
.  09/01/2015بتااري  ، 4507عادد  ،مجمة البيئاة و التنمياة، رياض شدباني : التصحر يهدد االمن الغذائي لمجزائر - 1

www.Alwasatnews.com .le 16/05/2015    

  2012، سانة 11رحيماة توالا  : التكاالي  اال تصاادية و االجتماعياة لحاوادث المارور باالجزائر، مجماة الباحاث، عادد  - 2
  103، ص 2012مطبدة جامدة  اصدي مرباح، ور مة، 

3
 – www.elbilad.net . Le 17/09/2015 

http://www.elbilad.net/
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 10فااامذا كانااات فتااارة ، . ان هاااذ  المدطياااات تسكاااد جساااامة التطااار 44936و جااارح ، شتصاااا
فهااذ  تدااد حالااة ،  تياال ساانويا 3700اي مااا يدااادل ، الاا   تياال 37ساانوات تجاااوز ضااحاياها 

، جري  مان تكاالي  ا تصاادية باهظاة 44936اضافة الل ما يتطمبي ع ج ، حرب مئ الطر 
ة فاااي المجتمااائ تاصاااة وأن أغماااب المصاااابين والمتاااوفين مااان فئاااة وتدطااال لمفئاااة انتاجياااة نشاااط

وكيفماااا كانااات الحالاااة يداااد تساااارة كبيااارة ، . ان اساااتنزا  الدامااال البشاااري بااامي وسااايمةالشاااباب 
 ومن اعظم وجو  التدهور البيئي .، لممجتمئ
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  : خالصة 

مااان حياااث ، تق لالوضااائ البيئاااي فاااي الجزائااار وان كاااان شاااهد تحسااانا كبيااار بداااد االسااا ن  إ     
والقضاا  عمال الددياد مان االماراض بفضال الرعاياة الصاحية التاي وفرتهاا ، تقمص نسابة االمياة

اال انهاااا ماااا زالااات تشاااهد تحاااديات تطااارة متدمقاااة بانتشاااار التماااوث وتفاااا م تطااار  ، الدولاااة مجاناااا
الاال جانااب كاال هااذا ارهاااب الطاار  ومااا ، التدااديات المسااتمرة عماال الراضااي الزراعيااة التصاابة

سااارطان بشاااكل متيااا  مماااا يتطماااب لوانتشاااار بداااض االماااراض كا، صاااد  مااان ارواح يومياااايح
كااال هاااذا ياااسدي الااال تكمفاااة ، وهياكااال اساااتقبال اكثااار، وسااائل عااا ج اكثااار حداثاااة وطاااوا م طبياااة

تتماااا  تحااااديات يسااااتوجب التداماااال مدهااااا بسياسااااة محكمااااة لمتغمااااب عماااال ، ا تصااااادية باهظااااة
 ها بشكل صحي .الصداب والدوائ   التي تحول دون مدالجت
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 تمهيد : 
إذ تعاقب عمى ميمة  ،منذ االستقالل لم تنعم اليياكل االدارية التي تخص البيئة باالستقرار 

البحث العممي العالي و  التعميم ،الداخمية التربية ،الغابات ،حماية البيئة عدة وزارات كالفالحة
ولم تمق التدابير الخاصة  ،ا. االمر الذي جعل البعد البيئي لم يحض باالىتمام الكافيوغيرى

 ،وظل االمر عمى حالو رغم صدور عدة تشريعات خاصة بحماية البيئة ،طريقيا الى التطبيق
 .2001 ىيئة خاصة بتييئة البيئة واالقميم سنةوىذا الى غاية استحداث 

 قطاع البيئة : اوال : تناوب التمثيل االداري ل 

اغمب الدول النامية التنمية دون مراعاة البعد البيئي مما جعل اولوية التصنيع لقد اعتمدت   
 فكانت مسألة البيئة امر ثانوي جرى تداولو بين عدة ادارات من بينيا : ،تطغي عمى البيئة

 المجنة الوطنية لمبيئة :   - 1

حيث ان الدولة خرجت من حرب د االستقالل لم يحض البعد البيئي بأىمية متميزة بع     
"وذلك ،1974وبيذا لم استحداث ىيكل خاص بالبيئة حتى سنة  ،انيكتيا لسنين طويمة

حيث كانت اول جياز اداري مركزي متخصص في  1974بإنشاء المجنة الوطنية لمبيئة سنة 
إال ان  ،،صةوجيزت ىذه المجنة بكتابة دائمة تتكون من عدة اقسام متخص ،حماية البيئة

اذ تتولى االتصال بين الوزارات المعنية  ،تركيبة ىذه المجنة تميزت بطابع وزاري مشترك
كما تتولى  ،وتسير عمى نشر االخبار وتطوير حركة التنشيط الجارية في الميدان ،باألمر

 "1وزاري المشتركـــبع الــتامين تنسيق عممية تحضير االجراءات والبرامج ذات الط

و ذلك بموجب  ،سنة كاممة من إنشائياه المجنة لم تحدد صالحيتيا ال بعد مرور ان ىذ  
الذي تضمن تنظيم و تسير الكتابة الدائمة لمجنة الوطنية  1975افريل  09القرار المؤرخ في 

لمبيئة . بالرغم من ىذا لم تشيد فاعمية في الميدان حيث تم انياء مياميا بعد ذلك بسنتين 
 جا أو مخطط وطنيا لتحديد كيفية التدخل لحماية البيئة.دون ان تضع برنام

                                                           
 ،قسـم الحقـوق ،جامعة بـوبكر بالقايـد تممسـان ،اطروحة دكتوراه ،وناس يحي : االليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر – 1

 . 12ص  ،2007
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  :وزارة الري واستصالح االرضي و حماية البيئةثانيا: 

بدال عن المجنة  ،وحماية البيئة الى وزارة الري واستصالح االراضيبعدىا اسندت الميمة    
يالحظ "  ،ياــدون أن تستند الى أى نص  يوضح صالحيتيا أو ميام ،الوطنية لحماية البيئة

وىذا في  .1احتمت ألول مرة مكانة في تسمية دائرة وزارية" –البيئة  –ىنا أن 
15/08/1977 . 

 كتابة الدولة لمغابات والتشجير: -1

استحدثت كتابة الدولة  1979في سنة "  ،مرة اخرى تنتقل مصالح البيئة لييئة جديدة       
لم تعمر وبدورىا  ،في المحافظة عمى البيئة واحصرت صالحيتيا البيئية ،لمغابات والتشجير

وذلك مما يؤكد مرة اخى عدم وضوح ميمة حماية البيئة التي  ،كتابة الدولة لمغابات والتشجير
 .2كانت تتقاذفيا مختمف اليياكل"

 كتابة الدولة لمغابات و استصالح االراضي : – 4    

مصالح المديرية العامة لمبيئة مي تم تحويل و بعد التعديل الحكو  1981عام بحمول     
المتمثمة في كتابة الدولة لمغابات و التشجير الى كتابة الدولة لمغابات واستصالح االراضي  

وفي ىذا االطار انشئ لدى  ،23/03/1981بتاريخ  81/41" وذلك بموجب المرسوم رقم 
.وكان يكمن 3يتيا "ىذه الكتابة مديرية مركزية تحت اسم مديرية المحافظة عمى الطبيعة و ترق

الموارد و دورىا في المحافظة عمى التراث الطبيعي كالحدائق والمجمعات الطبيعية والحيوانات 
نشاء حدائق  ،البيولوجية الطبيعية وقد انجزت عدة مشاريع تييئة أماكن غابية لمتسمية وا 

 ىران.و  ،قسنطينة ،عنابة ،لمحيوانات في جل عواصم المدن الساحمية: الجزائر العاصمة

 

 
                                                           

 ،1ط  ،التوزيــــع دار الخمدونيــــة لمنشــــر و ،حمايــــة البيئــــة مــــن التمــــوث بــــالمواد االشــــعاعية و الكيميائيــــةعمــــي ســــعيدات :  – 1
 . 220ص  ،الجزائر

 . 13مرجع سابق، ص ، وناس يحي – 2

 . 220 ،مرجع سابق ،عمي سعيدات – 3
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 الري و البيئة و الغابات :وزارة  – 5

ة ـــــــــري والبيئـــــــــــــــاية البيئة الى وزارة الــتم ضم المصالح المتعمقة بحم 1984في سنة "     
دولة لمغابات ـــــــوبذلك اعيد تحويل المصالح المتعمقة بحماية البيئة من كتابة ال ،الغاباتو 
 12-84وذلك من خالل المرسوم  رقم  ،ى وزارة الري والبيئة والغاباتاستصالح االراضي الو 

 .1حيث اوكمت ميمة حماية البيئة الى نائب مكمف بالبيئة والغابات"

-83"وصدور القانون االطــــــــــــــار  ،بالرغم من اسناد الميمة الى نائب وزير مكمف بالبيئة    
لتحول الى وزارة  ،تعمر طويال تحت سقف وزارة الري اال أنيا لم ،المتعمق بحماية البيئة 03

 1986حيث في سنة  ،و تدرج كممة بيئة ضمن التسمية الرسمية لموزارة ،فوقية وذات نفوذ
تم تحويل  1992ضمت مصالح البيئة ضمن وزارة الداخمية و البيئة . و بحمول عام 

حيث  ،فة بالبحث العممياختصاصات البيئة من وزارة الداخمية الى كتابة الدولة المكم
 .2استحدثت لدى كتابة الدولة لمبحث العممي مديرية ضمت كل المصالح ألسابقة "

و بمقتضى المرسوم  ،1994مرة أخرى تعود مصالح البيئة الى وزارة الداخمية وذلك في  "   
 .3و بموجبو تم انشاء المديرية العامة لمبيئة " 10/08/1994المؤرخ في  247 – 94رقم 

 :  4بيا اوليت البيئة  عناية أكبر من خالل الميام التي اسندت الييا و

 تحديد القواعد الرامية لممحافظة عمى االوساط التي تعتبر عرضة لمتموث . -

 و المواد الخطرة عمى البيئة والصحة.،اعادة المدونات الخاصة بالمنشات الصناعية -

 تقنين شروط وكيفية تخزين ونقل ومعالجة النفايات . -

 وانشاء وتطوير حدائق التسمية والساحات الخضراء  ،جراء جرد لممواقع الطبيعية -

                                                           
 . 26/04/1984المؤرخ في  26الجريدة الرسمية، عدد  – 1

 . 221عمي سعيدات، مرجع سابق، ص  - 2

 . 21/08/1994، المؤرخ في 53الجريدة الرسمية، عدد   - – 3

 . 222مرجع سابق، ص  عمي سعيدات، - - 4
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بالقواعد الرامية الى المحافظة عمى االوساط الطبيعية  مشاركة كل الوزارات المعنية  -
 سواء نباتية أو حيوانية .

  كتابة الدولة المكمفة بالبيئة :  – 6 

قف وزارة الداخمية طويال " اذ بعد سنتين تم انشاء لم تعمر المديرية العامة لمبيئة تحت س    
جانفي  05المؤرخ في  01-96كتابة الدولة المكمفة بالبيئة بموجب المرسوم التنظيمي رقم : 

.و قد وضع تحت وصاية ىذه الكتابة المديرية العامة لمبيئة بمجموعة من 1"  1996
 الصالحيات تمثمت في : 

 االضرار .الوقاية من كل اشكال التموث و  -

 المحافظة عمى االوساط الطبيعية و وقايتيا من اشكال التدىور . -

 السير عمى احترام القوانين . -

 المصادقة عمى دراسات مدى التأثير عمى البيئة . -

 ترقية انشطة االعالم و التربية و التحسين البيئي . -

البيئية رار االدارة لقد ادى تناوب مختمف القطاعات عمى موضوع حماية البيئة الى عدم استق 
وبالتالي عدم ظيور مردود ممموس في مجال حماية البيئة طيمة ثالثة عقود كاممة  ،المركزية

وتسارع تدىور  ،وازدياد التموث الحضري والصناعي ،مما ادى الى تفاقم المشاكل البيئية
وزارة  االمر الذي دفع السمطات الوصية الى االقتناع بضرورة انشاء ،االوساط الطبيعية

 خاصة تعنى بشؤون المبيئة .

 وزارة تهيئة االقمية و البيئة :  -7

رار عدم االستقمن خالل عرض السيرورة التاريخية لإلدارة المركزية لقطاع البيئة يتبين     
الذي عرفتو االدارة من خالل تناوبيا عمى عدة وزارات مختمفة لم تفمح في خمق  االىتمام 

حيث ادى ىذا  ،ظرا لترجيح كفة البعد التنموي عمى حساب البعد البيئيالكافي بمجال البيئة ن

                                                           
1
 . 1996جانفي  05المرخ في  01-96المرسوم الرئاسي رقم   - 
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وتقميص  ،اط الطبيعيةـــــــور االوســـــالوضع الى تفاقم ظاىرة التموث الحضري والصناعي وتدى
االمر الذي حذا بالقائمين عمى القطاع الى التفكير جديا باستحداث  ،مساحة الغطاء النباتي
 . 1البيئة سميت بوزارة تييئة االقميم والبيئةوزارة مستقمة لقطاع 

وىي المديرية الوحيدة  ،وتتكون وزار تييئة االقميم والبيئة من عدة ىياكل منيا مديرية عامة  
 عمى مستوى الوزارة وتضم بدورىا خمسة مديريات فرعية وىي : 

 مديرية السياسية البيئية والحضرية . – 1

 صناعية .مديرية الساسة البيئية وال – 2

 مديرية المحافظة عمى التنوع البيولوجي و الوسط الطبيعي و المواقع و المناظر الطبيعية  . – 3

 مديرية التخطيطي والدراسات والتقويم البيئي . – 4

فإن وزير تييئة االقميم و البيئة  ،نظرا لخصوصية الطابع الوزاري المشترك لحماية البيئة" 
الييئات االخرى في حدود  و ،ع الدوائر الوزارية االخرىيمارس صالحياتو باالتصال م

.  يتضح من خالل نص المرسوم انو لم يحدد بدقة طبيعة االتصال 2اختصاصات كل منيا "
و حيث ان  ،ع في مجال اختصاصات وزارات اخرىــــــــــأو الموضوعات محل التنسيق التي تق

اسمى عمى باقي الوزارات االخرى التي ليا عالقة وزارة تييئة االقميم و البيئة ال تتمتع بمركز 
ودون ان يتمتع وزير  ،وحتى تتمكن وزارة تييئة االقميم والبيئة من أداء مياميا بنجاح ،بالبيئة

تييئة االقميم و البيئة بمركز اسمى يسمح لو بالتنسيق واالشراف والرقابة عمى اعمال الوزارات 
وقد وضع المشرع الجزائري حال  ،ميا في مجال البيئةاالخرى في المواضيع التي تشمل اىتما

تنفيذىا والتخطيط ألدوات و الوطنية لتييئة االقميم  ستراتيجيةالخاللو اعداد اوسطا يتولى من 
 ،وكذلك التوزيع المتوازن لمنشاطات والتجييزات والسكان ،التحكم في تطويال المدن واستعماليا

كذلك الحفاظ عمى الفضاءات و ا ـــــــــــــالوطنية وتثمينيوالطاقات  ،وتطوير اليياكل االساسية
واعداد  ،الجنوب والمناطق الحدوديةو ل والجبال والسيول ــــــــالحساسة واليشة بما  فييا الساح

ي ـــــــــاقتراح المخطط  الوطن، االستراتيجية المتعمقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة واقتراحيا
                                                           

1
 . 2001جانفي  07المؤرخ في  09-01المرسوم التنفيذي  2001-04الجريدة الرسمية  – 

2
 . 2001يناير  17المؤرخ في  08-01من المرسوم التنفيذي رقم  1المادة  - 
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كما يسير عمى الممارسة الفعالة لمسمطات العمومية في  ،داده و متابعتوـــــــــــواع ،ةـــــــــلمبيئ
 . *ة وتقديم نتائج نشاطو الى رئيس الحكومة ومجمس الوزراءـــاية البيئــــال حمــــمج

" لقد خول لوزير تييئة االقميم والبيئة صالحية تطوير وتنظيم اطار واطر التشاور عمى   
ويبادر الوزير المكمف بالبيئة في حال وقوع كوارث ايكولوجية  ،ت القطاعية والجيويةالمستويا

الوقاية و بتصور واقتراح باالتصال مع القطاعات المينية اتخاذ التدابير الخاصة بحماية البيئة 
و  ،إطار المعيشةومية و بـــــــة العمــــــــرار بالصحــــــأو االض ،ةــــــــمن اشكال التموث وتدىور البيئ

ة الوطنية يتخذ التدابير التحفظية المالئمة كما يسير عمى مراقبة و متابعة تطبيق السياس
 .1"فقا لمقوانين و التنظيمات المعمول بيا لمبيئة التي يقترحيا و 

من  22كما تعززت الوظيفة الرقابية لوزارة تييئة االقميم و البيئة من ما نصت عميو المادة   
 ،المتعمق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة حيث تنجز دراسة التأثير 10-03القانون 

أو  ،اتب دراساتــــرف مكــــــروع من طــــــأو موجز التأثير عمى البيئة عمى نفقة صاحب المش
أو مكاتب استشارية معتمدة من طرف الوزارة المكمفة بالبيئة . و بيذا اصبح  ،مكاتب خبرات

 تق وزارة  تييئة االقميم و البيئة الدور الحسم في حماية البيئة والمحافظة عمييا .عمى عا

 حماية البيئة : لثانيا : هيئات وسيطة من أج

االىتمام بالبيئة و حمايتيا تطمب انشاء عدة ىيئات وطنية مكمفة بحماية ان ضرورة     
 1983لسنة  03-83ار ون االطـــحيث انشئ بعضيا في ظل القان ،البيئة بشكل مباشر

المتعمق بحماية البيئة في  2003لسنة  10-03بعضيا انشئ بعد صدور قانون البيئة و 
 و تمثمت ىذه الييئات في:  ،اطار التنمية المستدامة

 

                                                           
*
 .التنفيذي الذي يحدد صالحيات وزير تييئة االقميم و البيئةمن المرسوم  2 1انظر : المادة  - 

 .18ص  ،مرجع سابق ،يحي وناس – 1
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 : 1الصندوق الوطني لمبيئة –1

بتاريخ  91-25رقم  1992انشئ ىذا الصندوق بموجب قانون المالية       
صدر مرسوم  1998وفي سنة  ، 1992بقانون المالية لسنة المتعمق  18/12/1991

يحدد كيفية تسيير حسابات التخصيص الخاص  13/05/1998بتاريخ  02-97تنفيذي رقم 
compte d'affectation spéciale والمفتوح لدى الخزينة 302-065ي يحمل رقم الذ .

وتتمثل  ،الحساب الخاصيعتبر الوزير المكمف بالبيئة ىو اآلمر بالصرف ليذا و العمومية 
 مداخيل الحساب المذكور اعاله في: 

وكذا كل الغرامات والرسوم  البيئة،الخطرة عمى  المموثة أوالرسوم عمى النشاطات  -
 البيئي.الناتجة عمى مخالفة التنظيم 

والحوادث المفاجئة المتعمقة بتدفق المواد التموث التعويضات الخاصة بمكافحة  -
      .أو جيوب المياه الجوفية أو في الجو ،أو مجاالت الري ،البحر الكيميائية الخطرة في

أما المجاالت التي يتدخل فييا الصندوق الوطني لمبيئة في صرف االموال المرصودة   
 في الحساب الخاص فإنيا توجو لتمويل االنشطة التالية : 

 نشاطات رصد التموث البيئي وفقا لمتنظيم المعمول بو . -

 .ث المفاجئة  حاالت التمو  -

النفقات الخاصة بعمميات االعالم والتحسيس البيئي التي تقوم بيا المؤسسات الوطنية  -
 البيئية والجمعيات العمومية .

 االعانات التي تقدم لمجمعيات الوطنية التي تنشط في مجال البيئة. -

 

 

                                                           

 . 222ص  ،مرجع سابق ،علي سعيدات 1
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 المجمس األعمى لمبيئة و التنمية المستدامة :  – 2

 ،تعتمد عمى التشاور والتنسيق بين القطاعات الميتمة بالبيئةرية يعتبر ىيئة استشا       
وتيتم بدراسة كل الجوانب المتعمقة بالبيئة والتنمية المستدامة التي تيدف اساسا الى تحديد 

" انشئ بموجب المرسوم التنفيذي رقم  ،خيارات استراتيجية كبرى لحماية البيئة و ترقية التنمية
. وحرصا من السمطات العمومية عمى جعل ىذه 1" 25/12/1994بتاريخ  94-465

وكيفية  ،االليات اكثر فاعمية اصدرت مرسوما اخر يوضح ميام المجمس ويحدد تنظيمو
ييدف الي تشجيع العمل التشاوري في  ،27/01/1996بتاريخ  59-96تسييره تحت رقم 

 المجال المؤسساتي ومراقبة البيئي بيدف حمايتو .

 امة لمبيئة : المفتشية الع – 3

و اقتراح كل التدابير  ،وىي ىيئة مكمفة بضمان تنسيق المصالح الخارجية إلدارة البيئة    
كما تكمفت بالتقييم الدوري لنشاط الرقابة  ،التي من شأنيا تحسين فاعميتيا و تعزيز نشاطيا

في مجال  و اقترح كل التدابير االجرائية و المادية لتعزيز نشاط الدولة ،التي أعدت ليا
و  ،اية البيئةــــ. ونظرا لخصوصية وتعقيد الميام المتعمقة بحمحماية البيئة والحافظة عمييا
ة ـة الناشطـــة والمحميــــات المركزيــــــــــفقد دعمت الييئ ،وثـــــــــــــــتعدد وتشعب مصادر التم

والذي حددت  ،تشي البيئةالمتخصصة في مجال البيئة بالوسائل البشرية المتمثمة في سمك مف
والذي   05/11/1988المؤرخ في  227-88صالحيتو بمقتض المرسوم التنفيذي رقم  

 تنص مادتو االولى عمى أن:  

المحافظة  البيئة ايةــحم السير عمى احترام و تطبيق القوانين والنظم المعمول بيا في مجال
والمحيط البحري ضد كل اشكال  ،وحماية المناخ ومنابع المياه ،عمى المصادر الطبيعية

 التموث.

و شروط المعالجة و القضاء  ،السير عمى مطابقة شروط كافة المنشآت المصنفة -
و االصوات المزعجة . لمقوانين  ،عمى النفايات الناتجة عمى النشاطات البشرية

 المعمول بيا في مجال حماية البيئة.
                                                           

 . 15ص ، 19/11/1988، بتاريخ 46الجريدة الرسمية، عدد  – 1
 



 تطور الهيئبت المشرفة على البيئة في الجزائر               السبدس     الفصل
 

 
021 

شروط استعمال و تخزين المواد السير بالتنسيق مع المصالح المعنية عمى مطابقة  -
ا في مجال يالكيماوية و السامة و الخطرة و المشعة و لمقوانين و النظم المعمول ب

 حماية البيئة .

 مراقبة كافة أنواع التموث . -

القيام بالتحقيقات اليادفة الكتشاف مصادر التموث و االخطار التي من شانيا أن  -
 البيئة . تمس بالصحة العمومية أو تشكل خطرا عمى

السير عمى احترام و تطبيق القوانين و النظم المعمول بيا في مجال دراسة االثر  -
و القيام بكافة الميام التي يكمفون بيا من طرف الوزير المكمف  ،عمى حماية الطبيعة

عمى أن تنيى مياميم بتقارير يرفعونيا إما الى  ،بالبيئة أو من طرف الوزير المعني
 أو الى الوالي المعني بالميمة موضوع التقرير . ،بيئةالوزير المكمف بال

كما يسمح قانون حماية البيئة لممفتشين في مجال حماية البيئة بإجراء       
ات والتحريات الالزمة في الميمة التي يقومون بيا بما في ذلك حق االستعانة ـــــــــــــــــــــــــــــــــالتحقيق

من  27الى  21وىذا ما نصت عميو احكام المواد من  ،مياميم بالقوة العمومية في أداء
كما يتمتع مفتشو البيئة في بعض مياميم بصالحيات الضبطية  ،قانون االجراءات الجزائية

المتعمق بحماية البيئة في  10-03من القانون  111وىذا ما اشارت اليو المادة  ،القضائية
ي البيئة يتمتعون بعدة صالحيات تم ضبطيا في اطار التنمية المستدامة . وبيذا فإن مفتش

الى  أي في قوانين المياه والغابات والعمران ،مختمف القوانين المتعمقة بمختمف عناصر البيئة
 جانب قانون حماية البيئة وتتمثل ىذه الصالحيات: 

 تحريك الدعوة العمومية. -

ع االشارة الى اىمية م ،تقديم المخالفين لمتشريعات المنظمة لمموضوع محل المخالفة -
ىؤالء المفتشين لمثيل االدارة المكمفة بحماية البيئة دون الحاجة الى وكالة أو تكميف 
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عمى ان تتم المتابعة القضائية وفق احكام قانون  االجراءات الجزائية  ،خاص بذلك
  .1حسب نوعية كل مخالفة

 المرصد الوطني لمبيئة و التنمية المستدامة :  – 4

جمع  ،ومتابعة االوساط الطبيعية ،مو وضع وتسيير شبكات لرصد وقياس التموثمن ميا   
المعطيات والمعمومات البيئية لدى الييئات الوطنية واالجيزة المختصة الى جانب انجاز 

ر وتوزيع ــــــــونش ،الدراسات الرامية الى معرفة االوساط والضغوطات الممارسة عمى البيئة
 المعمومات البيئية . 

 ويتوفر الرصد عمى ثالثة مخابر جيوية لمتحميل في كل من الجزائر ووىران وقسنطينة    
عين الدفمى  ،وعمى سبعة محطات لمراقبة البيئة في كل من عنابة وسكيكدة و بربوعريريج

ومستغانم وغرداية وسعيدة. وعمى اربعة مخابر مينائية في كل من الجزائر العاصمة وبجاية 
عمى اربعة شبكات لمراقبة نوعية اليواء "سماء صافية " في كل من الجزار واخيرا  ،وارزيو
من اربعة محطات تقع كل وتتكون ىذه المراكز االتي بصفة دائمة  ،سكيكدة ووىران ،عنابة

 واحدة منتا في مواقع مختمفة تمثيمية لمتموث الحضري .

تشمل  ،رارة الجو والرطوبة(ح ،زيادة عمى متغيرات االرصاد الجوية ) سرعة واتجاه الريح   
 ،ثاني اكسيد الكبريت ،اكسيد الكربون ،متغيرات القياس انواع التموث التالية ) اكسيد االزوت

المعمومات  ل ــــــــــــقنرية والغبارية ( ويتم ــات العطــــــــــالمحروق ،المكونات العطرية المتبخرة
وتترجم نتيجة  ،ياـــــــــــوتحميم ،ياــــــــــاين يتم معالجتة ـــــــبواسطة شبكة الياتف نحو نقطة مركزي

ر اسبوعية وشيرية عمى ــــكما توزع تقاري ،التحميل في نشرة جوية تؤشر عمى نوعية اليواء
 شبكة االنترنات.

الموجية إلعداد الى ىذه الشبكة لممرصد يتولى ايضا ميمة دراسات االستشراف  باإلضافة   
ة ــــــــومؤشرات اقتصادية قصد الربط بين المؤشرات البيئي ،) حالة الضغط (مؤشرات بيئية 

ويسمح  ،لـــــــــــة والنقـــــــــالطاق ،الفالحة ،االقتصادية المتعمقة ببعض القطاعات الحساسة كالري

                                                           
 . 245عمى سعيدات، مرجع سابق، ص  – 1
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وتقييم احسن  ،بإدماج افضل الجوانب االقتصادية والبيئية ،تكفل الرصد بيذه الميمة
 التنمية المستدامة .لسياسات 

  المحافظة الوطنية لمتكوين البيئي :  – 5 

في  17/08/2002أنشئت المحافظة الوطنية لمتكوين البيئي عمى التربية البيئية في       
و المساعدة عمى  ،من مياميا التكوين ،ذات طابع تجاري و صناعيشكل مؤسسة عمومية 

و الخواص الذين يمارسون نشاط عمى  ،االستشارة في االعالم لجميع الفاعمين االقتصاديين
ثالث وتتمثل ىذه الميام في  ،أو يعممون عمييا بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،عالقة بالبيئة
 وظائف ىي :

ت المحمية الجماعا ،المؤسسات ،البيئي من أجل تحسين كفاءات االدارات التكوين   -
 المتعاممين االقتصاديين .و 

وفي قطاعات  ،بداية بترقية الوعي في االنظمة التربوية ،ترقية وتطوير التربية البيئية -
 اخرى .

 ترقية وتطوير أعمال التحسيس بالبيئة . -

 يضم المركز أربعة أقسام ىي : 

 قسم االستشارة و العالقات الخارجية . -

 قسم التكوين . -

 عالم .قسم التوثيق و اال -

 قسم االدارة و المالية . -

يتولى التأطير البيداغوجي مكونون ومدرسون و خبراء يمارسون في ىياكل أخرى        
اثبتوا من قبل كفاءتيم. واسندت ميمة االنشطة الموجستية الى متعاممين متخصصين 

قصد تقديم  يستجيب تنظيم المحافظة الوطنية لمتكوين البيئي الى معايير الميونة والمرونةو 
 أفضل نوعية .
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ويتولى ضمان نشاطيا  ،تم تزويد الييئة بتأطير دائم ) عشرة اطارات ( 2003ابتدءا من    
التكوين البيئي دعما ممحوظا تعرف محافظة  2004ومنذ  ،طرف ثالثين مكونا التكويني من

ت وتدعم ،وعممية أكثر ، من خالل توظيف اطارات جدد وتييئة مقرات جديدة وظيفية
ة و المالية المقدمة ــــــــــطة المساعدة التقنيــــــــــــالمحافظة الوطنية  لمتكوين البيئي في عمميا بواس

وخاصة من  ،في اطار التعاون مع االلمان وااليطاليين والفرنسيين ومؤسسات دولية أخرى
 طرف برنامج االمم المتحدة لمتنمية اليونسكو . 

اول سنة من انطالق عمل المحافظة مثمرة كونيا عرفت  لقد كانت عمى الخصوص     
 :عالجوا مواضيع مثل ،مشاركا 450ممتقيات تكوينية تمكنت من جمع  10تنظيم أكثر من 

 .مراقبة  الفضاءات الجوية  -

 . استغالل و صيانة و ازالة التموث    -

 تسيير النفايات الصمبة الصناعية .  -

 دراسة االثر عمى البيئة . -

 فايات الناجمة عن انشطة العالج .تسيير الن -

 و تحميل الديمومة لمنطقة الساحل العاصمي . ،التسيير البيئي الربح -

نوعية اليواء ) تسيير وصيانة واستغالل شبكات  ،كيفية تطبيق النصوص البيئية -
 الرصد(.

  .استعادة و تثمين النفايات الصمبة الصناعية ،التدقيق البيئي -

 و عناصر قانون البيئة . ،يات الصمبةإعادة تأىيل تسيير النفا -

مصالح وزارة تييئة االقميم والبيئة ادارة  ،وقد استفاد من ىذا التكوين مفتشيات البيئة        
وبعض  ،المعاىد المتخصصة ،الوحدات الصناعية ،الضرائب ) المديريات الجيوية (

البيئي في االشغال المنظمات غير الحكومية . كما شاركت المحافظة الوطنية لمتكوين 
في برنامج التعميم لقطاعات التربية  ،وعمى التنمية المستدامة ،المتضمنة التربية عمى البيئة
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وقد تم برمجة التربية البيئية في المدرسة بموجب اتفاقية  ،والتكوين والتعميم الميني ،الوطنية
لتي بموجبيا تم ادخال وا ،بين وزارة التربية الوطنية ووزارة البيئة 2002موقعة في مارس 

 2002من سنة  مفاىيم تتعمق بحماية البيئة في األطوار االبتدائية والمتوسطة والثانوية ابتداء
– 003 . 

مشاركا حول  550في ميدان التحسيس والتوعية البيئية تم تنظيم دورات اعالمية لحوالي   
 مختمف مواضيع البيئة مثل: 

 لممنتخبين المحميين لموالية ( . تسيير النفايات الصمبة ) بالنسبة  -

الجوانب العممية لمجمع والرفع والتخمص من النفايات المنزلية ) بالنسبة لرؤساء  -
 مصالح التنظيف ( .

 النظافة والنفايات الصمبة ) بالنسبة لمسؤولي ادارة المصالح ( . -

ران ــــــــــــالتنظيم الخاص بتسيير النفايات الحضرية ) بالنسبة لرؤساء وحدات شرطة العم -
 وحماية البيئة ( .

 تسيير النفايات االستشفائية ) بالنسبة لمسيري المستشفيات ( . -

 مكونين أجانب في اطار ىذا البرنامج . 10مكونا جزائريا و  35وقد تم تجنيد 

 الوكالة الوطنية لمنفايات : – 6

عالم كونيا في حاالت لقد ابحت النفايات تمثل ىاجسا مخيفا في العديد من مناطق ال     
كثيرة مواد سامة و خطيرة يمكن ان تيمك الحرث والنسل . من ىنا كانت ضرورة انشاء 

لنفايات االوكالة الوطنية لمنفايات التي تقوم بتقديم المساعدات لمجماعات المحمية في تسيير 
التحسيسية  كما تقوم بالمبادرة بالبرامج ،وكذا تكوين بنك لممعمومات حول معالجة النفايات

 لإلعالم و المشاركة فييا .  

تعتبر الوكالة الوطنية لمنفايات أداة وزارة تييئة االقميم والبيئة في ميدان تطبيق السياسة    
طابعا تجاريا في  ،ويمنحيا وضعيا كمؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري ،الوطنية لمنفايات

كما يمنحيا طابع الخدمة  ،خرىميدان الدراسات واالبحاث في عالقتيا مع االطراف اال



 تطور الهيئبت المشرفة على البيئة في الجزائر               السبدس     الفصل
 

 
011 

و الذي يتمثل أساسا في مساعدات الجماعات المحمية في تسيير  العمومية مع االدارة
وىي مكمفة في  ،النفايات . من مياميا ترقية االنشطة المرتبطة بالتسيير المتكامل لمنفايات

ص من النفايات ـــــــــــــالتثمين والتخم ،الجمع والمعالجة ،ىذا اإلطار بترقية انشطة الفرز
وتوزيع المعمومات المعممية والتقنية  ،از الدراسات واالبحاث والمشاريعــة في انجــالمساىمو 
 المساعدة عمى انجاز برامج التوعية واالعالم.و 

 72/82" الوكالة الوطنية لمنفايات مكمفة من جية أخرى بتطبيق المرسوم التنفيذي    
ة ـــــــــــلالستعادة والرسكمي ينص عمى وضع نظام عمومي الذ 2002الصادر في نوفمبر 

وقد  ،( JEMتثمين نفايات التغميف الذي يدعى ) نظام الرسكمة و تثمين نفايات التغميفو 
 ،جرت بعد مفاوضات مع أكبر أربعة مؤسسات مستعممة لمختمف أنواع التغميف ) كوكا كوال

تتولى تنفيذ عدة  .1م االستعادة و الرسكمة"( بيدف انضماميا الى نظاإفري  ،رويبة ،بيبسي
مشروعا لمبحث تدور حول النفايات و التي شرع فييا من طرف وزارة  17مشاريع من بينيا 

تييئة االقميم و البيئة مع الجامعات و مراكز البحث . و ىي من جية أخرى شريك لمجموعة 
KENA BETURE ت في الجزائر لحساب المكمفة انجاز بدراسة استراتيجية حول النفايا

 وزارة تييئة االقميم و البيئة .

 المركز الوطني لتطوير الموارد البيولوجية :  –7  

ر ـــــــة التسييـــة لمعرفـــرورة وطنيــاء كضـــة جـــوارد البيولوجيـــي لممـــز الوطنــــاء المركـــأن انش    
وتكمن الميام الرئيسية ليذا المركز في مركزة  ،طنية وتثمين التراث البيولوجي الو ــــــــــــوحماي

والمساىمة في اعداد مخطط  ،الجرد الكامل لمحيوانات والنباتات واالصناف واالنظمة البيئية
لتثمين الموارد البيولوجية في اطار التنمية المستدامة. ويوجد المركز االن في تحت  وطني
كما جرى وضع برنامج  ،لمباشرين لممركزوقد وضع اطار لمتشاور مع الشركاء ا ،الخدمة

ة ـــــــــة والطبيعيـــــــلألنشطة ذات االولوية يدور حول اعداد جرد لكل النباتات والحيوانات البري
وتكوين بنك لممعطيات ووضع الشبكة الضرورية لتداول المعمومات  ،والمنزلية ،التمقائية ()
وتثمين المعارف المحمية في ميدان  وىو مسعى ييدف الى معرفة وحماية ،حمايتياو 

                                                           
 . 364، مرجع سابق، ص 2007ل البيئة أنظر : التقرير الوطني حول حالة و مستقب – 1
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التكنولوجيـــ ) التكنولوجيا ر التسيير والمحافظة عمى الموارد البيولوجية و تطويــــــ ،االستعمال
 ،الجرد ،واليندسة الوراثية من أجل تثمين مختمف الشبكات القطاعية ) البحث ،االحيائية(

              مركز مرجعي في الوقت المناسب.بنوك المعطيات( ثم ك ،المحافظة داخل وخارج الموقع

 المركز الوطني لتكنولوجيا االنتاج االكثر نظافة :  – 8

في ميدان تقييم الدور السمبي البيئي لمقطاع ميمة الخدمة العمومية يضمن ىذا المركز    
وفي ميدان انجاز الدراسات الخاصة بأعمال التأىيل التكنولوجي لمصناعات  ،الصناعي

 : من ميام ىذا المركزو  ،زائريةالج

 .من أجل تحديد كمية التموث ،انجاز التدقيق البيئي  -

 .و اقتراح ترتيبات تحسين طرق االنتاج ،تعريف النقاط الساخنة  -

 المساىمة في اعادة تأىيل بيئة المؤسسات. -

 ترقية وترشيد مفاىيم تكنولوجيا االنتاج االكثر نظافة. -

 9000مساعييا لمحصول عمى عالمة االيزو  مرافقة المؤسسات الصناعية في -
 .14000اااليزر 

وضع أنظمة التسيير البيئية ومساندة مشاريع االستشارة بواسطة الصندوق من أجل  -
 البيئة والالتموث في حالة اعتماد تكنولوجيا االنتاج االكثر نظافة.

التكنولوجيا تقديم النصائح لمسمطات العمومية حول السياسات الواجب اتباعيا لتطوير  -
 النظيفة 

يعد المركز جــــــــــزءا من شبكة مراكز االنتاج االكثر نظافة حول المعـــــــــارف عبر العالم    
الى جانب  ،تكمن ميامو في ترقية تبادل التجارب والمعمومات حول المعارف التكنولوجيةو 

الشراكة النجاز المشاريع والبحث عن  ،تنظيم الدورات التكوينية وبعض المشاريع النموذجية
 ت الفعالية االقتصادية والبيئية.ذا
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 المحافظة الوطنية لمساحل :  – 9

والمناطق الشاطئية واالنظمة البيئية التي  ،من مياميا السير عمى حماية وتثمين الساحل   
والمناطق  ،ومن جية اخرى اتخاذ االجراءات المتعمقة بحماية الساحل ،تحتضنيا من جية

وىي مكمفة أيضا في ىذا االطار بتحسيس  ،طئية المخول ليا بالتنظيم الساري المفعولالشا
الشاطئية و المستعممين ( حول وقاية المنطقة الساحمية  ،الفاعمين االجتماعيين ) صناع القرار

والبمديات الساحمية وكذالك القيام بدراسات لفائدة الواليات  ،كمصدر ذا قيمة تراثية وبيئية
أو الضرورية لمحفاظ عمى  ،والبحرية البارزة ،لمعايير وتعريف الفضاءات االرضيةاعداد ا

  دة تأىيميا .اواتخاذ االجراءات الواجبة لترميميا واع ،التوازنات الطبيعية

 الوكالة الوطنية لمتغيرات المناخية :  - 11

ية واثرىا عمى وانجاز السياسة الوطنية في ميدان التغيرات المناخ ،ىي أداة لتصور      
ويندرج مجال عمميا ضمن مسار عالمي لمراقبة تطور  ،التنمية االقتصادية واالجتماعية

وادماج  ،ويرمي الى تدعيم طاقات القطاعات المعنية بيدف ضمان امن الساكنة المناخ
اشكالية التغيرات المناخية في مخططات التنمية والمساىمة  في حماية البيئة الجوية لمموارد 

 طبيعية وىي مكمفة بيذا الخصوص : ال

الموقف الجزائري اثناء المفاوضات الدولية حول التغيرات المناخية اعداد و تحميل  -
التحضير بمعية القطاعات المعنية لمممفات المتعمقة بالمشاركة الوطنية في اشغال 

ين ومجموعة الخبراء الحكومي ،ندوة االطراف . ىيئاتيا العممية والتقنية المساعدة
 المكمفين بدراسة تطور المناخ .

 تحديد االدوات العممياتية آلليات التنمية النظيفة عمى المستوى الوطني . -

المساىمة في تدعيم الطاقات الوطنية في ميدان التغيرات المناخية من خالل اعمل  -
و امتصاص  ،واالتصال المتعمق بأنشطة االنبعاث ،التحسيس والتربية ،االعالم

 مسببة لالحتباس الحراري .الغازات ال



 تطور الهيئبت المشرفة على البيئة في الجزائر               السبدس     الفصل
 

 
011 

انجاز دراسات عممية تتعمق بالنمذجة المناخية و تطبيقاتيا عمى القطاعات الحيوية  -
التربة  ،االنظمة البيئية الصحراوية ،الفالحة والغابات ،الموارد المائية ،مثل الطاقة

 الصحة . ،الساحلو 

  الحتباس الحراري .الغاز المسبب ل لنبعاتتنسيق الشاغل المتعمقة بالجرد الوطني  -

* كالمجمس الوطني لمتييئة و 1الى جانب ىذه الييئات ىناك ايضا ىيئات أخرى      
كل ىذه  ،والسمطة الوطنية المعينة ،والندوة الجيوية لتييئة االقميم ،التنمية المستدامة لإلقميم

 االجيزة تسعى لحماية البيئة والحفاظ عمييا .

 حماية البيئة بشكل غير مباشر :  ثالثا : القطاعات المساهمة في

حيث تنجز البحوث والدراسات المتعمقة  ،مجال عدة قطاعاتتتداخل الظاىرة البيئية لتشمل   
بينما تقوم وزارة الفالحة بحماية  ،بالظاىرة عن طريق وزارة التعميم العالي والبحث العممي

وىكذا مع باقي  ،من التصحر وحماية االراضي ،الطبيعيةواقامة الحواجز  ،الفالحةاالراضي 
ومن بين ىذه  ،الجميع مجيود تضافرالقطاعات االخرى . مما يعني أن حماية البيئة يتطمب 

 الييئات التي تقوم بحماية البيئة بشكل غير مباشر نأخذ عمى سيل المثال : 

 قطاع التهيئة العمرانية والبناء :-1

وذلك  ،بحماية البيئةن أىم القطاعات المعنية ان قطاع التييئة العمرانية والبناء يعد م     
حيث  ،من خالل وضع المخططات التنظيمية الخاصة باستغالل االراضي الخاصة بالبناء

مما استوجب توسيع الحظيرة السكنية  ،ازداد عدد السكان منذ االستقالل وتضاعف عدة مرات
يتطمب مجيودا مضاعفا وىو ما  ،التي اتت عمى جزء كبير من االراضي الزراعية الخصبة

من قبل ىذه الييئة لمنع المزيد من االستيالء عمى االراضي الزراعية التي تعد موردا اساسيا 
المؤرخ في :  175-19من المرسوم رقم :  02و قد نصت المادة  ،النتاج الغذاء

أنو إذا كانت البناءات من طبيعتيا ان تمس بالسالمة او االمن العمومي  2 /28/05/1995
أو رخصة تجزئة  ،من جراء موقعيا أو حجميا أو استعماليا يمكن رفض منح رخصة البناء

                                                           

 و ما بعدىا. 357ص  ،مرجع سابق ،2007أنظر : : التقرير الوطني حول حالة و مستقبل البيئة  *1 

 . 05/02/2002المؤرخ في : 02-02، قانون رقم :2002سنة  10الجريد الرسمية : عدد  – 2
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االراضي من اجل البناء أو منحو شريطة احترام االحكام الخاصة الواردة في القوانين 
 التنظيمات المعمول بيا .

ية من خالل نص المادة سالفة الذكر يتضح أن المشرع الجزائري اعطى الصفة القانون     
وذلك بإمكانية عدم منح رخصة البناء اذا كانت المنشأة يمكن أن تمس  ،لحماية البيئة

إال أن المتتبعين  ،وىو اجراء ييدف الى حماية البيئة في كل صورىا ،بسالمة االمن العمومي
لمقطاع يالحظون وقوع أخطاء كبيرة عمى البيئة من خالل مساحة البناء التي تم التعدي فييا 

بعد حدوثيا –في مجتمعنا  لإلصالحوىي من االخطاء الغير قابمة  ،راضي الخصبةعمى اال
الحفاظ لين من أجل حماية البيئة و مما يستوجب حرصا وصرامة اكثر من طرف المسؤ  –

 عمييا من كل االخطار التي تيددىا في ىذا المجال .

  قطاع التعميم العالي والبحث العممي : -2

لعالي والبحث لعممي تشرف عمى العديد من المؤسسات والراكز التي وزارة التعميم ا ن  إ    
تضم مؤىالت عممية عالية وىامة من بينيا المختصين في الكثير من المجاالت ذات الصمة 

وال تزال تنجز وفقا لمبرامج التي  ،وفي ىذا االطار يسجل أن تمك المؤسسات انجزت ،بالبيئة
ممي والتطوير والبرنامج الخماسي حول البحث الع ،مياقرىا القانون التوجييي لمبحث العم

 : 1تخصصة في مجال البيئة منياالتكنولوجي بحوثا م

 وزحف الرمال من الجنوب الى الشمال . ،البحوث المتعمقة بظاىرة التصحر -

 البحوث المتعمقة بالمناطق السيبية. -

 حماية الوسط البحري من التموث . -

 حماية المناطق الساحمية . -

 االيونية . لإلشعاعاتال المواد المشعة و المفرزة استعم -

 بحوث حول الطاقة المتجددة  -

                                                           
1
 . 229عمي سعيدات : مرجع سابق، ص  – 
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ة االقتصادية ـــــــــــــؤون البيئة من الناحيـــــــــــوىناك العديد من البحوث و الدراسات التي تيتم بش
 ..،الخ . ، القانونية واالجتماعيةو 

 قطاع الصحة العمومية :  – 3

في المجال البيئي من ناحية مكافحة عدة لصحة العمومية بشكل كبير ساىم قطاع ا       
كمرض الحصبة والجدري  ،امراض كانت تفتك بالمواطنين اثناء الفترة االستعمارية

...،وغيرىا من االمراض التي كانت تؤدي بحياة العديد من المواليد حديثي الوالدة ،بوحمرونو 
ة الجانب الصحي عناية كبيرة حيث وفرت مجانية وحتى الكبار. بعد االستقالل اولت الدول

وبيذا استطاعت السيطرة عمى الكثير من االمراض  ،واجبارية التمقيح لكل المواليد ،العالج
بفعل الحرص الشديد من وزارة الصحة  ،المتنقمة عبر المياه والتي تنتشر في بعض المواسم

جة عند وقوع االمراض . لكن ما يسجل وتوفير االدوية والمعال ،عمى العمل الوقائي التحسسي
كنقطة ممفتة لالنتباه ىو انو رغم جريمة التفجيرات النووية الفرنسية في منطقة الجنوب 

إال أن الدولة  ،وتفشي االمراض المرتبطة باإلشعاع النووي، خاصة منطقة رقان وتامنراست
ال زالت تشكل خطرا كذلك مشكمة النفايات الطبية  لم تنشئ مركز خاص بعالج السرطان .

 حقيقيا في العديد من المناطق التي ال تتوفر مراكز لمعالجة النفايات .

 قطاع السياحة :  – 4

فالسياحة تعتمد  ،يعتبر قطاع السياحة من القطاعات التي ليا اتصال مباشر بالبيئة     
أو  ،امأو االستجم ،عمى حركة االفراد في اتجاىات مختمفة قصد االستكشاف أو الراحة

لكن في ىذه الرحمة يحتاج ىؤالء االفراد الى حاجيات متعددة  ،نةألغراض اخرى غير معم
ينتج عنيا في الغالب تمويث لمبيئة والمحيط عمى غرار ما يحدث في الشواطئ أثناء موسم 

أو ما تتعرض لو االثار اثناء زيارات االستكشاف . االمر الذي جعل الوزارة  ،االصطياف
ر العديد من النصوص القانونية التي تيدف الى حماية السواحل والغابات الوصية تصد

وحمايتيا مما قد يمحق بيا من فساد أو  ، االماكن االثرية ذات الخصوصية السياحيةو 
 .اتالف
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  قطاع الصناعة : – 5

حيث  ،كبيرة عمى البيئة تأثيراتيعتبر قطاع الصناعة من اكثر القطاعات التي ليا         
ل ـــــــــــــد والغســــــــــــــــوسوائل التبري ،واتربة متطايرة م مخمفات التصنيع من مواد غازية وأدخنةأن
ة ــــــــــــة الطبيعيـــــــــــــسمبية عمى البيئ تأثيراتوكل فضالت التصنيع المموثة ليا  ،بقايا الزيوتو 
باقي الوزارات المعنية ببعض المشاريع  البشرية. لذلك الزمت وزارة الصناعة باالشتراك معو 

الناتج عمى بناء واقامة ىذه   لألثرالصناعية أصحاب ىذه المشاريع بدراسات خاصة بتقييم 
وىي أفضل سبل الحماية التي  ،ومدى خطورتيا عمى البيئة عموما ،المنشأة الصناعية

 تضمن سالمة البيئة حتى يمكن اقامة ىذه المشاريع .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تطور الهيئبت المشرفة على البيئة في الجزائر               السبدس     الفصل
 

 
011 

  : خالصة 

ة ــــــري الى الفالحـــــــة في ادارات عديدة من الــــاع البيئــــــر بو قطـــــن التناوب الذي مإ     
لم يضمن ليا االستقرار الذي يمكنيا من حماية  ،التعميم العالي  والداخمية ،التربيةو الغابات و 

زارة خاصة بالبيئة حدث ىناك قفزة البيئة بصورة مرضية لكن بعدما استقر بيا االمر بإنشاء و 
وتوفير االموال الكافية  ،اليات الحفاظ عمى البيئة ادمتعإنوعية في حماية البيئة وذلك ب

النجاز المشاريع المتعمقة بالبيئة من خالل االعتماد عمى طابع عممي  تقني تسير عمى 
مستدامة يراعى جل الوصول الى بيئة نظيفة وتنمية أانجازه ىيئات بحثية متخصصة من 

 فييا الجانب البيئي.
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  : تمهيد 

 المتعلػػػؽ ةحمايػػػة الةيبػػػة 83/03إف اهتمػػػاـ الئزابػػػر ةالةيبػػػة لػػػيس كليػػػد ال ػػػانكف االطػػػار       
 كلكيػة التنميػة الػل الةيبػةأكر الذم يلحؽ ةوػا. ةػالر ـ مػف ااتمػاد الدكلػة خيػار كالحد مف التده

اال اف الئزابػػػر ان ػػػمت مةعػػػرا للعديػػػد مػػػف االتااتيػػػات الدكليػػػة التػػػ  ترمػػػ  الػػػل حمايػػػة الةيبػػػة  ك 
عػػذلؾ   1ةلنػػدف 1963عاتااتيػػة لنػػدف حػػكؿ ات ػػاي تلػػكث ميػػار الةحػػر مػػف ئػػراي المحركتػػات سػػنة 

ة المتعل ػػػػة ةالمنػػػػاطؽ الرطةػػػػة ذات االهميػػػػة الدكليػػػػة خا ػػػػة ةااتةارهػػػػا ان ػػػػمت الػػػػل االتااتيػػػػ
المعرك ػػة ةاتااتيػػة  2ةمػػزار  ايػػراف 1971 ياػػرم سػػنة  02مالئػػل للطيػػكر الةريػػة المكتعػػة  ػػ  

اسػتحدثت ك  ػدر العديػد مػف الن ػكص التيػريعية  1983   الاترة الت  سة ت سػنة  .رامسار
 .هيبات تعنل ةالةيبة تحت ك ايات مختلاة

 83/03اف هذا السع  الحثيث مف ائؿ المحا ظة الل الةيبة تػكج ة ػدكر ال ػانكف االطػار   
 03/10كالػػػذم تػػػـ اسػػػتةدالن ةال ػػػانكف  ،1983 ياػػػرم  05المتعلػػػؽ ةحمايػػػة الةيبػػػة المػػػ رخ  ػػػ  

المتعلؽ ةحماية الةيبة    اطػار التنميػة المسػتدامة، كتػد تخلػؿ  2003ئكيلية   19الم رخ    
كنيف ادة ن كص اخرل حاكلت علوا ك ع معالـ سياسية ياملة لحماية الةيبػة  ػ  هذيف ال ان
 .الئزابر

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .1963سةتمةر  11الم رخ    :  344المرسـك  – 

 . 1982ديسمةر  11المكا ؽ لػ  1403 ار  25الم رخ     82/439المرسـك رتـ :  - 2
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 المتعمق بحماية البيئة: 33/03القانون االطار  – 1

ل د عاف الودؼ مف هذا ال انكف هك حماية الةيبة حيػث ن ػت المػادة االكلػل منػن ف يوػدؼ هػذا 
 يبة ترم  الل : ال انكف الل تنايذ سياسة كطنية لحماية الة

 حماية المكارد الطةيعية كاستخالؼ هيعلة كا ااي ال يمة اليوا. -

 ات اي عؿ يعؿ مف ايعاؿ التلكث كالم ار كمعا حتوا. -

 .  1تحسيف اطار المعيية كنكايتواف -

مف خالؿ المادة االكلل مف هذا ال ػانكف يت ػأ أنػن يوػدؼ ةك ػكح الػل حمايػة المػكارد        
كتحسػػػيف االطػػػار المعييػػػ  للسػػػعاف. كتػػػد ئػػػاي هػػػذا ال ػػػانكف  ػػػ   ،لتلػػػكثكمعا حػػػة ا ،الطةيعيػػػة
مػػادة تانكنيػػة  ػػنات  ػػ  سػػتة اةػػكاب، احتػػكل عػػؿ ةػػاب الػػل   ػػكؿ تحتػػكم اػػدة مػػكاد  140

حيػػث ف ت ت ػػ  التنميػػة الكطنيػػة تح يػػؽ التػػكازف  ،تانكنيػػة علوػػا ت ػػب  ػػ  مئػػاؿ حمايػػة الةيبػػة
كالمحا ظػػة الػػل اطػػار  ،ةػػات حمايػػة الةيبػػةكمتطل ،ال ػػركرم ةػػيف متطلةػػات النمػػك االتت ػػادم

كهذا يعن  اخذ ت ايا الةيبة ةعيف االاتةار  ػ  اسػتراتيئية التنميػة الكطنيػة  .2معيية السعاف ف
 االهتمػػاـ ةالتنميػػة خا ػػة  ػػ  الئانػػب االتت ػػادم ال يعنػػ  اهمػػاؿ المتطلةػػات  ،ة ػػاة اامػػة

 ،هكر التػػ  تػػد تػػالـز امليػػة التنميػػةالتػػ  تعنػػ  المحا ظػػة الػػل الةيبػػة مػػف ايػػعاؿ التػػد ،الةيبيػػة
كهػػذا ادل الػػل ف سػػف تػػكانيف اديػػدة توػػدؼ ة ػػاة اساسػػية الػػل حمايػػة الةيبػػة كذلػػؾ مػػف خػػالؿ 

 .3االاتماد اللل طرؽ تانكنية  ير ئنابية أك االاتماد الل طرؽ ك كسابؿ تانكنية ئنابية ف

الةيبيػة التػ  يئػب حمايتوػا المتعلػؽ ةحمايػة الةيبػة الئكانػب  83/03ل د حدد ال انكف االطار   
 اب الثان  ػػػػػحيث خص الة ،ك يدد الل  ركرة المحا ظة اليوا  مف االستراتيئية الكطنية

ف تعػػد عػػؿ كأ ػػرد الا ػػؿ االكؿ منػػن لحمايػػة الحيػػكاف كالنةػػات  ،مػػف هػػذا ال ػػانكف لحمايػػة الطةيعػػة
 ،ل التكازنػات الةيكلكئيػةكاالة اي ال ،مف حماية الطةيعة كالحااظ الل   ابؿ الحيكاف كالنةات

                                                           
 .1983،سنة 06ة الرسمية، ادد ، الئريد1983 يارم  05الم رخ    :  83/03المادة االكلل مف ال انكف  – 1

2
 .83/03المادة الثالثة مف ناس ال انكف  – 

، دار الةيبػة  ػ  الئزابػر التػأثير الػل االكسػاط الطةيعيػة ك اسػتراتيئية الحمايػةازكز عردكف، ك محمػد الوػادم لعػركؽ :  – 3
 .80، ص 2001الودل للطةااة ك النير، الئزابر، 
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كالمحا ظة الل المكارد الطةيعية مف ئميع اسةاب التدهكر الت  توػددها اامػاال ذات م ػلحة 
لػػػػـ يااػػػػؿ الميػػػػرع  .1كيتعػػػػيف الػػػػل عػػػػؿ  ػػػػرد السػػػػور الػػػػل  ػػػػيانة الثػػػػركة الطةيعيػػػػة ف ،كطنيػػػػة

كلكيػػػػة خا ػػػػة لحمايػػػػة االرا ػػػػ  مػػػػف أاطػػػػل أالئزابػػػػرم الػػػػل أم ئػػػػزي مػػػػف الطةيعػػػػة حيػػػػث 
كااػػػد حمايتوػػػا  ،كت ػػػااد االمػػػالح  ػػػ  االرا ػػػ  ذات الطػػػاةع الزرااػػػ  ،حر كاالنئػػػراؼالت ػػػ

عمػػػػا حػػػػدد  ػػػ  مػػػػكاد الح ػػػػة مػػػػف هػػػػذا ال ػػػػانكف ئميػػػػع  .امػػػال ينػػػػدرج  ػػػػمف الم ػػػػلحة العامػػػػة
كالمحا ظػػػة الػػػل الا ػػػابؿ  ،الترتيةػػػات التيػػػريعية المتعل ػػػة ة ػػػيانة الثػػػركة الةيكلكئيػػػة الكطنيػػػة

 ،كحػػػدد االامػػػاؿ المحظػػػكرة تئاهوػػػا ، ػػػابؿ نةاتيػػػة  يػػػر مزركاػػػةالحيكانيػػػة  يػػػر الدئنػػػة أك  
 .كعياية التعامؿ معوا أل راض المية أك ةحثية

المتعلػػؽ ةحمايػػة الةيبػة الخطػػكط العري ػػة لسياسػة الدكلػػة تئػػار  83/03ل ػد ك ػػع ال ػانكف     
المعلػؼ  حيث خػكؿ للػكزير ،حماية الةيبة لما احتكل الين مف تكانيف منظمة للتعامؿ مع الةيبة

أك محميػػػات  ،أك اػػدة ةلػػديات ةػػػيف حظيػػرة كطنيػػة ،ةالةيبػػة ف ت ػػنيؼ منػػػاطؽ مػػف تػػراب ةلديػػػة
طةيعيػػػػة انػػػػدما ت ت ػػػػ  ال ػػػػركرة المحا ظػػػػة الػػػػل الحيػػػػكاف كالنةػػػػات كالترةػػػػة كةػػػػاطف االرض 

كة ػػاة اامػػة انػػدما ينطػػكم كسػػط طةيعػػ  الػػل  الميػػارالمنػػائـ كالمتحئػػرات كالمحػػيط الئػػكم ك 
ككتايتػػن مػػف امػػؿ  يػػر  ، ػػيانتن مػػف عػػؿ اثػػر مػػف اثػػار التػػدهكر الطةيعػػ   ابػػدة خا ػػة يتعػػيف

ك يئػػكز تمديػػد التػػراب المحػػدد الػػل المئػػاؿ الةحػػرم   ،طةيعػػ  مػػف يػػأنن أف ييػػكر تكامػػن كتطػػكرر
ل ػػد ئػػايت هػػذر المػػادة يػػاملة  ػػ  .2كالميػػار الكاتعػػة تحػػت راايػػة ال ػػانكف الئزابػػرم ف ،الػػكطن 

كتػػد  .كالميػػيدة  حيػػث عالػػت لوػػا الحمايػػة ال انكنيػػة ،الطةيعيػػة الحمايػػة الػػل الػػب األطػػر الةيبيػػة
تلتوػػػا العديػػػد مػػػف المػػػكاد ال انكنيػػػة التػػػ    ػػػلت  ػػػ  طػػػرؽ الحمايػػػة ككئكةوػػػا ك ػػػؽ اال ػػػناؼ 

 .الطةيعية الت  ت ت يوا الحماية كالمحا ظة اليوا

ناايػػة ةماوػػـك تعتةػػر الناايػػات ةئمػػع انكااوػػا  ػػارة ةالةيبػػة ك ةماوكموػػا ال ػػانكن  ف تعتةػػر      
أك  ،ك عػػػؿ مػػػادة  أك منتػػػكج ،عػػػؿ مػػػا تخلاػػػن امليػػػة انتػػػاج أك تحكيػػػؿ أك اسػػػتعماؿهػػػذا ال ػػػانكف 

الػل عػؿ يػخص ينػتا ناايػات لوذا يئب  .3ة اة ااـ عؿ يل مومؿ أك تخلل  احةن انن ف

                                                           
1
 .83/03مف ال انكف  8المادة  – 

2
 مف ناس ال انكف الساةؽ. 25المادة  – 

3
 .83/03مف ال انكف  87المادة  – 
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أك يملعوػػػا  ػػػ  ظػػػركؼ مػػػف يػػػأنوا أف تعػػػزف لوػػػا اكاتػػػب م ػػػرة ةالةيبػػػة امكمػػػا ك ةالترةػػػة أك 
أك يمعنوػػا أف تسػػةب ا ػػرار أك تػػدهكرا لسمػػاعف السػػياحية أك  ،الحيكانػػات تا ػػيالالنةاتػػات ك 

ك تػػد يعػكف م ػػدر التلػكث ال ػػئيا  .أك تحػدث تلكثػػا  ػ  الوػػكاي أك الميػار ،المنػاظر الطةيعيػػة
هػػذر الناايػػات  ،ك ة ػػاة اامػػة عػػؿ مػػا ي ػػر ة ػػحة االنسػػاف ك الحيػػكاف ك الةيبػػة ،أك الػػركابأ

 .رؽ ك أساليب حددها ال انكف ةعدـ اال رار ةالةيبةالت  يئب ازالتوا ك ؽ ط

أك المػػػكاد  ،تػػػد يعػػػكف لمعالئػػػة الناايػػػات اهميػػػة ت ػػػكل اذا تعلػػػؽ االمػػػر ةالناايػػػات الميػػػعة   
حيث خ وا هذا ال انكف ةا ؿ عامؿ يانوا يػأف المػكاد  ،الميعة المستعملة أل راض مختلاة

التػػ  تػػنظـ الةيبػػة مػػف اسػػتااللوا ك التعامػػؿ  ال ػػكانيف ل ػػد سػػف الميػػرع الئزابػػر عػػؿ  .العيميابيػػة
ك لػػـ يعتػػؼ ةوػػذا  حسػػب ةػػؿ يػػرع لوػػا ردع تػػانكن  يتمثػػؿ  ػػ   ،ك عيايػػة الحاػػاظ اليوػػا ،معوػػا

الئػنأ ك الع كةػات التػ  تلػـز عػؿ مخػالؼ لوػػذر التيػريعات ك هػذا ل ػماف  االيتوػا  ػ  حمايػػة 
المتعلػػؽ ةحمايػػة  83/03نكف حيػػث نئػػد  ػػ  الا ػػؿ الثالػػث مػػف الةػػاب الثػػان  مػػف ال ػػا ،الةيبػػة

علوػا تعاتػب  ،29ك المػادة  28ك المػادة  27الةيبة تحػت انػكاف الئػنأ ك الع كةػات أف المػادة 
ةالارامػػة الماليػػة أك الحػػػةس أك عػػال الع ػػػكةتيف معػػا لعػػؿ مػػػف خػػالؼ التيػػػريع الخػػاص ةمعاملػػػة 

لػػػل أنػػػن ف تػػػنص ا 27كتػػػد ت ػػػااؼ الع كةػػػة  ػػػ  حالػػػة العػػػكدة لػػػناس الاعػػػؿ  المػػػادة  ،حيػػػكاف
 ،يعاتب عؿ مف أهمػؿ ةػال داع أك اسػاي معاملػة حيػكاف دائػف أك اليػؼ أك محةػكس ئوػرا اـ ال

كةػػالحةس مػػف ايػػرة أيػػاـ  ،دينػػار 2000الػػل  200ةارامػػة ماليػػة مػػف  ،أك ار ػػن لاعػػؿ تػػاس
ك هػك مػا يةػيف .1ك ػ  حالػة العػكدة ت ػااؼ الع كةػة ف ،أك ةإحػدل الع ػكةتيف ،الل ثالثػة ايػور
الئزابرم الل حماية الثركة الحيكانية كالت  ه  ئزي اساس  مف النظػاـ الةيبػ   حرص الميرع

   .الذم ي مف تكازف ة ية األنظمة الةيبية

 ػػػ  الا ػػػؿ الراةػػػع مػػػف  ،كيت ػػػااد التيػػػديد  ػػػ  الع كةػػػة علمػػػا عػػػاف ال ػػػرر الةيبػػػ  ئسػػػيما   
ت الردايػػة لعػػؿ مػػادة مػػف ال ػػانكف تيػػرح ك تك ػػأ انػػكاع الع كةػػا 24الةػػاب الثػػان  نئػػدر ي ػػع 

هػذر  73الػل  ايػة المػادة  50كهػذا ةػديأ مػف المػادة  ،مف أحدث تلكثػا  ػ  أم كسػط ةيبيػا عػاف
االخيػػػػرة التػػػػ  تػػػػنص الػػػػل انػػػػن ف ةاػػػػض النظػػػػر اػػػػف المالح ػػػػات ال  ػػػػابية  ػػػػ  حالػػػػة الحػػػػاؽ 

 5ةػػػػالحةس مػػػػف سػػػػنة الػػػػل اال ػػػػرار ةػػػػام يػػػػخص أك ةالكسػػػػط الةحػػػػرم أك ةالمنيػػػػ ت يعاتػػػػب 

                                                           
1
 .مف ناس ال انكف الساةؽ 27المادة  – 
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ماليػيف دينػار الػل المخالاػة المن ػكص اليوػا  ػ   5الية مف مليػكف الػل ك ةارامة م ،سنكات
مػػف هػػذا ال ػػانكف التػػ  يسػػار انوػػا رمػػ  محركتػػات أك مػػزيا مػػف المحركتػػات  ػػ   54المػػادة 

تػنص  54حيػث اف المػادة  ،نالحػظ اف الع كةػة ك ػلت الػل خمػس سػنكات .1الميار االتليمية ف
اف  نة تحمػػؿ ة ػػابع خطيػػرة أك سػػامة أك يمعنوػػااػػف التػػداةير التػػ  يتعػػيف الػػل رةػػاف عػػؿ سػػاي

ك تمػر تػرب الميػار االتليميػة اف يخةػر اػف عػؿ حػدث مالحػ  ي ػع  ػ   ،تحدث تلكثا    الةحػر
 .مرعةتن ك مف طةيعتن اف يحدث تلكثا أك ا ساد الكسط الةحرم

ادة در  ػ  الةػاب الراةػػع يخػص   ػال عػامال لتحديػد الع كةػػات الالزمػة ةػديا مػف المػػئػةينمػا ن   
 ،حدد  يوا الع كةات المسلطة الل عؿ مف أحدث تلكثػا ةالناايػات 129الل  اية المادة  122

 .أك أحدث  خةا ادل الل  ئيا مازع ،أك استاؿ منيأة دكف ترخيص

ة ػػػركرة الحاػػػاظ الػػػل الةيبػػػة حيػػػث نئػػػد مػػػا ي ػػػارب ثلػػػث مػػػكادر  83/03ال ػػػانكف  اهػػػتـل ػػػد    
 لةيبة.ارداية لعؿ ااتداي يمعف أف يحدث    

 المتعمق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة :  03/10القانون  – 2

الةيبػػة ةعػػدا تنمكيػػا ةااتمػػادر ماوػػـك  1992ل ػػد ااطػػل مػػ تمر ريػػك ديئػػانيرك المنع ػػد اػػاـ    
حيػػث ا ػػةأ مةػػدأ التنميػػة  ،التنميػػة المسػػتدامة الػػذم ي ػػع الةيبػػة مػػف  ػػمف اكلكيػػات التنميػػة

سياسػػة الةيبيػػة العالميػػة ك لوػػذا ف لػػـ تةػػؽ الئزابػػر ةمعػػزؿ اػػف هػػذر الحرعػػة المسػػتدامة مكئوػػا لل
التيريعية    مئاؿ حمايػة الةيبػة ةحيػث سػارات هػ  االخػرل ةػالر ـ مػف  ػعاوا التعنكلػكئ  

ك ذلػػؾ مػػف خػػالؿ االاتمػػاد  ،الػػل سػػف تػػكانيف اديػػدة توػػدؼ ة ػػاة اساسػػية الػػل حمايػػة الةيبػػة
 .2الاتماد الل طرؽ ك كسابؿ تانكنية ئنابية فالل طرؽ تانكنية  ير ئنابية أك ةا

المتعلػػػؽ ةحمايػػػة الةيبػػػة  ػػػ  اطػػػار التنميػػػة المسػػػتدامة ليعمػػػؿ أكئػػػن  03/10ئػػػاي ال ػػػانكف      
ك يعطػػ  ح ػػانة أعةػػر للةيبػػة دكف اف يػػ ثر ذلػػؾ الػػل  ،83/03الػػن ص  ػػ  ال ػػانكف االطػػار 

                                                           
1
 .83/03مف ال انكف  73المادة  - 

 .80ازكز عردكف ك محمد لعركؽ، مرئع ساةؽ، ص  - 2
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ك ئاي    المػادة الثامنػة  ،الةيبة ك ايتمؿ هذا ال انكف الل عؿ ما يعاؿ حماية ،املية التنمية
 :   1منن أف هذا ال انكف يودؼ الل ما يل 

 .تحديد المةادئ االساسية كتكااد تسيير الةيبة -

ترتيػػػة تنميػػػة كطنيػػػة مسػػػتدامة ةتحسػػػيف يػػػركط المعييػػػة ك العمػػػؿ الػػػل  ػػػماف اطػػػار  -
 .معيي  سليـ

 ػماف الحاػاظ الػل الكتاية مف عؿ ايعاؿ التلكث ك اال رار الملح ػة ةالةيبػة ك ذلػؾ ة -
 معكناتوا.

 .ا الح االكاسط المت ررة -

ك عػػػػذلؾ اسػػػػتعماؿ  ،ترتيػػػػة االسػػػػتعماؿ االيعكلػػػػكئ  الع النػػػػ  لمػػػػكارد الطةيعػػػػة المتػػػػك رة -
 التعنكلكئيا االعثر ن اي.

تػػدايـ االاػػػالـ كالتحسػػيس كميػػػارعة الئموػػكر كمختلػػػؼ المتػػدخليف  ػػػ  تػػداةير حمايػػػة  -
 .الةيبة

لتحديػػد المةػػادئ االساسػػية التػػ  ذعػػرت  ػػ   03/10ف ال ػػانكف ل ػػد ئػػايت المػػادة الثالثػػة مػػ
 :  2حيث يتأسس هذا ال انكف الل المةادئ العامة اآلتية ،2المادة 

الػػذم ينةاػػ  ةم ت ػػار الػػل عػػؿ نيػػاط  تئنػػب  ،مةػػدأ المحا ظػػة الػػل التنػػكع الةيكلػػكئ  -
 .الحاؽ  رر معتةر ةالتنكع الةيكلكئ 

لػػػػذم ينةاػػػػ  ةم ت ػػػػار  تئنػػػػب الحػػػػاؽ ال ػػػػرر ا ،مةػػػػدأ اػػػػدـ تػػػػدهكر المػػػػكارد الطةيعيػػػػة -
كالتػػػػػ  تعتةػػػػػر  ػػػػػ  عػػػػػؿ  ،ةػػػػػالمكارد الطةيعيػػػػػة عالمػػػػػاي كالوػػػػػكاي كاالرض كةػػػػػاطف االرض

كيئػػب اال ت خػػذ ة ػػاة منعزلػػة  ػػ  تح يػػؽ  ،مػػف مسػػار التنميػػة يتئػػزأالحػػاالت ئػػزي ال 
 .تنمية مستدامة

                                                           
 .ػ09، مرئع ساةؽ ص 03/10مف ال انكف  2المادة  1
 

 .9، مرئع ساةؽ، ص 03/10مف ال انكف  3المادة  –  2
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خر يعػػكف اتػػؿ اسػػتةداؿ امػػؿ م ػػر ةالةيبػػة ةػػ  ةم ت ػػاريمعػػف كالػػذم  ،مةػػدأ االسػػتةداؿ -
كيختػػار هػػذا النيػػاط االخيػػر حتػػل كلػػك عانػػت تعلاتػػن مرتاعػػة مػػا دامػػت  ، ػػرر اليوػػا

 .مناسةة للةيبة مك كع الحماية

كالػػػذم يئػػػب ةم ت ػػػار دمػػػا الترتيةػػػات المتعل ػػػة ةحمايػػػة الةيبػػػة كالتنميػػػة  ،مةػػػدأ االدمػػػاج -
 .المستدامة اند ااداد المخططات كالةراما ال طااية كتطةي اتوا

كيعػػكف ذلػػؾ  ،كت ػػحيأ اال ػػرار الةيبيػػة ةاألكلكيػػة انػػد الم ػػدر نيػػاط الكتػػاب  مةػػدأ ال -
كيلػػـز عػؿ يػػخص يمعػػف  ،ةاسػتعماؿ احسػػف الت نيػات المتػػك رة كةتعلاػػة اتت ػادية م ةكلػػة

   .أف يلحؽ نياطن  ررا عةيرا ةالةيبة مراااة م الأ الاير تةؿ الت رؼ

ر الت نيػات نظػرا للمعػارؼ العلميػة يعكف ادـ تك  أالمةدأ الحيطة  الذم يئب ةم ت ار  -
للكتايػػة مػف خطػػر ك الت نيػة الحاليػػة سػةةا  ػػ  تػأخير اتخػػاذ التػداةير الاعليػػة ك المتناسػةة 

 .ك يعكف ذلؾ ةتعلاة اتت ادية م ةكلة ،اال رار الئسيمة الم رة ةالةيبة

الػػذم يتحمػػؿ ةم ت ػػار عػػؿ يػػخص يتسػػةب نيػػاطن أك يمعػػف اف  ،مةػػدأ الملػػكث الػػدا ع     
ك  ،ك الت لػيص منػن ،تسةب    الحاؽ ال رر ةالةيبة نا ات عؿ تداةير الكتاية مف التلػكثي

 .ااادة االماعف كةيبتوا الل حالتوا الطةيعية

الميػػارعة الػػذم يعػػكف ةم ت ػػار لعػػؿ يػػخص الحػػؽ  ػػ  أف يعػػكف الػػل مةػػدأ االاػػالـ ك  -
ات التػ  تػد ت ػر الـ ةحالة الةيبة كالميارعة  ػ  االئػرايات المسػة ة انػد اتخػاذ ال ػرار 

 .ةالةيبة

اذا  ،اف هػػػذر المةػػػادئ تعتسػػػ  مػػػف اليػػػمكلية مػػػا يئعلوػػػا ئػػػديرة ةحمايػػػة الةيبػػػة ك  ػػػكنوا    
اف مةػػدا االسػػتةداؿ مػػثال يعطػػ   ػػكرة  .كئػػدت االليػػات المناسػػةة لتطةي وػػا الػػل ارض الكاتػػع

ل دراسػػة حيػػث اف االاتمػػاد الػػ ،كا ػػحة الػػل اخػػذ الةيبػػة ةعػػيف االاتةػػار  ػػ  خيػػارات التنميػػة
حتػػل  ،أحسػػف الةػػدابؿ مالبمػػة للةيبػػة كاختيارهػػا لتنايػػذ الميػػركعالت يػػيـ الةيبػػ  يتةػػيف مػػف خاللوػػا 

كهػك دليػؿ الػل ادمػاج الةعػد الةيبػ   ػ  الميػاريع  .كاف عانت تزيد مف تعلاة لميركع اتت اديا
إال  ،كتايػةةػالر ـ مػف أخػذ عػؿ ئكانػب الحيطػة ال .كااتماد مةػدأ التنميػة المسػتدامة ،االتت ادية

كالتػ  مػف ائلوػا أعػد  ،أنن    حاالت عثيرة ال يمعػف تئنػب ا ػرار التلػكث مومػا عانػت درئتػن
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كالػػذم  ،ال ػانكف أف الملػكث يػد ع م اةػؿ التلػكث حتػل يمعػف ا ػالح ال ػرر النػاتا اػف تلكيثػن
أك  ،يمػػكؿ التػػداةير الكتابيػػة التػػ  ترمػػ  الػػل ارئػػاع الةيبػػة الػػل حالتوػػا اال ػػلية ةإزالػػة التلػػكث

 .إتامة انيطة معا حة للتلكث

اف مةدأ االاالـ ك الميارعة يعط  د عا عةيرا للةعد االئتماا     العمػؿ الةيبػ  مػف خػالؿ   
 ك ر ػػع الػػكا  الةيبػػ  مػػف خػػالؿ كسػػابؿ االاػػالـ ،الحػػؽ  ػػ  االاػػالـ حػػكؿ مػػا يئػػرم  ػػ  ةيبتػػن

ة عػؿ االنيػطة التػ  يمعػف الذم ااطار ال انكف اهمية ةالاة    حماية كمراتةػ ،العمؿ الئمعكم
عػػؿ مػػف ينتوػػؾ لم ا ػػاة حيػػث يمعػػف للئمعيػػات الةيبيػػة اف تتأسػػس عطػػرؼ  ،أف ت ػػر ةالةيبػػة

        .ح كؽ الةيبة

ل ػد ااتمػػد الميػػرع الئزابػػرم الػػل اػػدة اسػاليب  كتابيػػة لحمايػػة الةيبػػة حيػػث ف هنػػاؾ مئمكاػػة  
 ،بة ةػديا ةنظػاـ التػرخيص االلػزاـمف الكسابؿ ال انكنية المطة ة    الئزابر مف ائؿ حماية الةي

  .1الل نظاـ دراسة التأثيرف ،الحظر ك الت رير

 نظام الترخيص و االلزام :  -2-1

كي  ػػد ةػػن ف  ،لحمايػػة الةيبػػة اداريػػااف نظػػاـ التػػرخيص يعػػد مػػف اهػػـ الكسػػابؿ المعتمػػدة       
ةايػػػر هػػػذا  يئػػػكز ممارسػػػتن كال ،االذف ال ػػػادر مػػػف االدارة المخت ػػػة ةممارسػػػة نيػػػاط معػػػيف

اف  .2ك ت ػػػػـك االدارة ةػػػػالترخيص اذا تػػػػك رت اليػػػػركط الالزمػػػػة التػػػػ  يحػػػػددها ال ػػػػانكف ف ،االذف
نئاز المسعف حتػل الم سسػات الم ػناة التػ   طلب الترخيص يةدأ مف طلب رخ ة الةناي ال

رة الع الحئػاػػػػػػكم  ،ةأنواف الم انع كالكريات كالميا ؿ 03/10مف ال انكف  18ار توا المادة 
كة ػػػاة اامػػػة المنيػػػ ت التػػػ  يسػػػتالوا أك يملعوػػػا عػػػؿ يػػػخص طةيعػػػ  أك معنػػػكم  ،كالمنػػػائـ

كالنظا ػػػة كاالمػػػف  ،كالتػػػ  تػػػد تتسػػػةب  ػػػ  اخطػػػار الػػػل ال ػػػحة العمكميػػػة ،امػػػكم  أك خػػػاص
كتػػػد  ،كالمػػػكارد الطةيعيػػػة كالمكاتػػػع كالمعػػػالـ كالمنػػػاطؽ السػػػياحية ،كاالنيػػػطة الةيبيػػػة ،الاالحػػػةك 

أك تحميػػػؿ عػػػؿ المػػػكاد  ،عمػػػا ف ييػػػترط  ػػػ  امليػػػات يػػػحف .تتسػػػةب ةالمسػػػاس ةراحػػػة الئػػػكارف
                                                           

دكر الدكلػػػػة  ػػػػ  داػػػػـ تطةيػػػػؽ نظػػػػـ ادارة الةيبػػػػة لتحسػػػػيف اداي الم سسػػػػات امػػػػر  ػػػػخرم ك اةػػػػادم  اطمػػػػة الزهػػػػراي :  – 1
 .160ص  ،2012 ،كرتلة ،ئامعة تا دم مرةاح ،11 ادد ،مئلة الةاحث ،دراسة حالة الئزابر ،االتت ادية

عليػػػة الح ػػػكؽ ك العلػػػـك  ،09اػػػدد ،مئلػػػة د ػػػاتر السياسػػػة ك ال انكف ،بػػػةال ػػػةط االدارم ك حمايػػػة الةي: من ػػػكر محػػػام   2
 .64ص  ،2009 ،ئامعة كرتلة ،السياسية
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 .الناايػػات المكئوػػػة للامػػػر  ػػػ  الةػػدي الح ػػػكؿ الػػػل تػػػرخيص يسػػلمن الػػػكزير المعلػػػؼ ةالةيبػػػةك 
 .  1تعادؿ تراخيص اليحف أك التحميؿ ةماوـك هذر المادة تراخيص الامرف

يػػة المخت ػػة حسػػب درئػػة خطػػكرة الم سسػػة التػػ  يػػػتـ تخ ػػع التػػراخيص للسػػلطة االدار      
ك ك ػػؽ دراسػػة ت يػػيـ االثػػر المر ػػؽ ةالميػػركع التػػ  تحػػدد درئػػة خطكرتوػػا الػػل الةيبػػة  ،انيػػا ها

 .ثـ الكال  ك كال لربيس الةلدية ،ةديا مف الكزير المعلؼ ةالةيبة

كئػػكب ال يػػاـ عمػػاي  أمػػا نظػػاـ االلػػزاـ  وػػك الػػذم ةم ت ػػار ف يلػػـز ةمنػػع الاعػػؿ أك التأعيػػد الػػل  
ك طػػػػػرح الميػػػػػار أ ،الزمػػػػػت كمنعػػػػػت عػػػػػؿ  ػػػػػب 03/10مػػػػػف ال ػػػػػانكف   51ئػػػػػاي  ػػػػػ  المػػػػػادة 

أك رمػػ  للناايػػات أم عانػػت طةيعتوػػا  ػػ  الميػػار المخ  ػػة ماػػادة تزكيػػد الميػػار  ،المسػػتعملة
كهعػػذا  ػػاف  .2الئك يػػة أك  ػػ  اآلةػػار أك الحاػػر كسػػراديب ئػػذب الميػػار التػػ   يػػر تخ  ػػواف

ك ػيانتوا معػف عػؿ مػا مػف  ،ـ ةكئكب ال ياـ ةأ عػاؿ معينػة ةايػة الحاػاظ الػل الةيبػةال انكف الز 
التػػ   ر ػػوا ال ػػانكف عمػػا  زامػػات تلإلكهػػذر ال ،يػػأنن أف يػػ دم الػػل المزيػػد مػػف التػػدهكر الةيبػػ 

المحدد لل كااد العامة الستاالؿ اليكاطل نئدر ينص الػل مئمكاػة  03/10ه     ال انكف 
لػػػل  ػػػاحب امتيػػػاز اليػػػاطل منوػػػا ف  حمايػػػة الحالػػػة الطةيعيػػػة كااػػػادة مػػػف االلتزامػػػات ت ػػػع ا

إف .3عما ي ع الين مةدأ ال ياـ ةنزع الناايػات ،االماعف الل حالتوا ةعد انتواي مكسـ اال طياؼ
 ،مسلؾ االلزاـ الذم الذم سلعن الميرع يودؼ الػل الحاػاظ الػل الةيبػة كحمايتوػا تػدر االمعػاف

ن ا كةػػات زئريػػة  ػػ  حػػؽ مػػف يخػػؿ ةوػػذا االلػػزاـ ممػػا يترتػػب انػػن  وػػك الػػزاـ ي اةػػؿ االخػػالؿ ةػػ
 .المزيد مف ال كاةط الت  ت كف الةيبة

 نظام الحظر :  – 1-2

يتمثؿ    منع االنساف لل ياـ ةا عاؿ معينػة لمػا لوػا مػف اثػار  ػارة ةالةيبػة منعػا ةاتػا ال 
رتةط ك تػػد يعػػكف الحظػػر نسػػة  مػػ ،ك تػػرخيص ةيػػأنن ك هػػك حظػػر مطلػػؽ ،اسػػتثناي  يػػن

أمػػػػا الحظػػػػر  ،عمػػػػا يحػػػػدث مػػػثال  ػػػػ  تػػػػراخيص ال ػػػػيد ،ةتػػػرخيص ك ػػػػؽ يػػػػركط معينػػػػة
                                                           

1
   .11ص  ،مرئع ساةؽ ،03/10مف ال انكف  3المادة  – 

2
 .16ص  ،مف ناس ال انكف 55المادة  – 

3
 ،اؿ ك االستاالؿ السياحييف لليكاطلالمحدد لل كااد العامة لالستعم 2002 يارم  17الم رخ     03/02ال انكف   – 

 .19/02/2003الم رخ     ،11ادد  ،الئريدة الرسمية
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التػ  مػف خاللوػا يمنػع   *03/10مػف ال ػانكف  66المطلؽ  وػك مػا ن ػت اليػن المػادة 
     عؿ ايوار :

 الل الع ارات الم ناة  مف االثار التاريخية  -

 .الل االثار الطةيعية ك المكاتع الم ناة  -

 .   الساحات المحمية -

   .الل االيئار -

أك تػػاريخ  حسػػب العيايػػات  ،عمػػا يمعػػف منػػع عػػؿ ايػػوار الػػل ا ػػارات ذات طػػاةع ئمػػال 
   .المحددة اف طريؽ التنظيـ

اف نظػػاـ الحظػػر الػػذم لئػػأ اليػػن الميػػرع الئزابػػرم ئػػاي لتاػػادم عػػؿ خطػػر مػػف يػػانن أف   
 .ي ر ةأم مف معكنات الةيبة

 نظام دراسة التأثير :  – 3- 2

المةادئ العامة لحمايػة الةيبػة مةػدأ الحيطػة الػذم يػنص الػل  ػركرة االخػذ  اف مف اهـ   
ةئميػػع التػػداةير المناسػػةة للكتايػػة مػػف خطػػر اال ػػرار الئسػػيمة الم ػػرة ةالةيبػػة تةػػؿ ال يػػاـ 

ك تد ار ػن الميػرع الئزابػرم ةأنػن إئػراي ف تخ ػع لػن مسػة ا ك حسػب الحالػة  .ةأم ميركع
ميػاريع التنميػة ك الوياعػؿ ك المنيػ ت الثاةتػة  ،الػل الةيبػةلدراسة التأثير أك مػكئز التػأثير 

 ك عؿ االاماؿ ك ةراما الةنػػػػػػػػػػػػاي ك التويبة الت   ،ك االاماؿ الانية االخرل ك الم انع 

ال سػػيما الػػل االنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاع  ،تػ ثر ة ػػاة مةايػػر أك  يػػر مةايػػرة  ػػكرا أك الح ػا الػػل الةيبػػة
كعػػػػذلؾ الػػػػل اطػػػػار  ،كالتكازنػػػػات االيعكلكئيػػػػة ،الكسػػػػاط كالا ػػػػايات الطةيعيػػػػةكالمػػػػكارد كا

 كهذا يتطلب ال ياـ ةما يل  :  .1كنكاية المعييةف

 .ارض النياط المزمع ال ياـ ةن -

                                                           
 .17ص  03/10مف ال انكف  66للمزيد أنظر : المادة *

1
 .11، مرئع ساةؽ، ص 03/10مف ال نكف  15المادة  – 
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 .ك ؼ للحالة اال لية للمكتع ك ةيبتن اللذيف تد يتأثرا ةالنياط المزمع ال ياـ ةن -

 ػحة االنسػاف ةاعػؿ النيػاط المزمػع ال يػاـ ك ؼ للتاثير المحتمؿ الل الةيبة ك الػل  -
 .ةن ك الحلكؿ الةديلة الم ترحة

ك عػػذا تأثيراتػػن الػػل  ،اػػرض اػػف اثػػار النيػػاط المزمػػع ال يػػاـ ةػػن الػػل التػػراث الث ػػا   -
   .الظركؼ االئتمااية ك االتت ادية

ك إذا أمعػػف تعػػكيض االثػػار  ،اػػرض اػػف تػػداةير التخايػػؼ التػػ  تسػػمأ ةالحػػد أك ةإزالػػة -
 .ةالةيبة ك ال حةالم رة 

زيادة الل هػذا حاػز الميػرع الئزابػرم الػل حمايػة الةيبػة  ػ  اطػار التنميػة المسػتدامة  ػ  
أحعػػػاـ خا ػػػة حيػػػث ف تسػػػتايد مػػػف حػػػكا ز ماليػػػة ك ئمرعيػػػة تحػػػدد ةمكئػػػب تػػػانكف الماليػػػة 
الم سسػػػػػات ال ػػػػػنااية التػػػػػ  تسػػػػػتكرد التئويػػػػػزات التػػػػػ  تمسػػػػػأ  ػػػػػ  سػػػػػياؽ  ػػػػػنااتوا اك 

أك الت لػػيص مػػف التلػػػكث  ػػ  عػػػؿ  ،أك تخايػػػؼ ظػػاهرة االحتةػػاس الحػػػرارممنتكئاتوػػا ةازالػػة 
الػػل ئانػػب تخ ػػيص ئػػابزة كطنيػػة  ػػ  مئػػاؿ حمايػػة الةيبػػة ألحسػػف األامػػاؿ  .1ايػػعالن ف

ك مف ائؿ النوكض ةالكا  الةيب  تػـ ادراج  .ك حمايتوا الت  توتـ ةالمحا ظة الل الةيبة 
حػدد ال ػانكف ئميػع الع كةػات لعػؿ مػف يخػالؼ  عمػا.مادة الترةية الةيبػة  ػمف ةػراما التعلػيـ

ال كااد اتؿ يتمس ةسالمة الةيبة ك أمنوا ك ػؽ التيػريع المعمػكؿ ةػن ةمػا يعاػؿ  ػكف الةيبػة 
 .كالمحا ظة اليوا

   :النفايات و ازالة القانون المتعمق بتسيير و مراقبة  – 3

يػة الػل الناايػات الطةيػة الػل تنكاوػا مػف المنزل ،تيعؿ الناايات خطرا ح ي ػا الػل الةيبػة   
كتػد اهػتـ الميػرع الئزابػرم ةمك ػكع الناايػات حيػث خ ػوا  .كال نااية كالاالحيػة ك يرهػا

كحمايتوػا مػف  ،ينظـ تسييرها كمراتةتوا كازالتوػا مػف ائػؿ الحاػاظ الػل ةيبػة نظياػػػػػػة *ة انكف

                                                           
 .18مف ناس الرئع، ص  78المادة   - 1
*
، المتعلؽ ةتسيير الناايات ك 2001ديسمةر  12ق  المكا ؽ لػ  1422رم اف ااـ  27الم رخ     01/19ال انكف  

 .77مراتةتوا ك ازالتوا، الئريدة الرسمية، ادد 
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الت لػػيص مػػف كيوػػدؼ هػػذا ال ػػانكف الػػل الكتايػػة ك  ،عػػؿ ايػػعاؿ التلػػكث الػػذم تحدثػػن الناايػػات
كنظػػػػرا ألف العمليػػػػة االنتائيػػػػة  .انتػػػػاج كا ػػػػرار الناايػػػػات مػػػػف الم ػػػػادر التػػػػ  تنػػػػتا انوػػػػا

 ػػػإف تنظػػػيـ  ػػػرز الناايػػػات كئمعوػػػا كن لوػػػا  ،االسػػػتوالعية ي ػػػدر انوػػػا ناايػػػات ةال ػػػركرةك 
 .همية ال  كلمعالئتوا يعد مف األك 

أك  ،ااػادة اسػتعمالواك  ناايػات تئعػا مػف تثمػيف الف المعالئة الةيبيػة الع النيػة للناايػات إ   
اك ةيػػعؿ ، ةحيػػث يمعننػػا االسػػتاادة منوػػا  ػػ  يػػعؿ مػػكاد ئديػػدة تاةلػػة لالسػػتعماؿ رسػػعلتوا 

ماوػػـك الناايػػات ةدتػػة  ػػ  المػػادة الثالثػػة منػػن حيػػث  01/19ك تػػد حػػدد ال ػػانكف .طاتػػة مايػػدة
 :  1ي  د    ماوـك هذا ال انكف ةالم طلحات اآلتية

كة ػاة أاػـ  ،أك االسػتعماؿ التحكيػؿ اكالناتئة اف امليات االنتػاج  عؿ الة اياالنفايات : 
عؿ مادة أك منتػكج أك من ػكؿ ي ػـك المالػؾ أك الحػابز ةػالتخلص منػن أك ت ػد الػتخلص منػن 

 .ك ازالتنأأك يلـز ةالتخلص منن 

ة ػػػػػػػػػػػػػات المنزليػػػػػػػػايات الناتئػػػة اػػػف النياطػػػػػػػػػػػعػػػؿ النا النفاياااات المنزلياااة و ماااا  اااابهها :
التػػ  ك رها ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالناايػػات المماثلػػة النائمػػة اػػف النيػػاطات ال ػػنااية كالتئاريػػة كالحر يػػة ك ي

 .ةاعؿ طةيعتوا ك معكناتوا تيةن الناايات المنزلية

عػػؿ الناايػػات الناتئػػة اػػف النيػػاطات المنزليػػة ك التػػ  ةاعػػؿ  ػػخامة  النفايااات المااخمة :
 .لناايات المنزلية ك ما ياةوواحئموا ال يمعف ئمعوا مع ا

عػػؿ الناايػػات الناتئػػة اػػف النيػػاطات ال ػػنااية كالزراايػػة كالاالحيػػة  النفايااات الخاصااة :
كالت  ةاعؿ طةيعتوا ك معكنات المػكاد التػ  تحتكيوػا ال  ،كالخدمات كعؿ النياطات االخرل

ك  ،ا يػػػاةووايمعػػف ئمعوػػا ك ن لوػػا ك معالئتوػػػا ةػػناس اليػػركط مػػع الناايػػػات المنزليػػة ك مػػ
 .الناايات الوامدة

ك خا ػية المػػكاد  ،عػػؿ الناايػات الخا ػػة التػ  ةاعػؿ معكناتوػػا النفاياات الخاصااة الخطار  :
 .السامة الت  تحتكيوا يحتمؿ أف ت ر ةال حة العمكمية أك ةالةيبة

                                                           
 .10ة الثالثة مف ناس ال انكف، ص الماد –1
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عػػؿ الناايػػات الناتئػػة اػػف نيػػاطات الاحػػص ك المتاةعػػة ك  نفايااات الن اااطات الفالحيااة :
 .تاب  أك العالج    مئاؿ الطب الةيرم ك الةيطرمالعالج الك 

عػػؿ الناايػػات الناتئػػة ال سػػيما اػػف اسػػتاالؿ المحػػائر كالمنػػائـ كاػػف  النفايااات الهامااد  :
أك التػػرميـ كالػػػ  ال يطػػػرأ اليوػػا أل تاييػػػر  يزيػػػاب  أك عيميػػػاب  أك  ،ايػػااؿ الوػػػدـ ك الةنػػػاي

أك ةعنا ػػر أخػػرل تسػػةب  ،كاد خطػػرةكالتػػ  لػػـ تلػػكث ةمػػ ،ةيكلػػكئ  انػػد ال ابوػػا  ػػ  الماػػارغ
 .ا رارا يحتمؿ أف ت ر ةال حة العمكمية أك ةالةيبة

 .عؿ يخص طةيع  أك معنكم يتسةب نياطن    انتاج ناايات منتج النفايات :

 .عؿ يخص طةيع  أك معنكم ةحكزتن ناايات حائز النفايات :

ا ك ن لوػػػا ك تخزينوػػػا ك عػػػؿ العمليػػػات المتعل ػػػة ةئمػػػع الناايػػػات ك  رزهػػػ تسااايير النفاياااات :
 .تثمينوا ك ازالتوا ةما    ذلؾ مراتةة هذر العمليات

ـّ الناايات ك / أك تئميعوا ةارض ن لوا الل معاف المعالئة جمع النفايات :  .ل

عػػػؿ العمليػػػات المتعل ػػػة ةا ػػػؿ الناايػػػات حسػػػب طةيعػػػة عػػػؿ منوػػػا ت ػػػد  فااارز النفاياااات :
 .معالئتوا

عػؿ االئػرايات العمليػة التػ  تسػمأ ةتثمػيف الناايػات  نفاياات :المعالجة البيئية العقالنية لم
ك تخزينوػػػا ك ازالتوػػػا ةطري ػػػة ت ػػػمف حمايػػػة ال ػػػحة العمكميػػػة ك / أك الةيبػػػة مػػػف االثػػػار 

 .ال ارة الت  تد تسةةوا هذر الناايات

عػػػػؿ العمليػػػػات الراميػػػػة الػػػػل ااػػػػادة اسػػػػتعماؿ الناايػػػػات أك رسػػػػعلتوا أك  تثمااااين النفايااااات :
 .تسميدها

عػػؿ العمليػػات المتعل ػػة ةالمعالئػػة الحراريػػة أك الايزيكعيميابيػػة الةيكلكئيػػة  ازالااة النفايااات :
التاريغ كالطمر كالامر كالتخزيف كعؿ العمليات األخػرل التػ  ال تسػار اػف امعانيػة تثمػيف ك 

 .استعماؿ اخر لوا أمهذر الناايات أكاف 
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 .لماب عؿ امليات رم  الناايات    الكسط ا غمر النفايات :

 .عؿ امليات تخزيف الناايات    ةاطف االرض طمر النفايات :

 .عؿ منيأة لتثميف الناايات كتخزينوا كن لوا كمعالئتوا من أ  معالجة النفايات :

 .كت ديرهارادها يعؿ املية ن ؿ للناايات كاةكرها كاست حركة النفايات :

انكنية ارؼ  يوا الميػرع الئزابػرم  د ايتمؿ هذا ال انكف الل اثنيف كسةعيف مادة تل      
ك ػػ  أم حالػػة عانػػت كاردؼ ةعػػدها الع كةػػات المترتةػػة اػػف عػػؿ  ،عػػؿ مػػا  يتعلػػؽ ةالناايػػات

كحمايػة العابنػات الحيػة مػف االخطػار  ،امال منػن للحاػاظ الػل الةيبػة ،مخالاة لوذا ال انكف
 .الت  تنئـ اف اهماؿ الناايات كما يمعف اف تترعن مف تلكث    الطةيعة

 القانون المتعمق بالوقاية و تسيير المخاطر الكبرى في اطار التنمية المستدامة :  – 4

يوػػدؼ هػػذا ال ػػانكف الػػل رسػػـ ال كااػػد العامػػة للكتايػػة كتسػػيير المخػػاطر العةػػرل  ػػ  اطػػار 
ل ػػػد ااػػػداد هػػػذا ال ػػػانكف الػػػل خمسػػػة مةػػػادئ  .انئػػػاز السياسػػػة الكطنيػػػة للتنميػػػة المسػػػتدامة

مةػػػدأ العمػػػؿ الكتػػػاب  كالت ػػػحيح  حسػػػب  ،مةػػػدأ الػػػتالـز ،طػػػة كالحػػػذراساسػػػية ف مةػػػدأ الحي
كتػػػػد سػػػػف حػػػػؽ  ،مةػػػػدأ إدمػػػػاج الت نيػػػػات الئديػػػػدة ،مةػػػػدأ الميػػػػارعة ،االكلكيػػػػة انػػػػد الم ػػػػدر
تعلػػػػيـ المخػػػػاطر العةػػػػرل  ػػػػ  ئميػػػػع مراحػػػػؿ تعػػػػكيف المسػػػػتخدميف  ،المػػػػكاطف  ػػػػ  االاػػػػالـ

 .1المتخ  يف لويبات التدخؿ    هذا الميدافف

المتعلؽ ةالكتاية مف االخطار العةػرل كتسػيير العػكارث  04/20ةيف ال انكف رتـ  كتد      
   اطار التنمية المستدامة ةدتػة االحػداث التػ  يمعػف اف ت ػنؼ  ػمف االخطػار العةػرل 

خطارا عةرل تتعاػؿ ةوػا ترتيةػات الكتايػة مػف ا ؿحيث تيع ،كالعكارث    المادة العايرة منن
 ،ةػػػػاالخطػػار المناخي ،الاي ػػانات ،لػػزالزؿ كاالخطػػار الئيكلكئيػػةاف االخطػػار العةػػرل اآلتيػػة 

 ة كالنككيػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػار االيعاايػػػػػػػػػػػاالخط ،اتكيةػػػػػػػػػار ال ػػػػػػنااية كالطػػػػػػػػاالخط ،بؽ الااةػػػػػػاتػػػػػػػػحرا
كاف كالنةػػػػات ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الحيػػػػػػاالخطػػػػار المت ػػػػلة ة ح ،االخطػػػػار المت ػػػػلة ة ػػػػحة االنسػػػػافك 

                                                           
1
 .312، مرئع ساةؽ، ص 2005كزارة تويبة االتليـ ك الةيبة : ت رير كطن  حكؿ حالة ك مست ةؿ الةيبة    الئزابر  – 
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العػكارث المترتةػة اػف التئمعػات  ،أك االر ػ  أك الةحػرم أك المػاب ايعاؿ التلكث الئػكم 
     .1الةيرية العةيرة ف

كايػػتمؿ هػػػذا ال ػػانكف الػػػل خمسػػة كسػػػةعكف مػػادة ار ػػػت االخطػػار العةػػػرل كالعػػػكارث      
كةينػػت االئػػرايات التػػ  يئػػب اف تخ ػػع لوػػا عػػؿ منيػػاة  ػػنااية لدراسػػة الخطػػكرة  ،ةدتػػة

 مػػع التأعيػػد الػػل ك ػػع المخططػػات كالةػػدابؿ لئميػػع االخطػػار ،تةػػؿ اليػػركع  ػػ  اسػػتااللوا
عمػػا يئػػب تحديػػد  ،كالعػػكارث المتكتعػػة ك ػػؽ دراسػػة االثػػر الم امػػة الػػل المنيػػاة ال ػػنااية

كتحديػػػػػد  مئمكاػػػػػة السػػػػػيناريكهات المتكتعػػػػػة لعػػػػػكارث كةابيػػػػػة خطيػػػػػرة أك زالزؿ أك  ػػػػػػػػػػػػػػيرها
ب كطػرؽ النئػدة كالتن ػؿ كاي كالمػاي اليػر يػاالستراتيئيات كالةدابؿ المتاحة  ػ  مػا يخػص اال

عمػا ااطػل هػذا ال ػانكف اهميػة خا ػة للئانػب االاالمػ  المتعلػؽ  .ك يرها مف االئػرايات
ك ػػػركرة تعػػػكيف المتخ  ػػػيف  ػػػ   ،كاالخطػػػار المحتملػػػة كعيايػػػة التعامػػػؿ معوػػػا ،ةػػػاأل راد

كت ليػػؿ  ،مةالتعامػػؿ مػػع العػػكارث كاالخطػػار العةػػرل مػػف ائػػؿ تاػػادم كتػػكع الخسػػابر الئسػػي
   .حئموا موما عانت درئة خطكرتوا

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
. 2004ديسػمةر اػاـ  25ق المكا ػؽ لػػ  1425ذم الع دة ااـ  13الم رخ     04/20مادة العايرة مف ال انكف رتـ ال  - 1

 . 16، ص 84المتعلؽ ةالكتاية عـ االخطار العةرل ك تسيير العكارث    اطار التنمية المستدامة، الئريدة الرسمية، ادد 
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 : خالصة -

تطػػػكرا متناميػػػا اةػػػر  تػػػرات زمنيػػػة يػػػودت المنظكمػػػة التيػػػريعية الةيبيػػػة  ػػػ  الئزابػػػر       
 ،ةالتطكر السياس  داخؿ المئتمػع الئزابػر كاالهتمامػات الةيبيػة العالميػةارتةطت  ،متالح ة

ملتوػػػا التزامػػػات أكئػػػن الةيبػػػة أـ تنظيميػػػة لػػػةعض   ػػػد عانػػػت  ػػػ  الةدايػػػة اةػػػارة اػػػف مراسػػػي
يوػػدؼ الػػل الػػذم عػػاف   03-83 ػػدر ال ػػانكف االطػػار  1983ةدايػػة مػػف سػػنة  ،خارئيػػة

  10-03كةعػد ايػركف سػنة مػف  ػدكرر تػـ اسػتةدالن ةال ػانكف  .حماية الةيبة حمايػة يػاملة
كانيف اخػرم اتت ػتوا الذم تةعتػن اػدة تػ ،المتعلؽ ةحماية الةيبة    اطار التنمية المستدامة

 . ركرة المرحلة علوا عانت ت ب    خانة حماية الةيبة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثامن
 السياسة البيئية في الجزائر



 .في الجزائر السياسة البيئية: امنثال الفصل
 : تمهيد 

 السياسة البيئية الحضرية.  – 1
 السياسة البيئية الصناعية.    – 2

 دراسة االثار عمى البيئة.– 1 -2
 عقود النجاعة.– 2 – 2
 ميثاؽ المؤسسة.  – 3 – 3
 مندبوا البيئة في المؤسسة ذات المخاطر. – 4 – 2

 ر الكبرى.الرقابة مف المخاط – 3
 . المسح الوطني لمنفايات الخطرة -1 – 3   
 المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة. -2 – 3   
 معالجة الزيوت المستعممة والمنتجات الصيدالنية منتيية الصالحية.– 3 – 3   

 نفايات المواد ذات الخطورة العالية  4 -3    
 ت واالسمنت.مكافحة التموث الناتج عف االموني– 5 – 3   
 لتموث الصناعي. إلزالةاالنجازات الكبرى  – 6 – 3   
 تنمية الطاقات المتجددة . – 4
 برنامج حماية طبقة االوزوف. – 5
 االىتماـ بظاىرة التغيرات المناخية. – 6
 السياسة الوطنية في اطار حماية الساحؿ والبحر. – 7
 سياسة المحافظة عمى التنوع البيولوجي. – 8
 سياسة السيوب والموارد الباطنية والغابية.  - 9

 السياسة البيئية في اطار التوعية والتربية البيئية. – 10
 خالصة .
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 : تمهيد -

البيئية التي خمفيا االستعمار في الجزائر كانت عمى قدر كبير مف السوء في اف الوضعية    
غالؿ مباشرة خيار التنمية ولعؿ اعتماد الدولة الجزائرية الحديثة بعد االست ،مجاالت عديدة

" وتجد الجزائر نفسيا في مرحمة بيئية واعتماد التصنيع كركيزة زاد مف حدة المشاكؿ البيئية 
انتقالية متزامنة مع مرحمتيا االنتقالية االقتصادية . فالرىانات و التحديات التي تواجو الجزائر  

بيف بوضوح أف التدىور وكذلؾ طبيعة المشاكؿ البيئية المعترضة و مدى اتساعيا ت
االيكولوجي في البالد ال سيما في ما يخص الرأسماؿ الطبيعي ) الذي ىو جزء غير قابؿ 
لمتجدد ( قد بمغ مستوى مف الخطورة التي مف شأنيا أف تعرض لمخطر جزء كبير مف 

ذا وليذا قررت الجزائر أف تستثمر في التنمية المستدامة  وى ،المكاسب اقتصادية واالجتماعية
يشكؿ المبدأ االساسي إلستراتيجية البيئة والمخطط الوطني لألعماؿ مف أجؿ البيئة والتنمية 

. وبيذا النيج اعتمدت الجزائر سياسة بيئية ىادفة مف أجؿ معالجة التدىور 1المستدامة "
 البيئي و المحافظة عمى البيئة السميمة في جميع المياديف.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 8ص  ،2001الجزائػػػر،  ،وزارة تييئة االقميـ و البيئة: المخطط الوطني لألعماؿ مف أجؿ البيئة والتنمية المستدامة - 1
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 ية: السياسة البيئية الحضر  – 1

يشكؿ تحسيف الصحة العمومية، ونوعية حياة المواطنيف ىدفا مركزيا لممخطط الوطني    
. لقد قررت الحكومة العمؿ بإعادة تييئة الترتيبات التشريعية بتدعيـ لمبيئة والتنمية المستدامة 

يضا بتطوير الجباية أتدريجي لمطاقات المؤسساتية، وذلؾ بوضع برامج تكويف مالئمة، و 
تـ  .ولبموغ أىداؼ نوعية في التسيير المالئـ والدائـ ،رولية باعتماد برامج استثمارية ىامةالبت

 : 1اعداد استراتيجية عممية سمحت بػ

اعطاء نظرة حوؿ مختمؼ مظاىر انجاز تدريجي ومنظـ لمبرنامج الوطني لمتسيير  - 
 ،لدوائر الوزارية المعنيةالمتكامؿ لمنفايات البمدية بمناسبة الحوار الوطني حوؿ جمع مختمؼ ا

 الجماعات المحمية والقطاع الخاص والبنوؾ والحركة الجمعوية.

تعريؼ شركاء الجزائر بالعناصر االساسية لإلستراتيجية الجديدة وبرنامج العمؿ بمناسبة  - 
 .2003ماي  6و 5في الصندوؽ التي عقدت بالجزائر يومي الندوة الدولية لممساىميف 

لمسار تعاوف مف شأنو بموغ االىداؼ النوعية المنوطة باإلستراتيجية . واطالؽ بمعيتيـ 
وتتكوف ىذه االستراتيجية مف العممية إلنجاز برنامج التسيير المتكامؿ لمنفايات المنزلية مف 

  عدة مكونات :  

لتحديد وتوضيح صالحيات مسؤوليات  الجانب القانوني: ترتيبات قانونية وتنظيمية  -1
 ية الشركاء في تسيير النفايات المنزلية.االدارة وبق

وادخاؿ  اشكاؿ  ،الجانب المؤسساتي: تنظيـ تسيير النفايات في ما يخص البمديات -2
 جديدة لمتسير المنتدب لمخدمات.

الجوانب المالية : عقمنة تكاليؼ الخدمة، تعزيز حسابات التسيير مف اجؿ المتابعة  -3
 وارد مالية مالئمة وكافية وتحصيؿ التكاليؼ.والتحكـ االلي في الخدمة، تجنيد م

اجراءات تحفيزية : اعداد ووضع ترتيبات تشجيعية لتحفيز االنشطة المتعمقة بتسيير  -4
 النفايات ) الجمع، النقؿ، الفرز، الرسكمة، التثميف، التخمص(.

                                                           
مرجػػع سػػابؽ  ص  ،2007يئػػة : التقريػػر الػػوطني حػػوؿ حالػػة و مستقبػػػػػػػػػػػػؿ البيئػػة فػػي الجزائػػر وزارة تييئػػة االقمػػيـ و الب – 1

385. 
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سيير وبقية الفاعميف في الت جانب التربية البيئية : التكويف المعمـ لمتخذي القرار -5
 المتكامؿ لمنفايات، اعالـ وتوعية السكاف لمحصوؿ عمى مشاركتيـ.

وقد سمحت االصالحات المدخمة عمى االصعدة التشريعية والتنظيمية، المؤسساتية      
 بترقية التسيير المتكامؿ لمنفايات البمدية.

 ياتالنفاالمتعمؽ بتسيير  2001ديسمبر  12المؤرخ في  01/19لقد مكف القانوف      
القانوني الموجود، ويشكؿ ىذا القانوف اداة تأطير  مف سد العجز *مراقبتيا والتخمص منياو 

مسؤولية البمدية   تأكيدمالئـ لمتقدـ في انجاز برنامج متكامؿ لتسيير النفايات البمدية، و 
ووضع مخطط صاـر لمتسيير في جميع البمديات، والزامية اقامة تجييزات لممعالجة طبؽ 

ر العالمية، فتح مندوبيات خدمة القطاع الخاص، ادخاؿ مبدأ التموث الدافع، تحصيؿ المعايي
التكاليؼ وادخاؿ اليات تحفيزية، تدعيـ القوة العمومية، وىي ترتيبات تسمح في حينيا 

في ىذا المجاؿ سعت وزارة البيئة الى محاربة التموث ومحاولة ازالتو  بتحسيف نوعية الخدمة.
مراكز لمردـ التقني مما ادى الى ازالة التموث في العديد مف  حيث تـ انشاء عدة

 المناطقواعادة تأىيؿ االماكف التي كانت مخصصة لممفرغات العشوائية.

المتعمؽ بإزالة نفايات التغميؼ انشاء  2002نوفمبر  11بتاريخ  372-02يعتبر المرسـو    
ساسي في نسؽ أمحور  "2 مايكوجا نظاـ عمومي لالستعادة والرسكمة والتثميف يدعى "

وقد اعتمدت السياسة البيئية  السياسة الوطنية في ميداف الرسكمة وتثميف نفايات التغميؼ.
 الحضرية في الجزائر عمى محاور اساسية تمثمت في : 

البرنامج الوطني لتسيير المتكامؿ لمنفايات البمدية ومسعى ييدؼ الوصوؿ الى مدف   -1
 مستدامة مف خالؿ: 

  .ططات رئيسة لتسيير النفايات الصمبة البمديةمخ داعدا -

                                                           

، المتعمػؽ بتسػيير النفايػات و 2001ديسػمبر  12الموافػؽ لػت   1422رمضػاف  27المؤرخ فػي  19-01* انظر : القانوف 
 مراقبتيا و ازالتيا .

، مرجع سابؽ، ص 2005الوطني حوؿ حالة و مستقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ البيئة في الجزائر  وزارة تييئة االقميـ و البيئة : التقرير – 2
355  . 
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 انجاز مراكز لمدفف التقني وفؽ القواعد المعموؿ بيا. -

 عادة تاىيؿ مواقع المفرغات العمومية الحالية.إ -

 تدعيـ وسائؿ جمع ونقؿ النفايات. -

 ترقية انشطة الفرز، الرسكمة وتثميف النفايات. -

وعمى صحة  ،سيما عمى البيئة عمومانفايات العالج : تمثؿ نفايات العالج خطرا ج  -2
قامت بو وزارة   2003االنساف خصوصا، وىذا االطار تـ اعداد مسح وطني سنة 

، بتقدير انتاج النفايات الناجمة عف أنشطة العالج، حيث يقدر تييئة االقميـ والبيئة
طف تمثؿ  500طف نفايات معدية و 8500طف في السنة منيا  9000ىذا االنتاج بػ 

جيازا خارج  70جياز حرؽ منيا  235ا كيمياوية سامة، بالمقابؿ تـ احصاء اخطار 
 الخدمة.

 الزامية التطيير والتصفية لحماية الموارد المائية وصحة السكاف . -3

انشاء شبكات لمراقبة نوعية اليواء في الوسط الحضري سميت ) سماء صافية (   -4
العاصمة وعنابة منذ سنة  دخؿ منيا اثنيف جيز الخدمة في كؿ مف مدينتي الجزائر

2002. 

وتشجيع استعماؿ غاز البروباف المميع، والغاز  ،تعميـ المراقبة التقنية لمسيارات -5
 الطبيعي المضغوط باعتباره اقؿ تمويثا لمبيئة.

تحسيف محيط الحياة مف المساحات الخضراء، وتغيير مسار التدىور، والمالحظ ىو  -6
مة خاصة عمى مستوى الجنوب الذي يمثؿ نقص المساحات الخضراء والحدائؽ العا

مف مساحة الوطف، ولمواجية ىذه الوضعية المأسوية قامت وزارة التييئة  80%
الخضراء المتدىورة المساحات  تأىيؿالعمرانية و البيئة بأعماؿ ممموسة مف اجؿ 

توسيع مساحتيا وقد شرعت في انجاز ثالثة حدائؽ نباتية في اطار برنامج صندوؽ 
 . 1ياليزي والجمفة واالغواط "الجنوب 

                                                           
 . 376نفس المرجع السابؽ، ص  – 1
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 السياسة البيئية الصناعية :  –2

لقد سمحت سياسة التشاور التي يعرفيا القطاع الصناعي بتحقيؽ توعية اكبر لدى    
و ضرورة الشروع في مشاريع ممموسة مف أجؿ  ،المتعامميف الصناعييف بمشكالت البيئة

مما استوجب القياـ بعدة خطوات ىامة  .تقميص النفايات المترتبة عمى االنشطة الصناعية
 منيا : 

 دراسة اآلثار عمى البيئة:  -1 -2

االثر مف اىـ االدوات التي تمكف مف تقميص حجـ الضرر البيئي والتحكـ  تعتبر دراسة   
حيث يعرفيا الدكتور طيار بأنيا " وسيمة اليدؼ منيا ىو التعرؼ في  ،فيو قدر االمكاف

والتأثيرات  ،رات عمميات االستثمار في البيئة بمفيوميا الواسعالوقت المالئـ عمى تأثي
وغير المباشرة ليذه االستثمارات عمى  ،المقصودة في ىذا الصدد ىي التأثيرات المباشرة

  . 1االنساف والبيئة والمحيط الذي نعيش فيو " 

 10-03مف القانوف  15وقد اىتـ المشرع الجزائري بحماية البيئة حيث نصت المادة    
عمى أنو " يخضع مسبقا وحسب الحالة لدراسة التأثير أو لموجز التأثير عمى البيئة مشاريع 

وكؿ االعماؿ وبرامج  ،واالعماؿ الفنية االخرى ،التنمية واليياكؿ والمنشآت الثابتة والمصانع
سيما  ال ،فورا أو الحقا عمى البيئة ،البناء والتييئة التي تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة
والتوازنات االيكولوجية وكذلؾ عمى  ،عمى االنواع والموارد واالوساط والفضاءات الطبيعية

 .1اطار ونوعية المعيشة. تحدد ليفيات تطبيؽ ىذه المادة عف طريؽ التنظيـ"

  10-03اف االطار القانوني لدراسة االثر الذي نصت عميو المادة سالفة الذكر مف القانوف 

يعد توجييا والزاما لكؿ الفاعميف في  ،البيئة في اطار التنمية المستدامةالمتعمؽ بحماية 
وىذا ما دأبت عميو وزارة التييئة العمرانية  والبيئة  ،المياديف المنصوص عمييا قانونا

 03 ،حيث " قامت مصالح الوزارة بدراسة اكثر مف مئة دراسة لألثر عمى البيئة ،الصناعييفو 
مصافي لمزيوت  07 ،الغذائية لمزيوتمصانع  07 ،جمودمصانع  09 ،مصانع اسمنت

مصانع  06 ،مصنعا لمصناعات الزراعية الغذائية 34 ،كيماويمصنع  11 ،المستعممة
                                                           

تركيػػة سػػايح : نظػػاـ دراسػػة التػػاثير و دوره فػػي تكػػويف حمايػػة فعالػػة لمبيئػػة، مجمػػة النػػدوة لمدراسػػات القانونيػػة، العػػدد االوؿ  – 1
 .125، ص 2003طينة، الجزائر، قسن
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مصانع لمبالستيؾ  10 ،مصانع لمواد البناء 10 ،مصانع لمطالء والغراء 05 ،ألغذية االنعاـ
 11 ،الصابوفو واد التنظيؼ مصانع لم 05 ،مصانع لممنتوجات الصيدالنية 05 ،واالسفنج

 .1مواد متنوعة " 09 ،مصنع لممواد المعدنية

اف ىذه الدراسات المتعددة التي شممت مصانع عبر التراب الوطني وتأثيرىا عمى البيئة    
يفترض أف تعمؿ عمى تقميص رقعة التدىور البيئي الذي سببتو وتيرة الصناعة خاصة في ما 

مياه. أما في ما يخص مقاييس التدقيؽ البيئي خاصة ايزو يخص التموث وتدىور التربة وال
فقد بدأت بعض المؤسسات الصناعية في القياـ بيذه الدراسات  14001وايزو  14000

 التدقيقية البيئية كمصانع االسمنت و الصناعات الميكانيكية و الدباغة .

 عقود النجاعة :   - 2 – 2 

التي تسمح بتحديد االلتزامات في كؿ االدارات في  تعتبر عقود النجاعة مف االدوات اليامة 
بتحديد وتقوـ االدارة ىنا  ،مجاؿ حماية البيئة بيف وزارة تييئة االقميـ والبيئة والصناعييف

و تنفيذ مخططات  ،وسائؿ دعـ ومساندة الصناع ومواكبتيـ في تحقيؽ اىدافيـ االستراتيجية
االخيرة تـ ابراـ عقود نجاعة بيئية مع عدد مف  مف خالؿ السنوات الثالثمشاريعيـ البيئية . 

ادارية لمكافحة التموث حماية البيئة في اءات لصناعية التي ترمي الى ترقية اجر المؤسسات ا
اطار شراكة فعالة بيف وزارة تييئة االقميـ والبيئة والمؤسسات الصناعية  " لإلشارة فقد تـ الى 

مصنع الدباغة حاج  مصنع الدباغة بباتنة ،مؤسسة 21حد اآلف ابراـ عقود نجاعة بيئية مع 
 ،مصنع اسميداؿ عنابة .مصنع الزنؾ الغزوات ،مصنع ايسبات عنابة ،صحراوي مستغانـ

مصانع اسمنت لمجمع اسمنت الشرؽ ) عيف  5 ،المؤسسة الوطنية لممواد الدسمة مغنية
دة االمينات لإلسمنت عيف الكبيرة ( وح ،الماء االبيض ،حجر السود ،حامة بوزياف ،التوتة
 ،وىراف ،برج بوعريريج ،وحدات لجمع صناعات  الورؽ و السيميموز ) الجزائر 7 ،مفتاح

المؤسسات الوطنية الكيروكيميائية سطيؼ  ،مركب الخيط سطيؼ ،سعيدة ( ،سوؽ اىراس
 .2عقد نجاعة بيف المؤسسات " 120 تـ ابراـ اكثر مف  2008.والى غاية سنة 

    
                                                           

 . 380مرجع سابؽ  ص  ،2005وزارة تييئة االقميـ و البيئة : التقرير الوطني حوؿ حالة و مستقبػؿ البيئة في الجزائر  - 1
 ، مرجع سابؽ .15، المادة 10-03القانوف  
 . 05ص ،30/09/2008 ،14693العدد  ،وطني ،جريدة الشعب ،ضرورة التمديد االستراتيجي لتييئة االقميـ – 2
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 : *اق المؤسسة ميث – 3 – 2

ىذا الميثاؽ الذي يمثؿ السياسة البيئية  ،صناعي 2635انظـ الى ميثاؽ المؤسسة اكثر مف 
ويشكؿ ىذا الميثاؽ مصبا اوليا مشتركا باتجاه دعـ وتعزيز ادماج ابعاد  ،الصناعية الجديدة

 التنمية المستدامة ضمف استراتيجية ىذه المؤسسات.

 :  *سسة ذات المخاطرمندبوا البيئة في المؤ  – 4 – 2

مؤسسة صناعية قامت الى حد اآلف بتنصيب مندوبيات لمبيئة تتمثؿ ميمتيا في  92ثمة 
اعداد تصورات وتنفيذ مخطط لمكافحة التموث داخؿ المؤسسة بشكؿ يسمح ليا بالمطابقة مع 

 مقتضيات حماية البيئة .  

 الوقاية من المخاطر الكبرى :  – 3

أما الحماية  ،الغرض منيا منع وقوع حوادث خطيرة ،موعة التدابيرتشمؿ الوقاية مج       
فتتضمف كافة التدابير التي يمكف اف تحد مف االضرار التي قد تتأثر بيا المجموعات 

.اف المنشأة الصناعية الكبرى محدقة بيا 1 الوثائقية و المبنى في حالة وقوع الحادث "
وقع لممفاعؿ النووي تشرنوبيؿ ) اوكرانيا( سنة مثممؿ  ،مخاطر كارثية في حالة وقوع حوادث

" الذي يصنؼ كأسوأ حادث نووي تشيده البشرية عمى االطالؽ حيث ادى انفجار  1986
كما تعد كارثة  ،المفاعؿ الى  تسرب ما يقرب سبع االؼ طف مف المواد المشعة الخطرة

ة الذي ادى الى قتؿ في مصنع انتاج المبيدات الحشري 1984بوباؿ باليند في شير ديسمبر 
. ىذه الحوادث عمى سبيؿ المثاؿ 2الؼ اخر " 200فرد وجرح اكثر مف  3800اكثر مف 

ة تقنية ػػػػػػػػػػػواخذ كؿ اسباب الحيطة واالماف وفؽ دراسات عممي ،مما يتطمب بذؿ جيد كبير

                                                           
 : الوقايػة مػف الكػوارث و الخطػط االسػتعجالية،االتحاد الدولي لجمعيػات و مؤسسػات المكتبػات، ترجمػة، كمػاؿ بػوكرزازة  – 1

 . 14ص  2006االتحاد العربي لممكتبات و المعمومات، 
، 2007ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ البيئػػة فػػي الجزائػػر لممزيػػد انظػػر : وزارة تييئػػة االقمػػيـ و البيئػػة : التقريػػر الػػوطني حػػوؿ حالػػة و مستقب -*

 و ما بعدىا. 417مرجع سابؽ، ص 
محمػػػد مقػػػداد : مواجيػػػة الحػػػوادث المينيػػػة فػػػي مقػػػاربتي االرغونوميػػػا و االمػػػف الصػػػناعي، مجمػػػة العمػػػـو االجتماعيػػػة و  – 2

 . 11، ص 2010االنسانية، جامعة ورقمة، عدد خاص، 
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ػػػػػػػػدة اجراءات مف وليذا عمدت السياسة البيئة الصناعية الى القياـ بعػػػػػػػػػػواستراتيجية واضحة 
 : 1بينيا

 المسح الوطني لمنفايات الخطرة :  – 1 – 3

لقد سمح مركز المسح الوطني لمنفايات الخاصة بتحديد كميات النفايات المخزنة أو   
المعالجة، ومف ثمة تشخيص المصادر المنتجة لمنفايات الخاصة بوضع التوزيع الجغرافي 

يد النقاط الساخنة بيا في الوقت نفسو. وقد تـ في ىذا حسب كؿ والية  وكؿ منطقة مع تحد
مميوف طف  26االطار تقسيـ االنتاج الشامؿ لمنفايات الصناعية البسيطة والثابتة بحوالي 

 مميوف طف .  4.5سنويا بحجـ تخزيف يقدر بػ 

 المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة :  – 2 -3

واقتراح حموؿ  ،وتمت دراستيا ،النقاط الساخنةلقد سمح ىذا المخطط بتحديد مختمؼ    
وبخصوص مواد الكموريدات والخؿ الثنائي المتعدد  ،نموذجية لمكافحة التموث في ىذا المجاؿ

 (pcb )، ات مػػػػػػػػػػادة ػػػػػػػػػػػالكيربائية التي تحتوي نفايزة ػػػػػػوصى الجرد الوطني لألجيأ(pcb  )
جيازا كيربائيا  6770ح الوطني لمنفايات الخاصة حوالي الذي تـ انجازه في اطار المس

تـ منع صنع منتجات عمى اساس  1987المؤرخ في اوت  182-87بموجب المرسـو رقـ و 
 وشرائيا واستيرادىا وبيعيا منذ ىذه السنة.في الجزائر  ( pcb) مادة 

 : المنتجات الصيدالنية منتهية الصالحيةو الزيوت المستعممة معالجة  – 3 – 3

الؼ طف مف الزيوت  59يتجمى مف خالؿ المسح الوطني لمنفايات الخاصة انتاج     
 ،اؿػػػػػيا نفطػػػػػػػػػػػػػػػػطف تجمع 8500طف يقـو بجمعيا الخواص و 44.2المستعممة سنويا منيا 

األداء التقني والبيئي فتالؼ الزيوت المستعممة وتبيف الدراسة حوؿ حرؽ الزيوت المستعممة 
وتناسب  ،ويتعمؽ االمر بطرؽ تعرؼ بطرؽ التثميف الطاقوي ،د في صناعة االسمنتكوقو 

 ىذه التقنية صناعة االسمنت سواء عمى المستوى االقتصادي او البيئي . 

                                                           
، مرجػػع سػػابؽ، 2007ة االقمػػيـ و البيئػػة : التقريػػر الػػوطني حػػوؿ حالػػة و مستقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ البيئػػة فػػي الجزائػػر وزارة تييئػػ  - 1

 و ما بعدىا   421ص 
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يتوفر مركب الزئبؽ بعزابة  عمى أىـ مخزوف مف النفايات الخاصة الخطرة عمى مستوى    
الؼ متر  400الت الزئبؽ اي ما يعادؿ ويتكوف مف مميوف طف مف فض ،التراب الوطني

وفي ظروؼ ال تتماشى اطالقا مع  ،مكعب تقريبا مخزنة داخؿ المصانع وفي اليواء الطمؽ
 تسرب الزئبؽ داخؿ التربة وتمويث المياه الجوفية.

تيدؼ ىذه المعالجة الى عزؿ ىذه الفضالت وتجنب اكسدة الكبريت الزئبقي الذي يحتوي   
ويتـ ادراج حصر ىذه  ،مع اكسجيف اليواء دني يكوف في اتصاؿ مستمرعميو داخؿ زئبؽ مع

   عمى اساس دفتر شروط    2005النفايات الزئبقية ضمف البرنامج الخماسي لدعـ النمو لسنة 
نظرا لتطور في ما يخص المنتجات الصيدالنية المنتيية الصالحية فيي في تقمص  اأم     

  لمجميع.ة إلرادة سياسية سعت مف أجؿ فتح مجانية العالج التغطية الطبية في الجزائر كنتيج
فالى جانب االدوية منتيية الصالحية ترمي السياسة الصناعية الى توضيب المبيدات 
المنتيية الصالحية وجمعيا في معبآت متطابقة مع المقاييس البيئية واآلمنة بما يسمح 

نقميا واخالئيا بدءا مف مواقع بتجنب كؿ المخاطر الي قد تترتب عمى عمميات شحنيا و 
 واخيرا اتالفيا داخؿ منشآت الحرؽ المعتمدة.  ،تخزينيا حتى منشآت معالجتيا

 نفايات المواد ذات الخطورة العالية :  -4 – 3

سعت السياسة الصناعية في الجزائر الى األخذ بعيف االعتبار بعض المواد الصناعية    
حيث  ،ومف بيف ىذه المواد الخطرة نفايات الزئبؽ ،وسمية مرتفعة ،ذات الخطورة العالية

يتوفر مركب الزئبؽ بعزابة والية سكيكدة عمى مخزوف مف النفايات الخاصة والخطيرة عمى 
مستوى التراب الوطني . ونظرا لمخاطر التسمـ التي يحدثيا ىذا المخزوف مف النفايات 

ف الضروري بمكاف معالجة ىذه الخطرة سواء بالنسبة لمصحة العمومية أو البيئة اضحى م
نامج ر ىذه النفايات الزئبقية ضمف البر حيث تـ ادراج عممية حص ،النفايات معالجة جذرية
 عمى اساس دفتر الشروط . 2005لسنة الخماسي لدعـ النمو 

كما تعد نفايات مادة السيانور التي تتولد بالدرجة االولى مف النشاطات الصناعية التي    
امالح السيانور مف اجؿ المعالجة الحرارية لممعادف . ونظرا الى مخاطر التسمـ تستعمؿ فييا 

التي يتسبب فييا مخزوف السيانور الخطير عمى الصحة العمومية والبيئة اصبحت معالجة 
يدخؿ و ىده النفايات الخطرة في منشات مالئمة ضرورة قصوى ال يمكف االستغناء عنيا 
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ث مف المقرر القياـ بعممية التخمص مف نفايات السيانور في حي ،ضمف السياسة العامة لمبيئة
 .2006برنامج دعـ النمو لسنة 

 مكافحة التموث الناتج عن االميونت و االسمنت :  -5 – 3  

يعد االميونت مف اخطر المواد التي ال تزاؿ تستعمؿ في الجزائر في صنع مواد         
 ،نشاؽ الياؼ االميونت بعد التعرض الطويؿ لياوتكمف الخطورة في است ،االسمنتو االميونت 

سرطاف الرئة وسرطاف البمعوـ وغيرىا.  ،مما قد يتسبب في امراض مثؿ امراض االسبتوس
 ،وذكرت جريد الشروؽ اليومي" أف الوحدات توجد في كؿ مف جسر قسنطينة بالعاصمة

لتي اعمف عف غمقيا ووحدة البرج ببرج بوعريريج، وحدة مفتاح بالبميدة ا ،وزىانة بمعسكر
اكد وزير البيئة أف قرار غمؽ وحدات االسمنت واالميونت جاء بعد دراسة ومنيجية و رسميا. 

عممية مع الشركاء في ىذا المجاؿ لمخروج مف الكارثة االيكولوجية الت يشوىت سمعة 
و انتاج كما اشار وزير البيئة الى أف الوزارة قررت منع استيراد و تسويؽ  ،الصناعة الجزائرية

 . 1وأف كؿ مخالؼ ستتخذ ضده االجراءات الردعية" ،مادة االميونت منعا باتا

مندوب لمبيئة لمتطبيؽ  1400تـ تنصيب "  في اطار القضاء عمى التموث الصناعي   
دراسة لألثر عمى  1500كما تـ انجاز  ،التموث الخاص بمؤسساتيـمخططات القضاء عمى 

دراسة  800و في مجاؿ االخطار الصناعية تـ اعداد  ،جراءالبيئة في اطار تعميـ ىذا اال
الوقاية و خطة داخمية لمتدخؿ لمحد مف االخطار الكبرى داخؿ المؤسسات وفي محيطيا  300
 .2منيا "

 :  االنجازات الكبرى إلزالة التموث الصناعي – 6 – 3

فإنو *  2007حسب ما جاء في التقرير الوطني حوؿ حالة و مستقبؿ البيئة في الجزائر 
حيث تـ تسجيؿ خالؿ  ،بفضؿ اعماؿ التشاور مع الصناعييف في اطار تساىمي وشفاؼ

وتحكـ افضؿ  ،السنوات االخيرة لمستوى عاؿ مف الوعي بمشاكؿ البيئة مف طرؼ الصناعييف

                                                           
 .   www.moheet.comle 18/08/2008شبكة االخبار العربية :  – 1
 .  5، مرجع سبؽ ذكو، ص 14693، عدد جريدة الشعب – 2

، مرجع 2007وزارة تييئة االقميـ و البيئة : التقرير الوطني حوؿ حالة و مستقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ البيئة في الجزائر * لممزيد أنظر : 
 و ما بعدىا   428سابؽ، ص 

http://www.moheet.com/
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وذلؾ بالتزاـ المتعامميف الصناعييف في  ،في الحموؿ المقدمة لضماف تسيير مستداـ لمصناعة
شراكة مع ادارة البيئة . في ىذا االطار شرعت العديد مف الوحدات الصناعية التنسيؽ بال

استثمارات و المموثة في مسار تكاممي لمتطمبات حماية البيئة مف خالؿ مشاريع تطوير 
 مالئمة إلزالة التموث وفي ىذا االطار تـ : 

شبيؾ وحدة لمتحيث قاـ المركب بتأىيؿ  ،ازالة التموث مف مركب الزنؾ بالغزوات -
 . so2الحمضي ) تقميص ( انبعاث اكسيد الكبريت 

و ذلؾ بغمؽ وحدة انتاج  ،تقميص التموث في في مركب انتاج االسمدة اسميداؿ عنابة -
طف مف  1267الفوسفور بصفة نيائية بعد اشغاؿ اليدـ التي سمحت باستعادة 

 و قد تـ تحويؿ نشاط ىذه الوحدة الى انتاج الفوسفات العالي . ،الحديد

ويتعمؽ االمر بتركيب انظمة  ،ازالة التموث مف مركب اسبات لمحديد والصمب عنابة -
تجييز  ووحدة الفحـ واالفراف العالية ،لمحد مف انبعاث الغبار لوحدة الصمب الكيربائية

اعادة تشغيؿ لممصفاة ووضع برنامج لتحسيف االداء  ،محطة لممعالجة البيولوجية
وتجييزات لتصفية المياه  ،وتقطير االمونياؾوأخر لحرؽ  ،الخاص بالتجييزات

وشبكة لمتبريد واعادة تأىيؿ المصفاة عمى مستوى  ،المستعممة لوحدات التصفيح
تحميؿ و كما تـ تزويد المركب بمخبر بيئي مجيز بأجيزة اخذ العينات  ،الشبكة

مميوف  4االستثمار المنجز تكمفةحيث بمغت  ،الفضالت السائمة واالنبعاث الحيوي
 والر امريكي .د

وذلؾ بوضع نظاـ الستعادة الرسـ عمى  ،مركب المواد الدسمة بمغنية ازالة تموث  -
 وكذا محطة معالجة . ،الفضالت المتعمقة بالمياه

كما يواصؿ قطاع الطاقة والمناجـ تجسيد سياسة الصحة واالمف والبيئة المبنية عمى 
المتثاؿ لكافة االحكاـ القانونية وا ،تعيدات تيدؼ الى تبني مبادئ التنمية المستدامة

 الوطنية والدولية التي صادقت عمييا الجزائر .
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وتتمثؿ مقاربة القطاع كمسعى وقائيا ونشيطا مندمجا مف حيث الخطر الناجـ عف    
التسيير وانعكاساتو عمى الصحة واالمف والبيئة الذي يعمؿ القطاع عمى تجسيده تدريجيا 

لقطاع وتتضمف ىذه المقاربة المبادئ التالية : االحتراـ و وفروع ا ،عمى كافة المؤسسات
 االتصاؿ والمشاركة. ،االعالـ ،المسؤولية ،الوقاية

    تنمية الطاقات المتجددة :   - 4

حيث اف  ،مع التنمية المستدامة يعتبر مفيوـ الطاقات المتجددة " المفيوـ االكثر التصاقا   
وىي تمؾ الطاقات التي  ،والديمومة في مصدر الطاقة الطاقات المتجددة تعني عدـ النضوب 

يتكرر وجودىا في الطبيعة عمى نحو تمقائي ودوري بمعنى أنيا الطاقة المستمدة مف الموارد 
كما تعرؼ الطاقة المتجددة بأنيا الطاقة التي  ،أو التي ال يمكف أف تنفذ ،الطبيعية التي تتجدد

و يمكف  ،رة في كؿ مكاف عمى سطح االرضتتولد مف مصدر طبيعي ال ينضب وىي متوف
. فبالرغـ مف اف الطاقة المتجددة موجودة بشكميا الطبيعي إال 1تحويميا بسيولة الى طاقة "

 انيا توفرىا يختمؼ مف منطقة ألخرى . 

وىذا  ،محتشما بالرغـ مف القدرات الموجودةفي الجزائر ال يزاؿ تطور الطاقات المتجددة    
 ،اجيات الطاقوية التي تتطمبيا مقتضيات التنمية في القرى و االماكف البعيدةبغية التكفؿ بالح

وكذا الفالحة خاصة ما تعمؽ باستخراج المياه . وقد سعت  ،والمناطؽ الجبمية والصحاري
بالعديد مف المبادرات التي اطمقت في ىذا االطار  السياسة البيئية في الجزائر الى االىتماـ 

 : 2والتي تمثمت في

 ،تامنراست ،اليزي ،مقاطعة تقع في واليات الجنوب ) ادرار 18التجييز بالطاقة الشمسية لػ  
 –وكذا دراسة توسيع الطاقة بواسطة المصابيح التيارية  ،مقاطعة اخرى 13تندوؼ ( و 

                                                           
 .111، ص2007، سنة  33الثالثوف، لعدد  ( : التقرير السنوي الثالث و opecمنظمة الدوؿ المصدرة لمبتروؿ ) – 1
 .444، مرجع سابؽ، ص2007ػػػػػػػػؿ البيئة في الجزائر ني حوؿ حالة و مستقبػوزارة تييئة االقميـ و البيئة : التقرير الوط - 2
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لمحطة بنود التي تعمؿ بوقود المازوت ) محطة ىجينة ( في الجنوب الغربي  –الريحية 
 تماـ .تنطمؽ في نفس االى

تجييز عدة منشآت بترولية وغازية باأللواح الشمسية لتغطية االحتياجات مف الطاقة 
والجزائرية لمطاقات  ،بالشراكة مع سونالغازالضرورية لقياس المسافات وخاصة االبار 

 الجديدة المكمفة بالمساىمة في تطوير الطاقات المتجددة في بالدنا.

 عمى مخطط اعباء اولي يتمثؿ في: تتوفر الجزائرية لمطاقات الجديدة 

 ميغاواط. 150مشروع ىجيف شمسي غازي  -

 ديازاؿ تيميموف. –مصابيح تيارية  –مشروع ىجيف ريحي  -

 مشروع كيرباء بالمصابيح التيارية لمجنوب. -

التكفؿ عبر النصوص التنظيمية باإلدخاؿ التدريجي وااللزامي لمطاقات المتجددة في  -
 االسواؽ الطاقوية .

ما فإف استيالؾ الطاقة في الجزائر يبقى يعتمد اعتمادا كميا عمى الطاقة االحفورية عمو    
وتبقى كؿ ىذه المشاريع عبارة عف طموحات لـ ترؽ  ،التي مصدرىا اساسا البتروؿ والغاز

خاصة واف الجزائر تتوفر عمى كؿ الى الطموح العاـ باالعتماد عمى الطاقات المتجددة 
فشساعة مساحتيا وتعدد اقاليميا منح ليا امكانية االستفادة مف ة. مقومات الطاقة المتجدد

مف  %80الطاقة الشمسية عمى مدار السنة خاصة في المنطقة الجنوبية التي تمثؿ مساحتيا 
كما أف امتداد االراضي الجزائرية عبر دوائر خطوط العرض يمكنيا مف  ،مساحة الوطف

ليا في توليد الطاقة النظيفة لعديد االستخدامات استغالؿ عدة شيور تمتاز بالرياح الستغال
   خاصة استخراج المياه .
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 وزون :  برنامج حماية طبقة ال  – 5

تندمج الجزائر في جزء ىاـ مف السياسة البيئية العالمية خاصة في ما يتعمؽ باالتجاىات     
لقضاء التدريجي عمى وتعتبر حماية طبقة االوزوف التزاـ دولي مف خالؿ ا ،البيئية العالمية

 مونتلايروىذا مف خالؿ مصادقة الجزائر عمى بروتوكوؿ  ،المواد المضرة بطبقة االوزوف
حيث بناءا عمى ىذه المصادقة  ،وتعديالتو المتتالية ،المتعمؽ بالمواد المضرة بطبقة االوزوف

ريجيا عف وتوقفت تد ،تكوف الجزائر قد التزمت بعدـ انتاج المواد المضرة بطبقة االوزوف
تـ منع انتاج  وتصدير المواد  2002حيث انو منذ افريؿ  ،استيالكيا وفقا لمرزنامة المعدة

لمفاتح افريؿ  2000-73المنصوص عمييا في بروتوكوؿ مونتلاير حسب الرسـو التنفيذي رؽ 
الذي يمنع استيراد وتصدير المواد المضرة بطبقة االوزوف حسب بروتوكوؿ  2000سنة 

في الجزائر فإف االستيراد المتعمؽ بيذه المواد يخضع الى ترخيص و كمرحمة انتقالية  ،مونتلاير
طف  1850" وفي ىذا االطار قضت الجزائر عمى ،مسبؽ مف طرؼ الوزارة المكمفة بالبيئة

مف الكمية االجمالية الواجب القضاء  %85مف غازات الكموروفميور الكربوف أى ما يعادؿ 
وىو ما يؤكد النيج السياسي الذي تتبعو الدولة في حماية طبقة  .1" 2010عمييا في افؽ 

 واالنخراط في المسعى العالمي لمحفاظ عمى البيئة.  ،االوزوف

 االهتمام بظاهرة التغيرات المناخية :  – 6

تعتبر الجزائر مف خالؿ اقاليميا المناخية أكثر حساسية لتأثير التغيرات المناخية    
وتوخيا لمواجية  خطر التغيرات المناخية بشكؿ عاـ باشرت  ،نيالممخاطر المترتبة عو 

الجزائر عمى غرار كافة البمداف الموقعة عمى االتفاقية االطار لألمـ المتحدة بشأف التغيرات 
المناخية بمبادرات واعماؿ كفيمة بمكافحة ىذه التيديدات التي اضحت محؿ انشغاؿ متزايد 

 ي عموما.بالنسبة لمجزائر والمجتمع الدول

                                                           
 . 05، ص 30/09/2008، 14693وطني : جريدة الشعب، عدد  – 1
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مف بيف البمداف غير  2004وتصنؼ الجزائر التي انضمت لى االتفاقية في افريؿ     
تقرير وطني  بإعدادغير انيا ممزمة  ،المعنية بتخفيض الغاز المسبب لالحتباس الحراري

عدتو الجزائر بمساندة أ ،حوؿ التغيرات المناخية . ىذا التقرير الذي يدعى المداخمة الوطنية
وبدعـ تقني مف برنامج االمـ المتحدة لمتنمية بالجزائر  ،ف الصندوؽ العالمي لمبيئةمالية م

 . 2001قدمتو ألوؿ مرة مف الندوة السابعة لألطراؼ المنعقدة بمراكش المغربية في ديسمبر 

تقع  ،حسب بروتوكوؿ كيوتو صنفت الدوؿ الى مجموعتيف تعّرفاف بالممحؽ او الممحؽ ب   
في مجموعة دوؿ الممحؽ أو التي ىي معنية وممزمة بتخفيض انبعاثاتيا مف  البمداف المتقدمة
التي اعتمدت كسنة مرجعية. وقد  1990بالمقارنة مع انبعاثات سنة  %2.5الغازات بنسبة 

سجؿ قطاع الطاقة برنامجا شمال مف اجؿ تحديد وتجسيد مخطط لتسيير االنبعاثات الغازية 
 :  1مىفي الجو حيث يشتمؿ ىذا المخطط ع

 تعزيز قدرات االطارات التي تتكوف منيا المجموعة المكمفة االنبعاثات الجوية . -

القياـ بتشخيص مفصؿ يتضمف تعريؼ موارد االنبعاثات وتوحيد نماذج التجديد  -
ودراسة االثر عمى الصحة  ،التشتيت القائـ عمى التجربة والقياس بالمموثات الرئيسيةو 

 البيئية .

تعمقة بتخفيض انبعاثات الغاز عمى المدى القصير والمتوسط تحديد االىداؼ الم -
 البعيد.و 

 وضع مخطط لتخفيض الغاز المحروؽ وىذا الى غاية اإلزالة الكمية لمعممية . -

 تحديد منظومة لنقؿ الغازات المتسببة في االحتباس الحراري . -

 تحديد مخطط لتسير مادة الكربوف . -

                                                           
 .450، مرجع سابؽ، ص 2007ني حوؿ حالة و مستقبػػػػػػػؿ البيئة في الجزائر وزارة تييئة االقميـ و البيئة : التقرير الوط 1
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والتي تسيـ في تسخيف المناخ في االحتباس الحراري تعتبر عممية تخفيض الغازات المتسببة 
واستثمارات ضخمة انفقت مف اجؿ  ،والحقيقة أف ىناؾ جيود ،اولوية لقطاع الطاقة والمناجـ

  استعادة الغاز المحروؽ .

 السياسة الوطنية في اطار حماية الساحل و البحر :  – 7

بحيث ويمخص اشكالية البيئية  ،وتنميتويعتبر الساحؿ مجاال رئيسا لتييئة التراب الوطني "   
يشكؿ احتاللو ومعالجتو الفوضوية تيديدات خطيرة عمى توازف االنظمة البيئية الساحمية 

 .1البرية والبحرية وديمومتيا "

كـ إال أف مساحة ىذا الشريط ال  1200بالرغـ مف امتداد الساحؿ الجزائري عمى مسافة      
بمدية ساحمية يشمؿ  159لوطف . يقسـ ىذا االقميـ الى مف مساحة ا %7يمثؿ سوى نسبة 

 عنابة (.  ،وىراف ،جميع اراضي المدف الساحمية الكبرى ) الجزائر

و تيديـ شريط  ،يعود تدىور الساحؿ الى اسباب مختمفة اىميا المواد السائمة و الصمبة "    
في االصدار الثاني لكتاب  . ورد2واتالؼ الغابات والتعمير غير المراقب " ،الكثباف الرممية

التوقعات العالمية لمتنوع البيولوجي" اف التدىور البيئي بخصوص السواحؿ يشمؿ اغمب 
وتوجد بعض افضؿ االمثمة المدروسة لمتدىور االخير في نطاؽ وسالمة  ،البيئات الساحمية

ات البشرية الموائؿ البحرية في النظـ االيكولوجية الساحمية ذات االىمية البالغة لممجتمع
الموائؿ الساحمية التي تتعرض لمضغط مف اشكاؿ عديدة لمتنمية بـ فييا  ،إلقتصاداتيا

بما في ذلؾ انشطة ،واستزراع الجمبري، ومرافؽ الموانئ ،السياحية والبنية االساسية الحضرية
التجريؼ ويزيد ىذا كمو تعقيدا ارتفاع مستوى سطح البحر موجدا ما يمكف اف يسمى ارىاقا 

  .3احميا"س

                                                           
المجمػػس الػػوطني االقتصػػادي و االجتمػػاعي، لجنػػة التييئػػة العمرانيػػة و البيئػػة، : مشػػروع تقريػػر البيئػػة فػػي الجزائػػر رىػػاف  – 1

 . 61، ص1997التنمية، الدورة التاسعة، الجزائر، 
 . 62نفس المرجع، ص  – 2
 . 46، ص 2010، مونتلاير، 3مانة االتفاقية المتعمقة بالتنوع البيولوجي : التوقعات العالمية لمتنوع البيولوجي، ط ا – 3
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اف تمركز المؤسسات االنسانية و االنشطة االقتصادية في المناطؽ الساحمية الجزائرية   
ترتب عمييا انعكاسات خطيرة عمى الوسط وموارده وخسائر معتبرة في العقار الفالحي 

التدىور  وزيادة مستوايات التموث. ولمواجية ىذه الوضعية المؤسفة مف ،ياالنجراؼ الشاطئ
ليذه الفضاءات االستراتيجية اتخذت الدولة اجراءات لتغيير مسار ىذا االتجاه  المستمر
 ووضع اليات مف شأنيا االستخداـ التدريجي والدائـ لمساحؿ . ،السمبي

المتعمؽ بحماية الساحؿ وتثمينو * اداة ممتازة لتطبيؽ استراتيجية  -02-02يعتبر القانوف    
ة التييئة العمرانية والبيئة و السياحة في سمسمة مف وفي ىذا االطار شرعت وزار  ،الحماية

و يتعمؽ االمر معمى الخصوص  ،االعماؿ الرامية الى حماية و تثميف الساحؿ وموارده
والعنابي بالنسبة لمواليات الساحمية  ،الوىراني ،بإعداد و تجسيد تييئة الشاطئ العاصمي

استثمارات فعمية شرع فييا في اطار االربعة عشر التي تشكؿ اولوية بالموازاة مع عممية 
 برنامج االنعاش االقتصادي والبرنامج القطاعي لمتنمية الذي يشمؿ الواليات الشاطئية كاممة

 .  2009-206وىناؾ عمميات اخرى مسجمة في اطار برنامج النمو لمسنوات 

مؽ المتع 02-02سس القانوف ألحماية الفضاءات الشاطئية وخاصة االكثر حساسية      
المتعمقة بمخطط تسير وتييئة لممنطقة منو  26بحماية الساحؿ وتثمينو ال سيما في المادة 

 ،الذي ييدؼ الى اقامة شراكة ،الشاطئية يدعى مخطط تييئة الشاطئ في البمديات الساحمية
وانجاز المشاريع التي تدور حوؿ التنمية  ،وتعاوف فعاؿ لمختمؼ الفاعميف عمى مستوى الوالية

والتي لخصيا التقرير الوطني حوؿ حالة ومستقبؿ  ،دامة لممناطؽ الشاطئية والبحريةالمست
 : 1في االىداؼ التالية 2007البيئة في الجزائر 

تعريؼ القطاعات  ،: تعريؼ الحموؿ لممشاكؿ البيئية االكثر استعجاال اآلنية االهداف-1
 الحساسة مف حيث ضرورة التدخالت العالجية .

                                                           
، مرجػع سػابؽ، ص 2007وزارة تييئة االقميـ و البيئة : التقرير الوطني حوؿ حالة و مستقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ البيئة في الجزائػر    1

451. 
، المتعمػؽ بحمايػة السػاحؿ و تثمينػو 2002فيفػري  5الموافػؽ لػت  1422ذي العقدة عاـ  22المؤرخ في -02-02لقانوف *ا

 .2002فيفري  12، 10الجريدة ارسمية، عدد 
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اقتراح مسعى لتنمية المناطؽ الشاطئية ينسجـ مع  دى الطويل :االهداف عمى الم  -2
تحديد مجمؿ  ،ؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػويضع ادوات تسيير متكامؿ لمساح ،الطاقات االستيعابية لمبيئة

تنظيـ المشاركة  ،التدخالت ،التنظيمية ،االجراءات ذات الطبيعة الوقائية ) التشريعية
 الساحؿ افاؽ التنمية المستدامة ( . الضرورية لمحفاظ عمى

 2002قامت وزارة التييئة العمرانية والبيئة والسياحة في سنة  :عمى الصعيد العالمي-3
بمسح لمساحؿ تضمف جرد بيئي وعقاري لمساحؿ كما تص عميو المادة السابعة مف قانوف 

وى كؿ والية الساحؿ . يعتبر ىذا المسح المرحمة االولى في التييئة الشاطئية عمى مست
مميوف دينار لمقياـ بيذه الدراسة التي تكفؿ بيا مكتباف  53وقد خصصت ميزانية قدرىا 

 .cneruالمكتب الوطني لمدراسات و التعمير  ،لمدراسات ) الوكالة الوطنية لتييئة االقميـ
 وفي اطار سياسة المحافظة عمى الساحؿ تـ اعداد:

مف خالؿ البرنامج  ،الشاطئ العاصميلتييئة وقد برنامجا خاصا مخطط تهيئة الساحل : 
وذلؾ بتوقيع االتفاؽ بيف وزارة تييئة االقميـ والبيئة مف جية  ،الذي وضعتو الحكومة الجزائري

مف اجؿ حماية وضماف  ،2001اكتوبر  17ومخطط العمؿ المتوسطي مف جية في 
راس  ،ية ) شينوةاستعماؿ عقالني ودائـ لمموارد الشاطئية عمى مستوى المنطقة العاصم

 تيبازة ( . ،البميدة ،بومرداس، جنات ( ويمثؿ اربعة واليات ) الجزائر

وقد امتدت سياسة المحافظة عمى الشاطئ و حمايتو الى كؿ الواليات الساحمية و يبيف       
الجدوؿ في الصفحة التالية مدى التسيير المتكامؿ لممناطؽ الشاطئية . وسيسمح برنامج 

مجموعتي المواقع  وتسيير ،الساحؿ ليس فقط بالوصوؿ الى حماية شاطئية المحافظة عمى
بؿ ايضا وبفضؿ التطبيؽ الممموس الى القياـ بأعماؿ مختمفة مف شأنيا اف تشكؿ  ،البارزة

 قاعدة لمعرفة جزائرية في ميداف استغالؿ و حماية المناطؽ الشاطئية . 

والتربية عمى  ،ىر المرتبطة بالساحؿوبخصوص توعية وتكويف الجميور حوؿ المظا       
 ،البيئة البحرية تـ تسجيؿ برنامج يدور حوؿ انجاز ثالثة متاحؼ بحرية في كؿ مف تيبازة

وسيمكف ىذا  ،تمثيمية لمثروات الطبيعية لمساحؿ ولموسط البحري الجزائري ،وىراف / عنابة
بيعية. كما يعتبر مشروع واستقباؿ الجميور في بيئة ط ،البرنامج مف تطوير سياحة مستدامة

بحر الذي ييدؼ الى ضرورة مواجية التموث البحري العرضي والذي تدعـ بإنشاء  –تؿ 
  ( .  OSPREC spaشركة لمحاربة التموث البحري المتسببة في المحروقات )
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 يبيف التسيير المتكامؿ لممناطؽ الشاطئية (2رقـ) جدوؿ

 المبمغ العمميات    الوالية 

 رسـ حدود الساحؿ  اطئيةوالية ش 14

 كـ . 3ترسيـ التجمعات التي ال يتعدى توسعيا الموازي 

 كـ . 5ترسيـ التجمعات المجاورة التي تقع حدودىا أو تساوي 

 ترسيـ المناطؽ التي ال تزاؿ في حالتيا الطبيعية االولى

 مميوف د ج 200

واليات شاطئية  6
 ،عنابة ،الطارؼ
العاصمة،  ،وىراف

 تيبازة .

مساعدة عمى تنفيذ مخططات تييئة شاطئية في مراكز ال
 عنابة   ،وىراف ،العاصمة

 مميوف د ج  50

 مميوف د ج 2100 برنامج تييئة الشاطئ لممنطقة العاصمية  تيبازة  ،الجزائر

 مميوف د ج 1800 برنامج تييئة الشاطئ لمنطقة مركز وىراف  وىراف 

 د ج مميوف  1800 طقة مركز عنابة برنامج تييئة الشاطئ لمن عتابة  ،الطارؼ

 ،واليات عنابة 3
 وىراف  ،تيبازة

تييئة جزيرة  ،دراسة و انجاز و تجييز ثالثة متاحؼ بحرية
 رشقوف

 مميوف د ج  150

 مميوف د ج  40 تييئة المحمية الطبيعية البحرية لجزر حبيباس  عيف تيموشنت 

 مميوف د ج  40 تييئة و تثميف جبؿ شنوة /  جزيرة كولي  وىراف 

 مميوف د ج 5 / تيبازة 

 . 453ص  ،2007 التقرير الوطني حوؿ حالة و مستقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ البيئة في الجزائر المصدر : 

اف كؿ ىذه االجراءات تيدؼ الى النيوض بالساحؿ وتثمينو والمحافظة عمى موارده     
لكف رغـ كؿ ىذه الخطوات اال أف الساحؿ  ،اءات المختمفةواالعتد ،بإزالة كؿ اشكاؿ التموث

  .الوطني ما زاؿ الكثير مف مظاىر التدىور
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 سياسة المحافظة عمى التنوع البيولوجي :  – 8

اف المحافظة عمى التنوع البيولوجي تتطمب جيدا عالميا مف اجؿ استقرار نمط الحياة عمى   
بمعدؿ اعمى بكثير مف المعدالت التاريخية عمى  كوكب االرض "  فاستمرار انقراض االنواع

والتغيرات في توزيع االنواع ووفرتيا ع ىي ما استنتج توقعو أف  ،وفقداف الموائؿ ،مر الزمف
وىناؾ درجة عالية مف الخطر بحدوث نقص جذري في التنوع  ،. . . ،يحدث طيمة ىذا القرف

 فّ إ. 1ف خدمات النظـ االيكولوجية "البيولوجي مع ما يرافؽ ذلؾ مف تدىور طائفة واسعة م
الى جانب  ،خطر انكماش دائرة التنوع البيولوجي بفعؿ عدة عوامؿ أىما التغيرات المناخية

والحروب  ،والصيد الجائر ،سموؾ االنساف العدواني عمى البيئة بفعؿ اجتثاث الغابات
زؿ عف ىذه االخطار واالعتداء المتعمد عمى مواطف التنوع البيولوجي. والجزائر ليست بمع

مما جعميا تنتيج سياسة بيئية في مجاؿ التنوع البيولوجي تيدؼ الى الحمايتو مف التدىور 
 المحافظة عميو .و 

عرفت الجزائر الشروع في اعداد استراتيجييا الوطنية لممحافظة  2000منذ سنة    
بمعنى  ،جي في الجزائراالستعماؿ الدائـ لمتنوع البيولوجي حيث ميزت مجاالت التنوع البيولو و 

االمف االحيائي . وتشمؿ عمى الخصوص احصاء النبات  ،الثروة الوراثية ،الموارد البيولوجية
تدعيـ  ،المعطيات الجديدة حوؿ النبات والحيواف المعدة مف الباحثيف ،والحيواف الجزائري

خالؿ دراسة  شبكات المساحات المحمية والتأسيس لبنؾ المعطيات حوؿ التنوع البيولوجي مف
 : 2اعدت خصيصا ليذا الغرض بينت أنو

و التي تتمثؿ غالبا في نباتات مغربية مستوطنة  294بمغ عدد الباتات المستوطنة حوالي    
  58وصنؼ خاص ببمديف ىما الجزائر والمغرب يبمغ عددىا  ،صنؼ في شماؿ افريقيا122

البمداف نبات مفيد مف مختمؼ  3235.و ىناؾ 33أما الخاصة بالجزائر وتونس يبمغ عددىا 
    ةو فالحي نوعية بستانية 1893و يضاؼ الى ىذا العدد  ،مف اصؿ استوائي 1699مف بينيا 

ذو استعماؿ طبي وعطري وغذائي مثؿ االطماسة والعرعار والزعتر. أما في ما  232منيا 
 11ف بينيا صنؼ مف الثدييات في الجزائر يود م 117يتعمؽ بالثروة الحيوانية تـ احصاء 

                                                           
 . 71التوقعات العالمية لمتنوع البيولوجي، االصدار الثالث، مرجع سابؽ، ص  – 1
 . 474، ص 2007ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ البيئة في الجزائر التقرير الوطني حوؿ حالة و مستقبػػػػػ  - 2
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صنؼ مف  336و ،صنؼ بحري تقطف في المتوسط بالقرب مف الشواطئ الجزائرية
 20000ويوجد في بالدنا قرابة  ،صنؼ مف الزاحؼ 29و ،العصافير رمف االمبيفنيات

 خاصة بالجزائر . 164منيا  242ويبمغ عدد االسماؾ الغضروفية  ،صنؼ مف الحشرات

بوىراف كمحمية في الجزائر بتصنيؼ جزر حبيباس مية وقد تدعيـ شبكة المساحات المح     
كما تـ كذلؾ تصنيؼ  ،وتصنيؼ حبؿ عيسى بوالية النعامة كحظيرة وطنية ،طبيعية بحرية

كما تـ كذلؾ تصنيؼ محمية جديدة كمحيط احيائي حيوي  ،تيركاؾ بأدرار كمنطقة محمية
موقعا  42كذلؾ تـ تصنيؼ  ،( لميونيسكو ) محمية الحظيرة الوطنية لمشريعة (MAPلشبكة )

وتحديد عدد  ،وتاميف خمسة مناطؽ لمتنمية المستدامة ،رطبا بالجزائر في اطار شبكة رامسار
 مواقع بارزة .

ىذا السعي الدءوب في المحافظة عمى التنوع االحيائي عمى المستوى الوطني يعكس  فّ إ   
حصاء شاممة مف اجؿ تكويف وىو ما دفع الى القياـ بعممية ا ،الحرص الواضح مف الوصاية

مما يتيح فرصة سانحة لتثميف مسعى المحافظة  ،بنؾ معطيات وطني حوؿ التنوع البيولوجي
 .1عمى ىذا التنوع ضمف الحظيرة الوطنية

 سياسة السهوب و الموارد الباطنية و الغابية :   - 9 
أىميا الرعي الجائر تشيد المنطقة السيبية في الجزائر تدىورا مستمرا بفعؿ عدة عوامؿ     

ولوقؼ ىذا التدىور سعت الدولة الجزائية  ،و قمة االمطار ،وعوامؿ التعرية لمغطاء النباتي
الى اعداد مخطط وطني لمتنمية الفالحية مساىمة منيا في  حماية واستغالؿ المناطؽ  

فة وشبو الجا ،السيبية عمى الخصوص " حيث توجد السيوب في الجزائر في المناطؽ الجافة
تمثؿ ىذه المناطؽ مجاال حيويا تعيش فيو مجموعة سكانية  ،مميوف ىكتار 20عمى مساحة 

مميوف شخص تعتمد مداخيؿ غالبيتيـ عمى قطعاف االغناـ التي تقدر  7.2تقدر بأكثر مف 
باإلضافة الى  ،وقد ادى االستغالؿ المفرط لمثروات الطبيعية ،مميوف رأس 15بأكثر مف 

بير بالنسبة الى مساحات شاسعة مف السيوب . ىذه الوضعية يمكف الجفاؼ الى تدىور ك
 .2تعميميا في مجاؿ دوؿ المغرب العربي "

                                                           
 . 475نفس المرجع السابؽ، ص  - 1

، ترجمػػة : مشػػيش االسػػس العامػػة إلعػػادة التأىيػػؿ البيئػػي لسػػيوب الحمفػػاءاالتحػػاد العػػالمي لصػػوف الطبيعػػة و مواردىػػا :  – 2
 . 07، ص 2012دراؽ، االتحاد العالمي لصوف الطبيعة، مالقة، اسبانيا، 
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شكمت سنوات الجفاؼ في الجزائر في العقود االخيرة نقطة انطالؽ ىامة نحو مزيد مف    
ر وعمى التصح ،الجافة وشبو الجافةالوعي بتاثير االنشطة االنسانية عمى االنظمة البيئية 

وىكذا فخالؿ العقود الثالثة االخيرة عرفت السيوب المتدىورة  مجموعة مف  ،بصفة عامة
المبادرات الرامية الى اعادة تأىيميا واصالحيا نظرا الى أف الرعي يشكؿ النشاط اىـ في تمؾ 

التي  ،االغواط والبيض وغيرىا مف المناطؽ الرعوية ،المسيمة ،المناطؽ مف اليضاب كالجمفة
فإف التقنية االساسية إلعادة تأىيميا  ،لمرعي الجائر الذي يشكؿ سببا رئيسا لتدىورىاتعرضت 

ىذا االخير يكمف في منع الرعي في  ،تمثمت عادة في منع الرعي أو في الرعي المؤجؿ
 .منطقة متدىورة خالؿ فترة معينة 

كاد المتطرفة أف وت ،واالراضي الحراجية تجرد وتدمر ،ما زالت الغابات واراضي الغابات    
فمف بيف  "وتقمص النظاـ ايكولوجي مما يشكؿ تيديدا لمتنوع البيولوجي ،تتحوؿ الى صحاري

مميوف ىكتار اراض  200ار يوجد ػػػػػػػػػػمميوف ىكت 238مجموع مساحة الجزائر التي تبمغ 
مميوف ىكتار مف اراضي الميددة  أو المتأثر بالتصحر. تمثؿ المناطؽ  36و ،صحراوية

مالييف  7وييدد التصحر ما يقارب  ،لسيبية وشبو الصحراوية ) القاحمة و شبو القاحمة (ا
لقد دلت الخريطة الوطنية لدراسة الحساسية لمتصحر  ،ساكف يعيشوف في المناطؽ السيبية

مالييف ىكتار ميددة بعوامؿ  7و ،الؼ ىكتار تعتبر متصحرة 600في المناطؽ السيبية أف 
  .1" االنجراؼ الريحي 

اصة في مجاؿ مكافحة التصحر يبدو واضحا مف خسياسة البيئة في الجزائر لاىتماـ ا فّ إ    
خالؿ خطاب رئيس الجميورية  أماـ الندوة العالمية لبرنامج االمـ المتحدة لمبيئة بمناسبة 

الجزائر  "والذ يجاء فيو  2006جواف  05اليـو العالمي لمبيئة الذي احتضنتو الجزائر في 
وكناطؽ شرفي باسـ السنة  ،مف التعييف المزدوج ىذا كبمد يحتضف اليـو العالمي لمبيئة تممس

عرفانا دوليا لما بذلو مف جيود في سبيؿ حماية   2006سنة  ،الدولية لمصحاري والتصحر
التنمية و البيئة والتنمية المستدامة وطنيا مف خالؿ تطبيقيا لخطة العمؿ لصالح البيئة 

ا مف مشاركتيا الفعالة في المبادرة البيئية لمشراكة الجديدة مف اجؿ التنمية وجيوي ،المستدامة

                                                           
المنظمة العربية لمتنمية الزراعية : حمقة عمؿ حوؿ نتائج اختيار تطوير مصػفوفة مؤشػرات رصػد التصػحر فػي المنطقػة  – 1

 ،  . 180، ص 2006العربية، الخرطـو
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التنمية المستدامة ضمف  تقتضي ،ودوليا لمساعييا لصالح البيئة في العالـ ،في افريقا ) نيباد(
وتثبيت التوازنات بيف الموارد  ،سياؽ مبادرة التصحر في المقاـ االوؿ كبح مسار التدىور

 ،اعادة وضع االطر االجتماعية والسياسية الصالحة إلدارة الموارد الطبيعيةو  ،واستغالليا
وبفعؿ النمو الديموغرافي  فإف االنماط التقميدية واالستعماؿ المفرط لألراضي اثر سمبا عمى 

فال مناص اذف مف حث ودفع  المزارعيف ومربي الماشية  ،وعمى التربة ،الغطاء النباتي
ىذه االنماط بتقنيات عصرية لتكثيؼ المزروعات واالنتاج  المستضعفيف الى استبداؿ

 .*الحيواني بمراعاة ىشاشة ىذا الوسط " 

 : 1وقد عنيت الحكومة الجزائرية بإجراءات تقصد الى وقؼ تدىور االراضي نذكر منيا

توفير الغاز الطبيعي كوقود بديؿ عف االحطاب بتكاليؼ منخفضة وىذا مف الوسائؿ   -1
 مف تدمير االشجار والشجيرات . الناجحة في الحد

بقصد  1971بدأ في عاـ  ،السد االخضر مف المشاريع الرائدة في مكافحة التصحر  -2
كيمو متر  1500حزاـ طولو  ،مالييف ىكتار 3انشاء حزاـ غابوي عمى مساحة 

كيمو متر يمتد مف الحدود المغربية في الغرب الى الحدود التونسية في  20بعرض 
تطورت الفكرة مف السد االخضر مف صفوؼ مف االشجار  1986ـ الشرؽ .  في عا

الى فكرة حزاـ اخضر مف استخدامات رشيدة لألراضي تجمع بيف االشجار وتحسيف 
 المراعي وتطوير الزراعة . 

بينت فكرة الحزاـ االخضر لدوؿ شماؿ افريقيا الى قدمتيا المنظمة العربية لمتربية والثقافة 
( عمى اساس ىذا المشروع  1977مـ المتحدة عف التصحر ) العمـو الى مؤتمر االو 

ومشروع قريب الشبو منو بعد تطويره بدأ جنوب تونس ) النطاؽ الجنوبي (  ،الجزائري الرائد
مشروعات التشجير وتحسيف المراعي وصوف أحواض تجميع المياه . وتثبيت الكثباف 

                                                           
لمبيئػػػة  مقتطػػؼ مػػف خطػػاب رئػػيس الجميوريػػة السػػيد : عبػػد العزيػػػز بوتفميقػػة أمػػاـ النػػدوة العالميػػة البرنػػامج االمػػـ المتحػػدة  *

    mouradia.dz-www.elle . 18/08/2008بمناسبة اليـو العالمي لمبيئة .
، المجمػػػس الػػػوطني لمفنػػػوف لمثقافػػػة و التصػػػحر، تػػػدىور االراضػػػي فػػػي المنػػػاطؽ الجافػػػةمحمػػػد عبػػػد الفتػػػاح القصػػػاص :  – 1

 . 110، ص 1999االداب، عالـ المعرفة،الكويت، 

http://www.el-mouradia.dz/
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الؼ ىكتار  1653مجموعة  2000وتوجد ىذه المشروعات في اطار خطط عاـ  ،الرممية
تثبيت الكثباف الرممية  ،الؼ ىكتار 30مصدات الرياح  ،الؼ ىكتار 423وحماية مساقط المياه 

 اعادة تشجير الجباؿ مميوف ىكتار . ،الؼ ىكتار 200

دعـ تطوير مؤسسات البحث العممي العاممة في مجاالت تنمية االراضي الجافة و مكافحة  -3
 التصحر .

بيف يد الوطني في اطار حماية البيئة والمحافظة عمى مواردىا عمال متكامال الج فّ إ"      
وبالفعؿ  ،حيث قامت شركة سوناطراؾ  وسونمغاز ببرمجة حمالت تشجػػػػػػػػػػػػير ،كؿ القطاعات
والية في ىذه المبادرة ذات الصبغة  40وحدة وفرع لسوناطراؾ موزعة عمى  65فقد شاركت 

 204758لغرس  2006-2005كما سعت حممة  ،شجيرة 253218وتمـ غرس  ،البيئية
وتتكوف مف مختمؼ النماذج التي تقوـ سوناطراؾ بغرسيا بالمناطؽ الجنوبية مف  ،شجيرة

وسرعة نمو شجرة  ،وىي انواع تتميز بتالؤميا مع المناخ الجاؼ ،النخيؿ وشجرة الكارازينا
لقد صادقت الجزائر عمى       رممية".الكارازينا حتى بالراضي الفقيرة بالمركبات أو تمؾ ال

استعى ىذا التصديؽ اعداد  1996جانفي  22االتفاقية حوؿ محاربة  التصحر في 
وقد جرى اخضاع خالصة االشغاؿ الى ممتقى وطني  ،استراتيجية لمحاربة التصحر

وتكمف االعماؿ المقترحة  وافضت الى اعداد مخطط عمؿ لمحاربة لتصحر ،لممصادقة عمييا
 : في 

تدعيـ المعارؼ القاعدية  وتطوير انظمة االعالـ والمراقبة في المناطؽ الخاضعة  -
 بما فييا الجوانب االقتصادية واالجتماعية ليذه االنظمة البيئية. ،لمجفاؼ والتصحر

  .التشجير واعادة التشجير ،محاربة تدىور التربة وخاصة بتكثيؼ انشطة حماية التربة -

ة متكاممة لمقضاء عمى الفقر وترقية انظمة حرارة متنوعة في تطوير وتدعيـ برامج تنمي -
 المناطؽ الخاضعة لمتصحر ..
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وادماجيا في المخططات الوطنية لمتنمية في  ،اعداد برامج متكاممة لمحاربة التصحر -
 التخطيط البيئي الوطني.

وضع مخططات شاممة لمتحضير لمجفاؼ و لمنجدة في حالة الجفاؼ بما فييا  -
و اعداد برامج  ،الذاتية في المناطؽ التي عرضة لممخاطر مساعدة ترتيبات ال

 الستقباؿ الجئ البيئة .

تسيير  ،تشجيع و ترقية المشاركة الشعبية في التربية البيئية و التركيز عمى التصحر -
 اثار الجفاؼ .

سنة لمصحاري والتصحػػػػػػػػر  2006وفي اطار العالمي لمحاربة التصحر عينت سنة      
حيث تـ  ،وبمبادرة مف مؤسسة صحاري العالـ ،ؾ بقرار مف الجمعية العامة االمـ المتحدةذل

جواف تحت  05الذي يحتفؿ بو في  2006تعييف الجزائر كبمد مضيؼ لميـو العالمي لمبيئة 
وىو دليؿ عمى االعتراؼ بالمجيودات التي قامت بيا  ،شعار )ال تيجروا االراضي القاحمة(

خاصة في ما يتعمؽ بموضوع محاربة التصحر الذي بذلت فيو  ،ؿ البيئيالجزائر في المجا
 لدولة جيودا معتبرة.

 السياسة البيئية في اطار التوعية و التربية البيئية :  – 11

ىناؾ ثالثة وسائؿ رئيسة لحماية البيئة ووقايتيا مف اي اخطار أو معالجة ما اصابيا مف  
عمى اف كثير مف  ،" العمـ والفانوف والتربية وما تعرضت لو مف ويالت وىي ،تيديدات

الباحثيف في ماؿ البيئة يروف أف دور التربية في حماية البيئة يسبؽ كثيرا دور العمـ أو 
القانوف ذلؾ أف التربية ىي تصيغ شخصيات االفراد ليكونوا عمماء وىي التي تغيير مف 

 .1سموكياتيـ لتقبؿ تعميمات القانوف واالنصياع لنصوصو"

 

 

                                                           
 . 213راتب السعود، مرجع سابؽ، ص  – 1
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 السياسة البيئية في اطار التربية البيئية :  – 1 -11   

لميونيسكو التي اعتمدت بمناسبة عف التوصيات التوجييية  بعد مرور اكثر مف ثالثيف سنة   
( وضرورة التربية البيئية لـ تتأكد في  1977و ندوة تبيميسي )  ،( 1975ميثاؽ بمغراد ) 

و مع ىذا ،التربوية منطقا خاصا بيا يجب احترامو ظومةمناف لمالواقع في كثير مف البمداف . 
فإنو ينبغي تنمية تعميـ مف شأنو مساعدة الشباب تدريجيا عمى أف يدركوا باف االنساف قد 

في عالقتو مع الطبيعة في ىذا الكوكب مف اجؿ الحفاظ عمى  اجتاز مرحمة حاسمة 
لمدور الياـ الذي تمعبو ية والبيئة والسياحة االنسجاـ والتوازف . وادراكا مف وزارة التييئة العمران

مف خالؿ تكويف الوعي البيئي عف  طريؽ ادماج  ،التربية في الحفاظ عمى البيئة وحمايتيا
السياحة و ليذا الغرض اعدت وزارة التييئة العمرانية والبيئة  ،البعد البيئي في المناىج التربوية

حت عنواف ادلة المربي في التربية البيئية و" ييدؼ بالتعاوف مع وزارة التربية كتابا توجيييا ت
كتربية لممواطنة ضمف  ىذا العمؿ الى ادراج و/ أو تنمية التربية البيئية بشكؿ متزايد

 .1المنظومة التربوية في عالقة بالمواد التعميمية التقميدية"

ىـ أوبدرجة  ،تعمـف المنيجيات المعتمدة في ىذا الدليؿ يراد بيا احداث تغيير سموؾ المإ     
 ػػػػػةػػػػػػػػػػػوافضؿ منيجية لمتدريس في التربيػػػػ ،غرس روح المسؤولية في نفسو تجاه عناصر البيئة

 :2البيئية  والتنمية المستدامة ينبغي أف تحقؽ

 الوعي الفكري والبيئي . -1

التدريس المباشر عمى اتقاف ميارات مقترحة بمعالجة مواضيع بيئية اذا اجتمعت  -2
و ممارسة الميارات في النشاط الالصفي ازاء  ،رسة الميارات في النشاط الصفيمما

 ينجـ عف ذلؾ سموؾ حقيقي اجابي .  ،مواضيع البيئة

    ويتواصؿ تنفيذ برنامج التربية البيئية مف اجؿ التنمية المستدامة مف خالؿ اعماؿ مستمرة     
 دائمة تمثمت في :     

                                                           
دار الحقػػائؽ لمطبػػػػػػػػػػػػػاعة، ط  ادلػػة المربػػي فػػي التربيػػة البيئيػػة،وزارة التييئػػة العمرانيػػة و البيئػػة و السػػياحة، وزارة التربيػػة :  – 1
 .  4، ص 2007، الجزائر، 3
 . 15المرجع السابؽ، ص  – 2
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معمـ  450بمشاركة  2004الثة بوالية جيجؿ في جويمية تنظيـ الجامعة الصيفية الث -1
والية والذي يشكؿ المرحمة االخيرة مف مسار  25ومفتش لمتربية الوطنية يمثموف 

الصيفية تعميـ التجربة عمى مستوى مجمؿ التراب الوطني. وقد جرت اشغاؿ الجامعة 
 التالية:  الثةفي شكؿ ورشات مف تأطير خبراء وطنييف ودولييف وعالجت النقاط الث

 النادي االخضر المدرسي. ،جونب التوعية و التكويف مف خالؿ دليؿ المربي –أ 
 تقييـ الظروؼ التي جرت فييا التجربة منذ انطالقيا. –ب 
 التعرض لمصعوبات و مالءمة االدوات البيداغوجية المعدة ليذا الغرض.  –ج 

و  ،عمى مستوى تغيير السموكات –ئيةالتربية البي –اف االثر الذي تركو ىذا العمؿ      
ولتحقيؽ االىداؼ المحددة يجب  ،مواقؼ السكاف الذيف استيدفيـ البرنامج بدأ يبرز لمعياف

تجنيد المزيد مف الوسائؿ البشرية الضرورية  وتعزيز قدرات التاطير ) تكويف معمميف وانجاز 
وتعزيز التكويف  ،الخضراء الفروع الجديدة لموظيفةف تنصيب إدعائـ وادوات بيداغوجية(. 

والتعميـ الميني مف خالؿ تمقيف المتربصيف ميدانيا) تربصات عممية( سيسمح بتجييز سوؽ 
واسياـ في الجيد الوطني لحؿ  ،العمؿ بالكفاءات الوطنية القادرة عمى التكفؿ بالمشاكؿ البيئة

 مشكمة البطالة.

 االعالم و التوعية البيئية:  - 2 -11

يئة عمى اىتماـ الفاعميف في المجتمع الدولي عموما نظرا لما آلت اليو طغت قضايا الب
باتت و و طبيعة االخطار التي تيددىا في مواطف كثيرة  ،حالة البيئة في جميع انحاء العالـ

 باإلعالـقضية االعالـ البيئي جوىرية في كشؼ الحقائؽ وتنمية الوعي البيئي. ويقصد 
في توعية المواطنيف عالـ المكتوبة والمسموعة والمرئية البيئي  استخداـ كافة وسائؿ اال

ومدىـ بكافة المعمومات والحقائؽ واآلراء " عف القضايا البيئية واسبابيا وابعادىا والحموؿ 
أما اتصاؿ الشخصي وىو  ،ويكوف االتصاؿ عف طريؽ االعالـ البيئي ،المقترحة لمعالجتيا

خالؿ الزيارات المنزلية المقاءات والندوات اتصاؿ مباشر دوف اي وسيط و يكوف ذلؾ مف 
العامة التي تقـو بيا الجمعيات واالندية  في الصفوؼ الدراسية أو عف طريؽ االتصاؿ 
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الجماىيري وىو النوع الثاني مف االتصاالت وىو عبارة عف استخداـ قنوات االتصاؿ الحديثة 
 . 1كالكتب والصحؼ والمجالت والراديو والتمفزيوف"

االعالـ و التوعية حوؿ المسائؿ البيئية خطت الجزائر البرنامج الوطني  في اطار
ديار دنيا، نادي  ،قطار البيئة ،خطوات ىامة و يتعمؽ االمر بالخصوص بالميثاؽ المدرسي

الى جانب كؿ  ،و الشراكة مع المجتمع المدني التوعية بالقوانيف و التنظيـ البيئي  ،الصحافة
مؤلفات القيمة في اطار االعالـ البيئي التي تدخؿ ضمف عممية ىذا تـ نشر العديد مف ال

التحسيس مثؿ الكتاب المتعمؽ بالمخطط الوطني لمتييئة و التنمية المستدامة الذي يصدر 
الجزائر منظور اييا مف  ،الموجو لمجميور العريض 2000دوريا كؿ سنتيف بدءا مف سنة 

االطمس  ،ثديات الجزائر ،االقميـكتاب اخضر حوؿ تييئة  ،كتاب الصحاري ،السماء
لمفضاءات المحمية منظور الييا عبر القمر الصناعي السات . ىذا عمى المستوى النظري ما 

اال أف واقع االمر يعكس وجيا مخالفا حيث أنو رغـ قمة ىذه المنشورات اال  ،ىو مرجوا منيا
ة البعد االعالمي . انيا ال تصؿ لمجميور العريض كما كاف مسطرا ليا نظرا لنقص فعالي

 ي يشكؿد أف الميثاؽ المدرسي لمبيئة الذعندما نحمؿ ىذا البعد االعالمي التوعوي  البيئي نج

والتالميذ  ،مدراء التربية لمواليات ،البمديات رؤساءوالذي بمقتضاه يمتـز  ،داة اضافية لمتوعيةأ
كاف يفترض توقيع االولياء  يذوال ،لميثاؽعمى التوالي باحتراـ مبادئ البيئة الواردة في ىذا ا

تجوؿ وجواري يتكوف مف طار البيئة فقد صمـ في شكؿ معرض مأما ق ،عميو بدؿ التالميذ
انطمؽ  ،حماية البيئةؿ خمس عربات مييأة الى فضاءات متخصصة تيدؼ الى التوعية حو 

ب وجمب اكثر مف مميوف زائر . مدينة في الشماؿ واليضا 23وطاؼ   2002في اكتوبر 
ا في مجاؿ التوعية بالقوانيف فقد تـ التركيز عمى قانوف البيئة خاصة القوانيف الخمسة مف أم

ا العمرانية والبيئة والسياحة بيذالتييئة  رةواطمقت وزا " ،الجيؿ الثاني التي صدرت مؤخرا
الخصوص مبادرة موجية الى توزيع أفضؿ لمختمؼ النصوص التشريعية والتنظيمية حوؿ 

تمؼ الييئات المعنية بتطبيؽ القانوف خاصة مصالح االمف ) الدرؾ واالمف البيئة عمى مخ

                                                           
، ص 2014، عمػاف، االردف، 1ـ البيئػي، دار اليػازوري العمميػة لمنشػر و التوزيػع، ط عمي عبػد الفتػاح كنعػاف : االعػال – 1

104 . 
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وورشة لمتكويف موجية  ،2003ممتقى اعالمي خالؿ سنة  40الوطني ( . وىكذا تـ تنظيـ 
 .1"لشرطة العمراف و حماية البيئة 

مف كما يشكؿ تجنيد المواطف حوؿ حماية البيئة احدى المياـ الرئيسية لمحكـ الراشد      
جمعية بيئية وتأطيرىا ومساعدتيا  265اجؿ التنمية المستدامة مف خالؿ اعتماد اكثر مف 

ماليا مف اجؿ خمؽ ديناميكية اجتماعية تيد فالى حماية البيئة بتعزيز دور الجمعيات في ىذا 
أما في مجاؿ البحث العممي فقد تـ اعتماد عدد كبير مف مشاريع البحث العممي  المجاؿ.

ونشير ىنا الى الدور الياـ الذي لعبتو جامعة محمد  ،ور التدرج وما بعد التدرجخاصة في ط
خيضر ببسكرة مف خالؿ فتحيا تخصص عمـ اجتماع البيئة في مرحمة الماجستير الذي اثمر 

ومناقشة عدد مف اطروحات الدكتوراه القيمة التي  ،عدة بحوث اجتماعية في مجاؿ البيئة
وتشخيص  ،صورة عممية متبصرة لواقع البيئة في الجزائرتسعى في مجمميا الى اعطاء 

 المشاكؿ واقتراح الحموؿ المناسبة خاصة في الجانب االجتماعي التوعوي . 

 دور المسجد في التوعية البيئية :  – 3- 11

ىذا  ،في الثقافة االسالمية يقـو تصور البيئة عمى عالقة االلفة بيف االنساف والبيئة   
وكاف مف بيف الموجيات الميمة لمسموؾ  ،ي االذىاف تعاليـ القرآف والحديثالتصور كونتو ف

" وفي التصور االسالمي مف التميز ما يمكف طرحو بجدارة ،البيئي في الحضارة االسالمية
في  ساحة  الحوار الحاصؿ في قضية االزمة البيئية الراىنة ليكوف بديال لمتصور الفمسفي 

االزمة وذلؾ لما يجنب في التصرؼ البيئي مف االثار الضارة الذي كاف سببا في نشوء ىذه 
ويقوـ التصور  ،التي افضى الييا التصور الثقافي الغربي لمعالقة بيف االنساف والبيئة

االسالمي في ىذا الخصوص عمى تقرير صمة بيف االنساف والبيئة الطبيعية ترتقي الى درجة 
 .2وجانب روحي" تكوف ضربا مف الوحدة بينيما ذات جانب مادي

اف البعد البيئي في الثقافة االسالمية يجعؿ مف الحفاظ عمى البيئة و حمايتيا عبادة في    
واالخرى  ،فالباغية مف بني اسرائيؿ سقت كبال دخمت بسببو الجنة ،التصور االسالمي

وثالث قطع غصف شجرة يؤذي المارة فكاف سببا لو في  ،حبست قطة فدخمت بسببيا النار
                                                           

 . 494، ص 2007التقرير الوطني حوؿ حالة و مستقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ البيئة في الجزائر  1
، ص 1999الدراسػات، قطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر،  ، مركػز البحػوث وقضػايا البيئػة مػف منظػور اسػالميعبد المجيػد عمػر النجػار :   - 2

150 . 
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و ىكذا يتربى الفرد المسمـ مف خالؿ القراف الكريـ و السنة النبوية  ،فرة و دخوؿ الجنةالمغ
 المطيرة عمى تآلؼ مع البيئة .

 ،ياتي دور المسجد في السياسة البيئية في الجزائر ليجد االرضية الثقافية التاريخية مييأة   
واالماـ عمى وجو الخصوص زاخرة بالمبادئ واالحكاـ والمثؿ التي تجعؿ مف مؤسسة المسجد 

فالمسجد النبوي كاف "  ية مف اجؿ توعية المجتمعواجو ىامة لحماية البيئة وزرع الثقافة البيئ
بمثابة مدرسة تربوية تفتح ابوابيا لكؿ الناس يمتقوف فيو خمس مرات في اليـو والميمة الداء 

لركف االساسي في لئف كانت الصالة ىي ا ،الصموات الخمس وتعمـ امور دينيـ ودنياىـ
وتطيير  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػليست عبادة روحية فحسب بؿ ىي نظاف بأنياالمسجد فانو بإمكاننا اف 

)) يا اييا الذيف آمنوا اذا قمتـ الى الصالة وتزيف وتجمؿ النياؿ اتصح اال بالطيارة  قاؿ تعالى 
 واف كنتـ جنبا فاطيروا (( وارجمكـ الى الكعبيفوجوىكـ وايديكـ الي المرافؽ وامسحوا برؤوسكـ  فاغسموا
 .1. وىذا دليؿ عمى ارتباط المسمميف بالنظافة في كؿ مكاف  وزماف"ئدة سورة الما 60االية 

تعتبر مؤسسة المسد صرح ىاـ في المجتمع الجزائري فقد لعبت دورىا  الياـ والمميز عبر   
كانت مف بيف االسباب التي دفعت بالشعب خاصة الفترة االستعمارية و  ،كؿ الحقب التاريخية

ويمكف االف االستعانة بيا مف  ،لجزائري الى الثورة وافتكاؾ حريتو بالنضاؿ السياسي والمسمح
اجؿ حماية البيئة والمحافظة عمييا وىذا مف خالؿ التعاوف المثمر بيف وزار تييئة االقميـ 

 البيئة ووزارة الشؤوف الدينية واالوقاؼ .و 

 

 

 

 

 

                                                           
وزارة تييئػػػة  االقمػػػيـ و البيئػػػة و السػػػياحة، وزارة الشػػػؤوف الدينيػػػة و االوقػػػاؼ : دور المسػػػجد فػػػي التربيػػػة البيئيػػػة، الوكالػػػة  – 1

 . 22(، الجزائر، ص  G T Zااللمانية لمتعاوف )
 



 السيبسة البيئية  في الجزائر                                       الفصل الثبمن      
 

 

111 

 الصة : خ -

مما سبؽ يتضح لنا مالمح السياسة البيئية في الجزائر في بعدىا الشمولي حيث شممت       
وسطرت ليا برامج واىداؼ واضحة آخذة بعيف  ،جميع نواحي الحياة المرتبطة بالبيئة

وضعية البيئة في الجزائر وما يتيددىا مف اخطار مقترحة  ،االعتبار السياؽ الدولي العاـ
ية ألغمب المشاكؿ الحالية والتي كانت ثمارىا في بعض المجاالت المتعمقة خططا عالج

 بالمجاؿ الصناعي عمى سبيؿ المثاؿ . 
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 تمهيد : 

تمثػػػؿ االنشػػػػاالت البيئيػػػة امػػػا تعػػػدد اوجههػػػا انشػػػػاال االميػػػا حيػػػث اف المشػػػاكؿ التػػػي       
ر ا، إنمػػا االخطػػتأثيرهػػاالشػػدة فػػي ف ػػد تختمػػؼ فػػي  ،ال تسػػتثني منط ػػة دوف غيرهػػاتواجػػا البيئػػة 

بػػالجميب، وهػػذا مػػا  ةرض امػػا هنهػػا بػػات محدقػػالالتػػي تهػػدد البيئػػة يتفػػؽ جميػػب سػػكاف كوكػػب ا
، هػػا امػػا الحيػػاةر كػػؿ جهػػود لمواجهػػة هػػذد التهديػػدات والت ميػػؿ مػػف حػػدة اخطا تضػػافريسػػتداي 

ا تعػػاوف االمػػر الػػذل جعػػؿ مػػف ضػػرورة توحيػػد هػػذد الجهػػود تحػػت مظمػػة االمػػـ المتحػػدة مسػػع
ب ػػػدر كبيػػػر مػػػف االهتمػػػاـ فػػػي اشػػػػاؿ االمػػػـ  دولػػػي، وقػػػد حضػػػت االتجاهػػػات البيئيػػػة العالميػػػة 

 .المتحدة لمبيئة
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 االمم المتحدة :   - 1

نشػػأتها االولػػا مػػف هجػػؿ  كانػػت تعػػدد اختصاصػػات االمػػـ المتحػػدة فػػي مجػػاالت شػػتا ف ػػد    
وتفػػػادل كػػػؿ مػػػا مػػػف شػػػأنها يهػػػدد همػػػف وتفػػػادل وقػػػوع الحػػػروب،  ،حفػػػظ السػػػالـ وبسػػػط ا مػػػف

ومب بروز المشاكؿ البيئية بدهت التهديػدات التػي دفعػت ا مػـ المتحػدة الػا  ،،واست رار البشرية
 .تبنيها ومعالجتها في اطارها العالمي

 نشأة االمم المتحدة :   1 – 1   

ف و السػمـ الػدولييف لـ تكف االمـ المتحدة الهيئة الدولية االولا التي اهتمت ب ضايا االمػ      
لكنهػا فشػمت لعػدـ  ،ف د سب تها اصبة االمـ المتحدة التي انشئت ا ب الحرب العالمية االولا

خاصػة الحػرب العالميػػة  ،قػدرتها امػا فػض النزااػات التػي نشػبت بعػػد الحػرب العالميػة االولػا
اـ الػدولي التي ادت الا تػيرات امي ة في هيكؿ ومػوازيف ال ػوف فػي النظػ ،1939الثانية سنة 

ف ػػػػد ترتػػػػب امػػػػا انػػػػدالاها امػػػػا الفػػػػور ظهػػػػور نمػػػػط جديػػػػد ومختمػػػػؼ مػػػػف  ،الػػػػذل كػػػػاف سػػػػائدا
حيػث وجػدت  .التحالفات الدولية لـ يكف مف المتصور اما االطػالؽ امكانيػة حدوثػا مػف قبػؿ 

كػػػؿ مػػػف بريطانيػػػا والواليػػػات المتحػػػدة االمريكيػػػة و فرنسػػػا ت اتػػػؿ جنبػػػا الػػػا جنػػػب مػػػب االتحػػػاد 
ممػػػا ادف بػػػروز تحالفػػػات جديػػػدة فرضػػػتها  ،يف ضػػػد المانيػػػا وايطاليػػػا واليابػػػافالسػػػوفيتي والصػػػ

حيث ااطت هذد الحرب الفرصة لمواليات المتحػدة االمريكيػة لكػي تػدخؿ الحػرب ب ػوة  ،الحرب
وجعمتػػػا يظهػػػر بمسػػػتوف ال ػػػوف االقميميػػػة   لكػػػف  ،كمػػػا هخرجػػػت االتحػػػاد السػػػوفياتي مػػػف ازلتػػػا

ات المتحػدة االمريكيػة فػي التحضػير ءنشػاة هيئػة االمػـ المتحػدة الدور الكبير الذل لعبتا الوالي
حيػث هف الواليػات المتحػدة االمريكيػة كانػت  ،نظػرا لمظػروؼ التػي سػادت تمػؾ الفتػرة ،كاف جميػا

وكانػت مشػاركتها فػي البدايػة مشػاركة داػـ و اسػناد بػالمؤف و اتػاد  ،بعيدة اف ساحة المعركة
هو  ،وهيػا كانػت خصوصػية واهميػة الػدور الػذل لعبتػا ،ةالحرب قبؿ هف تدخؿ فعميػا فػي المعركػ

 .تعيف اما الواليات المتحدة االمريكية هف تمعبا بالنسبة لنشأة االمـ المتحدة
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 ،ف قيػػاـ هػػذد المنظمػة الدوليػػة لػػـ يكػػف فػي المحصػػمة سػػوف توافػػؽ اػاـ بػػيف الػػدوؿ المتحالفػػةإفػ 
 .1وخاصة الود الكبرف  

ءنشاة هيئة االمـ المتحدة ادة ل ػاةات ومواثيػؽ كػاف ههمهػا  ل د سبؽ االاالف الرسمي       
ميثػػػاؽ االطمػػػس الػػػذل صػػػدر ا ػػػب ل ػػػاة بػػػيف رئػػػيس الػػػوزراة البريطػػػاني وتسػػػوف تشرشػػػؿ  مػػػب 

حثػي تضػػمف هػذا الميثػػاؽ اشػارة قويػػة  1941سػبتمبر اػػاـ  14الػرئيس االمريكػػي روزفمػت فػػي 
ؽ الشعوب في ت رير مصػيرها وتحػريـ الا جانب ح ،الا ضرورة انشاة نظاـ دائـ لألمف العاـ

مػػب االقػػرار بضػػرورة العمػػؿ امػػا نػػزع سػػم   ،المجػػوة لم ػػوة هو التهديػػد بهػػا فػػي العالقػػات الدوليػػة
وقد تما ميثاؽ االطمس إاػالف االمػـ المتحػدة هو  .الدوؿ المعتدية مف نظاـ موسب لألمف العاـ

فػػػي اا ػػػاب  ،لحػػػرب فعميػػػابعػػػد دخػػػوؿ الواليػػػات المتحػػػدة ا 1942ااػػػالف واشػػػنطف فػػػي جػػػانفي 
 ،المػػؤتمر الػػػذل شػػاركت فيػػػا الػػدوؿ المتحالفػػػة ضػػػد دوؿ المحػػور والتػػػي اامنػػت الحػػػرب اميهػػػا

وقػػد اطمػػت هػػذد الػػدوؿ المتحالفػػة امفػػا نفسػػها اسػػـ  ،دولػػة 26وكػػاف اػػددها فػػي ذلػػؾ الوقػػت 
تػػي هػػذد التسػػمية التػػي ستصػػب  فػػي مػػا بعػػد االسػػـ الرسػػمي لممنظمػػة العالميػػة ال ،االمػػـ المتحػػدة

صػػػدر  1943اكتػػػوبر سػػػنة  30فػػػي  .تسػػػعا الػػػا المحافظػػػة امػػػا السػػػالـ واالمػػػف العػػػالمييف
ااػػػالف موسػػػكو ا ػػػب ل ػػػاة وزراة الخارجيػػػة لكػػػؿ مػػػف الواليػػػات المتحػػػدة االمريكيػػػة و االتحػػػاد 

وهو وثي ة هامة تمتـز فيهػا اربعػة  ،وسفير الصيف لدف االتحاد السوفياتي ،السوفياتي وبريطانيا
ل ػػػػػد خاضػػػػػت المشػػػػػاورات  ،شػػػػػاة منظمػػػػػة دوليػػػػػة بديمػػػػػة لعصػػػػػبة االمػػػػػـ المتحػػػػػدةدوؿ كبػػػػػرف بإن

والػدوؿ التػي تػدور فػي فمكهػا مخاضػا اسػيرا  جػؿ االتفػاؽ امػا  ،الم اةات بيف الدوؿ الكبػرفو 
انطم ػت مشػاورات  1944فػي منتصػؼ سػنة  .صيػة نهائية تػـ حولهػا اجتمػاع لكافػة االطػراؼ

اصبة االمـ المتحدة في دامبرتوف اوكػس بضػواحي جديدة مف انشاة منظمة دولية تحؿ محؿ 

                                                           
 ،الكويػػت ،، اػػالـ المعرفػػة1945منػػذ  دراسػػة فػػي تطػػور التنظػػيـ الػػدولي ،حسػػف نافعػػة : االمػػـ المتحػػدة فػػي نصػػؼ قػػرف – 1

 . 61ص  ،1995
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فػػي هػػذد المشػػاورات تػػـ االتفػػاؽ امػػا ا ػػد مػػؤتمر سػػاف فرانسيسػػكو التأسيسػػي لألمػػـ  ،واشػػنطف
         .1945افريؿ سنة  25المتحدة في 

لتػػػاريش نشػػػأة االمػػػـ المتحػػػدة انهػػػا وليػػػدة ال ػػػوف يتضػػػ  مػػػف خػػػالؿ هػػػذا العػػػرض المػػػوجز      
ويعػػود اصػػؿ  .لممحافظػػة امػػا مصػػالحها فػػي ظػػؿ االجمػػاع الػػدولي ،العظمػػا فػػي زمػػف الحػػرب

المتحدة الا الواليات المتحدة االمريكية حيث اف  اوؿ اسػتخداـ لمصػطم  االمػـ  لألمـالتسمية 
وبعػد اقػؿ مػف شػهر امػا هجػـو امػا  ،المتحدة الذل ابتكرد الرئيس االمريكي فرانكميف روزفمت

 وقعػت الػدوؿ ،دة االمريكيػة تػدخؿ الحػرب العالميػة الثانيػةبيرؿ هاربرالػذل جعػؿ الواليػات المتحػ

الػذل توسػب  –ااػالف االمػـ المتحػدة  -المحاربة  لمانيا واليابػاف وايطاليػا (26الست والعشريف ) 
 24بالضػػػبط فػػػي  1945وفػػػي سػػػنة  .1فػػػي مبػػػادئ االمػػػف العػػػاـ الم ػػػررة فػػػي ميثػػػاؽ االطمسػػػي 

ار الميثػػػاؽ بعػػػد المصػػػادقة اميػػػا مػػػف طػػػرؼ الػػػدوؿ اكتػػػوبر تػػػـ مػػػيالد االـ المتحػػػدة رسػػػميا بػػػاقر 
الصػػيف  ،المممكػػة المتحػػدة ،االتحػػاد السػػوفياتي ،العظمػػا الخمػػس ) الواليػػات المتحػػدة االمريكيػػة

وؿ امػيف اػاـ هوفرنسا ( واغمبية الحضور االخػريف فػي المػؤتمر ليصػب  النرويجػي تريػػؼ لػي 
 .لألمـ المتحدة

 اجهزة االمم المتحدة :  - 2 – 1   

والوظػائؼ المنوطػة بهػا حيػث  ،حتاج منظمة االمـ المتحدة لعدة حتا تتمكف مػف اداة مهامهػات
   2:تتشكؿ االمـ المتشكؿ مف اجهزة رئيسية واخرف ثانوية

 

 

                                                           
 .  www.aljaziera.net. le 27/08/2008.تاريش االمـ المتحدة  – 1

 
 ،1ط  ،الػػػدار الخمدونيػػػة لمنشػػػر و التوزيػػػب ،منظمػػػة االمػػػـ المتحػػػدة نموذجػػػا ،محمػػػد سػػػعادل : قػػػانوف المنظمػػػات الدوليػػػة – 2

 . 94ص  ،2008الجزائر 



 البعد العبلمي للبيئة                     الفصل التبسع                                     
 

 
491 

  الجمعية العامة :  –1-2-1   

و تمثػػؿ الػػدوؿ  ،حيػػث تضػـ جميػػب ااضػاة االمػػـ المتحػدة ،هػي الجهػػاز الػرئيس لألمػػـ المتحػدة
( 05فػػػال يفػػػوؽ اػػػدد ااضػػػاة الوفػػػد فيهػػػا هكثػػػر مػػػف خمسػػػة ) ،مثػػػيال متسػػػاويااالاضػػػاة فيهػػػا ت

وتتشػكؿ الجمعيػة العامػة مػف جميػب ااضػاة  ،مندوبيف و لػيس لمعضػو سػوف صػوت واحػد ف ػط
وتعتبػػػر الجمعيػػػة العامػػػػة جهػػػازا ديم راطيػػػػا فكػػػؿ الػػػػدوؿ  ،دولػػػة اضػػػػوا 192المػػػـ المتحػػػدة الػػػػػ 

 .متساوية فيا حيث كمؾ اضو صوت واحد ف ط 

وجهاز مػداوالت يمكنهػا مػف التحػدث اػف ال مسػالة  ،تعتبر الجمعية العامة منتدف لمن اش    
كمػػا يمكنهػػا  ،تػػدخؿ ضػػمف اختصػػاص ميثػػاؽ االمػػـ المتحػػدة كمػػا جػػاة فػػي المػػادة العاشػػرة منػػا

كمػػػػا يمكنهػػػػا ت ػػػػديـ  ،اخطػػػػار مجمػػػػس االمػػػػف حػػػػوؿ الحػػػػاالت الخطيػػػػرة المتعم ػػػػة بحفػػػػظ السػػػػالـ
 .( 14وؿ الموضوع ) المادة توصيات لمجمس االمف ح

تفتػػػت  يػػػـو الثالثػػػاة الثالػػػث مػػػف شػػػهر تجتمػػػب الجمعيػػػة العامػػػة فػػػي دورة ااديػػػة كػػػؿ سػػػنة     
  كمػا تصػدر الجمعيػة مجػرد توصػيات تفت ػد  .سبتمبر وتستمر الا غايػة بدايػة السػنة الجديػدة 

يت امػػا ميزانيػػة ي ػػـو ااضػػاة الجمعيػػة العامػػة بالتصػػو  .1لم ػػوة االلزاميػػة لكػػف سػػمطة اخالقيػػة  
وهذا حسب ال ػدرة االقتصػادية لكػؿ بمػد اضػو  ،المنظمة التي يساهـ في تمويمها كؿ االاضاة

ونسػػػبة المشػػػاركة االامػػػا ت ػػػـو  ،%25الػػػا  % 0.001حيػػػث تتػػػراوح هػػػذد المسػػػاهمات مػػػف 
د كمػػا تجػػدر االشػػارة الػػا اف ميزانيػػة حفػػظ السػػالـ تخضػػب ل وااػػ ،بػػدفعها الواليػػات المتحػػدة االمريكيػػة

 .1973خاصة و محددة منذ سنة 

حيث يفت  حساب خاص لكؿ اممية حفظ سالـ ابر العالـ الذ يموؿ مف قبؿ المساهمات     
 .و بعض المساهمات االضافية التطواية ،االلزامية لمدوؿ االاضاة

 

 

                                                           
1–Pierre Weiss : le système des nations – unies ; édition na thran université 
,paris,2000,p619 . 
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 مجمس االمن :  – 2- 1-2

يتشػػكؿ مػػف احػػدف  مػػف بػػيف اهػػـ االجهػػزة التابعػػة لألمػػـ المتحػػدة حيػػث كػػاف فػػي البدايػػة       
بسػبب زيػػادة  ،( اضػػوا 15يتوسػػب اػدد ااضػائا الػػا خمسػة اشػرة  )ل (  اضػوا 11اشػرة  )

ولهػػـ حػػؽ الفيتػػو وين سػػـ ااضػػاة مجمػػس االمػػف الػػا ااضػػاة دائمػػوف  ،اػػدد ااضػػاة المنظمػػة
فرنسػػػا  ،روسػػػيا والصػػػيف ،وتتمثػػػؿ هػػػذد لػػػدوؿ فػػػي الواليػػػات المتحػػػدة االمريكيػػػة ،لكػػػؿ ال ػػػرارات

مػػػػف بػػػػيف الػػػػدوؿ  ،اضػػػػاة غيػػػػر دائمػػػػيف ويػػػػتـ انتخػػػػابهـ مػػػػف قبػػػػؿ الجمعيػػػػة العامػػػػةا .بريطانيػػػػا
يتكػوف مجمػس االمػف مػف اػدة تابعػة لػا تمثػؿ لجػاف دائمػة  .االاضاة في الجمعية لمدة سػنتيف

( ااضػػاة مػػف مجمػػس االمػػف 9فبػػالرغـ مػػف هف ال ػػرارات تمػػر بمواف ػػة تسػػعة ) ،و اخػػرف مؤقتػػة
 ،وؿ االاضػػاة الػػدائميف حػػؽ االاتػػراض امػػا ال قػػراراؿ انػػا لمػػد ،اضػػوا 15البػػالع اػػددهـ 
 .بمواف ة جميب االاضاة حتافيتـ تعطيما 

 المجمس االقتصادي واالجتماعي:  –2-3 -1

وتنبػػػب اهميتػػػا داخػػػؿ الهيكػػػؿ التنظيمػػػي لالمػػػـ المتحػػػدة مػػػف كونػػػا الجهػػػاز المفػػػوض مػػػف      
ي تػدور حػوؿ محػاور ثالثػة الجمعية العامة لالمـ المتحدة لم يػاـ بعػدد ضػخـ مػف االنشػطة والتػ

 :   1رئيسية

ودراسػػة وت ػػديـ الم ترحػػات لعػػالج اػػدد اائػػؿ بوصػػفا الجهػػاز الػػذل يتػػولا زمػػاـ المبػػادرة   –ه 
والتجػػػػارة الدوليػػػػة والتصػػػػنيب والثػػػػروات  الطبيعيػػػػة  ،المتعم ػػػػة بالتنميػػػػة مػػػػف المشػػػػكالت الدوليػػػػة 

ومكافحػة  ،والخػدمات االجتماايػةووضػب المػرهة والسػكاف  ،العمـو التكنولوجية وح ػوؽ االنسػافو 
 .، ،...الجريمة والمخدرات

وانشػػطة الوكػػػاالت  ،بوصػػفا حم ػػة الوثػػؿ والمنسػػؽ بػػيف نشػػػاط االمػػـ المتحػػدة مػػف ناحيػػة –ب 
وتشػكؿ مػب االمػـ المتحػدة مػا  ،منظمػة االميػة 14واددها حوالي  ،المختصة مف ناحية اخرف

 .يسما بعائمة هو منظومة االمـ المتحدة
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ة اداة تطػػوير وتنسػػيؽ مػػا يمكػػف تسػػميتا بأنشػػطة المجتمػػب المػػدني العػػالمي والتػػي بوصػػف –ج 
 .ت ـو بها المنظمات الدولية غير الحكومية 

هػذا حسػب مػا حددتػا و و مف بيف الوظائؼ التي ي ػـو بهػا المجمػس االقتصػادل واالجتمػااي   
 مف ميثاؽ االمـ المتحدة والتي ت ب في مجممها كاآلتي:  66 -62المواد 

ال يػػػػاـ هو التوجيػػػػا لم يػػػػاـ بالدراسػػػػات ووضػػػػب الت ػػػػارير اػػػػف المسػػػػائؿ الدوليػػػػة فػػػػي امػػػػور  – 1
ولػا هف ي ػدـ توصػيات فػي ال  ،االقتصاد واالجتمػاع والث افػة والتعمػيـ والصػحة ومػا يتصػؿ بهػا

هو الػػا  ،او الػػدوؿ االاضػاة فػي االمػػـ المتحػدة ،مسػالة مػف هػػذد المسػائؿ الػا الجمعيػػة العامػة
 .المختصة المعنيةالوكاالت 

والحريػات االساسػية ومراااتهػا وت ػديـ التوصػيات ح وؽ االنسػاف احتراـ العمؿ اما نشر  – 2
 .الالزمة في هذا المجاؿ

  .ااداد مشرواات اتفاقيات تعرض اما الجمعية العامة في هل مف المسائؿ سالفة الذكر -3

دخؿ فػػي دائػػرة اختصاصػػا وف ػػا الػػداوة الػػا ا ػػد مػػؤتمرات دوليػػة لدراسػػة المسػػائؿ التػػي تػػ -4
 .لم وااد التي تضعها االمـ المتحدة

ابػػػػراـ االتفاقيػػػػات الالزمػػػػة لتحديػػػػد العالقػػػػة مػػػػب الوكػػػػاالت المختصػػػػة بعػػػػد ارضػػػػها امػػػػا  -5
 .وتنسيؽ النشاط والتشاور مب هذد الوكاالت ،الجمعية العامة لممواف ة اميها

المختصػػػة وت ػػػديمها اليػػػا ومتابعػػػة مناقشػػػة وفحػػػص الت ػػػارير التػػػي يتعػػػيف امػػػا الوكػػػاالت  -6
 .الخطوات التي تتخذها لتنفيذ توصياتا وابالغ الجمعية العامة بمالحظاتا

مد مجمػس االمػف بمػا يمػـز مػف المعمومػات اػف االمػور التػي تػدخؿ فػي مجػاؿ اختصاصػا  -7
 .معاونتا متا طمب منا ذلؾو 

اضػػػاة فػػػي االمػػػـ المتحػػػدة ت ػػػديـ الخػػػدمات التػػػي توافػػػؽ اميهػػػا الجمعيػػػة العامػػػة لمػػػدوؿ اال -8
 .بناةا اما طمبها لموكاالت المختصة و 
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التشػػػاور مػػػب المنظمػػػات الدوليػػػة غيػػػر الحكوميػػػة فػػػي المسػػػائؿ التػػػي تهػػػـ المجمػػػس ويحػػػدد  -9
 .ضعها وطبيعة االقتها مب االمـ المتحدة و 

م عػػد يػػتـ شػػػمها جميعػػا باالنتخابػػات مػػف  54يتكػػوف المجمػػس االقتصػػادل واالجتمػػااي مػػف   
ويعػػد المجمػػس  ،ويػػتـ تجديػػد ثمػػث هػػذد الم ااػػد سػػنويا ،سػػنوات 3نػػب الجمعيػػة العامػػة ولمػػدة جا

وتسػػتػرؽ كػػؿ دورة  ،واالخػػرف بجنيػػؼ ،دورتػػيف خػػالؿ السػػنة احػػداها بنيويػػورؾ بػػالم ر الرئيسػػي
 .والمجمس با ادد كبير مف المجاف تجعؿ امما شبا دائـ طواؿ السنة ،حوال شهر

 مجمس الوصاية :  –4 -2- 1

وهػو الجهػاز الػذل اسػتخمؼ نظػاـ ، مف ميثاؽ االمػـ المتحػدة 86و  85تنص اميا المادتاف   
وهػػػو جهػػػاز مخػػػتص بتطبيػػػؽ نظػػػاـ  ،1920االنتػػػداب الموضػػػوع مػػػف قبػػػؿ اصػػػبة االمػػػـ سػػػنة 

ويمثػؿ كػؿ  .1الوصايا اما االقػاليـ التػي ال تتمتػب بػالحكـ الػذاتي حتػا يتح ػؽ لهػا االسػت الؿ  
و يخػتص  .مػف الميثػاؽ ( 86/1اخػؿ المجمػس تعيينػا دولتػا ) المػادة دولة مندوب واحد ف ط د

 مف الميثاؽ في :  88و 87المجمس حسب ما نصت اميا المادتاف 

النظػػػػػر فػػػػػي ت ػػػػػارير الػػػػػدوؿ الوصػػػػػية فػػػػػي مػػػػػا يخػػػػػص الوضػػػػػب السياسػػػػػي واالقتصػػػػػادل و  -
 .االجتمااي

 .تم ي العرائض المرفواة مف قبؿ سكاف االقميـ تحت الوصاية  -

 . االقاليـ ارة تنظيـ زي -

 .اتخاذ التدابير الالزمة لتنفيذ وظائؼ مجمس الوصاية بإنشاة المجاف -

 ت ديـ ت ارير سنوية اف االقاليـ الواقعة تحت الوصاية  -

 .ااداد و تهيئة االقاليـ الواقعة تحت الوصاية لالست الؿ سمميا -

 .تشجيب احتراـ ح وؽ االنساف في االقاليـ تحت الوصاية -
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 العامة : االمانة  -1-2-5

مػػػف الميثػػػاؽ امػػػا وجػػػوب ايجػػػاد امانػػػة اامػػػة لالمػػػـ المتحػػػدة وتتكػػػوف  97نصػػػت المػػػادة      
 97هـ االمػيف العػاـ فيعػيف وف ػا لػنص المػادة  ،االمانة العامة مف االميف العاـ ودوائر ومكاتػب

حيػػػث ال يمثػػػؿ  ،مػػػف الميثػػػاؽ و المعتبػػػر الموظػػػؼ االدارل االكبػػػر فػػػي منظمػػػة االمػػػـ المتحػػػدة
ويػػتـ تعيػػيف االمػػيف العػػاـ مػػف قبػػؿ  .وال يخضػػب لتعميمػػات ال دولػػة اضػػو فػػي المنظمػػة، تػػادول

وهػػي مػػف المسػػائؿ التػػي تػػدخؿ فػػي اختصػػاص  ،الجمعيػػة العامػػة وف ػػا لتوصػػيات مجمػػس االمػػف
ااضػػاة مػػف ااضػػائا مػػف بينهػػا الخمػػس الػػدوؿ الكبػػرف  9مجمػػس االمػػف والتػػي تتطمػػب مواف ػػة 

وقػػد حػػددت الجمعيػػة  .الحاضػػريف المشػػاركيف فػػي التصػػويت  بأغمبيػػة ااضػػاة الجمعيػػة العامػػة
 .( سنوات5العامة اهدة االميف العاـ في غياب نص صري  في الميثاؽ بخمس )

     الدولية:محكمة العدل  –6 -2 - 1

يعتبر النظاـ االساسػي لمحكمػة العػدؿ الدوليػة جػزةا ممح ػا بميثػاؽ االمػـ المتحػدة حسػب       
( قاضػػيا 15وتتكػػوف محكمػػة العػػدؿ الدوليػػة مػػف خمسػػة اشػػرة ) ،ثػػاؽمػػف المي 92نػػص المػػادة 

فػػػي ينتخبػػػوف مػػػف اشػػػخاص مؤهمػػػوف امميػػػا وحػػػائزيف فػػػي بمػػػدانهـ مػػػؤهالت مطموبػػػة لتعييػػػنهـ 
يػتـ  .هو مػف المشػرايف المشػهود لهػـ بالكفػاةة فػي ال ػانوف الػدولي العػاـ ،مناصب اميػا قضػائيا

ال  .( سػػنوات قابمػػة لمتجديػػد09ف لمػػدة تسػػعة )اختيػػارهـ مػػف قبػػؿ الجمعيػػة العامػػة ومجمػػس االمػػ
وال يحػػػػؽ طمػػػػب  ،تنظػػػر محكمػػػػة العػػػػدؿ الدوليػػػػة اال فػػػػي ال ضػػػػايا المرفواػػػػة مػػػػف طػػػػرؼ الػػػػدوؿ

 .االستشارة مف محكمة العدؿ الدولية اال مف قبؿ الجمعية العامة هو مجمس االمف

 اخصاص منظمة االمم المتحدة :  – 3 -1

 تخػػرج اػػف اهػػدافها التػػي حػػددتها المػػادة االولػػا مػػف اف اختصاصػػات منظمػػة االمػػـ المتحػػدة ال
 والتي تمثمت في :  1ميثاؽ االمـ المتحدة

   .حفظ السمـ واالمف الدولييف -

 .بيف الدوؿ العالقات الدولية ما ترقية  -

                                                           
1
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يواجههػا  الث افيػة التػيتطوير التعاوف الدولي بػية حؿ المسائؿ االقتصػادية واالجتماايػة و  -
 .المجتمب

 .لة مساادة الطفو  -

 .مساادة وترقية المرهة  -

الطيػػػػراف المػػػػدني  ،المواصػػػػالت ،تسػػػػيير المهمػػػػات الخاصػػػػة بالخػػػػدمات العامػػػػة ) البريػػػػد -
 .الممكية الفكرية( ،االرصاد الجوية ،الدولي

 .تطوير ال انوف الدولي  -

 .تنمية و تطوير التػذية  -

 .تصفية االستعمار  -

لتشريب الخاص في ما يتعمػؽ بال ػانوف كما انا مف بيف اختصاصات منظمة االمـ المتحدة ا   
كما انشػئت اػدة لجػاف  ،حيث ت ـو الجمعية العامة بهمة تطوير تشريب ال انوف الدولي ،الدولي

و الت اضػػػػي فػػػػػي المسػػػػػائؿ  ،مختصػػػػة بدراسػػػػػة ال ػػػػانوف الػػػػػدولي و تطػػػػػوير التشػػػػريعات الدوليػػػػػة
 ،دسة اشر لم ػانوف الػدوليو مف اهـ هذد المجاف لمجنة السابعة اشر و المجنة السا ،ال انونية

 ،لجنػة ال ػػانوف التجػارل الػػدولي ،المجنػة الخاصػػة لمبػادئ ال ػانوف الػػدولي ،لجنػة ال ػانوف الػػدولي
 .وكمها تعمؿ تحت مظمة االمـ المتحدة  ،ةػػػػػػػػػػػػػػػػػلجنة ال ضاة الفراي

 اهتمام منظمة االمم المتحدة بالبيئة :  – 1-4

و  ،مجاالتهػػا النتهاكػػات صػػارخة اثػػرت سػػمبا امػػا توازنهػػا ل ػػد تعرضػػت البيئػػة فػػي جميػػب     
والحػروب والمنازاػات الدوليػة والبحػث اػف  ،منها اما االنساف بسبب الثورة الصنااية خاصػة

وظهػػػرت االمطػػػار الحمضػػػية التػػػي ادت الػػػا  ،فتػيػػػر شػػػكؿ الطبيعػػػة ،الثػػػروة واالسػػػواؽ امومػػػا
وبهػذا بػده يشػػؿ موضػوع البيئػة  ،لمعنيػةهالؾ المحاصيؿ ونفوؽ الثروة السمكية في المنػاطؽ ا

        .التػػػي احاطػػػت بالبيئػػػة الدوليػػػة لألخطػػػارنتيجػػػة  ،حيػػػزا كبيػػػرا مػػػف انشػػػػاؿ المنظمػػػات الدوليػػػة
مػػدف الخطػػورة الكامنػػة فػػي مػػا تتعػػرض لػػا البيئػػة مػػف اشػػكاؿ وقػػد ادرؾ المجتمػػب الػػدولي       

يـ الدولي مف تفعيػؿ دور المنظمػات ومف ثـ كاف التحرؾ اما مستوف التنظ ،االنتهاؾ والتموث
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الدوليػة فػػي مالح ػػة مرتكبػػي الجػػرائـ التػػي تمحػػؽ اضػرارا بالبيئػػة فػػي سػػبيؿ المحافظػػة امػػا بيئػػة 
سػػميمة   ول ػػد انكشػػؼ دور المنظمػػات الدوليػػة فػػي هػػذا الخصػػوص مػػف خػػالؿ الجهػػد المضػػني 

ا الشػأف بػداوتها الػا والتي تجمػت بػاكورة مجهوداتهػا فػي هػذ ،الذل بذلتا منظمة االمـ المتحدة
ومػػػا اف انع ػػػد هػػػذا المػػػؤتمر المهػػػـ واال اخػػػذ  ،1972ا ػػػد مػػػؤتمر دولػػػي فػػػي سػػػتوكهولـ  اػػػاـ 

شػػكمت  ،واػػدد مػػف التوصػػيات ،المػػؤتمروف باصػػدار ااػػالف اشػػتمؿ امػػا سػػتة واشػػروف مبػػدةا
 .1في مجممها خطة امؿ تتعمؽ بحماية وتحسيف البيئة العالمية  

ذل شػكؿ خطػة امػؿ ت ػـو الػدوؿ والمنظمػات العالميػة المختصػة اف ااػالف سػتوكهولـ الػ      
شػهد موضػوع البيئػة اهتمامػا متزايػدا امػا الصػعيد العػالمي بفضػؿ و منذ ذلؾ الحػيف  ،بتنفيذها

حيػث توالػت ال مػـ والمػؤتمرات التػي  ،االجماع الدولي الذل حضي بػا فػي هيئػة االمػـ المتحػدة
خاصػة مػا تعمػؽ  ،جػراة مػا لحػؽ بالبيئػة مػف تػدهورو هػذا  ،جعمػت مػف البيئػة محػورا النع ادهػا

بػػالتموث ومػػا احدثػػا مػػف تػيػػر فػػي مجػػاؿ المنػػاخ نتيجػػة االحتبػػاس الحػػرارل الػػذل تسػػببت فيػػا 
وما شػهدد العػالـ مػف  ،الػازات الدفيئة الناتجة اف الكثافة لصنااية خاصة في الدوؿ المت دمة

ضؼ الا ذلؾ الصػيد  ،رئة الكرة االرضية تحطيـ لمثروة الػابية في العديد مف الدوؿ التي تعد
ممػا حػذف بػاالمـ المتحػدة اف  ،الجائر والحروب وما تخمفا مف دمار شامؿ لكؿ مكونات البيئة

حيػػث تتعػػدد المػػؤتمرات التػػي تهػػتـ  ،تجعػػؿ مػػف البيئػػة محػػورا رئيسػػا فػػي جػػدوؿ اامالهػػا السػػنول
 .بالبيئة اما طوؿ السنة

 حول البيئة :  المؤتمرات واالتفاقيات الدولية -2

المنظمػات الدوليػة نتيجػة لألخطػار التػي  ل د شػػؿ موضػوع البيئػة حيػزا كبيػرا مػف اهتمػاـ      
ولهذا تـ ا د العديد مف المؤتمرات والم اةات الدوليػة نػتع انهػا العديػد  ،احاطت بالبيئة الدولية

مػػؤتمر سػػتوكهولـ حيػػث شػػؾ ل ،مػػف االتفاقيػػات والمعاهػػدات الممزمػػة لألطػػراؼ الموقعػػة بتنفيػػذها
وبدايػة الػواي الجمػااي  ،بالسويد حوؿ البيئة البداية الفعمية لعولمة التفكير البيئػي 1972ااـ 

هػو و  2015الػا غايػة مػؤتمر بػاريس حػوؿ التػيػرات المناخيػة  ،بحتمية حماية البيئة وصيانتها

                                                           
 ،ال ػػاهرة، 1ط  ،لإلصػػدارات ال انونيػػةالمركػػز ال ػػومي  ،فػػي ضػػوة ال ػػانوف الػػدولي االنسػػاني ،حمايػػة البيئػػةهشػػاـ بشػػير :  – 1

 . 34ص  ،2011
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ومتابعػػة  ،هػػادليػػؿ السػػعي الػػدؤب مػػف االمػػـ المتحػػدة لتنظػػيـ المػػؤتمرات الدوليػػة واالشػػراؼ امي
هػػو تجسػػيد ح ي ػػي لفكػػرة اف االمػػـ المتحػػدة هػػي المظمػػة االكثػػر انفتاحػػا امػػا  ،اليػػات اشػػػالها

حيػػػث ال يمكػػػف تكػػػريس مػػػا جػػػاةت بػػػا  ،جميػػػب الفػػػااميف رغػػػـ اخػػػتالؼ توجهػػػاتهـ االيديولوجيػػػة
 وح ػوؽ االجيػاؿ ال ادمػة فػي اطػػار ،االتفاقيػات الدوليػة إال بتعزيػز المصػمحة الجماايػة لمبشػرية

 .التنمية المستدامة

مػؤتمر سػتوكهولـ  ،ومف بيف اهـ المؤتمرات الدولية التي نظمتهػا االمػـ المتحػدة حػوؿ البيئػة   
مػػػػؤتمر قمػػػػة  ،حػػػػوؿ التنميػػػػة المسػػػػتدامة 1992مػػػػؤتمر قمػػػػة االرض بريػػػػو ديجػػػػانيرو  ،1972

 .وغيرها مف ال مـ والمؤتمرات  2002االرض الثانية بجونسبورغ 

 م حول البيئة : مؤتمر ستوكهول -2-1

السػػويد ( حػػوؿ البيئػػة براايػػة واشػػراؼ االمػػـ المتحػػدة فػػي الفتػػرة  )انع ػػد مػػؤتمر سػػتوكهولـ     
بالموازاة مب ارتفاع موجهة الواي البيئي في العػالـ  ،1972جواف ااـ  16الا  6الممتدة مف 

هػو االاػالف   واهـ ما ميز مؤتمر ستوكهولـ ،المت دـ في اوائؿ السبعينيات مف ال رف الماضي
تضػمف احػداث برنػامع االمػـ المتحػدة لمبيئػة ) اليونيػب ( قصػد  ،اف   الحكامة البيئية الشػاممة

تنسػػيؽ وت يػػيـ وتػػدبير ال ضػػايا البيئيػػة العالميػػة وظهػػور الحركػػات البيئػػة الوطنيػػة ضػػمف اطػػار 
وجهػػػات وقػػػد شػػػكؿ المػػػؤتمر اسػػػتجابة لممطالػػػب التنسػػػي ية  بػػػيف مختمػػػؼ الت ،الم اولػػػة الشػػػمولية

 .1الوطنية واالقميمية والجهود الدولية البيئية 

 ،دف برنػػامع االمػػـ المتحػػدة لمبيئػػة دور هػػاـ فػػي الشػػراكة البيئيػػة التػػي تتميػػز بشػػمولية امميػػةه   
وقػػػد وراة التوصػػػؿ الػػػا اتفاقيػػػات بيئيػػػة متعػػػددة منهػػػا االتفاقيػػػات الدوليػػػة  ،تشػػارؾ جميػػػب الػػػدوؿ

واتفاقيػػة  ،واتفاقيػػة بػػوف لمطيػػور المهػػاجرة ،1973اض اػػاـ لالتجػػار با صػػناؼ المهػػددة بػػاالن ر 
واتفاقيػػػة االمػػػـ المتحػػػدة  ،وتعػػػديالتها 1989بػػػازؿ حػػػوؿ النفايػػػات الخطػػػرة العػػػابرة لمحػػػدود اػػػاـ 

 . 1996حوؿ التصحر ااـ 

                                                           
، مػدخؿ الػا ت يػيـ السياسػات البيئيػة العامػة 2012لعػاـ  20الػا ريػو   1972شكراني الحسيف : مف مؤتمر سػتوكهولـ  – 1

 .150ص  ،2012 ،المػرب ،63ادد  ،مجمة بحوث اقتصادية اربية
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وصػػػػايا تػػػػداوا  109خطػػػػة لمعمػػػػؿ الػػػػدولي تضػػػػمنت وقػػػػد صػػػػدر اػػػػف مػػػػؤتمر سػػػػتوكهولـ      
حػػدة والمنظمػػات الدوليػػة لمتعػػاوف فػػي اتخػػاذ التػػدابير المالئمػػة ووكػػاالت االمػػـ المت ،الحكومػػات

و هػػذا نظػػرا  ،وادراكهػػا قبػػؿ فػػوات االواف ،والحفػػاظ امػػا البيئػػة ،1  لمواجهػػة المشػػكالت البيئيػػة 
لمتهديدات الخطيرة التػي تواجػا البيئػة العالميػة والمتالح ػة ممػا يتطمػب جهػدا دوليػا مكثفػا تحػت 

  هف   1972بػيف المبػػادئ التػي تمخضػػت اػف مػػؤتمر سػػتوكهولـ ومػػف  .مظمػة االمػػـ المتحػدة 
كما هف لا الحؽ فػي هف يعػيش فػي بيئػة ذات نوايػة  ،لإلنساف حؽ اساس في الحرية والمساواة
و كػػػذا ضػػرورة المحافظػػة امػػػا المػػواد الطبيعيػػة لمكػػػرة  ،تسػػم  لػػا بػػالعيش فػػػي كرامػػة ورفاهيػػة

واف امػػػا االنسػػػاف مسػػػؤولية خاصػػػة فػػػي  ،االرضػػػية وذلػػػؾ بواسػػػطة التخطػػػيط واالدارة الي ظػػػة
لصػػال  االجيػػاؿ ال ادمػػة  ،المحافظػػة امػػا االشػػكاؿ المختمفػػة لمحيػػاة الحيوانيػػة والنباتيػػة وبيئتهػػا

الا مسػؤولية الػدوؿ اػف ضػماف اػدـ الحػاؽ انشػطتها اضػرارا بالبيئػة فػي الػدوؿ  باءضافةهذا 
ة ونيػة دوليػة لتنظػيـ كيفيػة مواجهػو اميها هف تتعاوف مف اجؿ الوصوؿ الا قوااػد قان ،االخرف

 .2التموث و غيرد مف االضرار المهددة لمبيئة اءنسانية  

 : 1992مؤتمر ريو ديجانيرو  -2-2

حضػػي مػػؤتمر ريػػو ديجػػانيرو بأهميػػة بالػػػة خاصػػة وانػػا انع ػػد بعػػد اشػػروف اامػػا مضػػت      
التنميػػػػػػة حيػػػػػػث ا ػػػػػد هػػػػػػذا المػػػػػػؤتمر العػػػػػالمي لمبيئػػػػػػة و  ،1972اػػػػػف مػػػػػػؤتمر سػػػػػتوكهولـ سػػػػػػنة 

ة المعػػػروؼ )) ب مػػػة االرض (( فػػي ريػػػو ديجػػػانيرو ااصػػمة البرازيػػػؿ فػػػي الفتػػػرة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمستدام
تحػػت راايػػة االمػػـ المتحػػدة  ،1992جػػواف مػػف سػػنة  14جػػواف الػػا غايػػة  3الممتػػدة مػػا بػػيف 

تـ الػػػا جانػػػب منظمػػػات دوليػػػة واقميميػػػة ومحميػػػة ومحميػػػة تهػػػ ،مػػػف قػػػادة العػػػالـ 185وبحضػػػور 
وغيػػرهـ  هلمث فػػيفواالاالميػػيف و  ،وبعػػض الشخصػػيات واالحػػزاب المهتمػػة بالبيئػػة ،بشػػؤوف البيئػػة

مػف  ،نسػانية جميعػا يتعمػؽ بالبيئػةمف ذول النفػوذ فػي اوطػانهـ مجتمعػيف حػوؿ موضػوع يهػـ اال
      .اجؿ ايجاد حموؿ لممشاكؿ واالخطار التي تهدد الحياة اما الكرة االرضية

                                                           
 ،رةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال اه ،ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدار النهضػػػة العربي ،الدوليػػة فػػػي حمايػػػة البيئػػةابػػد العزيػػػز مخيمػػػر ابػػد الهػػػادل : دور المنظمػػػات  – 1

 .20ص  ،1986

 .35ص  ،مرجب سابؽ ،هشاـ بشير - 2
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سػػباب التػػي ادت انع ػػاد هػػذا المػػؤتمر الػػذل اسػػتػرؽ تحضػػيرد مػػدة سػػنتيف وقػػدد تعػػددت اال    
 :  1برز هذد االسباب ما يميو 

 .حماية الػالؼ الجول و طب ة االوزوف  -1

 .مكافحة ازالة الػابات -2

 .مكافحة التصحر والجفاؼ -3

 .حفظ التنوع البيولوجي -4

السػػػاحمية(  والمنػػػاطؽ ،حمايػػػة المحيطػػػات وكػػػؿ انػػػواع البحػػػار )هلمػم ػػػة وشػػػبا المػم ػػػة -5
 .حماية مواردها وترشيد استػاللها و تنميتها

 .ااتماد سموؾ االدارة السميمة بيئيا لمنفايات الصمبة و المسائؿ المتصمة بالمجارل  -6

 .االدارة المأمونة بيئيا لمنفايات الخطرة  -7

 .المشعة ايجاد ادارة مأمونة وسميمة بيئيا في تصريؼ النفايات   -8

 .داداتها مف التموث حماية المياد العذبة وام -9

 .النهوض بالزرااة والتنمية الريفية وضماف استمرارها -10

 .نهع متكامؿ لمتخطيط وادارة موارد االراضي -11   

 .ارتفاع ادد السكاف العالمي والتزايد المخيؼ لسكاف لشعوب العالـ الثالث  -12   

سػػػوف بمجمواػػػة مػػػف  غيػػػر اف وجػػػا ال صػػػور المالحػػػظ امػػػا هػػػذد ال مػػػة هنهػػػا لػػػـ تخػػػرج     
وهػػذا نظػػرا لمفػػروؽ الشاسػػعة بػػيف الػػدوؿ المت دمػػة والػػدوؿ الف يػػرة الناميػػة  ،المبػػادئ غيػػر الممزمػػة

فػػػػإذا كانػػػػت مشػػػػاكؿ التمػػػػوث ومكافحتػػػػا وجػػػػودة الحيػػػػاة تعتبػػػػر اهتمامػػػػات اساسػػػػية لػػػػدف الػػػػدوؿ 

                                                           
 ،1ط  ،المؤسسػػػة الجامعيػػػة لمدراسػػػات و النشػػػر و التوزيػػػب ،اػػػامر محمػػػود طػػػراؼ : ارهػػػاب التمػػػوث و النظػػػاـ العػػػالمي – 1

 . 116ص  ،2002 ،لبناف ،بيروت
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اػدـ و دد السػكاف فإنها تعد ثانوية في الدوؿ النامية والمتخمفة م ابؿ الجوع  وزيادة اػ ،المت دمة
 .ال درة اما استػالؿ الموارد المتاحة

 :  1وقد استػرقت ااماؿ المؤتمر اشروف يوما واختتـ بتوقيب اتفاقيتيف     

وقعهػػػا اكثػػػر مػػػف  ،نػػػواع الحيوانػػػاتهاالتفاقيػػػة االولػػػا التػػػي تتعمػػػؽ بان ػػػاذ كوكػػػب االرض و  – 1
 .ات المتحدة االمريكية و مف ضمف الدوؿ التي امتنعت اف التصويت الوالي ،دولة 150

وهػػػي تتعمػػػؽ  ،االتفاقيػػػة الثانيػػػة وقعهػػػا معظػػػـ الػػػدوؿ بمػػػا فيهػػػا الواليػػػات المتحػػػدة االمريكيػػػة –2
بمكافحة ارتفاع درجات الحرارة في انحاة العالـ اػف طريػؽ الحػد مػف انبعػاث الػػازات المسػببة 

 .لظاهرة البيوت الزجاجية

صػفحة اطمػؽ اميهػا تسػمية جػدوؿ اامػاؿ  800كما صدر اف المؤتمر وثي ة خطة امؿ مػف 
حػػوؿ مبػػادئ التنميػػة المتواف ػػة مػػب متطمبػػات البيئػػة ال ابمػػة لالسػػتمرار فػػي كػػؿ ميػػداف  21ال ػػرف 

فبالرغـ مف النجاح المبهر الذل تحدثت انا وسػائؿ االاػالـ   .مف مياديف النشاط االقتصادل
حػوؿ التنميػة المسػتدامة مػف اجػؿ  1992سػنة  ة االرض في مدينػة ريػو ديجػانيروػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحوؿ قم

ان ػػػػاذ كوكػػػػب ارض غػػػػال هف تضػػػػارب المصػػػػال  يجعػػػػؿ    مػػػػف مػػػػؤتمر االمػػػػـ المتحػػػػدة لمبيئػػػػة 
واػػدـ تػػوافر الػػروح و  ،اف ثمػػة نػػوع مػػف اػػدـ التعػػاوف ،التنميػػة وغيػػرد مػػف المػػؤتمرات االصػػػرو 

االشػارة الػا هف جميػب المعنيػيف والواقب اف  ،المناخ الالزميف لتح يؽ االشياة  المطموبة تنفيذها
انمػػا يسػػعوف وراة مصػػالحتهـ الخاصػػة لػػيس بػػاالمر الجديػػد، ففػػي بػػبعض الحػػاالت قػػد يتح ػػؽ 

ولكف مف المؤكد هف بعػض الػدوؿ لهػا ههػداؼ  ،كنتيجة ثانوية لهداؼ اخرفالحفاظ اما البيئة 
 .2اخرف ال تضب الحفاظ اما البيئة في الحسباف اما االطالؽ  

 وكول كيوتو حول التغيرات المناخية : بروت – 3 –2

 ،التي تعد سببا رئيسا في التػيرات المناخية التي يشهدها العػالـ ،اف مشكمة االحتباس الحرارل
و قد شهد مؤتمر االمـ المتحػدة حػوؿ  ،و التي تهدد سيرورة التوازف البيئي اما الكرة االرضية

                                                           
1
 . 117ص  ،المرجب السابؽ – 

 . 93دوجالس موسشيث، مرجب سابؽ، ص  - 2

 



 البعد العبلمي للبيئة                     الفصل التبسع                                     
 

 
029 

حيػػػث  ،حػػػادا حػػػوؿ مسػػػألة التػيػػػرات المناخيػػػةالبيئػػػة و التنميػػػة المسػػػتدامة بريوديجػػػانيرو ن اشػػػا 
بهػدؼ  ،بعػد قمػة االرض 1992االطارية بشأف تػير المناخ ااـ ابرمت اتفاقية االمـ المتحدة 

بمػا ال يهػدد  ،تثبيت تركيز الػازات الدفيئة في الجو اف مسػتوف ال يشػكؿ خطػورة امػا المنػاخ
ؿ مسػػػؤولية مشػػػتركة متفاوتػػػة وفػػػؽ امػػػا اف تتحمػػػؿ الػػػدو  ،انتػػػاج الػػػػذاة و التنميػػػة االقتصػػػادية

خاصػػة الػػدوؿ المصػػنعة التػػي  ،و مسػػؤوليتها اػػف انتػػاج الػػػازات الدفيئػػة ،ءمكانيػػات كػػؿ دولػػة
 :  1و قد قسمت االتفاقية الدوؿ الا ثالثة فئات ،تتحمؿ الدور الريادل

دولػػػػة واتف ػػػػت امػػػػا تثبيػػػػت انبعػػػػاث اػػػػاز ثػػػػاني اكسػػػػيد  26دوؿ المرفػػػػؽ االوؿ : واػػػػددها  -
 .2000ف اند مستويات محددة بحموؿ ااـ الكربو 

 .دولة  26دوؿ المرفؽ الثاني واددها -

 .دوؿ المرفؽ الثالث مف الدوؿ النامية -

ل ػػد كانػػت هػػذد االتفاقيػػة ارهاصػػات اوليػػة لع ػػد مػػؤتمر كيوتػػو حػػوؿ التػيػػرات المناخيػػة         
ربعة مػف الػػازات الدفيئػة قد   نصت معاهدة كيوتو اما التزامات قانونية لمحد مف انبعاثات او 

ف ػػػػػػػػػػػػػػػػػسداسػػػي فمػػػور الكبريػػػت ( ومجمواتي ،اكسػػػيد النتػػػروس ،الميثػػػاف ،) ثػػػاني اكسػػػيد الكربػػػوف
والهيػػػػػػػػػػػػػػػدروكربونات المشػػػػػػػػػػػػػػػبعة بػػػػػػػػػػػػػػػالفمور  ففموروكربػػػػػػػػػػػػػػػو  ازات ) هيػػػػػػػػػػػػػػػدروػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم
(perfluorocarbon التػػي تنتجهػػا الػػدوؿ الصػػنااية )– ونصػػت ايضػػا امػػا  ،-المرفػػؽ االوؿ

دولػػة امػػا االتفاقيػػة  183صػػادؽ  2008وااتبػػارا مػػف اػػاـ  .التزامػػات اامػػة لجميػػب االاضػػاة
فػي كيوتػو باليابػاف والتػي دخمػت حيػز  1997ديسػمبر  11التي كاف قد ااتمػد اسػتخدامها فػي 

ت دمػػة بتخفػػيض دولػػة م 38بنػػاةا امػػا هػػذد  االتفاقيػػة تمتػػـز  .2  2005فيفػػرل  16التنفيػػذ فػػي 
وهػذا امػا  ،وذلؾ بنسب تختمؼ مف دولػة  خػرف ،انبعاث الػازات المسببة لالحتباس الحرارل

وقػد وصػمت نسػبة التخفػيض افػي دوؿ االتحػاد االولػا مػؿ  ،2012-2008مدف اربعة ااػواـ 
   .لميابػاف %6بالنسػبة لمواليػات المتحػدة االمريكيػة  % 7و ،1990اقؿ مف سػنة  % 8نسبتا 
يتمثػػؿ فػػي  ،يرتكػػز امػػا مبػػده بسػػيط ،روتوكػػوؿ كيوتػػو بأنػػا نظػػاـ متناسػػؽ لػػا اػػدة مزايػػاتميػػز ب
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بخفػػض الػػػازات المسػػببة  ،والػػدوؿ التػػي يمػػر اقتصػػادها بمرحمػػة تحػػوؿ ،التػػزاـ الػػدوؿ المت دمػػة
وامػػػا هػػذا االسػػػاس اكػػػد بروتوكػػوؿ كيوتػػػو المبػػػادئ الػػواردة فػػػي االتفاقيػػػة  ،لالحتبػػاس الحػػػرارل
والػػػذل امػػػا  ،وبػػػا خص مبػػػده المسػػػؤولية المشػػػتركة والمتباينػػػة ،ر المنػػػاخاالطاريػػػة بشػػػأف تػيػػػ

يخيػػػػا امػػػػا ظػػػػاهرة  الدفيئػػػػة ال يػػػػاـ بجممػػػػة مػػػػف اساسػػػػا تمتػػػػـز الػػػػدوؿ الصػػػػنااية المسػػػػؤولة تار 
البعض منها خاص بالسياسة والتدابير وكذا التعاوف مػب االطػراؼ االخػرف لتعزيػز  ،االلتزامات

 .1اجؿ تخفيض الػازات الدفيئة الفعالية المشتركة لألطراؼ مف 

 ،بػػػالرغـ مػػػف المجهػػػودات التػػػي بػػػذلتها االمػػػـ المتحػػػدة بخصػػػوص االلتػػػزاـ باتفاقيػػػة كيوتػػػو    
مػف هجػؿ الخفػض التػدريجي السػتعماؿ  ،خاصة في ما يتعمؽ بالتزامات الدوؿ المصنعة لكبػرف

نعة لػـ تصػادؽ امػا غػال هف العديػدل مػف الػدوؿ المصػ ،الػازات الدفيئة المذكورة فػي االتفاقيػة
و اليابػاف المػذاف يعػداف مػف اكبػر الػدوؿ و التي مف بينها الواليات المتحدة االمريكيػة  ،االتفاقية

  .المموثة لمػالؼ الجول المسبب لالحتباس الحرارل

 قمة االرض الثانية جوهانسبورغ :  -2-4

سػػبتمبر  04ايػػة هوت الػػا غ 26انع ػػدت قمػػة االرض بجوهانسػػبرغ فػػي الفتػػرة الممتػػدة مػػف    
ل ػػد جػػاةت هػػذد ال مػػة اػػد اشػػر سػػنوات مضػػت اػػف قمػػة االرض االولػػا حػػوؿ  ،2002اػػاـ 

ولػػذلؾ يجػػوز تسػػمية هػػذد ال مػػة ب مػػة ارض الثانيػػة حػػوؿ  ،1992التنميػػة بريػػو ديجػػانيرو سػػنة 
  ويسػػػػعا هػػػػذا المػػػػؤتمر الػػػػا هف تعيػػػػد البمػػػػداف النظػػػػر فػػػػي انمػػػػاط  ،البيئػػػػة والتنميػػػػة المسػػػػتدامة

واف تعمػؿ معػا امػا توسػيب  ،واف تمتػـز بػالنمو القتصػادل المسػؤوؿ  بيئيػا ،وانتاجهااستهالكها 
وااتبػار المػؤتمر اف  ،نطاؽ التعاوف ابر الحدود مف اجؿ تبادؿ الخبرات والتكنولوجيا والمػوارد

 –والػذل تػـ اقػرارد فػي مػؤتمر االمػـ المتحػدة المعنػي بالبيئػة والتنميػة  ،21جدوؿ اامػاؿ ال ػرف 
هػو خطػة العمػؿ العالميػة مػف  1992المتعمؽ بريو دل جػانيرو فػي اػاـ –ة االرض مؤتمر قم

    .2جؿ التنمية المستدامة  ه

تػرف المنظمػات اف ال مػة لػػـ تتضػمف سػوف حمػػوال وسػطية ترتكػز امػػا ت ػديـ الػداـ المعنػػول    
  الصحة  و مياد ف ط لعديد ال ضايا في م دمتها  التػيرات المناخية والزرااية والتجارة والتمويؿ وال
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رغػـ مػا اتف ػوا اميػا  ،المجتمعيف في جوهانسبورغ ااصمة جنوب افري يا 119اف قادة العالـ الػ
مف قرارات في مسػودة البيػاف الختػامي لم مػة إال هنهػـ لػـ يحػددو جػدوال زمنيػا يمػـز جميػب الػدوؿ 

اضػ  الػذل اشػػاؿ المشاركة في ال مة تنفيذ التزاماتها وفؽ اجندة محػددة ممػا يػوحي بالفشػؿ الو 
و اف الواػػود  ،  جػػاة فػػي البيػػاف الختػػامي هف مميػػارل شػػخص يعػػانوف الف ػػر فػػي العػػالـ ،ال مػػة

و باختصػار يمكػف ال ػوؿ اف  ،اال واػود كاذبػة ،2015بخفص الف ر الا النصؼ بحمػوؿ اػاـ 
لكػف   .1ال مة فشمت اما مدف اسبوايف فػي لمػس الطريػؽ الصػحي  نحػو التنميػة المسػتدامة  

والتػي جػاة  17نجد هف ما جاة في المسودة الختامية خاصػة الف ػرة سنة  13ي لمرور حوابعد 
فيهػػػا هف قػػػادة العػػػالـ يرحبػػػوف بتركيػػػز التػػػزاـ جوهانسػػػبورغ امػػػا المتطمبػػػات االساسػػػية لمكرامػػػة 

و الطاقػػة  ،وخػػدمات المراف ػػة الصػػحفية ،واتاحػػة سػػبؿ الحصػػوؿ امػػا الميػػاد النظيفػػة ،االنسػػانية
 با هميػةونحػف نسػمـ فػي الوقػت نفسػا  ،والتنػوع البيولػوجي ،واالمػف الػػذائي ،يةوالرااية الصػح

والتعمػػػيـ والتػػػدريب وتوليػػػد فػػػرص العمػػػؿ ف وتجػػػد تعهػػػداتنا بػػػاف نضػػػب  ،االساسػػػية لمتكنولوجيػػػا
والتي تمثػؿ تهديػدا قويػا  ،ولوية لمحاربة الطرؽ المنتشرة  االمياهنعطي  واف ،زا خاصاػػػػػػػػػػػػػػػػػػتركي

ومػػف بػػيف تمػػؾ الظػػروؼ الجػػوع المتفشػػي وسػػوة التػذيػػة واالحػػتالؿ  ،متنميػػة المسػػتدامة لشػػعوبنال
والفسػػاد والكػػوارث الطبيعيػػة  ،المنظمػػة والجريمػػة لألسػػمحةوالن ػػؿ المسػػتتر  ،والنزااػػات المسػػمحة

 هػاب االجانػب واالمػػراضوار  ،وغيرهػا مػف الكراهيػػات ،ثنيػػة والدينيػةواء ،واثػارة الكراهيػة العرقيػة
    السػػؿ و  المالريػػاوامػػا وجػػا الخصػػوص امػػراض ن ػػص المنااػػة و  ،المستعصػػية الوبائيػػة المعديػػة

المالحظ اف ما جػاة فػي هػذد الف ػرة يعبػر اػف نوايػا قػادة العػالـ فػي تحسػيف ظػروؼ االنسػانية و 
وازديػػاد  ،بػػالنظر لػػا اتسػػاع رقعػػة النزااػػات ،رض الواقػػبهجميعػػا لكنهػػا لػػـ تمػػؽ بالم ابػػؿ امػػا 

لكػػػف مػػػا تعمػػػؽ بتعزيػػػز المكانػػػة االجتماايػػػة  ،واتسػػػاع التػػػدريجي لرقعػػػة الف ػػػر ،هػػػاجريفاػػػدد الم
والمسػاواة بػيف  ،ودورهػا الػرئيس فػي النهػوض بالتنميػة المسػتدامة ،لممرهة فػي المجتمػب االنسػاني

والتػػػػي تعػػػػد مػػػػف االهػػػػداؼ االنمائيػػػػة لأللفيػػػػة ل يػػػػت اهتمامػػػػا محتشػػػػما خاصػػػػة فػػػػي  ،الجنسػػػػيف
ويرجػػػب تعثػػػر تح يػػػؽ اهػػػداؼ هػػػذد ال مػػػة الػػػا تضػػػارب مصػػػال  الػػػدوؿ  .ةالػػػديم راطيات الناشػػػئ

 .بالتزاماتها وفائهاادـ العظما و 
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 قمة كوبنهاغن : -2-5

ديسػمبر سػنة  18-7ا دت هذد ال مة بمدينة كوبنهاغف بالػدانمارؾ فػي الفتػرة مػا بػيف         
يح ػػؽ مػػؤتمر كيوتػػو حيػػث لػػـ  ،والتػػي درات حػػوؿ التػيػػرات المناخيػػة بالدرجػػة االولػػا ،2009

 .سػػنة سػػوف اتفػػاؽ امػػا مبػػادئ بػػيف الػػدوؿ الكبػػرف خاصػػة امريكػػا واليابػػاف 12الػػذل ا ػػد قبػػؿ 
 اػاـوكػاف الهػدؼ ابػراـ اتفػاؽ  ،دولػة مػف بيػنهـ الجزائػر 193كوبنهػاغف  مؤتمروقد شارؾ في 

  *االولػاوقد جاة في مسودة االتفاقية الخاصة ب مة كوبنهاغف المعنية بتػير المنػاخ فػي الف ػرة 
و  نؤكػػد ازمنػػا ال ػػول  ،تػيػػر المنػػاخ واحػػدة مػػف ااظػػـ التحػػديات فػػي زمننػػا هػػذاتشػػدد امػػا هف 

و  ،وف ا لمبده المسؤوليات المشتركة و لكف المتباينػة ،اما مكافحة تػير المناخ بصورة ااجمة
ات المتمثػػؿ فػػي تثبيػػت تركيػػز الػػػاز و تح ي ػػا لمهػػدؼ النهػػائي لالتفاقيػػة  ،قػػرارات كػػؿ طػػرؼ منػػا

 ،الدفيئػػة فػػي الػػػالؼ الجػػول انػػد مسػػتوف يمنػػب التػػدخؿ البشػػرل الخطيػػر فػػي النظػػاـ المنػػاخي
 سنعزز اممنا التعاوني الطويؿ مف 

مسػػػمميف  ،اجػػػؿ مكافحػػػة تػيػػػر المنػػػاخ  امػػػا اسػػػاس االنصػػػاؼ وفػػػي سػػػياؽ التنميػػػة المسػػػتدامة
 .تيف مئوتيفبالرهل العممي ال ائؿ باف الحرارة العالمية ال ينبػي اف تزيد اما درج

وانبعػػاث الػػػػازات  ،بػػالرغـ مػػف الح ي ػػة العمميػػة التػػي تػػػربط بػػيف ارتفػػاع درجػػة حػػرارة االرض  
اال هف واقب الحاؿ يعكس غيػر  ،واقرار قادة العالـ بذلؾ ،ااتالدفيئة الناتجة اف بعض الصنا

فػػي العػػدد  وقػػد انونػػت جريػػد الشػػعب م ػػاال .والحػػرارة تػػزداد ارتفااػػا ،فالعػػالـ يػػزداد تموثػػا ،ذلػػؾ
  1المموثػػوف الكبػػار يتخمػػوف اػػف التزامػػاتهـ ،بعنػػواف 2009فػػي العشػػريف مػػف ديسػػمبر  15065

حيث اختتمت قمة التػيػرات المناخيػة اامالهػا بالعاصػمة الدنماركيػة  كوبنهػاغف بحضػور اػدد 
كبير مف زاماة العالـ بعػد مفاوضػات اسػتمرت اسػبوايف خيمػت اميهػا اجػواة الفشػؿ و اليػأس  

و جهػػات النظػػر التػػي لػػـ تصػػؿ الػػا ال اتفػػاؽ اػػادؿ يرضػػي  ،فػػات امي ػػة فػػي الػػرهلبعػػد خال
التػػي ااتبرهػػا الكثيػػروف بػػا مر المربػػؾ  ،جميػػب االطػػراؼ بشػػأف الحػػد مكػػف االنبعػػاث الحراريػػة

                                                           
*
  2ص  ،2009 ،كوبنهاغف ،الدورة الخامسة ،مؤتمر االطراؼ ،االتفاقية االطارية بشأف تػير المناخ، انظر : االمـ المتحدة 
صصػػت الجرائػػد الوطنيػػة مسػػاحات واسػػعة لتنػػاوؿ حضػػت  ال مػػـ المتعم ػػة بالمنػػاخ خاصػػة باهتمػػاـ ااالمػػي كبيػػر، و قػػد خ 1

 15065الحدث وقد هرونا جزة مف م اؿ مطوؿ لػ  آسيا منا : المموثوف الكبار يتخمػوف اػف التزامػاتهـ، جريػدة هلشػعب اػدد 
 .20/11/2009بتاريش 
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 ويعتبػػػر االتفػػػاؽ الػػػذل تػػػـ التوصػػػؿ اليػػػا فػػػي العاصػػػمة الدانماركيػػػة  ،الموقػػػؼ المخيػػػب ل مػػػاؿو 
نػاخ العالميػة خاصػة فػي ظػؿ اػدـ افصػاح اليابػاف اػف رهيهػا تصػري  ا سوه فػي تػاريش قمػـ الم

    .ويتطمب منا وقتا  ،اوباما ال اضي باف التوصؿ الا اتفاؽ ممـز قانونا سيكوف امرا صعبا

اف قضػػية التػيػػرات المناخيػػة الناتجػػة اػػف االحتبػػاس الحػػرارل الػػذل تنتجػػا الػػػازات الدفيئػػة    
 .ومحور ال مـ والم اةات ،تحدةلدف االمـ المباتت ال ضية االهـ 

حيػػػث  ،التػػػي اهتمػػػت بموضػػػوع التػيػػػرات المناخيػػػة ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحيػػػث تعػػػددت المػػػؤتمرات الالح      
بشػػاف التػيػػرات المناخيػػة فػػي   1بعػػد مػػرور سػػنة اػػف مػػؤتمر كوبنهػػاغف تػػـ ا ػػد مػػؤتمر كػػانكوف

 ،2010ديسػػػػمبر سػػػػنة  10اؿ  نػػػػوفمبر 29خػػػػالؿ الفتػػػػرة الممتػػػػدة مػػػػف العاصػػػػمة المكسػػػػيكية 
الػػػؼ شػػػخص مػػػف الوفػػػود الحكوميػػػة وخبػػػراة البيئػػػة  15قرابػػػة و دولػػػة  193وشػػػارؾ فيػػػا نحػػػو 

وهػػػػذا يؤكػػػػد اػػػػدـ قنااػػػػة العػػػػالـ  ،االاالميػػػػيفو ورجػػػػاؿ االامػػػػاؿ  ،والمنظمػػػػات غيػػػػر الحكوميػػػػة
 حيػػث اف ال ضػػية الواحػػدة تتػػوالا ،بالسياسػػة البيئيػػة المنتهجػػة فػػي اطػػار االمػػـ المتحػػدة لمبيئػػة

وهػػذا  ،اميهػػا ال مػػـ والمػػؤتمرات فػػي همػػاكف اديػػدة مػػف العػػالـ دوف الخػػروج بإطػػار ممػػـز لمجميػػب
ومسػؤولية  ،السياسي وتضارب المصال  حوؿ ظاهرة االحتبػاس الحػرارل  الجدؿ بوضوحيبرز 

لتمديػد العمػؿ ببروتوكػوؿ حيث مػف خػالؿ اروقػة المػؤتمر ابػدت اليابػاف رفضػها  .الجميب اميها
انت الصيف سببا في ارقمة مؤتمر كوبنهاغف بإصرارها اما ادـ الخروج بأرقػاـ كما ك ،كيوتو

سػػباب فشػػؿ مػػؤتمر كيوتػػو  هممزمػػة لتخفػػيض االنبعػػاث الػازيػػة كمػػا كانػػت الواليػػات المتحػػدة مػػف 
 .بعد انسحابها مف االتفاقية

 دور المنظمات و الجمعيات في حماية البيئة:  -3

حكومػػػػات ومجتمػػػػب  ،ميهػػػػا يسػػػػتداي تظػػػػافر جهػػػػود الجميػػػػبحمايػػػػة البيئػػػػة والحفػػػػاظ ا ف  إ      
وهػػذا نظػػرا  ،وقػػد بػػدا الػػواي البيئػػي يتبمػػور فػػي الػػػرب خاصػػة منػػذ فتػػرة ليسػػت بال صػػيرة ،مػػدني

مما اسػتنهض الػواي االجتمػااي فػي شػكؿ  ،لألضرار التي لح ت بالبيئة جراة الثرة الصنااية

                                                           
  www.snassa.org هشاـ بشير : مؤتمر كانكوف لمتػير المناخي، حدود النجاح واالخفاؽ، جريدة االهراـ . – 1

le:30/12/2015 
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تعنػػي المنظمػػات  و .اػػف البيئػػة  وحركػػات اجتماايػػة غيػػر حكوميػػة مدافعػػة ،احػػزاب ومنظمػػات
الدوليػػػة غيػػػر الحكوميػػػة فػػػي معناهػػػا الواسػػػب كيانػػػات قانونيػػػة مسػػػت مة لهػػػا وضػػػب تنظػػػيـ دولػػػي 
لنشاطاتا ينشئا االشخاص الطبيعيوف المعنيوف لتوفير االحتياجات التي ال تؼ بهػا السػوؽ هو 

ليػػػػة غيػػػػر  ربحيػػػػة هو هػػػػي هيئػػػػات قانونيػػػػة دو  ،ال طػػػػاع العػػػػاـ او الدولػػػػة هو المجتمػػػػب الػػػػدولي
هو اتحػػاد مػػواطني فػػي بمػػد هو هكثػػر ي ومػػوف بنشػػاطات جماايػػة تسػػتجيب  ،ااضػػاؤها مواطنػػوف

وبالتػػالي فالمنظمػػات او الجمعيػػات ينشػػئها اشػػخاص  .1الحتياجػػات المجتمػػب التػػي تعمػػؿ فيػػا  
اذف  .لهػػػػا طػػػػابب االسػػػػت اللية وال تهػػػػدؼ لمػػػػرب  المباشػػػػر ،طبيعيػػػػوف يتمتعػػػػوف بكامػػػػؿ ح ػػػػوقهـ

يتفااػؿ فيهػا االفػراد بػواي  ،مات هي وحدات اجتمااية هادفة منس ة لها انشطة واضػحةالمنظ
 .ضمف حدود معينة واضحة نسبيا مف اجؿ تح يؽ اهداؼ مشتركة 

و  ،ممػػا سػػبؽ يتضػػ  اف لممنظمػػات  اساسػػية تػػؤثر امػػا سػػموؾ المنظمػػات و تكوينهػػا    
 :  2تتمثؿ هذد االبعاد في

مدرسػة هو  ،منظمة سواة كانت مؤسسة او مصنعا هو مزراػةالاف البعد االجتماعي :  – ا 
مستشػػفا هو جامعػػة يوجػػػد فيهػػا افػػػراد او مجمواػػة مػػف االفػػػراد يتفػػااموف معػػػا النجػػاز وظػػػائؼ 

وتصاحب اممية التفااؿ التي ي ومػوف بهػا فػي المنظمػة امميػات اجتماايػة كالتعػاوف  ،اساسية
 .وارد التنظيميةوالتنافس والصراع او التشاحف مف اجؿ استػالؿ الم

ال توجػػػد منظمػػػة اال ولػػػديها غرضػػػا او سػػػببا او هػػػدفا تسػػػعا الػػػا البعـــد الغر:ـــي :   -ب 
كمػا اف اسػباب وجػود االفػراد فػي المنظمػة  هػو لتح يػؽ اهػدافهـ و مػصربهـ الشخصػية  ،تح ي يا

   .مف خالؿ المساهمة في تح يؽ اهداؼ المنظمة

                                                           
دار هومػػة لمطبااػػة و  ،امػػر سػػعد اا : المنظمػػات الدوليػػة غيػػر الحكوميػػة فػػي ال ػػانوف الػػدولي بػػيف النظريػػة و التطػػور – 1

 . 16ص  ،2009 ،الجزائر ،النشر و التوزيب

      ، ، اربد1كتاب الحديث، ط مؤيد سعيد سالـ : تنظيـ المنظمات، دراسة في تطور الفكر التنظيمي خالؿ مئة ااـ، دار ال- 2

 . 60، ص 2002    
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تح يؽ اهدافها بصورة جيػدة اال اذا امتمكػت اف ال منظمة ال يمكف  البعد التنظيمي : -ج 
بػػػتالـؤ مػػػب مواصػػػفات العػػػامميف لضػػػماف  ،تنظيمػػػا جيػػػدا لكػػػؿ المهػػػاـ و الوظػػػائؼ و االنشػػػطة

 .و ي مؿ في الوقت نفسا مف التفااالت غير المنتجة ،تح يؽ االهداؼ بكفاةة االية

ـــد البيئـــي :  -د  ود واضػػػحة و هنػػػاؾ حػػػد ،تمتمػػػؾ المنظمػػػات بيئػػػة امػػػؿ تعمػػػؿ فيهػػػا البع
نسػػػػتطيب مػػػػف خاللهػػػػا تحديػػػػد ال العناصػػػػر داخػػػػؿ  ،المعػػػػالـ نسػػػػبيا تفصػػػػؿ بينهػػػػا وبػػػػيف بيئتهػػػػا

 .يها ي ب خارجهاهو  ،المنظمة

االقتصػادية و   بأنها المجتمب الذل ي ـو امػا المؤسسػات السياسػية  يمكننا تعريؼ المنظمة    
ت الؿ نسػػبي اػػف سػػمطة الدولػػة واالجتماايػػة والث افيػػة التػػي تعمػػؿ فػػي ميادينهػػا المختمفػػة فػػي اسػػ

 .1لتح يؽ اغراض مختمفة  

يمثػػػؿ ازدهػػػار الحركػػػات البيئيػػػة فػػػي الع ػػػود االخيػػػرة مػػػف ال ػػػرف العشػػػريف تطػػػورا رئيسػػػا فػػػي     
ف ػػػد تزايػػػد تػػػاثير تمػػػؾ الحركػػػات وممارسػػػتها امػػػا سياسػػػة مختمػػػؼ الػػػدوؿ  ،غمػػػب بمػػػداف العػػػالـه
ؾ الحركات يبشر بنهوض واي جديد حػوؿ كما كاف بروز تم ،وبرامجها السياسية ،الحكوماتو 

هو ذات اهميػة تػذكر فػي اطػار صػنب  ،قضايا البيئػة التػي مازالػت حتػا االف تعتبػر غيػر كافيػة
اف الظػػػروؼ السياسػػػية التػػػي شػػػهدتها فتػػػرة السػػػبعينيات ادت الػػػا المزيػػػد مػػػف  ،السياسػػػة العامػػػة

قػػد حمػػت  ،لعالميػػة الثانيػػةفػػالوفرة االقتصػػادية فػػي الشػػماؿ فػػي مرحمػػة مػػا بعػػد الحػػرب االتعبئػػة 
وكانت الجوانب الكيفية المتمثمػة فػي الظػروؼ البيئيػة  ،بدرجة كبيرة الجوانب الكمية مف التوزيب

   .ونواية الحياة  هي التي تسبب ال مؽ بشأف التموث والنفايات  الصنااية

 

 

 

                                                           
 .12ص  ،مرجب سابؽ ،امر سعد اا - 1
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 :  *الحركات البيئية في العالم 3-1

بيرا واايا اف التوجا االجتمااي الذل يهػدؼ الػا ل د كانت الحركات البيئية في الػرب تع    
اف ظهػػور هػػذد السياسػػات مػػا بعػػد الماديػػة  قػػد قػػاد بعػػض  .العػيش الكػػريـ بالحفػػاظ امػػا البيئػػة 

وااتبار السياسات الخضراة المتعم ػة بحمايػة  ،الباحثيف الا ااتبار النزاة البيئية ظاهرة كاممة
ومػف بػيف اهػـ المنظمػات العالميػة التػي  .تهالكيالبيئة دليؿ اما رفاهية قصوف لممجتمػب االسػ

 كاف لها دور كبير في الدفاع اف البيئة نذكر: 

 :  green peaceحركة السالم االخ:ر  – أ

انطمػػؽ قػػارب صػػػير مبحػػرا مػػف  1971فػػي الخػػامس والعشػػريف مػػف شػػهر سػػبتمبر اػػاـ        
 ،انػػدها ال نبمػػة الهيدروجينيػػة مينػػاة فػػانكوفر بكنػػدا متوجهػػا لموقػػب اختبػػار الن طػػة التػػي تنفجػػر

ثالثػة رجػاؿ لكشػؼ  ،phyllies Cormackفيمػيس كورمػاؾ وكاف اما متف المركب المسػما 
وذلػػػػؾ بتفجيػػػػر قنبمػػػػة  ،ح ي ػػػػة الكارثػػػػة المحتممػػػػة التػػػػي كانػػػػت الحكومػػػػة االمريكيػػػػة تخطػػػػط لهػػػػا

 ،لػزالزؿوسط منط ة رئيسية لحػدوث ا ،هيدروجينية مف ايار ميػاطف واحد في جزيرة همشيتيكا
 .وكاف هؤالة الرجاؿ الثالثة يأمموف وبصحبة اربعة صحفييف ن ؿ احتجاجهـ الا العالـ بأسرد 

فػػي الثالثػػيف مػػف سػػبتمبر بينمػػا كػػاف المركػػب فيمػػيس كورمػػاؾ يػػدنو مػػف جزيػػرة امشػػيتيكا       
وتػـ تفجيػر  ،قامت قوات حرس السواحؿ االمريكية باات اؿ طاقـ المركب واخرجػا مػف المنط ػة

رغػػـ هف هػػؤالة الرجػػاؿ الػػذيف يعممػػوف تحػػت رايػػة منظمػػة فتيػػة  .ل نبمػػة فػػي السػػادس مػػف نػػوفمبرا
اال هف مػػركبهـ الصػػػير  ،اسػػمها السػػالـ االخضػػر لػػـ يتمكنػػوا مػػف اي ػػاؼ هػػذا االنفجػػار النػػوول

لمصػحؼ فػي الواليػات المتحػدة االمريكيػة برمتهػا امػا اثػر الصػفحات االولػا  اتصدرو  طاقماو 
   .يرة امشيتيكا تستخدـ اما االطالؽ كموقب لالختبارات النووية ذلؾ لـ تعد جز 

                                                           
ترجمػة :  ،قضايا سبؿ العيش و الرزؽ و مػا بعػدها ،لممزيد هنظر : رانجيت دويفيدل : الحركات البيئية في الجنوب الشامؿ *

 .2002 ،الكويت ،111العدد  ،مجمة الث افة العالمية ،شهرت العالـ
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سس لمفهـو جوهرل في امؿ المنظمة حتا اليػـو وهػو )) الوقػوؼ شػهود(( ههذا التحرؾ      
ومػف اقػدـ الشػعارات التػي  .والتحػرؾ المباشػر لوقفهػا  ،بالوسائؿ السممية لكشػؼ الجػرائـ البيئيػة

لمزايـ الهندل االحمػر سػياتؿ ) انػد اقػتالع اخػر شػجرة وتسػمـ  تبنتها المنظمة الم ولة الشهيرة
 .سنكتشؼ اننا ال نستطيب هف نأكؿ الماؿ( ،اخر نهر ونفوؽ اخر سمكة

دولػة فػي واوروبػا وامريكػا وآسػيا  40غػرينبيس منظمػة دوليػة تتمتػب بتمثيػؿ فػي اكثػر مػف       
ا فهػي تػرفض المسػاهمات الماليػة وحرصا منها امػا اسػت اللية قرارهػ ،والمحيط الهادل وافري يا

واميػػا فهػػي تعتمػػد امػػا مسػػاهمات فرديػػة  ،مػػف الحكومػػات والشػػركات والمؤسسػػات الممح ػػة بهػػا
مميػػوف مسػػاهـ  2.8مػػف دااميهػػا وهبػػات مػػف جمعيػػات خيريػػة حيػػث بمػػع اػػدد دااميهػػا حػػوالي 

مايػػة وتعمػػؿ المنظمػػة فػػي  سػػبيؿ ح ،تهػػدؼ غػػرينبيس الػػا حمايػػة الكػػرة االرضػػية .فػػي العػػالـ 
واسػػػتػالؿ محيطػػػات العػػػالـ وتربتػػػا  ،والحيمولػػػة دوف التمػػػوث ،التنػػػوع البيولػػػوجي بكافػػػة اشػػػكالا

ومػػػػف مبادئهػػػػا  ،وكػػػػذلؾ إزالػػػػة كافػػػػة التهديػػػػدات النوويػػػػة ونػػػػزع العنػػػػؼ ،هوائػػػػا ومياهػػػػا العذبػػػػةو 
   .الرئيسية

و يػنص هػذا المبػده امػا  ،الوقوؼ شهودا : تأسسػت غػرينبيس امػا مبػده الوقػوؼ شػهودا -
 .اندما تشهد ظمما ما فمف واجبؾ االخالقي هتختار غما مواجهتا هـ ال هنؾ

العمػػؿ السػػممي المباشػػر: تمتػػـز بالواجػػب االخالقػػي فػػي مواجهػػة الجػػرائـ التػػي ارتكبػػت فػػي  -
ومواجهػػػػة تمػػػػؾ الجػػػػرائـ مباشػػػػرة فػػػػي االمػػػػاكف التػػػػي يرتكبػػػػوف فيهػػػػا  ،حػػػػؽ البيئػػػػة والسػػػػالـ

عنػؼ وسػيمة مشػرواة هو فعالػة ءحػداث التػيػر والمنظمة ترفض االات اد باف ال ،جرائمهـ
 .في العالـ

ف وال تؤيػد المنظمػة المرشػحي ،ياسػياالست الؿ السياسي: ال ينتمي ااضػاؤها لػي حػزب س -
 .لمناصب حكومية وال تصادؽ اما االحزاب السياسية 

والمنظمػػة ال تنحػػاز فػػي هػػذا العػػالـ  ل دولػػة معينػػة  ،العالميػػة : التمػػوث ال يعػػرؼ حػػدود -
 .عا لحموؿ االمية لتهديدات البيئةتسو 
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منظمػػة دوليػػة االميػػة تعطػػي االولويػػة لمحمػػالت البيئيػػة  green peaceتعتبػػر غػػرينبيس 
كمػػا تتػػوزع مكاتبهػػا االقميميػػة فػػي اكثػػر  ،ي ػػب م رهػػا الػػرئيس فػػي امسػػترداـ بهولنػػدا ،العالميػػة

  .دولة 40مف 

    ( :WWFصندوق الحياة البرية) -ب   

يهػػتـ بشػػكؿ  ،1971تأسػػس اػػاـ  ،الصػػندوؽ العػػالمي مػػف اجػػؿ الطبيعػػة المعػػروؼ باسػػـ     
و لا اهػداؼ مماثمػة  ،كما انا يهتـ بمسائؿ بيئية هوسب باالن راضاساسي بالحيوانات المهددة 
مػػػػا جوانػػػػب ه مثػػػػؿ التعػػػػرض لألسػػػػباب البشػػػػرية لمتػيػػػػر المنػػػػاخي ،لمنظمػػػػة السػػػػالـ االخضػػػػر

 ،( ORKAءن ػػػػاذ المحػػػػيط ) المعروفػػػػة بأوركػػػػا االهتمػػػػاـ الرئيسػػػػية  اخػػػػرف فتتعمػػػػؽ بالحممػػػػة 
 .ومحاربة المتاجرة غير الشراية بالحيوانات المهددة باالن راض

 : ( FOEرض )اال منظمة اصدقاء  -ج

مثؿ ،ولهػػػا اهػػػداؼ اديػػػدة تشػػػترؾ فيهػػػا مػػػب منظمػػػة السػػػالـ االخضػػػر ،1971تأسسػػػت اػػػاـ  
الضػػػط ضػػد التعػػديؿ الػػوراثي (  وسػػالمة االغذيػػة ) بمػػا فػػي ذلػػؾ ممارسػػة  ،التػيػػرات المناخيػػة
 كما هنها ت ـو بػ :

الحمػػالت المناهضػػػة السػػػتخداـ المػػػواد الكيماويػػػة ذات المخػػػاطر المحتممػػػة فػػػي المنتجػػػات  -
   .اليومية و التمويث

 .التأثيرات البيئية  نظمة الن ؿ  -

 .استخداـ المواد في ما يتعمؽ بالنفايات  -

فيػػػدرالي بػػػيف منظمػػػات بيئيػػػة مسػػػت مة  وهػػػي مبنيػػػة امػػػا تحػػػالؼ ،دولػػػة 66لهػػػا ااضػػػاة فػػػي 
ااتمادها االكبر اما الجمااات المحمية الموجودة في كػؿ بمػد بػدال مػف االاتمػاد امػا مكتػب 

وال تخطػط  ،ونشاطها يتفااؿ مػب االحػداث اليوميػة ،إذ تعتمد اما ال اادة الجماهيرية ،مركزل
 . حداث مدروسة ومرتبة مسب ا
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 :   الحركات البيئية في الجنوب -د

يعػػػزو البػػػاحثوف نهػػػوض الحركػػػات البيئيػػػة ونموهػػػا فػػػي الجنػػػوب الػػػا االسػػػتػالؿ الصػػػاـر      
واالقػػػات  ،لممػػػوارد الطبيعيػػػة التػػػي تػػػػذل امميػػػة التنميػػػة فػػػي المجتمعػػػات مػػػا بعػػػد االسػػػتعمار

وتحويمهػا فضػال اػف التفػوت  ،االنتاج المحمية  بالعالمية التػي تحكػـ اسػتخداـ المػوارد الطبيعيػة
ويعتبروف اف النضاالت البيئية التي ت ـو فػي الجػزة االكبػر منهػا بػيف الػذيف  ،ب المواردفي توزي

الػا اف  SHIFAويػذهب شػيفا  ،استفادوا مف التنمية االفتصادية وبػيف الػذيف يتحممػوف تكاليفهػا
تعػػػد بمثابػػػػة رد فعػػػؿ ازاة مشػػػروع تنميػػػػة المػػػوارد والطاقػػػػة لػػػدل النخبػػػػة  الحركػػػة البئيػػػة الهنديػػػػة

ل ػػػد ادف الطمػػػب المتزايػػػد امػػػا مػػػوارد التنميػػػة الػػػا تضػػػييؽ قااػػػدة المػػػوارد  ،دية بالبمػػػداالقتصػػػا
مػػا اػف طريػؽ ن ػؿ المػوارد مباشػرة بعيػػدا ه ،الطبيعيػة الالزمػة لحيػاة الف ػراة والعػاجزيف اقتصػاديا

هو اػػف طريػػؽ تػػدمير العمميػػة االيكولوجيػػة  الجوهريػػة التػػي تكفػػؿ  ،اػػف االحتياجػػات االساسػػية
وضػػوة هػػذد الخمفيػػة انبث ػػت الحركػػة االيكولوجيػػة كػػرد  ،رد الطبيعيػػة الداامػػة لمحيػػاةتجػػدد المػػوا

وكمطالبػػة بالحفػػاظ االيكولػػوجي امػػا  ،ازاة التهديػػد الجديػػد لمعيشػػتهـ ،فعػػؿ مػػف جانػػب النػػاس
 ومف بيف الحركات البيئية الناشطة في الجنوب نذكر: .النظـ االساسية الداامة لمحياة

والتػػي تػػدافب اػػف حػػؽ المػػواطنيف فػػي المػػوارد مػػف خػػالؿ منػػب قطػػب : حركــة شــيبكو الهنديــة 
فػػػي محاولػػػة لحمايتهػػػا  ،الػابػػػات واالشػػػجار فػػػي تػػػالؿ الهمااليػػػا لالسػػػتفادة تجاريػػػا مػػػف اخشػػػابها

 .واالستفادة في حدود ما يسم  بب ائها  ،الحفاظ اميها

ية و جمااػػات يتبنػػا العمػػؿ فػػي هػػذد المنظمػػة المنظمػػات الشػػعب :حركــة انجــوني النيجيريــة   
وغيرها مػف المنظمػات الدوليػة غيػر الحكوميػة  ،العمؿ في اوجوني الا جانب منظمة غرينبيس

وهػػػي تػػػدافب ضػػػد شػػػركات الػػػنفط متعػػػددة الجنسػػػيات مثػػػؿ  ،فػػػي نضػػػالها بالمظػػػاهرات السػػػممية
   .شركتي شؿ وشيفروف نظرا لتهديدات التي تمثمها في تمويث االرض والمياد

 ة الوطنية : الجمعيات البيئي- 3-2

ف الػا هالػا بدايػة الح بػة االسػتعمارية  ظهور الجمعيات في الجزائػر يضػرب بجػذورد ف  إ      
حيػػث تأسسػػت فػػي الجزائػػر جمعيػػة رسػػمية تتمتػػب بالذاتيػػة ولهػػا الحػػؽ فػػي قبػػوؿ  ،1830سػػنة 

لهػا خمسػة ااضػاة مسػمميف خمسػػة  ،يرهسػها شػيش مدينػة الجزائػر ،الهبػات والتبراػات واالوقػاؼ
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حيث سمحت السمطات الفرنسية بتكػويف الجمعيػات االجتماايػة و التعميميػة  ،ة اوروبييفااضا
منذ بداية ال رف هلعشػريف وهػو مػا فسػ  المجػاؿ لظهػور اػدة جمعيػات ونػوادل فػي العاصػمة و 

غير هف هذد الجمعيات بدهت تتالشا بعد االست الؿ ءنتفػاة  ،ومختمؼ مدف الجزائر ،قسنطينة
د كػػػػاف معظمهػػػػا جػػػػزة مػػػػف الحركػػػػة التحريريػػػػة التػػػػي قاومػػػػت االسػػػػتعمار ف ػػػػ ،اسػػػػباب و جودهػػػػا

بعػػد هػػذا المنعػػرج التػػاريخي اصػػبحت الدولػػة تمعػػب  .وقػػادت الػػبالد نحػػو االسػػت الؿ  ،الفرنسػػي
فمػػػـ تظهػػػر الحاجػػػة الماسػػػة الػػػا وجػػػود  ،فػػػي تػطيػػػة مختمػػػؼ حاجيػػػات المػػػواطفالػػػدور الػػػرئيس 

مػػػا إؿ انػػػا كانػػػت هنػػػاؾ بعػػػض المنظمػػػات جمعيػػػات او منظمػػػات تػػػوازل نشػػػاط الدولػػػة هو تكم
الجماهيريػػػػػة الداامػػػػػة لمتوجػػػػػا الدولػػػػػة التػػػػػي ارفتهػػػػػا هػػػػػذد المرحمػػػػػة ) االتحػػػػػاد العػػػػػاـ لمعمػػػػػاؿ 

المنظمػػة الوطنيػػة  ،االتحػػاد الػػوطني لمشػػباب الجزائػػرل ،االتحػػاد الػػوطني لمفالحػػيف ،الجزائػػرييف
  .االتحاد الوطني لمنساة الجزائريات( ،لممجاهديف

ايف شكمت احػداث االنتفاضػة الشػعبية منعرجػا  1988ر هذا الوضب حتا اكتوبر ستمإ       
-90افػرز اػدة قػوانيف جديػدة مػف بينهػا قػانوف الجمعيػات ) ،جديدا فػي مسػار الدولػة الجزائريػة

( الذل سم  بظهور هالؼ الجمعيات المحمية والوطنية تنشط في مجاالت متعػددة بأهػداؼ 31
الػػػا جانػػب ظهػػػور جمعيػػػات  ،وافػػر فػػػي اهتمػػػاـ العديػػد منهػػػا وقػػػد كػػاف لمبيئػػػة نصػػػيب .متنواػػة

وهػػذا تزامنػػا  ،متخصصػػة هػػدفها الحفػػاظ امػػا البيئػػة وحمايتهػػا مػػف التػػدهور الػػذل قػػد تػػؤوؿ اليػػا
 با خطػارمػب االهتمػاـ العػالمي بالبيئػة و تحػذير المنظمػات الدوليػة والحركػات البيئيػة العالميػة 

االمػػر الػػذل ولػػد  ،وافعػػاؿ البشػػر فػػي حػػد ذاتهػػـطبيعيػػة التػػي تواجػػا البيئػػة مػػف جػػراة الكػػوارث ال
حيػػػػث ظهػػػػرت اػػػػدة  ،الشػػػػعور لػػػػدف بعػػػػض الفئػػػػات بضػػػػرورة االهتمػػػػاـ بالبيئػػػػة والحفػػػػاظ اميهػػػػا

جمعيػػات محميػػة ووطنيػػة اصػػبحت تمعػػب دورا هامػػا فػػي الحفػػاظ امػػا البيئػػة والعنايػػة بالطبيعػػة 
ولػـ يعػد نشػاطها ي تصػر امػا  ،اةتشارؾ في التسيير اليومي لمنشػاطات المتعم ػة بنوايػة الحيػو 

بػػػؿ تعػػػدف ذلػػػؾ لتصػػػب   ،نشػػػر الػػػواي االيكولػػػوجي بػػػيف المػػػواطنيف بتنظػػػيـ الحمػػػالت التواويػػػة
وهذا االطار   رفعت الجمعية الجزائرل لحمايػة  .العيف الساهرة والمراقب الصاـر لسالمة البيئة

الخطيػر الػذل تعػرض لػا سػد الطبيعة والبيئة بمحكمة ايف بساـ والية البويرة اما اثر التمػوث 
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واد لكحػػؿ ببمديػػة اػػيف بسػػاـ نتيجػػة رمػػي الفضػػالت الصػػنااية لموحػػدات المحاذيػػة لمػػواد الػػذل 
 .1يصب في هذا السد 

تتخػػػػذ موقفػػػػا بشػػػػأف إنجػػػػاز بعػػػػض ل ػػػػد بػػػػدهت الجمعيػػػػات فػػػػي ظػػػػؿ المسػػػػار الػػػػديم راطي       
ردايػػػة اثػػػر رواج انبػػػاة كمػػػا حػػػدث بواليػػػة غ ،المشػػػاريب الخاصػػػة بإنتػػػاج هو تخػػػزيف مػػػواد مموثػػػة

مفادهػػػا انشػػػاة مشػػػروع لتخػػػزيف ومعالجػػػة النفايػػػات السػػػامة ) زيػػػوت االسػػػكاراؿ ( حيػػػث نظمػػػت 
وجمعيػة حمايػة البيئػة والثػروة الحيوانيػة لمعطػؼ نػدوة  ،جمعية البيئة مكافحػة التمػوث ببنػي يػزقف

 .المحيط  اممية لبحث ودراسة هذا المشروع وتحسيس المواطنيف بانعكاساتا السمبية اما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
، المديػػػة، المهػػاـ الجديػػدة لمجمااػػػات هلمحميػػة ،حمايػػة البيئػػػةمركػػز االاػػالـ و التوثيػػػؽ الخػػاص بػػالمنتخبيف المحميػػػيف :  1

 . 14، ص 1990
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  : خالصة 

االرض  بااتبػػػػار ،وحمايتهػػػػا مسػػػػؤوليتهـ جميعػػػػا ،البيئػػػػة ممػػػػؾ لجميػػػػب سػػػػكاف االرض ف  إ     
ومػػا قػػد يصػػيبها مػػف اضػػرار ال ت تصػػر نتائجػػا امػػا فػػرد  هو مجمواػػة  ،محتضػػف لهػػـ جميعػػا

نمػػػػا  ،بعينهػػػػا  ،ػػػػػػةػػػػػػولهػػػػذا تسػػػػعا جميػػػػب الػػػػدوؿ والمنظمػػػػات العالمي ،الضػػػػرر يشػػػػمؿ الجميػػػػبوا 
الحفػػػاظ امػػػا البيئػػػة وحمايتهػػػا مػػػف كػػػؿ االخطػػػار التػػػي  اجػػػؿ واالقميميػػػة والمحميػػػة جاهػػػدة مػػػف

ومحاولػػة اصػػالح وتػػرميـ مػػا تفسػػدد الطبيعػػة التػػي ال دخػػؿ  ،تهػػددها بفعػػؿ انتهػػاؾ االنسػػاف لهػػا
 .لإلنساف فيها
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 : تمهيد -     
ومددا شددمد  مددن  ،لبشددريةشددريع البيئددي بمراحددل عديدددة ارتبطددت بتطددور تدداري  التلقددد مددر ا      
خمفتده مدن اثدار سدمبية عمدي البيئدة ممدا  بصدورة جميدة بعدد الثدورة الصدناعية ومدا تتبمور ، ازمات

التددي ارتبطددت  ،اسددتدعي تعدداون المجموعددة الدوليددة لمحفدداظ عمددي البيئددة مددن خددالل سددن القددوانين
واحياندددا اخدددرو بدددالكوارث واالزمدددات اتدددي اسدددتدعت عقدددد  ،حدددروبفدددي حددداالت عديددددة بمواقدددف ال

وهددذا مددا  ،القمددم والمددؤتمرات لمتوصددل الددي اتفاقيددات تطددورت فيمددا بعددد فددي شددكل قددوانين ممزمددة
  سنقف عند  من خالل هذا الفصل.
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 بدايات ظهور القانون الدولي للبيئة:  – 1 

والتندددافس المسدددعور مدددن اجدددل التممدددك ، ب المسدددتمرةلقدددد ارتدددبط التددداري  االنسددداني بدددالحرو      
السيطرة فقدد تعدددت الحدروب التدي دمدرت االنسدان وتنوعدت فدي اشدكال عددة لتشدمل تددمير مدا 

وكاندددت البددددايات االولدددي ظمدددور القدددانون الددددولي االنسددداني الدددذي اهدددتم بحمايدددة  ،حدددول االنسدددان
ت الشددريعة االسددالمية اكثددر االنسددان خاصددة فددي وقددت االزمددات المرتبطددة بددالحروب . وقددد كاندد

االسدددالم سدددباقا الدددي ارسددداء مبدددادئ المعاممدددة " حيدددث كدددان  ،التشدددريعات اهتمامدددا بمدددذا الجاندددب
هددذ  المبددادئ وكددان لمددل االثددر الكبيددر فددي  انتقمددتوقددد  ،االنسددانية خددالل الحددروب والمنازعددات

يددا وسددواريز كتابددات  ودعددوات الكثيددرين المناشدددين لمتخفيددف مددن وحشددية الحددروب أمثددال فيتور 
عمددي اثددر  ،ومددن بعدددهما يروسدديوس الددذي دعددا فددي مؤلفدده المعددروف بقددانون الحددرب والسددالم

واندده ال  ، فددي حدداالت اسددتثنائية إالعدددم قتددل الممددزوم  ،الحددرب الددي ضددبط سددموك المتحدداربين
. فبددالريم مددن ان كددل الحضددارات التددي 1يجددوز تدددمير الممكيددة إال عسددباب عسددكرية ضددرورية "

واجتمدددد مفكروهدددا فدددي صدددياية القدددوانين والمبدددادئ التدددي  ،نسدددانية شدددمدت الحدددروبمدددرت بمدددا اال
او حتددي المحدداربين  ،خطرهددا عمددي االبريدداء العددزل الددذين ال يشدداركون فيمدداو تخفددف مددن حدددتما 

اال ان ظمور هذ  القوانين بشكل جمي كان من خالل تدوين القدانون الددولي االنسداني  ،انفسمم
ر وهددذا مددن خددالل " ابددرام العديددد مددن االتفاقيددات الدوليددة التددي منددذ منتصددف القددرن التاسددع عشدد

الدذي و . 2معظم القواعد واالحكام العامة المنظمة لمعمميات القتالية التي عرفت بقانون الهداي "
 من االتفاقيات و التي من بينما:  تضمن العديد

   :  1864اتفاقية جنيف لعام -1-1   

بشددأن تحسددين حددال العسددكريين الجرحددي  22/08/1864فددي تعتبددر اتفاقيددة جنيددف المؤرخددة    
وقدد نتيجدة لجمدود حركدة  ،المبندة االولدي فدي بنداء القدانون الددولي االنسداني ،في ميدان المعركدة

 وكددان لمددذ  االتفاقيددة االثددر الكبيددر فددي تنظدديم االسددس التددي يعامددل ،،الصددميب االحمددر الدددولي
ووسددائل النقددل  ،اد االجمددزة الطبيددةونصددت عمددي حيدد ،عمددي اساسددما ضددحايا النزاعددات المسددمحة

واحتددرام المتطددوعين المدددنين الددذين يشدداركون فددي  ،والقددائمين عمددي الخدددمات الصددحية ،الطبددي

                                                           
1
 .55، مرجع سابق، ص اية البيئة في ضوء احكام القانون الدولي االنسانيحمهشام بشير،  – 

2
 . 57المرجع نفسه، ص  – 
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وحمدددل شدددارة خاصدددة هدددي  ،وااللتدددزام بالحيددداد فدددي تقدددديم المسددداعدات الصدددحية ،اعمدددال االياثدددة
ية العالميدة ثدم والتدي اصدبحت فيمدا بعدد اسدما لمحركدة االنسدان ،صميب احمر عمي رقعة بيضاء

 .اضيفت اليما اسم المالل االحمر 

  :   1864اتفاقية الهاي بشأن تعديل مبادئ اتفاقية جنيف  – 2

ان و خاصدة  ،و قد جاء هذا التعديل من اجل مالءمة االتفاقية لمحرب حتي في عدرض البحدار
عدام  وفدي مدؤتمر الهداي لمسدالم ،اتفاقية جنيدف نصدت عمدي الحدرب فدي ميددان المعركدة البدري

 ابرمت اتفاقية لمالءمة الحرب البحرية لمبادئ اتفاقية جنيف. 1899

يرو بعض الباحثين من فقماء القدانون ان مصدادر القدانون الددولي االنسداني تتمثدل فدي        
والتدي نصدت عمدي تحسدين  ،1949ثالثة مصادر رئيسدية " هدي اتفاقيدات جنيدف االربعدة لعدام 

كددذلك تحسددين حددال جرحددي ومرضددي  ،مسددمحة فددي الميدددانحددال الجرحددي والمرضددي بددالقوات ال
والرابعددة  ،الددي جانددب االتفاقيددة المتعمقددة بمعاممددة االسددرو ،ويرقددي القددوات المسددمحة فددي البحددار

المتعمقددددددة بحمايددددددة االشددددددخاص المدددددددنين اثندددددداء الحددددددرب . أمددددددا المصدددددددر الثدددددداني فيتمثددددددل فددددددي 
و  ،1977و الدددي ابرمدددت سدددنة  1949البروتوكدددوالت الممحقدددة باتفاقيدددات جنيدددف االربعدددة لعدددام 

ثالث هذ  المصادر جمود االمم المتحدة لتأمين احترام حقوق االنسان اثناء النزاعات المسدمحة 
هذا فضال عن قواعدد اخدرو  ،والحد من استخدام بعض االسمحة ذات الطابع االبادة الجماعية

 .1"اعسددمحةمعينددة مددن أو خطددر اسددتخدام انددواع  ،كثيددرة منمددا مددا يتعمددق بحمايددة التددراث الثقددافي
الي جاندب كدل هدذا هنداك الخطدوات التدي اخدذتما المجموعدة الدوليدة فدي سدبيل معاقبدة مرتكبدي 

وقددددد اخددددذت هددددذ  االتفاقيددددات طابعمددددا  ات الجسدددديمة لمبددددادئ وقدددديم االنسددددانية السددددامية.االنتماكدددد
ختمفدت ممدي مممدا اطراف عميما وتبنيما فدي شدكمما اعااللزامي من خالل مصادقة عدد من اال

تجدر االشددارة اليدده بمددذا مددددداو  ،تسددمياتما فددي المعنددي الددذي  ال يفقدددها طابعمددا القددانوني االلزامددي
أندددده فددددي  إال ،ن لددددم يشددددر مباشددددرة الددددي حمايددددة البيئددددةا  و  أن القددددانون الدددددولي االنسدددداني ،صددددددال

 وتوفير سبل الحماية له في جميع االحوال. ،يمدف الي حماية البيئة مضمونه

                                                           
 . 57ص  ،نفس المرجع السابق  - 1
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مشددكمة حمايددة البيئددة والحفدداظ عميمددا شددغمت فكددر ايمددب البدداحثين  مددن اهددل الفكددر  ان        
إليجدداد القواعددد  ،حيددث اصددبت الحاجددة ممحددة أكثددر مددن أي وقددت مضددي ،الممتمددين بالسياسددة

القانونية أو النظامية التي تضبط السموك االنساني في تعاممه مع البيئدة عمدي نحدو يسداهم فدي 
ومدددن هندددا كدددان القدددانون الددددولي االنسددداني مقدمدددة لظمدددور القدددانون  ،الحفددداظ عمدددي تدددوازن البيئدددة

مجموعدة القواعدد القانونيدة ذات الطبيعدة وبمذا يمكننا تعريف القانون البيئي بأنه عبارة عن"  ،البيئي
و تحدددد ماهيددة  ،و الوسددط الطبيعددي الددذي يعدديش فيدده ،الفنيددة التددي تددنظم نشدداط االنسددان فددي عالقتدده بالبيئددة

و االثدار القانونيدة  ،ط النشاط المحظور الدذي يدؤدي الدي اخدتالل التدوازن الفطدري بدين مكوناتمداوأنما ،البيئة
. مدددن هدددذا  التعريدددف يتضدددت ان فحدددوو التشدددريعات البيئيدددة هدددو 1المترتبدددة عمدددي مثدددل هدددذا النشددداط "

ايجاد االليات القانونية التي تحدد العالقة بين النشداط االنسداني  و حميدة البيئدة بشدكل يضدمن 
وقددد  ،لحمايددة لمبيئددة مددن كددل التمديدددات و االخطددار التددي يمكددن ان تددؤثر عمددي التددوازن البيئدديا

عمي زيدادة  ،انعكست حالة الرفا  التي عاشما المجتمع الغربي المتقدم نتيجة التطور الصناعي
من حوله من خالل الحروب التدي سدادت الوعي البيئي نتيجة االخطار التي كانت تمدد البيئة 

حيدددث تزيدددد الدددوعي بضدددرورة حمايدددة البيئدددة والمحافظدددة عميمدددا  ،خاصدددة و العدددالم عمومدددااوروبدددا 
واصددددقاء  ،بظمدددور الحركدددات البيئيدددة التدددي اطدددرت المجتمدددع المددددني كمنظمدددة السدددالم االخضدددر

والتدددي كدددان لمدددا االثدددر البدددال  فدددي توجيددده الطبيعدددة و ييرهدددا مدددن المنظمدددات االقميميدددة والمحميدددة 
ضي قدما نحو حماية البيئة والمحافظة عميما والددفاع عنمدا فدي سياسات بعض الدول في المم

حيدددث  ،المحافددل الدوليدددة مدددن خدددالل المددؤتمرات والقمدددم التدددي رعتمدددا االمددم المتحددددة حدددول البيئدددة
بدل  وهذا لكون االخطار البيئية ال تعرف الحدود الجغرافية ،البيئة يحضي باهتمام عالمياصبت موضوع 

 .1972هذا المعني كان شعار مؤتمر ستوكمولم حول البيئة عام  وفي ،تعني جميع سكان االرض

 مصادر التشريع البيئي الدولي :  – 2   

ويصف الفقماء فدي القدانون  ،تعدد مصادر التشريع البيئي الدولي وفقا لمقتضيات حماية البيئة
" ن مدددن النظدددام االساسددي لمحكمدددة العددددل الدوليدددة الدددي قسدددمي 38المصددادر الدددواردة فدددي المدددادة 

                                                           
1
، ص 2014، الرياض، 1، جامعة الممك نايف لمعموم االمنية، ط الحماية التشريعية لمبيئةاحمد مبارك سالم سعيد :  - 
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 ،و مبدددادئ القدددانون العامدددة ،العدددرف الددددولي ،المصدددادر االساسدددية و تشدددمل المعاهددددات الدوليدددة
 .  1مبددادئ العددددل واالنصاف" ،المصادر المساعدة و تشمددل احكدام و مذاهب الفقمداء

تعتبدر المصدادر التقميديدة المعروفدة فدي القدانون الددولي العدام المصادر الرئيسيية :  -2-1   
وهددي تشددمل االتفاقيددات الدوليددة والتددي  ،رسددمية مصددادر رسددمية لمقددانون الدددولي البيئدديمصددادر 

اضدددافة الددددي  ،تعتبدددر اهدددم هدددذ  المصدددادر عمدددي االطدددالق لمدددا تحصدددي بددده مدددن اجمددداع دولدددي
 والمبادئ العامة لمقانون الدولي . ،االعراف المنظمة لعالقات الدول

ضدل الوسدائل نحدو ارسداء دعدائم قدانون : وهدي تعتبدر مدن اف 2االتفاقيات الدولية-2-1-1   
ويرجددع السددبب فددي ذلددك الددي عدددة عوامددل منمددا الطبيعددة الدوليددة لمشددكمة ألبيئددة  ،حمايددة البيئددة

العامدة ومنما ايضدا وجدود المنظمدات الدوليدة  ، والتي تقتضي التعاون والجمود الجماعية لحمما
اعددددد حمايددددة البيئددددة والمتخصصدددة التددددي تعمددددل عمددددي تقددددديم عددددون حقيقدددي فددددي مجددددال اكمددددال قو 

منظمة االيذية والزراعة منظمة التعاون والتنميدة  ،منظمة اليونسكو ،كالمنظمة البحرية الدولية
االتفاقيدددة الدوليدددة المبرمدددة فدددي  ،ومدددن االتفاقيدددات الدوليدددة المتعمقدددة بحمايدددة البيئدددة ،االقتصدددادية

وث بدالبترول اتفاقيدة والمتعمقة بالتدخل في اعدالي البحدار فدي حداالت التمد 1969بروكسل عام 
هدذا باإلضدافة  ،النفايات والمدواد االخدروالخاصة بمنع تموث البحار بإيراق  1972لندن لعام 

اتفاقيددة فينددا و المعمقددة بتمددوث المددواء بعيددد المدددو عبددر الحدددود  1979الددي اتفاقيددة جنيددف لعددام 
مقدددة بحمايدددة تدددراث المتع 1972لعدددام واتفاقيدددة بددداريس  ،الخاصدددة بحمايدددة طبقدددة االوزون 1985لعدددام 

 اتفاقية االمم المتحدة بشان ،العالم الثقافي والطبيعي

تددي دخمددت الو  ،التددي ابرمددت بريددو ديجددانيرو بعددد قمددة االرض مباشددرة 1992تغيددر المندداخ عددام  
   دولة عميما     . 50بعدد مصادقة  1994مارس  21حيز التنفيذ في 

دولي العدددام بصدددرف النظدددر عدددن الطدددابع تعتبدددر جميدددع المعاهددددات الدوليدددة مصددددرا لمقدددانون الددد  
فيكفي ان تسدتوفي الشدروط القانونيدة  ،وعدد اطرافما ،الشمولي أو االقميمي لمقواعد التي تنشئما

النعقادها مثل عدم تعارضما مع قاعدة آمرة في القانون الددولي. ويدرو الددكتور طالدب رشديد " 
عصددر الددراهن تكتسددب اهميددة بالغددة أن المعاهدددات الجماعيددة المنشددئة لممنظمددات الدوليددة فددي ال

                                                           
 . 70ص  ،2009 ،العراق ،1ط  ،البحوث و النشر ، مؤسسة ادئ القانون الدولي العاممبطالب رشيد يادكار:  – 1
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 وما بعدها . 74ص  ،مرجع سابق ،احمد مبارك سالم سعيد  - 
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فعمدي سدبيل المثدال يتفدق الكدل عمدي أن  ،لكونما تصنع قواعدد عامدة تمدزم عددد كبيدرا مدن الددول
ميثاق االمم المتحدة عبدارة عدن معاهددة دوليدة تفدوق قوتمدا القانونيدة  جميدع المعاهددات الدوليدة 

قدددد اصدددبحت جدددزءا مدددن مدددن  اذ ان المبدددادئ الدددواردة فدددي المدددادة الثانيدددة مدددن الميثددداق ،االخدددرو
اضافة الدي ذلدك فقدد اكددت المدادة  ،المبادئ المعترف بما بالعامة في القانون الدولي المعاصر

مددن الميثدداق عمددي أندده اذا تعارضددت االلتزامددات التددي يددرتبط بمددا اعضدداء منظمددة االمددم  103
ة بالتزامداتمم المتحدة بمقتضدي احكدام هدذا الميثداق مدع أي التدزام دولدي آخدر يرتبطدون بده فدالعبر 

   .1المترتبة عمي هذا الميثاق "

عضداء فدي المنظمدة الدوليدة فدان ميثداق أوبما ان جميدع دول اليدوم العدالم اليدوم تقريبدا هدم      
المنظمة الدولية يعتبر أهم و اقوو معاهدة دوليدة فدي العصدر الدراهن . ويترتدب عمدي المعاهددة 

وتتدددولي ادوارا مختمفدددة فدددي العالقدددات  ،طرافمددداالدوليدددة كقاعددددة عامدددة التزامدددات متسددداوية عمدددي ا
فعمدي سدبيل  ،فالعامل االهدم عي معاهددة دوليدة هدو مدا تتناولده مدن موضدوعالمعاصرة .الدولية 

دوليدة المثال فان اهمية معاهدة دولية تقميص االسمحة النووية وتدميرها ليست كأهمية معاهددة 
اهدددة الدوليددة فددي المرتبددة الثانيددة هددو عدددد ويضددفي االهميددة عمددي المع ،لتجددارة النسددي  أو الزيددت

فكممدا كثدر عددد اطدراف المعاهددة الدوليدة وكاندت هدذ   ،الدول الموقعة عمدي المعاهددة ونوعيتمدا
ومدا يكسدب  لمعاهددة اهميتمدا  ،زدادت اهمية المعاهدة الدوليدةأاالطراف من الدول القوية كمما 

 ا .البالغة هو تطبيقما عمي ارض الواقع وتنفيذها فعمي

 : العرف الدولي  -2-1-2

عنده يالبدا  ،يعتبر العرف المصدر الثاني المباشر لقواعد القانون الدولي العام وهو الممم     
ويمكدن تعريدف العدرف  ،ما تكون المعاهدات تعتبرا عما استقر عميه العرف قبل ابدرام المعاهددة

تبددداع الددددول لمدددا فدددي عالقدددة الددددولي " بأنددده مجموعدددة أحكدددام قانونيدددة عامدددة ييدددر مدوندددة تنشدددا ا
المتحضرة بقوتما القانونية وأنما اصدبحت مقبولدة مدن فيثبت االعتقاد لدو يالبية الدول  ،معينة

                                                           
 . 70طالب رشيد يادكار، مرجع سابق، ص  – 1
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. ويتكددون العددرف الدددولي مددن خددالل تكددرار التصددرفات المماثمددة بددين الدددول 1المجتمددع الدددولي "
مقتددرن بعدددول حيددث ويقصددد بددالتكرار هنددا ذلددك التكددرار ييددر ال ،المختمفددة فددي أمددر مددن االمددور

وهدددذا يعندددي أن االحكدددام العرفيدددة تقدددوم عمدددي  ،يؤكدددد تثبيدددت القاعددددة العرفيدددة واسدددتقرار احكاممدددا
وقددد تكددون ييددر دوليددة كتكددرار الددنص  ،السددوابق الدوليددة التددي يمكددن ان تكددون تصددرفات دوليددة

الدولدة  يسدتفاد منمدا انصدراف هاتده عمي قاعدة معينة في التشريعات الداخمية لمدول  المختمفة 
وقدددد تنشدددأ السدددوابق الدوليدددة ايضدددا نتيجدددة لقدددرارات و تصدددرفات ندددع  ،الدددي تطبيدددق قاعددددة دوليدددة

 عامية كانت أو إقميمية . ،المنظمات الدولية

" و يكفددي أن تصددبت القاعدددة العرفيددة مسددتقرة بددين الغالبيددة العظمددي مددن الدددول لكددي تكددون    
بوجدود الدولدة لعضدو فددي  ،التدي تنشدأ مسددتقبالممزمدة لكافدة الددول القائمدة فعددال والددول الجديددة 

المجتمع الدولي أو قبولما كعضو جديد يعني موافقتما عمي القواعد التي تواتر عميمدا اسدتعمال 
 .2يالبية االعضاء المكونين لمذا المجتمع الدولي"

 :   مبادئ القانون العامة -2-1-3 

الدددنظم القانونيددددة الداخميددددة فددددي  هدددي مجموعددددة المبددددادئ االساسددددية التدددي تعتددددرف بمددددا وتقرهددددا   
مختمف المددن المتعدددة حيدث  ال يقتصدر تطبيقمدا عمدي االفدراد فدي اطدار القدانون الدداخمي بدل 
يمتدددد عمدددي العالقدددات الدوليدددة ممدددا يجعدددل القاضدددي الددددولي ممدددزم بدددالرجوع عميمدددا اذا لدددم تتدددوفر 

خدتالف الثقافدات وكما أن هذ  المبدادئ تختمدف مدن دولدة عخدرو نظدرا ال ،معاهدة أعرف دولي
والددين والتكمفدة والعدادات فدإن تشدكيل المحكمدة الدوليدة يجدب ان يضدم قضداة يمثمدون المدددنيات 

 الكبرو والنظم الرئيسية في العالم . 

مبدادئ القددانون الدددولي العددام المعاصددر هددي مظمددر مددن مظدداهر العالقددات الدوليددة فمددي  ن  إ    
فة الزاميددة عامددة عشددخاص القددانون الدددولي عنددد قواعددد دوليددة ثابتددة ومقددررة باإلجمدداع ولمددا صدد

                                                           
المركددددز القددددومي  ،ةالقددددانون الدددددولي العددددام و عالقتدددده بالشددددريعة االسددددالميايندددداس محمددددد البمجددددي و يوسددددف المصددددري :  – 1
 . 57ص  ،2013 ،القاهرة ،1ط  ،صدارت القانونيةإلل

 . 58ص  ،نفس المرجع – 2
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مدن المبدادئ فدي  المجتمدع الددولي مجموعدة قدر  ألقد  تنظيم ميدان من ميادين العالقات الدولية.
وأكددد عميمددا وفسددرها ووضددعما فددي اعددالن مبددادئ  ،عالقاتدده وادرجمددا فددي ميثدداق االمددم المتحدددة

 1975يددة مثددل وثيقددة همسددنكي لعددام وفددي بعددض الوثددائق االقميم ،1970القددانون الدددولي لعددام 
 :  1هذ  المبادئ هيو 

 عدم استخدم القوة أو التمديد بما لحل الخالفات الدولية . -

 حل المنازعات الدولية بالطرق السممية . -

 عدم التدخل في الشؤون الداخمية . -

 التزام التعاون الدولي وفقا لمميثاق . -

 .المساواة و حق الشعوب و االمم في تقرير المصير  -

 المساواة بين الدول . -

 تنفيذ المعاهدات و الوفاء بالعمد. -

 حرمة الحدود السالمة االقميمية او الوحدة االقميمية . -

 احترام حقوق انسان و حرياته االساسية . -

 المصادر الثانوية :  – 2- 2

و هدددذ  المصدددادر  ،تددأتي فدددي المرتبدددة الثانيددة مدددن حيدددث مصددادر التشدددريع  فدددي القددانون الددددولي
و بالتدالي يمكدن  ،و مدذاهب كبدار الفقمداء فدي القدانون الددولي ،اعدة تشمل احكام المحداكمالمس

 :  2تقسيمما الي فرعين هامين

 

                                                           
 . 77ص  ،مرجع سابق ،طالب رشيد يادكار – 1

 . 61-60ص ص  ،مرجع سابق ،ايناس محمد البمجي و يوسف المصري  - 2
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 :   القضاء الدولي -2-2-1

و هدو مجموعددة  ،وهدو مصددر احتيداطي يدتم الرجددوع اليده عندد عددم وجددود مصدادر اصدمية     
وأثدددر حكدددم القاضدددي  ،لدوليدددة والوطنيددةالمبددادئ القانونيدددة التدددي تسدددتخمص مددن أحكدددام المحددداكم ا

يقتصدر عمددي اطدراف النددزاع ولكددن مدع ذلددك يمكددن لمقاضدي الدددولي الرجددوع لالسدتدالل عمددي مددا 
فمدذ  االحكدام  ،عدرفلهو قائم ويطبق لتقرير وجود قاعدة قانونيدة لدم يدنص عميمدا فدي معاهددة ا

لتدي تسداعد القاضدي فدي وانمدا هدي وسديمة مدن الوسدائل ا ،ليست لما حجة أمام المحاكم الدولية
 إثبات قاعدة عرفية ما .

 :مذاهب الفقه الدولي  -2-2-2

وهدددو ال يخمدددق  ،هدددي مدددذاهب كبدددار المدددؤلفين فدددي القدددانون الددددولي العدددام فدددي مختمدددف االمدددم    
قواعد قانونية دوليدة بدل يسداعد عمدي التعدرف عميمدا. ولقدد كدان لمدذاهب الفقمداء دور كبيدر فدي 

و ذلددك بسددبب تكددوين كثيددر  ،ر قددد انكمددش كثيددرا فددي الوقددت الحددالييددال أن هددذا الدددو  ،الماضددي
و يجدب النظدر الدي مدذاهب الفقمداء فدي الوقدت الحدالي  ،واسدتقرارها ،من أحكدام القدانون الددولي

ب النزعدات الفرديدة أو الوطنيدة احتمدال تغم دو بقدر من الحيطة والحذر نظرا الخدتالف المدذاهب 
 راء .أو السياسية عمي هذ  اآل

 حماية البيئة في اطار القانون الدولي:  – 3

ومددددا حددددولمم مددددن تنددددوع الحيددددوي  ،ن البيئددددة هددددي الحاضددددنة المشددددتركة لجميددددع االنسددددانيةإ     
التدددي تمددددد البيئدددة مدددن جدددراء االعتدددداءات المتكدددررة عميمدددا مدددن طدددرف ماديوتزايددددت االخطدددار 

كددان لزامددا عمددي ف ،ممددا جعددل الحكمدداء مددن بنددي البشددر يدددقون ندداقوس الخطددر ،االنسددان نفسدده
المجتمدددع الددددولي أن يسدددعي الدددي سدددن القدددوانين والتشدددريعات التدددي تحمدددي البيئدددة وتحدددافظ عمدددي 

 الددوليو التوازن البيئي والحدد مدن عمميدة التددهور الدذي يصديب البيئدة عمدي الصدعيدين المحمدي 
مدددم التدددي تقيممدددا الددددول تحدددت رعايدددة اال ،مدددن خدددالل االتفاقيدددات والمدددؤتمرات الدوليدددة واالقميميدددة

مدددن اجدددل  ،المتحدددة لمناقشدددة القضدددايا التددي تمدددم البيئدددة واالكثددر الحاحدددا عمدددي الصددعيد العدددالمي
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تقارب وجمات النظر بين الدول لموصدول الدي اتفاقيدات مدن شدأنما ان تدؤدي الدي حمايدة البيئدة 
أو التقميل من وتيرة التدهور خاصة ما تعمق بقضية التغيرات المناخية أو التندوع البيولدوجي أو 

 ...، .،دهور االراضي الزراعيةت

 الحماية القانونية للبيئة في زمن الحرب:– 1- 3

ارتبطت قواعد القدانون الددولي االنسداني لحمايدة البيئدة مدن خدالل االتفاقيدات الدوليدة التدي      
تكددون النظددام القددانوني لمنزاعددات المسددمحة " وكمددا ان قواعددد القددانون الدددولي  االنسدداني تددنمض 

حيدث وضدعت فدي جاندب منمدا لمدذا الغدرض  ،البيئة في اوقدات النزاعدات المسدمحةعمي حماية 
وفي مقدمتما االمدم المتحددة وييدر الحكوميدة كاالتحداد الددولي فان المنظمات الدولية الحكومية 

لمصددميب والمددالل االحمددرين يمعبددان دورا ال يقددل اهميددة فددي حمايددة البيئددة اثندداء تمددك النزاعددات 
وعمي الدريم مدن أن الحدرب قدد  ،ومن الثابت ان لمحرب مخاوفما كما ان لمحرب اثارها المدمرة

وحددل النزاعددات بددالطرق  ، ي لحظددددددر استخدددددددددام القددوةن بددالتطبيق المبدددئاصددبحت  محظددورة ع
 .1إال ان رحاها مازالت دائرة الي حد اآلن" ،السممية

صرحه لفرع مستقل ومتميز لمقدانون واكتمل  ،لقد تأصمت قواعد القانون الدولي االنساني      
ومراعددداة حقدددوق  االعدددراف واالتفاقيدددات الدوليدددة ذات الصدددمة بددداحترام العدددام عمدددي تدددواتر الددددولي

 1907االنسددددان ابددددان الحددددرب والنزاعددددات المسددددمحة " بدددددءا فددددي ذلددددك باتفاقيددددات الهدددداي لعددددام 
بشدددأن تحدددريم الحدددرب الكيمياويدددة، واسدددتخدام الغدددازات السدددامة  1925وبروتوكدددول جنيدددف لعدددام 

والبروتوكدولين االضدافيين  ،لحماية ضدحايا الحدرب 1949لعام مرورا باتفاقيات جنيف االربعة 
وانتمددداء بالعديدددد مدددن االتفاقيدددات الدوليدددة الخاصدددة بحضدددر اسدددتخدام وسدددائمو  1977لعدددام لمدددا 

الخاصة بحظدر أي اسدتخدام  1976اسميب معينة اثناء الحروب والنزاعات المسمحة كاتفاقية و 
الخاصدة بخطدر أو  1982واتفاقية  ،أو أي استخدام عدائي آخر لتقنيات تغير البيئة ،عسكري

كددذلك و تقميديددة معينددة الددي جانددب البرتوكددوالت الثالثددة الممحددة باالتفاقيددة  تقييددد اسددتخدام اسددمحة
التددي والددذي يمدددف الددي حمايددة البيئددة  ،1954المكمددل التفاقيددة الهدداي  1999بروتوكددول عددام 

                                                           
1
لتموث عمي ضوء قواعد القانون الدولي لمبيئة و : االلزام القانوني بحماية البيئة من اصالت محمد محمود بدر الدين  – 

 . 111ص  ،2006 ،دار النمضة العربية، القاهرة ،قرارات و توصيات المنظمات الدولية
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و عددددم اسدددتعمالما كأهدددداف عسدددكرية اثنددداء  ،يوجدددد بمدددا التدددراث االنسددداني الثقدددافي و الطبيعدددي
   . 1النزاعات المسمحة"

ايددد  مددن " لتددزام العددام الواقددع عمددي الدددول فددي مددا يتعمددق باعضددرار البيئيددة عبددر الحدددود ان اال
وفددي كمتددا  ،فددي اعددالن ريددو ديجددانيرو 2والمبدددأ  ،الددوارد فددي اعددالن سددتوكمولم 21جديددد المبدددأ 

الحالتين كان هناك تأكيد بان عمي الدول مسؤولية كفالة االنشطة التي تبذل فدي نطداق واليتمدا 
مددا ال تسددبب اضددرارا لبيئددة الدددول االخددرو لمجدداالت خارجددة عددن حدددود الواليددة الوطنيددة أو رقابت

ادرك ذلك في ما بعد بعبارات مماثمة في الفقرات الديباجية التفاقية االمم المتحدة بشدان تغيدر و 
مدددن اتفاقيدددة االمدددم المتحددددة بشدددأن قدددانون البحدددار لعدددام  194وفدددي المدددادة  ،1992المنددداخ لعدددام 

 .2"1992من اتفاقية التنوع البيولوجي لعام  03لمادة وفي ا ،1982

إال أنده  ،وسدعي المنظمدات ييدر الحكوميدة ،و صرخات االمم المتحدة ،فبالريم من االجتمادات القانونية   
 في زمن الحرب تداس كل التشريعات إال الجزء اليسير ليسمع صوت القوة وحد  عاليا . 

 ن خالل المواثيق الدولية : الحماية القانونية للبيئة م -2 – 3

مدددن اجدددل  ،ان حميدددة البيئدددة وسدددالمتما كاندددت وال تدددزال هددددفما منشدددودا لميدددع سدددكان االرض   
وذلددك بعقددد العديدد مددن المددؤتمرات  ،وسدعت امددم العددالم ممدن اجددل هددذ  الغايدة ،العديش فددي امددان

تعرض ، والتدددي سدددنالتدددي توصدددمت الدددي اتفاقيدددات متنوعدددة الموضدددوع مدددن اجدددل حمايدددة البيئدددة .
تدتم التشدريعات الدوليدة  الدذي بمقتضدا  ،لبعض منما باعتبارها أحد اهم مصادر القانون الدولي

ومددددن بددددين هددددذ   ،فددددي اطارهددددا اعممددددي. فقددددد ابرمددددت العديددددد مددددن االتفاقيددددات فددددي مجددددال البيئددددة
 :   3االتفاقيات ما يمي

 

 

                                                           
 .  65ص  ،مرجع سابق ،حماية البيئة في ضوء احكام القانون الدولي االنساني ،هشام بشير – 1

، المجمة اردنية لمعموم التطبيقية، ي االنساني وقت النزاع المسمتحماية البيئة في القانون الدولعمر محمود عمر :   - 2
 . 02، ص 2008، االردن، 01، عدد 11مجمد 

3
 . 22، مرجع سابق، ص حماية البيئة في ضوء احكام القانون الدولي االنساني ،هشام بشير - 
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 :   1954االتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالنفط عام  -3-2-1    

مداي  26ودخمدت حيدز التنفيدذ فدي  ،1954ماي  12قد تم عقد هذ  االتفاقية في لندن بتاري  ل
وتمددف هدذ  االتفاقيدة  ،1971وعدام  1962وعدلت هذ  االتفاقية مرتين في لندد عدام  ،1954

وتعددديالتما الددي منددع تمددوث البحددار النائيددة بعددد التفريدد  العمدددي لمددنفط مددن السددفن فددي مندداطق 
 معينة بالذات .

 :    1959معاهدة منطقة القطب الجنوبي التي عقدت في عام  -3-2-2   

و دخمدددت حيدددز  ،1959عقدددت معاهددددة القطدددب الجنددوبي فدددي واشدددنطن فددي شدددمر جدددانفي عددام 
وقدد حظدرت كافدة النشداطات العسدكرية بمدا فدي ذلدك اجدراء التجدارب  ،1962التنفيذ في جدوان 

 خصصة عيراض البحث العممي فقط.واعتبارها م ،عمي جميع االسمحة في تمك المنطقة

 :1الميثاق العالمي للطبيعة -3-2-3   

بعد عشر سدنوات مدن مدؤتمر  1982تم اعتماد  الميثاق العالمي لمطبيعة خالل شمر اكتوبر  
. ذكرت الجمعية العامدة فدي هدذا  37/7ستوكمولم في قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

 ة دددددددة عمي الطبيعدددددددول اهمية المحافظدددددح 1980اكتوبر  30تاري  ب 35/7القرار بقراراها رقم 

و اكدددت الجمعيددة العامددة ان الجددنس البشددري جددزء مددن  ، و تنوعمددا و اولويددات التعدداون الدددولي
و ان الحيدداة البشددرية تعتمددد اساسددا عمددي عدددم تغيددر وظددائف االنسدداق الطبيعيددة التددي  ،الطبيعددة

كمددا ان جددذور الحضددارة نفسددما ممتدددة فددي الطبيعددة التددي  ،واد الغذائيددةلمطاقددة والمددتعددد مصدددرا 
وان العديش فدي تناسدق مدع  ،واثرت فدي جميدع المنجدزات الفنيدة والعمميدة ،شكمت الثقافة البشرية

 الطبيعة يمنت االنسان فرصا افضل لمتنمية واالبداع والترويت .

 :  2 ويةمعاهدة الحظر الشامل الستعمال االسلحة النو  -3-2-4   

بدددأ تنفيددذ معاهدددة الحظددر الجزئددي لتجددارب االسددمحة النوويددة التددي يشددار  1963فددي عددام      
اليمدددا ايضدددا فدددي بعدددض االحيدددان باسدددم دمعاهددددة الحظدددر المحددددود لتجدددارب االسدددمحة النوويدددة   

                                                           
 .151شكراني حسين، مرجع سابق، ص  – 1

 ،3ط  ،مركدز فييندا الددولي ،حظدر و مندع التجدارب النوويدةامل لمتجدارب النوويدة : المجنة التحضيرية لعاهددة الحظدر الشد – 2
 . 8ص 
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وهددي تحظددر اجددراء أي تفجيددرات  ،دولددة طرفددا 135وتضددم تمددك  المعاهدددة فددي الوقددت الددراهن 
وكددذلك فددي أي بيئددة اخددرو اذا تسدددبب  ،وتحددت المدداء وفددي الفضددداء الخددارجينوويددة فددي الجددو 

التفجيدددر فدددي وجدددود شدددظايا مشدددعة خدددارج الحددددود االقميميدددة لمدولدددة التدددي يجدددرو التفجيدددر ضدددمن 
عقددداب العديدددد مدددن المحددداوالت الفاشدددمة لمتفددداوض أوفدددي واليتمدددا القضدددائية أو تحدددت سددديطرتما . 

نمايدددة المطددداف فدددي مدددؤتمر ندددزع السدددالح فدددي  بشدددان حظدددر شدددامل عمدددي التجدددارب النوويدددة فدددي
وصدددياية نصدددما ثدددم فدددتت  ،التفددداوض بشدددأن معاهددددة الحظدددر الشدددامل لمتجدددارب النوويدددة ،جنيدددف

وبدذلك افضدي ابدرام معاهددة الحظدر الشدامل  ،1996الباب لمتوقيع عميما في نيويورك في عام 
فددي معاهدددة الحظددر  لمتجددارب النوويددة الددي تحقيددق اهددم االهددداف التددي تتوخمددا الدددول االطددراف

 1968ومعاهدددة عدددم انتشددار االسددمحة لعددام  ،1963الجزئددي لمتجددارب االسددمحة النوويددة لعددام 
وفدددي مدددؤتمر االطدددراف فدددي  ،تجدددارب االسدددمحة النوويدددة الدددي االبددددوهدددو وقدددف جميدددع تفجيدددرات 

خمصت الدول االطراف فيمدا الدي ان لتوقيدع  2000معاهدة عدم انتشار االسمحة النووية لعام 
 معاهدة الحظر الشامل لمتجارب النووية والتصديق عميما ودخولما حيز التنفيذ.  عمي

 2014حتددي تدداري  جددانفي  161وقددد وصددل عدددد الدددول المصددادقة عمددي هددذ  المعاهدددة       
 من بينمم دولة الجزائر.

الخيييا   نتلايراتفاقييية فيينيييا الخاصييية بحمايييية طبقيية االوزون وبرتو يييول ميييو  -3-2-5   
 :  1لتي تعمل علة تأ ل طبقة االوزون بالمواد ا

بددون االتفداق عمدي اجدراءات  1985مدارس عدام  22تم التصديق عمي هذ  االتفاقية في      
العميدا مدن ولقد كان المدف منمدا دعدم التعداون الددولي لحمايدة طبقدة االوزون  ،الضبط المحددة

مددل يمكددن مددن خاللدده تبددادل لددذا فمددي تقدددم اطددار ع ،االثددار الضددارة عنشددطة االنسددان المختمفددة
وتقدم ايضا اساسا لتحديد اطدار عمدل  ،البيانات في ما يتعمق باعمور الخاصة بطبقة االوزون

وتددم تعديمدده منددذ  ،1987سددبتمبر  16والددذي تددم التصددديق عميدده فددي  ،قددانوني برتوكددول منتددل
طبقدددة  والمددددف هدددو حمايدددة ،ذلدددك الحدددين عددددة مدددرات لكدددي يتسدددع مجدددال عمالددده والتأكيدددد عميددده

                                                           

 . 28ص  ، مرجع سابق ، حماية البيئة في ضوء احكام القانون الدولي االنساني ، هشام بشير - 1
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االوزون بالتقميددل والددتخمص مددن االنبعاثددات الكونيددة البشددرية لممددواد التددي تددؤدي الددي تأكددل طبددق 
 االوزون.

 :  1اتفاقية االمم المتحدة للتنوع البيولوجي-3-2-6      

مددادة  42فددي االعددالن عددن مسددار بمددورة االتفاقيددة التددي تضددمنت ديباجددة وسدداهم دد اليونيددب    
دة الثمثددة مبدددأ الحمايددة مددن قبددل الدددول تطبيقددا  لمقتضدديات الحددق وقددد وضددعت المددا ،وممحقددين

السيادي لمدول في استغالل مواردها الخاصة حسب السياسدة البيئيدة . وذك درت االتفاقيدة ايضدا 
وتشدددجيع التعمددديم والتكدددوين وتوعيدددة الدددرأي العدددام ، بالطدددابع التحفيدددزي لحمايدددة التندددوع البيولدددوجي

االتفاقيددددة الددددي القيددددام بدراسددددة التددددأثير فددددي البيئددددة لتفددددادي  ودعددددت ،بقضددددايا التنددددوع البيولددددوجي
 االنعكاسات الضارة بالتنوع البيولوجي . 

 . 1992وقد كانت هذ  االتفاقية من اهم نتائ  قمة مؤتمر ريو ديجانيرو عام       

اتفاقيييية بيييازل بشيييان اليييتح م فيييي نقيييل النفاييييات الخطيييرة واليييتخل  منهيييا عبييير  –3-2-7
 :*الحدود

مداد اتفاقيدة بدازل بشدان الدتحكم فدي نقدل النفايدات الخطدرة و الدتخمص منمدا عبدر الحددود تم اعت 
و تعتبددر اتفاقيددة بددازل االتفدداق البيئددي العددالمي  ،1992و بدددأ تنفيددذها فددي عددام  ،1989فددي ام 

طرفدا  175االكثر شموال في مجال النفايدات الخطدرة و النفايدات االخدرو . فبعضدويتما البالغدة 
وتمددددف االتفاقيدددة الدددي حمايدددة  ،حيدددث تكددداد تتمتدددع بعضدددوية عالميدددة 2001مدددارس  31حتدددي 

صحة البشر والبيئة من االثار التي تنجم عدن توليدد النفايدات الخطدرة والنفايدات االخدرو ونقممدا 
 واداراتما عبر الحدود.

                                                           
 .155شكراني حسين، مرجع سابق، ص  – 1
أن ةالتحكم في نقل النفايات الخطرة و التخمص منما عبدر الحددود، أنظر : برنام  االمم المتحدة لمبيئة : اتفاقية بازل بش -*

 .www.basel.int.                           107ص 
 

http://www.basel.int/


 التشريع البيئي العبلمي الفصل العبشر                                                                       تقنيـــن 
 

 

239 

تددنظم اتفاقيددة بددازل نقددل النفايددات الخطددرة والنفايددات االخددرو عبددر الحدددود وتمددزم االطددراف      
وتغطددددي االتفاقيددددة  ،يمددددا بكفالددددة ان تددددتم ادارة النفايددددات والددددتخمص منمددددا بطريقددددة سددددميمة بيئيدددداف

والسددمية االيكولوجيددة المعديددة  لالشددتعالوالقابمددة  ،النفايددات السددمية والسددامة والمتفجددرة واالكالددة
 ،مدن هدذ  النفايداتكما ان االطراف ممزمة ايضا التقميل الي ادني حد مدن الكميدات التدي تنقدل 

ومندع توليدد مدن  ،دهاددددددددددوممزمة بمعالجتما والتخمص منما في اقرب نقطة ممكندة مدن مكدان تولي
 مصادرها أو التقميل الي ادني حد من توليدها من تمك المصادر.

ر ييييييييييييييبروتو ييول  يوتييو الملحييق باتفاقييية احمييم المتحييدة االطارييية بشييأن ت ي-3-2-8  
 :1المناخ

دولدددة بكيوتدددو اليابانيدددة خدددالل الددددورة الثالثدددة  160اجتمدددع ممثمدددو  1997 فدددي ندددوفمبر عدددام    
لمؤتمر االطراف التفاقية االمم المتحدة االطارية بشان تغير المناخ لصياية بروتوكدول ممحدق 

تاريخيدددا عدددن والدددذي تميدددز بتنظيمددده التزامدددات اقدددوو عمدددي الددددول االطدددراف المسدددؤولة  ،االتفاقيدددة
 بروتوكول كيوتو. سم إ اطمق عميه المسببة لالحتباس الحراري انبعاثات الغازات الدفيئة 

وفئدددات المصدددادر  ،ومدددرفقتين " ألدددف "خددداص بتعدددداد الغدددازات الدفيئدددة 28تدددنص المدددادة       
أمددا " بددات" يتعمددق بالنسددب المئويددة لتخفدديض الغددازات الدفيئددة اعتمددادا عمددي سددنة أو فتددرة  ،البواليددع

 ق االول من االتفاقية.االساس الخاصة بالنسبة لدول المرف

بعددد مصددادقة روسدديا االتحاديددة عميدده  2005جددانفي  16دخددل البروتوكددول حيددز التنفيددذ فددي    
دولدة  55وذلك بعد استكمال النصاب المطموب لمتصدديق والمقددرة بدد  ،2004نوفمبر  18في 

ل مددن مددن االطددراف فددي االتفاقيددة االطاريددة بشددأن تغيددر المندداخ لممصددادقة عمددي هددذا البروتوكددو 
 من انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم. %55ضمنما مسؤولة عن 

 

 
                                                           

1
 .130-129عبدالحكيم ميموبي، مرجع سابق، ص ص  – 
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 : 1اتفاقية التصحر -3-2-9    

استعرضددت الجمعيددة العامددة لالمددم المتحدددة تقددارير مددؤتمر االمددم المتحدددة لمبيئددة و التنميددة د    
و أقددددرت فددددي هددددذا الشددددأن تشددددكيل لجنددددة مددددن ممثمددددي  ،  بريددددو ديجددددانيرو و توصددددياته 1992
خاصددة فددي  ،ومدات لمتفدداوض و صددياية اتفاقيددة دوليددة لمكافحدة التصددحر ونوبددات الجفددافالحك

وتم تشدكيل المجندةو عقددت اجتماعدا تنظيميدا فدي مقدر االمدم المتحددة بنيويدورك  ،القارة االفريقية
مدداي  24و كددان ذلدك فددي نيروبددي فدي الفتددرة د  ،ثددم توالدت دورات انعقادهددا ،1993فدي جددانفي 

ثدم نيويدورك  ،1993سبتمبر    24الي  13ثم في جنيف في الفترة د  ،1993جوان    3الي 
مدددارس    31الدددي  21. ثدددم فدددي جنيدددف فدددي الفتدددرة د  1994جدددانفي    28الدددي  17مدددابين د 
حدددث اكتممدددت صدددياية   1994وكاندددت الددددورة الخامسدددة فدددي بددداريس فدددي شدددمر جدددوان  ،1994

بدددداب التوقيددددع عمددددي االتفاقيددددة االتفاقيددددة. وفددددي شددددمر نددددوفمبر تددددم االحتفددددال فددددي بدددداريس بفددددتت 
تبددع ذلددك مرحمددة التصددديق التددي اسددتمرت الددي يايددة  ،اسددتكممت اجددراءات التوقيددع فددي نيويددوركو 

 1997واعقدد مدؤتمر االطدراف االول فدي رومدا عدام  ،حيث دخمت مرحمة التنفيدذ 1996عام  
الددولي بمراعداة .بما اصبحت االتفاقية جزاءا من منظومة المواثيق الدولية التي يمتدزم المجتمدع 

ويعمل عمي تنفيذ اهدافما. وتنص االتفاقية في بعض منما عدن التعبيدر عدن االدراك  ،احكامما
وان عمددي المجتمددع الدددولي معاونددة الدددول المتضددررة فددي  ،العددالمي لقضددايا التصددحر والجفدداف

ع فئدداتمم النددواحي العمميددة والتقنيددة والماليددة وابددرزت مددواد االتفاقيددة اهميددة مشدداركة الندداس بجميدد
وااللتدزام السياسدي لمددول المتضدررة  ،ومنظماتمم االهمية في التصدي لمشاكل تدهور االراضدي

ومعالجدددة نوبدددات الجفددداف االولويدددة فدددي برندددام  العمدددل بدددأن تجعدددل لقضدددايا مكافحدددة التصدددحر 
 الوطني .

ن تمدددت الجمعيددة العامددة لألمددم المتحدددة فددي دورتمددا الثامنددة والخمسدديعا 2003" وفددي عددام    
 01الذي قررت فه أن تنطمدق السدنة الدوليدة لمصدحاري والتصدحر رسدميا فدي  58/211القرار 
وعيندددت هدددذ  السدددنة بغيدددة اذكددداء الدددوعي العدددام العدددالمي بتزايدددد التحدددديات التدددي  ،2006جدددانفي 

                                                           
المجمددس  ،سمسدمة عددالم المعددرف ،اطق الجافددةتدددهور االراضدي فددي المندد ،انظدر : محمددد عبددد الفتداح القصدداص :التصددحر – 1

 . 174 ،1990 ،الكويت ،الوطني لمثقافة و الفنون و االداب
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وحمايدة معدارف المجتمعدات  ،صون التنوع البيولدوجي فدي االراضدي القاحمدة ،يطرحما التصحر
 .1ا "المتضررة وتقاليده

 اتفاقية رامسار: -3-2-11   

بمديندة  1971فيفدري  2اتفاقية رامسدار هدي معاهددة دوليدة حكوميدة تدم توقيدع عميمدا فدي       
وعمدددي الدددريم مدددن ان االسدددم  ،التدددي تقدددع عمدددي السددداحل الجندددوبي لبحدددر قدددزوين ،مدددزار االيرانيدددة

 ،ايدران ،الرطبدة د رامسدار المستخدم حاليا عندد الكتابدة عدن هدذ  االتفاقيدة هدو اتفاقيدة االراضدي
فددددان االسددددم االكثددددر شدددديوعا وتددددداوال هددددو " اتفاقيددددة رامسددددار" وتعددددد رامسددددار مددددن أول  ،  1971

الحديثدددة المعنيدددة بتحقيدددق االسدددتخدام المسدددتدام والحفددداظ  المعاهددددات الحكوميدددة الدوليدددة العالميدددة
فسدنجد ان  ،ثدر حداثدةاالكيير انما اذا قورندت بغيرهدا مدن المعاهددات   ،عمي الموارد الطبيعية

وعمدي مدر السدنين عكدف مدؤتمر االطدراف االعضداء  ،احكامما تتسم نسبيا بالوضوح والعمومية
في االتفاقية عمدي االهتمدام بالتوسدع فدي تطدوير وتفسدير المبدادئ االساسدية لممعاهددة كمدا نجدت 

واالولويدات  في ان تواكب االتفاقية التغيدرات التدي تشدمدها السداحة العالميدة مدن حيدث المفداهيم
وبمد   1975االتجاهات التي تطرأ عمي التفكير البيئي. وقد دخمت االتفاقية حيدز التنفيدذ عدام و 

حتددددي ديسددددمبر  فددددي شددددتي انحدددداء العددددالم 153عدددددد االطددددراف المتعاقدددددة أو الدددددول االعضدددداء 
وهندداك قائمددة ليراضددي الرطبددة ذات االهميددة الدوليددة د المعروفددة بددد قائمددة رامسددار    ،2006

تدددم  ،ارض رطبدددة تحتددداج الدددي حمايدددة خاصدددة 1634ضدددم هدددذ  القائمدددة حاليدددا مدددا يربدددو عمدددي وت
 154ولتغطددي بددذلك مسدداحة  ،تحديدددها مددن قبددل الدددول االعضدداء لتدددخل ضددمن قائمددة رامسددار

مميدددون هكتدددار. وتدددنص مممدددة اتفاقيدددة رامسدددار عمدددي النحدددو الدددذي اعتمدتددده االطدددراف فدددي عدددام 
ي الحفدددداظ واالسددددتخدام الرشدددديد لجميددددع االراضددددي عمدددد 2002والددددذي تددددم تنقيحدددده عددددام  ،1999

ومدددن خدددالل التعددداون الددددولي و ذلدددك  ،الرطبدددة مدددن خدددالل الجمدددود المحميدددة واالقميميدددة والوطنيدددة
  . 2لتحقيق المساهمة في التنمية المستدامة في جميع انحاء العالم

 

                                                           
1
.   3ص  ، 2007اف، الدورة الثامنة، مدريد، ر اعمم المتحدة : اتفاقية مكافحة التصحر، مؤتمر االطأنظر:  – 

www.unccd.int     . Le 28/11/2 

2
 . 6، ص 2007، سويسر، 3، ط دليل اتفاقية رامسار بشأن االراضي الرطبةامانة اتفاقية رامسار :  – 

http://www.unccd.int/
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  : خالصة 

كدددل مواضدديع البيئدددة  حضدديت البيئدددة بددزخم هائدددل مددن التشدددريعات البيئيددة التدددي عالجددت         
تطدددوير و واهدددم المشددداكل مدددن خدددالل المدددؤتمرات التدددي افدددرزت عدددددا مدددن المعاهددددات الممدددددددددددددددزمة 

لكددن كغيرهدا مدن مجدداالت  ،المنظومدة القانونيدة البيئيدة لتشددمل جميدع الميدادين التددي تعندي البيئدة
لتشددريعات ال تتعدددو ريددم بعدددها العددالمي إال أندده فددي فددي عديددد الحدداالت نجددد ان تمددك ا ،الحيدداة

واالسدتمالك االعالمدي فقددط بينمدا تدئن البيئدة واالنسددان مدن ورائمدا فدي مندداطق  ،رفدوف المكاتدب
خاصدة عنددما تتضددارب مصدالت الددول الكبددرو وكمثدال عمدي ذلددك مدا يحدددث  ،شدتي مدن العددالم

 في بورما ولبيبا و سوريا من انتماك صارخ لحقوق االنسان والبيئة .
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 تمهيد :  -

مكانياتو في كل إالبيئة حسب الزم وجوده افساد رض منذ نشأة االنسان عمى كوكب األ      
لكن  ،الى حرق االرض وما تبلىا ،بدءا بقتل اخيو االنسان ،مرحمة من مراحل التاريخ

الطبيعة في كل حال من االحوال كانت تعيد التوازن لنفسيا بقدرة اهلل وما اودع فييا من 
معيا و اجياتو ح زادتعمى وجو االرض اسرار التوازن. لكن مع تقدم االنسان وازدياد اعداده 

 أوبد ،الطبيعية الموجودة في البيئة المواردزادت حاجتو الى  ،تطوره الصناعيو  ،تقدمو العممي
حيث تموثت المدن  ،تدىور البيئة يظير بوضوح خاصة في الدول الصناعية المتقدمة

المطار ونزلت ا ،مفات الفضبلت الصناعيةواالنيار بمخ ،الصناعية الكبرى بدخان المصانع
فدق ناقوس الخطر من طرف العديد من الحركات الشعبية  ،ت الثروة السمكيةقونف ،مضيةالح

في ستوكيولم عاصمة  المتحدةفعقد أول مؤتمر دولي تحت رعاية االمم  ،والمنظمات المدنية
وقد  ،القمم والمؤتمرات العالمية التي تناولت قضايا البيئة توالت ىاوبعد ،1972السويد عام 

في االتجاىات البيئية  تمثمتالبيئية االكثر الحاحا انشغاالت دولية عامة  شكمت المشاكل
وفي المجال الدولي اعتنى  .فكان لمدولة الجزائرية مواقف ىامة في ىذا المجال ،العالمية

   .مرفق البيئة بأىم االنشغاالت البيئية والتي من خبلليا سنبرز اىم االتجاىات البيئية العالمية
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  : GEFمرفق البيئة العالمية  – 1

دة ـــــيعتبر مرفق البيئة العالمية الية لمتعاون الدولي بغرض توفير مصادر تمويل جدي    
تمويل امتيازات لتمبية التكاليف االضافية المتفق عمييا لئلجراءات لتحقيق واضافية ومنح 

 ،ي، وتغير المناخ والمياه الدوليةفوائد البيئة العالمية المتفق عمييا في مجاالت التنوع البيولوج
ضافة الى تناول قضايا تدور حول االراضي، وبصفة اساسية قضايا إوزون وتأكل طبقة األ

" .التصحر وازالة الغابات باعتبارىا مواضيع وثيقة الصمة بمجاالت االىتمام المحورية االربعة
لة لدعم التنوع البيولوجي طريقة معقو  1991وقد اعد مرفق البيئة العالمية الذي انشئ عام 

(CBD واطار عمل االمم المتحدة بشأن تغير المناخ ،) المساعدة في تمويل الجيود لمتعامل و
و مع االسباب الحقيقية لتدىور البيئة العالمية. في واقع االمر كان مرفق البيئة العالمية ى

وضات خبلل نياية المصدر الوحيد لمتمويل الدولي االمر الذي برز من بين كل تمك المفا
عيد أ. .وقد تم انشاء مرفق البيئة العالمية بد مفاوضات مطولة ،الثمانينات ومطمع التسعينيات

مرفق البيئة العالمية المعاد  إلنشاءتحت راية اداة  1994ىيكمة مرفق البيئة العالمية في عام 
العبلقة بقضايا  وتمويل المشاريع ذات ،ىيكمتو حتى اصبح الية تساىم في التعاون الدولي

 إلعدادكاالت ية سيعتمد بشكل كبير عمى ثبلثة و كما ان مرفق البيئة العالم ،البيئة العالمية
وبرنامج االمم المتحدة  ،(UNDPالمشاريع وتنفيذىا وىي: برنامج االمم المتحدة االنمائي )

 .1"والبنك الدولي  (UNEPلمبيئة )

ددا لمجاالت االىتمام المحورية، والتي ترتبط مع حدد مرفق البيئة العالمية برنامجا مح "  
وبصفة اساسية تم اختيار تغير المناخ والتنوع البيولوجي باعتبارىما نقاط  ،اىداف المعاىدة
ويشمل دعما لبلقتصاديات  ،وىناك مجال ثالث يتعمق بتآكل طبقة االوزون ،اىتمام محورية

لمتخفيف من تناقص طبقة االوزون  سياآووسط  ،في المراحل التحولية في اوروبا الشرقية
لكنيا و  ،ومجال االىتمام المحوري الرابع يشمل المياه الدولية وليس ليا معاىدة دولية ،وتآكميا

قيد تمت الموافقة عمى موضوع و  ،المحميةو االقميمية و الدولية  تذات عبلقة بعدد من االتفاقيا

                                                           
ترجمة : اسامة  العقد االول من عمر مرفق البيئة العالمية، الدراسة الثانية لمستوى االداء العام،راميش رامانكوتي :  – 1

 .4، ص 2002شاىين، مكتب العبور لخدمات الترجمة، القاىرة، مصر، 
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كما وافق مجمس مرفق البيئة  ،عرضيةعبلقة و التخفيف من حدة التدىور باعتباره موضوعا ذ
 .1"عمى وضع مجاالت اىتمام جديدة بالنسبة لموضوع تدىور االراضي  2001العالمية عام 

بتمويبلت ضخمة من الدول االعضاء في منظمة التعاون البيئة العالمية " انشاء مرفق    
العبلقة  ية ذاتلكما يعمل كمرفق عام لآلليات الما ،(OECDاالقتصادي التنمية )

يوضح مبدأه العممي أنو في دوره كآلية مالية و  ،المستقبلو بالمعاىدات المختمفة في الحاضر 
معاىدة التنوع و  ،(UNFCCCلتنفيذ اطار عمل معاىدة االمم المتحدة بشأن المناخ )

كما يستعمل مرفق البيئة العالمية في ظل الخطوط االرشادية لمؤتمرات االطراف  ،البيولوجي
لذلك فام مرفق البيئة  .سيكون مسؤوال عنياو ( في ىذه المعاىدات COPSكة )المشار 

يعتبر في الوقت الراىن و  ،المرفق المالي الوحيد المتعدد المعاىدات حتى اآلنو العالمية ى
 .2مساندة اتفاقيات البيئية العالمية "و المصدر الرئيس لمتمويل خاصة في ما يتعمق بدعم 

 لعالمية : االتجاهات البيئية ا – 2

واىتماماتو البيئية عمى الصعيد العالمي تتضح  ،من خبلل تناولنا لمرفق البيئة العالمية     
 والتي تمثمت في السعي لمعالجة :  ،ىم االتجاىات البيئية العالميةألدينا 

تدىور االراضي خاصة  ،التنوع البيولوجي ،التغيرات المناخية ،وزونألتآكل طبقة ا        
ويجدر بنا ان نضع تعريفا اجرائيا لبلتجاىات البيئية  .مق بالتصحر وازالة الغاباتما تع

  .العالمية والمقصود بيا في ىذا البحث

االتجاىات البيئية العالمية ىي أىم المشاكل البيئية في فترة زمنية من التاريخ التي تمثل     
 ،في تآكل طبقة االوزونىذا البحث  وتمثمت في  .انشغاال بيئيا عالميا تتبناه االمم المتحدة

تدىور االراضي خاصة ما تعمق بالتصحر وازالة  ،التنوع البيولوجي ،التغيرات المناخية
 .الغابات

                                                           
 .5المرجع السابق، ص  – 1
 .5، ص نفسوالمرجع  – 2
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 طبقة االوزون :  – 1- 2   

لم يقتصر تموث البيئة عمى االرض واليواء المحيط بيا مباشرة بل تعداه الى الطبقات       
النشاط البشري الى طبقة االوزون في الطبقات العميا من  تأثير " فقد وصل ،العميا من الجو

ويقدر حجم ثقب اوزون في  ،التي تحمي الكائنات الحية من االشعة الشمسية الضارةو الج
خبلل العقود الثبلثة الماضية شكمت حماية  .11متر مربع"و مميون كيم 26وبنح 1989عام 

ديات الرئيسية التي تواجو وتغطي مجاالت طبقة اوزون التي تحيط بكوكب ارض احدى التح
ييدد تآكل طبقة االوزون صحة االنسان  .والتنمية المستدامة ،البيئة والتجارة والتعاون الدولي

عتام عدسة العين ) المياه و من خبلل ارتفاع معدالت االصابة باألمراض مثل سرطان الجمد  ا 
كما يؤثر عمى مناخ  ،الحيوانيةو اتية يؤثر عمى الكائنات النبو  ،نقص المناعةو  ،البيضاء (

تسبب في استنزاف االوزون مجموعة من الكيمياويات التي تعرف بالمواد  .كوكب االرض
اشيرىا واشدىا تأثيرا ىي فموريدات  ،( ODSوزون لطبقة االوزون ) مستنزفات األالمستنزفة 

اسات التي تربط نشرت نتائج الدر  1974( ففي عام  CFCsالكربون الكمورية ) الفريون 
 .الجو العميااستنزاف االوزون العموي من انطبلق ايونات الكمور من غازات الفريون الطبقات 

تستخدم مستنزفات االوزون في الثبلجات ومكيفات اليواء والرغويات االسفنجية المستخدمة  "
الى  حيث وصل انتاج المستنزفات ،العازلة ووحدات االطفاءفي صنع االثاث والتجييزات 
 1985بعد عقد مؤتمر فيينا حول حماية طبقة االوزون عام  .ذروتو في سنوات الثمانينيات

دولة عمى المعاىدة التي تشجع التعاون الدولي في مجاالت االبحاث والمراقبة  28وافقت 
تبادل المعمومات و وفرض رقابة عمى انتاج مستنزفات االوزون  ،المنتظمة لطبقة االوزون

دولة بروتوكول مونتلاير حول المواد المستنزفة  لطبقة  46تبنت  1987ن عام وفي سبتمبر م
 181طرفا عمى معاىدة فيينا، و 182صادق  2001وبحمول شير ديسمبر سنة  ،االوزون

 .2طرفا عمى معاىدة مونتلاير "

                                                           
ه،  1424، الرياض، 1، مكتبة الممك فيد الوطنية، ط حمولو البيئة مشكبلت و االنسان ابراىم بن سميمان االحدب :  – 1

 . 50ص 
 .213، ص 2007التقرير الثالث لبلمم المتحدة  – 2
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 غازاتفقط  من استيبلك خمسة من  %50يتطمب البروتوكول االصمي خفضا مقدرا بـ    
حيث شكل  ،وتجميد ثبلثة من اليالونات ،1999اسعة االستخدام حتى ديسمبر الفريون و 

 كوبنياو  ،1990التقييم العالمي اساسا لمتعديبلت والتسويات المتتالية لمبروتوكول في لندن 
خضعت  2000وبحمول عام  ،1999بكين  ،1997ومونتلاير  ،1995وفيينا  ،1992غن 
 .وكولمن الكيمياويات الى ضوابط البروت 96

قد اتفقت االمم و  ،لقد فتح التعاون الدولي باب حماية طبقة االوزون العموي عمى مصرعيو  
عندما دعى  1975بدأ العمل الدولي الجاد في عام  .مبدئيا حول احتواء المشكمة العالمية

الى اجتماع بيدف تنسيق االنشطة  (  unipالمجمس الحاكم لبرنامج االمم المتحدة لمبيئة )
الخاصة بطبقة  في العام التالي انشئت لجنة التنسيق .مية الى حماية طبقة االوزونالرا

 ت ـــــــــــــــــــــــحرم 1977في عام ، االوزون إلجراء مراجعة عممية سنوية في ىذا الشأن

وسنت كل من كندا والنرويج  ،الواليات المتحدة استخدام الفريونات في معدات الرش االساسية
وجمد االتحاد االوروبي الطاقة  ،قوانين وضوابط مماثمة بعد ذلك بفترة وجيزة والسويد

اتاح البروتوكول عشرة سنوات فترة سماح لمدول النامية وقدم آلية  .1995الصناعية بنياية 
بالتالي و لتمويل لمقابمة تكاليف التخمص من مستنزفات االوزون في ىذه الدول في ىذه الدول 

وقد انفق الصندوق متعدد  ،ية التفاضمية المشتركة عمى ارض الواقعتحقق مبدأ المسؤول
مميار دوالر امريكي عمى بناء القدرات  1.1ما يزيد عن  2000االطراف حتى عام 

 .*دولة نامية 114مشروعات التخمص من استخدام مستنزفات االوزون في و 

 التغيرات المناخية :  – 2 – 2

ية من أىم المواضيع التي ليا انعكاسات بيئية واقتصادية يعتبر موضوع التغيرات المناخ   
ويعبر عن المناخ بأنو  .وسياسية واجتماعية وصحية  فيي تقريبا تشمل جميع مناحي الحياة

مجمل حالة الطقس خبلل فترة و ا –التباين الحادث بعناصر الطقس –و" وصف حالة الج
مناخ يتعمق بدراسة متوسط الكميات وحسب خبراء المناخ االحصاء فإن ال ،طويمة من الزمن

وىذه الكميات في  ،ذات الصمة وتقمباتيا خبلل فترة تتراوح بين عدة شيور الى آالف السنين
                                                           

 و بعدىا. 213لممزيد : أنظر نفس المرجع السابق، ص  - *
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.  1تساقط االمطار والرياح "و أغمب االحيان ىي من المتغيرات السطحية مثل رجة الحرارة أ
ما يؤكد أىمية  " 2009ة لسنة وقد ورد في مقدمة التقرير السنوي لبرنامج االمم المتحدة لمبيئ

ولم تعد فقط احد  ،مرحمة الفضول العمميىذا الطرح حيث تجاوزت قضية تغير المناخ 
لقد اصبحت الياجس الرئيس والقضية البيئية الجوىرية في  ،المخاوف البيئية والتنظيمية

فمن  ،تعددةوالتحدي الوحيد االكبر الذي يواجيو صناع القرار عمى مستويات م ،الوقت الراىن
وابعاد تتعمق  ،المؤكد االن ان تغير المناخ يمثل كارثة متزايدة ذات ابعاد اقتصادية وصحية

فأنماط الطقس المتقمب تيدد  .واالمن وغير ذلك من االبعاد ،بالسبلمة وانتاج المواد الغذائية
يات البحار التي انتاج المواد الغذائية من خبلل عدم الثقة المتزايدة في التياطل وارتفاع مستو 

 .وزيادة خطر الفيضانات الكارثية ،الساحميةتموث الكميات االحتياطية من المياه العذبة 
االمراض باتجاه القطبين عمى الرغم من انيا و كما تساعد بيئة االحترار في انتشار االفات 
 .2كانت قاصرة من قبل عمى المناطق االستوائية "

غمب المجاعات ناتجة عن أبر العصور المختمفة لوجدنا أن ممنا تاريخ البشرية عتأو ل      
الفيضانات والسيول تؤدي الى شح و أفالجفاف الذي يصيب بعض الدول  ،عوامل الطقس

كبير  تأثيروبالتالي حدوث المجاعات اذ تعتبر عوامل الطقس والمناخ ذات  ،الغذاء
يتأثر بكثير من العوامل البيئية  وبالتالي فان المناخ العالمي ،عمىالزراعة واالنتاج الغذائي
ان  يأ ،ويكون تأثيره اشد عمى البشر ،ويؤثر ايضا في البيئة ،التي يتسبب فييا االنسان

ظير تقرير عممي عن  1938االفعال البشرية تؤثر عمى البشرية في المقام االول" ففي العام 
بكثرة في الغبلف   coن ن انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربو أالعالم جورج كالندز جاء فيو 

 ،تأكد ذلك من القياسات الدقيقة لحرارة الجوو  ،الجوي قد يؤدي الى تغيير المناخ العالمي
التي تم رصدىا بواسطة العالم و ربطيا بالزيادة في تركيز غاز ثاني اكسيد الكربون في الجو 

 .3" 1958كمينغ في جزر ىاواي في العام 
                                                           

 .19عبد الحكيم مييوبي، مرجع سابق، ص  – 1
اتجاىات جديدة في و ، عموم 2009الكتاب السنوي لبرنامج االمم المتحدة لمبيئة ن :توماس ىايديو كاثرين ماك مولين  – 2

 .21، ص 2009بيئتنا المتغيرة، نيروبي، كينيا، 
الفنون و ، عالم المعرفة، المجمس الوطني لمثقافة االحتباس الحراريو االنفجار السكاني عبد المنعم مصطفى المقمر :  – 3
 .34، ص 2012االداب، الكويت، و 
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 ،في ىبوب الرياحو  ،غيير يحدث في معدالت درجات الحرارةتعني عبارة تغير المناخ أنو ت   
كذلك تغير في معدالت تساقط االمطار عبر الزمن سواء كان ذلك ناتجا عن تقمبات و 

االبحاث العممية عمى و قد أّيد ذلك العديد من الدراسات ، و أم نتيجة لؤلنشطة البشرية،طبيعية
ما و  يدع مجاال لشك أن التغيرات المناخية مدار العقود االربعة الماضية التي اثبتت بما ال

صاحبيا من زيادة في معدالت درجات الحرارة قد نتج عنيا تأثيرات سمبية عن االنظمة 
       .البيئية في جميع أنحاء العالم تقريبا

يجري التغير المناخي بسرعة اكبر مما كان متوقعا في البداية ولقد لمسنا تأثيراتو عمينا     
وذوبان الجميد ى شكل حوادث من الطقس العنيف وتصحر المحيطات وتحمضيا مسبقا عم

ويعتقد العمماء الذين يبنون النماذج الحاسوبية التي تحمل  ،ارتفاع مستوى سطح البحرو 
فان مستويات غاز ثاني و توقفنا عن اطبلق غازات الدفيئة في الجو أنو حتى ل ،بيانات المناخ

لية جدا بحيث اننا حوصرنا ضمن ازدياد ميم في درجات اكسيد الكربون اصبحت مسبقا عا
انجزنا التغير االقتصادي بعيدا و لقد اصبح التغير المناخي حقيقة مؤكدة حتى ل ،حرارة االرض

التغيرات و ويذكر الباحث كريستيان بارينتئ في كتابو مدار الفوضي  .عن الوقود االحفوري
إذ تسبب حوادث  ،نفسو مسبقا في مجال السياسةالمناخية " أن التغير المناخي بدأ يعبر عن 

قدرت  .تغذي الحروب االىميةو ر ــانماط المناخ السيئة ازمات انسانية اكثو  ،الطقس العنيف
جميعيا  2007نسانية لحاالت الطوارئ في عام االمم المتحدة ان مناشداتيا لممساعدات اإل

 300ناخ مسبقا بشكل سمبي عمى ويؤثر تغير الم ،عدا حالة واحدة كانت متعمقة بالمناخ
مع تحول  - 2030بحمول عام و الف منيم  300مسببا مقتل  ،مميون من البشر في العام

 500يمكن ان يقتل  –الفيضانات وحاالت الجفاف وحرائق الغابات واالوبئة الجديدة لؤلسوأ 
ليذه  ن تصل التكمفة االقتصاديةأيمكن  ،الف من البشر كل عام بسبب التغير المناخي

  1مميار دوالر كل عام " 600الكوارث الى 

اسبابو واضحة تتعمق اساسا بالغازات الدفيئة و  ،قعيةن تغير المناخ اصبح حتمية واإ"     
ونواتج احتراق الوقود  ،المسببة لبلحتباس الحراري وعمى رأسيا ثاني اكسيد الكربون

                                                           
 .21كريستيان بارينتي، مرجع سابق، ص  – 1
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سيؤدي  ،عدة خاصة االجتماعيةآثار وخيمة عمى جميع االصوسيكون لو ببل شك  ،االحفوري
كما سيضطر المبليين من البشر  ،تغير المناخ الى تدمير شمال افريقيا وسيموت الكثيرون

االسماك يفقدون و وصياد ،والمحاصيل تفشل ،الصحراء اخذة في التوسع ،الى اليجرة
وستصبح  ،وستتضاءل امدادات المياه ،سيزداد عدم انتظام االمطار ،مصادر رزقيم

وسيجر الجفاف  ،الصيف سيصبح اكثر سخونة والشتاء اكثر برودة ،واصف أكثر كثافةالع
انخفاض  ،وستدمر االراضي الخصبة بسبب ارتفاع مياه البحر ،القرويين عمى ترك منازليم

الجزائر و الدار البيضاء   ،انتاج االغذية وتقمص المياه سييدد حتى لمدن الكبرى مثل القاىرة
   .1رين المقبمة تحوال جذريا بالمنطقة "ستشيد السنوات العش

درامي لمغاية يحمل في طياتو نظرة مفزعة ذاك الذي جاء في الكتاب و نو سيناريإ     
فالمتوقع " ليس  .المعنون بـ الثورة القادمة في شمال افريقيا الكفاح من اجل العدالة المناخية

حرب يشنيا االغنياء عمى الطبقات تغير المناخ بالدرجة االولى  ،عمبل من اعمال الطبيعة
انيم ىم الذين يحممون ىذه العبء نيابة عن اصحاب  ،العاممة وصغار المزارعين الفقراء

خيــــــــــــــــــــــار و وى ،عنف المناخ ناتج عن االستمرار في حرق الوقود االحفوري ،االمتيازات
من انو نتيجة قرن  ،محمية والجيوشالشركات والحكومات الغربية جنبا الى جنب مع النخب ال

ي  دو ل ــــلكن ىذه القرارات يجري باستمرار اعادة صناعتيا في بروكس ،الرأسمالية واالستعمار
 .2المرسى"و حيدرة  ،عكنون وبن ،والقطامية  والظوغمي ،الجديدة مصر في مياومح ودبي  ،سي

لمعالجة مشكل التغيرات  المتحدة ملقد سعى المجتمع الدولي من خبلل ىيئة االم      
ان العامل البشري سببا في ىذا الكم اليائل  ،بعدما ثبت بما ال يدع مجاال لمشك ،المناخية

وما أنتجو من الغازات المؤدية  ،من الكوارث التي تمحق بالبشرية من استغبللو لموارد الطبيعة
واتفاقية و ديجانير و رض بريحتى قمة اال ،فمنذ اتفاقية فيينا الى مونتلاير ،لبلحتباس الحراري

وغيرىا من المؤتمرات الدولية  ،وما تبلىا من قمة كوبنياغن وبالي ونيويورك وباريس ،كيوتو

                                                           
بالويممو، الثورة القادمة في شمال افريقيا، الكفاح من اجل العدالة المناخية، ترجمة : منيرة و ميكامينو حمزة حموشان  – 1

 .08، ص 2015، لندن، 1العبلقي، مؤسسة ببلط فورم  لندن، ط 
 نفس المرجع السابق، نفس الصفحة. – 2
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اال أنيا لم تصل الى الحل  ،التي جعمت من قضية التغيرات المناخية محور جدول اعماليا
  .ولةالفاصل نظرا لمصراعات السياسية واالىتمامات االقتصادية المتعمقة بكل د

 : التنوع البيولوجي – 3 – 2 

الى جميع اشكال الحياة عمى الكرة االرضية من  –البيولوجي -يشير التنوع الحيوي    
ويشير ايضا الى الجماعات التي تشكميا  ،وكائنات دقيقة اخرى ،نباتات وحيوانات وفطريات
ائنات الحية المستمدة من " تباين الك ويعرفو ميثاق التنوع الحيوي .والمواطن التي يعيش فييا

والتكوينات البرية والبحرية وغيرىا من النظم المائية  البيئيةجميع المصادر ومنيا النظم 
 ،ويتضمن ىذا التباين التنوع الحيوي داخل االنواع ،البيئية التي تشكل ىذه النظم جزءا منيا

ذكر ان   *بيئة العالميةفي تقرير صادر عن صندوق ال .1وكذلك بين النظم البيئية المختمفة "
حيث تيدد اتجاىات سمبية في صحة البيئة  ،البيئة في منعطف حرج في تاريخ كوكبنا

وقدرة االنظمة االيكولوجية عمى سطح االرض عمى  ،العالمية بأن تتجاوز حدود العالم
ة ونقترب بذلك من نقط ،وفقدان اراضي زراعية ،اننا نشيد انييار المصايد السمكية ،التعافي

  .ااّل عودة  في عدد من المجاالت البيئية الرئيسية

رض يقدم من خبلل أن التنوع البيولوجي المصطمح الدال عمى تنوع الحياة عمى كوكب إ     
وتسبب  ،معيشتنابر عنيا السمع والخدمات التي تمدنا باحتياجات يع يالت االيكولوجيةالنظم 

رات وخسائر غير مسبوقة لمتنوع البيولوجية الضغوط البشرية عمى النظم االيكولوجية تغي
فالبشر ظموا يحدثون تغيرات في النظم االيكولوجية  ،بمعدالت لم يشيدىا التاريخ من قبل

                                                           
الطرق المحافظة عمية، مركز ابحاث التنوع الحيوي و رانا ماجد جاموس : التنوع البيولوجي، اىميتو و ميم اشتيو محمد س – 1
  .1، ص 2002ين، طالبيئة، نابمس، فمسو 
  .www.theGEF.orgانظر : صندوق المبيئة العالمية، استراتيجية جديدة لتحديات جديدة.*
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بسرعة وامتداد أكبر طول الخمسين عاما الماضية من أي فترة أخرى في التاريخ االنساني 
   الطبيعية.عمى النظم االيكولوجية يضيف تغير المناخ ضغط من نوع آخر و 

تقييم شامل لمروابط بين صحة النظم  وووفقا لتقييم االلفية لمنظم االيكولوجية وى      
االيكولوجية ورفاه البشر" من المرجح أن يصبح تغير المناخ العامل الدافع الرئيسي المباشر 

في المناخ ومن المرجح أن تحد التغيرات المتوقعة  ،لضياع التنوع البيولوجي بنياية ىذا القرن
الغريبة أن  ووانتشار االنــــــــواع غيــــــــر المألوفة أ ،بالتبلزم مــــــــــــع التغير في استخدام اراضي
إن اثر تغير المناخ  .1االنواع " عوتعجل من ضيا ،تحد من مقدرة بعض االنواع عمى اليجرة

وتعترف  ،لتنوع البيولوجيعمى التنوع البيولوجي ىي من االتجاىات الرئيسية التفاقية ا
االتفاقية بان ىناك فرصة ميمة لمتخفيف من حدة  تغير المناخ والتكيف معو مع تعزيز حفظ 

 .التنوع البيولوجي

وقد ورد في االصدار الثالث لمتوقعات العالمية لمتنوع البيولوجي ان اليدف الذي اتفقت      
انخفاضا ممحوظا في المعدل  2010تحقيق بحمول و وى 2002عميو حكومات العالم في عام 

عمى االصعدة العالمية واالقميمية والوطنية مساىمة منيا في الحالي لنقص التنوع البيولوجي 
وىناك بوادر متعددة  .الحد من الفقر لصالح كل اشكال الحياة عمى االرض لم يتم الوفاء بو

 ،االنواع ،: الجينات2الثبلثة عمى استمرار التدىور في التنوع البيولوجي في عناصره االساسية
 النظم االيكولوجية بما في ذلك : 

 نقراض تقترب عموما من االنقراضنواع التي يجري تقييم تعرضيا لخطر األاأل -
 ،نواع المرجانية تتدىور بسرعة اكبر من غيرىاوحالة األ ،خطاركبر األأفالبرمائيات تواجو 

  .تية ميددة باالنقراضوكذلك يقرر ان ما يقرب من ربع االنواع النبا

                                                           
 .04تغير المناخ، ص و ، التنوع البيولوجي 2007الدولي لمتنوع البيولوجي لعام اتفاقية التنوع البيولوجي : اليوم  – 1
 .09، ص 2010، مونلاير، 3، طنشرة التوقعات العالمية لمتنوع البيولوجيامانة االتفاقية المتعمقة بالتنوع البيولوجي :  – 2
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وانواعيا المقررة انخفضت بما يقرب الثمث  ،وفرة انواع الفقريات استناد الى اعدادىا -
وتواصل االنخفاض الشديد بصورة خاصة  ،2006و 1970في المتوسط بين عامي 

 .في المناطق المدارية وخاصة انواع المياه العذبة

بالرغم  ،يتم تدىورىا من حيث نطاقيا وسبلمتياالطبيعية في معظم ارجاء العالم  ردالموا    
  تم احرز تقدم ىام في ابطاء معدل خسارة الغابات المدارية واشجار المانجروفمن انو 

وموائل الجميد  ،وتظير االراضي المغمورة بالمياه العذبة ،الشوري( في بعض المناطق)
ومستعمرات  ،حشائش البحريةوال ،والشعاب المرجانية ،ومستنقعات المياه المالحة ،البحري

 .المحار البحري كميا بوادر تدىور خطير

وتدىورىا عمى نطاق واسع  ،تجزئة الغابات واالنيار وغيرىا من النظم االيكولوجية -
 .ايضا ادى الى نقص التنوع المبيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية

  .لتدىورالتنوع الوراثي لممحاصيل والمواشي في النظم الزراعية يواصل ا -

واالستغبلل  الضغوط الرئيسية الخمسة الدافعة لنقص التنوع البيولوجي )تغير الموائل -
وتغير المناخ( ىي اما ثابتة في شدتيا  ،واالنواع الغريبة الغازية ،والتموث ،المفرط

 .تزداد حدتياو أ

 البصمة االيكولوجية لمجنس البشري تتجاوز القدرة القدرة البيولوجية لكوكب االرض -
 .2010عمى ىدف التنوع البيولوجي لعام بيامش أوسع مما كان عميو وقت االتفاق 

ذلك ان التنوع  ،ن نقص التنوع البيولوجي مسألة تثير قمقا عميقا بسبب محتواىاإ       
البيولوجي يدعم ايضا عمل النظم االيكولوجية التي توفر نطاقا واسعا من الخدمات 

نقص ىذا التنوع عواقب خطيرة بالنسبة لرفاىية  االستمرار  لذلك فإن ،لممجتمعات البشرية
وتمقيح  ،وتوفير االغذية واالنسجة واالدوية والمياه العذبة ،البشرية الحالية وفي المستقبل

وترشيح المموثات والحماية ومن الكوارث الطبيعية ىي من بين الخدمات التي  ،المحاصيل
كما أن  ،ر التدىور والتغيرات في التنوع البيولوجيتقدميا النظم االيكولوجية الميددة بخط
م والقيم الترويحية تعميوافرص لممعرفة ولم ،والدينية الخدمات المثقافية مثل القيم الروحية

 .خذة في التدىورالجمالية آو 
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 :  ازالة الغابات (و تدهور االراضي ) التدهور  -2-4

خاصة في العقود  ،اىتمام عالميب راضي من المشاكل التي تحظىدىور األيعتبر ت    
اد ـــــــــــاف حــــــــيا من موجيات جفـــــــــــــــوما الزم ،استفحال ظاىرة التغيرات المناخية يعداالخيرة 

ان قضية تدىور االراضي مسألة شائعة في .،..،عاصيرأو  ،وانجراف لمتربة ،وفيضانات
تعرض لو التربة في المناطق غير الجافة من يتمثل ذلك في ما ت ،النطاقات الجغرافية جميعا

وفقد الخصوبة والتموث ولكن النظام البيئي في االراضي غير الجافة اقدر االنجراف والتعرية 
  .عمى استرجاع توازنو االيكولوجي

شبو الجافة وتحت الرطبة  و يعرف التصحر بانو" تدىور االرض في المناطق الجافة ة   
ان قضايا تدىور االراضي التي  .1تغيرات المناخ ونشاط االنسان" ينتج عن عوامل عدن منيا

تجمع بين التصحر في المناطق الجافة وتدمير الغابات في المناطق الرطبة تجمع بين 
الجنس ىي قضايا ذات مدى جغرافي واسع يشمل االقميم الثبلثة الجافة وشبو الجافة وشبو 

  .الرطبة

ذكرت  *2011جوان  17كافحة التصحر والجفاف فيوعمى ىامش اليوم العالمي لم     
يمثبلن و حقائق مذىمة عن التصحر والجفاف المذان يمثبلن مظيرين رئيسيين لمشكمة واحدة 

مشكمة من المشكبلت المتفاقمة واالخطار المحدقة بدول العالم اجمع سواء بشكل مباشر 
لكرة االرضية الصالحة يؤثر عمى جزء كبير من اراضي ا لؤلراضيفتدىور  ،غير مباشرو ا

كما يتسبب  ،ويخمف اثرا مباشرا عمى العيش الكريم لبشر والتنمية االقتصادية لمبمدان ،لمزراعة
والمحصمة  ،في ظل تزايد عدد السكان .واختبلل اسواق الغذاء ،في خسائر اقتصادية كبيرة

 .اعي والسياسيومن ثمة زعزعة االستقرار االجتم ،اتساع الفجوة بين االنتاج واالستيبلك

فعمى خبلف ما قد يضنو الكثيرون من  ،تتسم مسببات التصحر بأنيا منوعة ومركبة      
وتكرار فترات  ،انخفاض مستوى االمطار ان التصحر ناجم عن اسباب طبيعية فحسب أىميا

بات من المؤكد أن  ،وارتباط ذلك بمظاىر مناخية عالمية ،وتتابع العواصف الترابية ،الجفاف
                                                           

 .07ص ، مرجع سابقمحمد عبد الفتاح القصاص :  – 1
*
  www.ed-abedhab.ae/ar. Le 8/10/2015واقع العالمي. التصحر والجفاف... ال 
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النباتات و التصحر نتاج عممية مركبة يؤدي االنسان فييا دورا اساسيا من خبلل العبث بالتربة 
واالفراط في  ،وعمى رأسيا الزحف العمراني ،والمياه الجوفية بفعل انشطة غير المدروسة

وغيرىا من وسوء استغبلل الموارد المائية  ،وارعي الجائر وقطع الغابات ،استيبلك التربة
 .الممارسات الضارة

اجمالي مساحة االراضي الجافة توجد في ثبلثة قارات فقط ىي  نم %80ن اكثر من إ   
اسيا و  %37وتحتل االراضي الجافة في القارة االفريقية الصدارة بنسبة  ،افريقيا واسيا واستراليا

اعمى نسب الجفاف ويعاني سكان قارتي اسيا وافريقيا من  ،%14وواستراليا بنح %30وبنح
واسيا حوالي  ،%55فمساحة االراضي المتصحرة في افريقيا حوالي  ،والتصحر في العالم

 .1مميون نسمة 250ويعيش في خطر الجفاف والتصحر في القارتين ما يزيد عن ، 45%

" 21دة القرن ـــلقد اخذ موضوع البيئة بعدا عالميا اكثر وضوحا والتزاما من خبلل اجن       
ول تي تعد وثيقة عمل تضمنت اربعين فصبل انتظمت في ثبلثة اجزاء تضمن الجزء األوال
-9والجزء الثاني) الفصل من  ،( تناول المسائل االجتماعية والسياسية 8-1الفصول من )

والجزء الثالث  ،( تناول قضايا صون الموارد الطبيعية وتنمية ىذه الموارد تنمية متواصمة 22
( تناول المتصمة بدعم الدول التي تنيض بو كل من المجموعات 40 -23)الفصول من  

وقد تناول الفصل الثاني عشر من ىذه الوثيقة تحديدا ادارة النظم  ،الرئيسية في كل مجتمع
 .البيئية اليشة: مكافحة التصحر ونوبات الجفاف

عتماد تاريخ تم ا ،غادة اعتماد االمم المتحدة التفاقية مكافحة التصحر 1994ففي عام      
وتعد اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة  ،السابع جوان يوميا عالميا لمكافحة التصحر والجفاف

ىي االطار الوحيد المعترف بو دوليا والممزم قانونا الذي يعالج مشكمة تدىور  التصحـــــر
  .2دولة" 190وتحضى ىذه االتفاقية بتأييد  ،االراضي في المناطق الجافة

راضي الزراعية المتاحة لكل قع خبلل العقود اربع القادمة ان تنخفض مساحة األتو ي      
ىكتار نتيجة الحدود السوسيولوجية لما يتطمب زيادة االنتاج  0.1شخص الى أقل من 

                                                           
 .172محمد عبد الفتاح القصاص، مرجع سابق، ص  – 1
، ادارة النظم الزراعةو المياه في العالم لؤلغذية و حالة الموارد من االراضي الزراعة لؤلمم المتحدة : و منظمة االغذية  – 2

 .8، ص 2011المعرضة لمخطر، روما، 
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الزراعي" تشكل مسألة توفر المياه الستغبلليا في الزراعة عقبة متزايدة في المناطق التي 
حيث يتعذر التفاوض بشأن و أ ،بيرة من الموارد المتجددة لممياهاستخدمت فييا بالفعل نسبة ك

وعموما يقيد تزيد ندرة المياه االنتاج المروي ال سيما في البمدان  ،ادارة الموارد العابرة لمحدود
السكاني السريع التي يفوق و وفي البمدان ذات النم ،والمناطق التي تعاني ىمن ضغوط اشد

عروض منيا ويؤدي ارتفاع الطمب من جانب كل من الزراعة الطمب فييا عمى المياه الم
القطاعات االخرى الى التنافس عمى المياه مما يسفر عمى اجياد بيئي وتؤثر اقتصادي و 
وفي شمال افريقيا  ،ان مسالة المياه تكتسي اىمية بالغة عمى الصعيد الدولي" .1اجتماعي "و 

بندرة المياه وعدم انتظاميا من سنة الحالية مثبل  والجزائر جزءا منو ترتبط أىم الرىانات 
والمناطق ذات  ،باإلضافة الى التباين الواضح بين مناطق وأخرى لمموارد المائية ،ألخرى

وفي ىذا االطار فإن االستجابة الى الطمبات  ،نسبة الطمب المرتفعة من الموارد المائية
كما ان  ،ندرة الموارد المائية المتوفرةالمختمفة والمتنامية تبقى مسألة غاية في الصعوبة أمام 

وامام ىذه الوضعية  ،التصرف في ىذه الموارد يعد رىانا استراتيجيا حيويا لكل دول المنطقة
فان الدول مطالبة الى دعم التصرف المندمج في الموارد المائية من اجل االستغبلل االمثل 

تماد االساليب والتقنيات التقميدية كما أن اع ،المساس بتوازن المنظومات ليذه الموارد دون
 .2دمج والمستدام لمموارد المائية"لمتصرف في المياه يمكن ان تساىم في التصرف المن

عطت الدول أمن الندرة وعميو فقد في المنطقة العربية عموما تعاني الموارد المائية        
بتطوير خططيا الوطنية  وقامت جميع دول المنطقة" ،ولوية لتطوير وادارة ىذه الموارداأل

وعمى الرغم من أن  .21الخاصة بموارد المياه ممتزمة بذلك بالخطوط العريضة ألجندة القرن 
المياه  ،التخطيط يتم اجراؤه ضمن اطار متكامل لمموارد المائية التقميدية) مياه االمطار

ومياه الصرف الصناعية  ،( والوارد غير التقميدية )تحمية مياه البحاروالمياه الجوفية ،السطحية
  .3والمنزلية المعالجة( فقد تم تحيين وسائل الحصول عمى لمـوارد والخدمات المائية "

                                                           
، مركز 2016-2013برنامج االتحاد الولي لصون الطبيعة لمنطقة شمال افريقيا لدولي لصون الطبيعة : االتحاد ا – 1

 .20التعاون لممتوسط، ص 
 .21نفس المرجع، ص  – 2
مجمس وزراء العرب المسؤولين عن البيئة : الوضع البيئي في العالم العربي، برنامج االمم المتحدة لمبيئة، ادارة التعاون  – 3
 .08، ص 2003قميمي، المكتب االقميمي لغرب آسيا، اال
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تمر كافة النظم االيكولوجية بالتغير لكن بعض التحوالت يكون اكثر حدة من البعض       
التدىور و ىومما الشك فيو أن أحد تغيرات النظام االيكولوجي االكثر وضوحا واىمية " ،االخر

فقد أدى  ،االيكولوجية االستوائية وشبو االستوائيةوالتحول واسع النطاق الذي لحق بالنظم 
التوسع و الطمب المتزايد عمى الغذاء والمنتجات الزراعية االخرى الى تكثيف االنتاج الزراعي 

ة واليوم تغطي االراضي الزراعية حواي ربع مساح ،الشديد في االراضي الخاصة لمزراعة
في  %90وانحصرت بنسبة  ،بمدا  عمى االقل 25وقد اختفت انظمة  الغابات في  ،االرض

  .1بمدا آخر وىذا التدمير سيتواصل بمعدالت مغمقة " 29

 موقف الجزائر من االتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة : – 3 

رغم  ،جميع المستويات الى العمل البيئي عمى دؤوبةلقد كانت الجزائر منذ استقبلليا     
الذي يرى في  ،ركونيا الى موقف الدول النامية في مطمع السبعينيات من القرن الماضي

موقف الدول المتقدمة ودعوتيا لدول العالم الثالث بالحد من السعي الى التصنيع في مقابل 
ا الموقف فبالرغم من ىذ .دعوة الي الوقوف في وجو التنمية بصفة عامة ،الحفاظ عمى البيئة

وكانت سّباقة في الدعوة الى  ،اال أن الجزائر صادقت  عمى مجمل االتفاقيات البيئية الدولية
، وفي مقدمتو *المتعمق بحماية البيئية في اطار التنمية  10-03من خبلل القانون  بعضيا

زائر نجد أن الجزائر طرفا في العديد من االتفاقيات الدولية البيئية اليامة حيث صادقت الج
نوفمبر سنة  23عمى االتفاقية المتعمقة  التراث العالمي الثقافي والطبيعي المبرمة بباريس في 

ماي  13، كما صادقت في 1973جويمية  25بعد أقل من صدورىا أي بتاريخ  1972
عمى االتفاقية الدولية  المتعمقة بأحداث صندوقا دوليا لمتعويض عن االضرار المترتبة  1974

 ، كما انظمت1971ديسمبر سنة  18بسبب المحروقات المعدة ببروكسل في  عن التموث
وكذلك اتفاقية حماية  ،الجزائر الى االتفاقية الدولية حول مكافحة تموث مياه البحر بالوقود

 .1976فيفري  16البحر االبيض المتوسط من التموث المبرمة برشمونة في 

                                                           
 .02، مرجع سابق، ص 2009الكتاب السنوي لبرنامج االمم المتحدة   - 1
، يتعمق بحماية 2003يوليوسنة  19الموافق لـ  1424جمادي االولى عام  19مؤرخ في  10-03انظر : قانون رقم  *

 .43مية،عدد البيئة في اطار التنمية المستدامة، الجريدة الرس
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 11الموافق لـ 1403صفر عام  25المؤرخ في  437-82بمقتضى المرسوم رقم     
والمتضمن المصادقة عمى بروتوكول التعاون بين دول شمال افريقيا في  ،1982ديسمبر 

     كما انظمت الجزائر  .بالقاىرة 1977فيفري  05مجال مقومة الزحف الصحراوي الموقع في 
ت االىمية الى االتفاقية المتعمقة بالمناطق الرطبة ذا 1982ديسمبر سنة  11رسميا في 

بمدينة  1971فيفري سنة  2الدولية وخاصة باعتبارىا مبلجئ لمطيور البرية الموقعة في 
 .المعروفة باتفاقية رامسارو مزار ) ايران ( 

النباتات و في انواع الحيوانات يضا طرفا في االتفاقية الخاصة بالتجارة الدولية أوالجزائر     
 25وىذا بداية من  ،1973مارس  03شنطن في البرية الميددة باالنقراض الموقعة بوا

ماس  22وتعد اتفاقية فيينا لحماية طبقة االوزون المبرمة في فيينا يوم  .1982ديسمبر 
 22والتي انظمت الييا الجزائر رسميا في  ،من االتفاقيات في مجال حماية البيئة 1985
ول مونتلاير بشان المواد نفس التاريخ الذي انظمت فيو ايضا الى بروتوكو وى ،1992سبتمبر 

والى تعديبلتو ) لندن  1987سبتمبر  16المستنفذة لطبقة االوزون الذي ابرم في مونتلاير يوم 
 .(  1990جوان  28و 27

تعتبر اتفاقية االمم المتحدة االطارية بشان تغير المناخ الموافق عمييا من طرف       
من ابرز االتفاقيات البيئية التي  1992ماي  09المتحدة بتاريخ  لؤلممالجمعية العامة 

قد انظمت و  ،لمبيئةوعناية خاصة من طرف منظمة االمم المتحدة  ،دولي بإجماعحظيت 
جوان  06كما صادقت بعدىا مباشرة بتاريخ  ،1993افريل سنة  10الجزائر لييا رسميا في 

جوان  05بتاريخ  ور ديجانيو عمى االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي الموقع عمييا في ري 1993
( المتعمقة بنقل النفايات الخطرة 1979بينما انظمت بتحفظ الى اتفاقية بازل ) .1992

 .1998ماي  16والتخمص منيا عبر الحدود بتاريخ 

ن ىذا التوافق في قانون البيئة الجزائري باعتماده عمى اىم النصوص في االتفاقيات إ      
يجيب عمى أىم سؤال يتصدر  ،اتمي صادقت عمييا الجزائرالدولية المتعمقة بحماية البيئة و 

واىم االتجاىات البيئية العالمية والتي تمثمت  ،اشكالية بحثنا حول التوافق بين السياسة البيئة
والحفاظ عمى التنوع  ،ومكافحة التغيرات المناخية ،اساسا في المحافظة عمى طبقة االوزون

ا تعمق بيا من قضايا المياه الدولية والتصحر وازالة ومسألة تدىور االراضي وم ،البيولوجي
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ومقارنة  ،وقد تبين من خبلل ما سبق من تحميل االتفاقيات الدولية المتعمقة بالبيئة ،الغابات
في القانون البيئي الجزائري مدى التوافق بين السياسة البيئية مدى االنسجام الذي تحظى بو 

ا البيئة العالمية المتمثمة في االتجاىات البيئية في الجزائر في عموميا مع تناول قضاي
وىم ما عكستو مصادقة الجزائر وانضماميا الى اغمب وأىم االتفاقيات الدولية  ،العالمية

المتعمق بحماية البيئة  10-03واعتمادىا عمييا في قانون البيئة الجزائري  ،المتعمقة بالبيئة
ق نص عنو صراحة التقرير الوطني حول حالة ان ىذا التواف .في اطار التنمية المستدامة

" وبخصوص االنشطة المرتبطة باالتفاقيات الدولية فقد  2007مستقبل البيئة في الجزائر و 
وخاصة االتفاقية  ،ركزت المجيودات حول اىم االتفاقيات الدولية المبرمة في ميدان البيئة

واالتفاقية حول  ،)ب،ك(وكيوت وبروتوكول ،المتحدة حول التغيرات المناخية لؤلمماالطار 
اتفاقية االمم المتحدة حول  ،حول االمن البيولوجيوبروتوكول قرطاجنة  ،التنوع البيولوجي
اتفاقية  ،بروتوكول مونتلاير المتعمق بالمواد المضرة بطبقة االوزون ،محاربة التصحر

التعديبلت و  ،2005ستوكيولم حول المواد المقاومة والتي ستكون الجزائر عضوا قبل نياية 
اتفاقية برشمونة حول حماية و  ،عمى اتفاقية بازل حول حركة النفايات الخطرة العابرة لمحدود

 .1بروتوكوالتيا "و البحر االبيض المتوسط 

 التعاون الدولي الجزائري في مجال البيئة :  -4

قد و  ،المتحدة ان التعاون الدولي يعتبر سمة بارزة في القرن العشرين من خبلل ىيئة االمم   
قد اقر المجتمع و  ،كميا تصب في صالح البشرية ،تعددت اوجو التعاون في مجاالت عديدة

 :  2الدولي مبادئ ستة مبادئ اساسية لمتعاون الدولي تمثمت في

 .التضامن الدوليو مبدأ التعاون أ  -1
 .مبدأ الحيطة – 2
 .مبدأ عدم التميز – 3

                                                           
 .498، مرجع سابق، ص 2007التقرير الوطني حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائر  – 1
، جامعة محمد خيضر بسكرة، ص 12مفتاح عبد الحميد : التعاون الدولي في مجال حماية البيئة، مجمة الفكر، العدد  – 2

260. 
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 .مبدأ المموث الدافع - 4
 .الحظرو المنع امبدأ  – 5
 .مراعاة التوازن بين مصالح الدول المعنيةو مبدأ اقامة أ – 6

وتطمب بالتالي تعاونا عمى  ،تمثل قضايا البيئة ومشكبلتيا خطرا مشتركا عمى البشر    
وتعد قضايا المبيئة نموذجا لمقضايا الي ال يمكن التعامل معيا ال في  ،مستوى العالم ككل

من اعبلن ستوكيولم ضرورة التعاون الدولي من أجل  22لمبدأ وقد اكد ا .نطاق عالمي
تطوير القانون الدولي في ما يتعمق بالمسؤولية  وتعويض ضحايا التموث واالضرار االخرى 

وتعتبر ىذه المبادئ سالفة الذكر أداة ىامة تمكن من التعاون الدولي وفق  ،العابرة لمحدود
ايا االخطار البيئية ــــار التي يتعرض ليا ضحـــخاصة في ما يتعاقب االخط ،رؤية واضحة

العابرة لمحدود من استعمال نفس االجراءات والمجوء الى نفس االجيزة االدارية والقضائية 
 .المتاحة لمواطني الدول التي يصدر عنيا التموث العابر لمحدود

ل منظمة ن التعاون الدولي في مجال حماية البيئة مكفول في أسمى صوره من خبلإ    
خاصة الدول التي صادقت وانظمت كطرف لبلتفاقيات والمعاىدات االمم المتحدة لمبيئة 

أكثر في و الثنائي الذي يشترك في دولتان أو وقد يشمل التعاون الدولي االقميمي أ ،البيئية
وقد كان لمجزائر مسعى حثيث في مجال التعاون  ،مسائل بيئية خاصة تتطمب تعاون مكثف

ويتمثل اليدف المنشود في إنشاء شراكة مع البمدان والييئات  ،ائي مع عدة دولالدولي الثن
الدولية قصد االستفادة من التجارب والوسائل الموجودة عمى مستواىا من أجل تكفل جدي 

" وقد اسفرت االتفاقيات الثنائية عن تجسيد برامج واسعة لمتعاون .بمشاكل البيئة وتييئة االقميم
، ت والخبرات مع العديد من البمدان الشقيقة والشريكة من بينيا: ايطالياالمعموما وتبادل
 ،الواليات المتحدة االمريكية ،تونس ،مصر ،موناكو ،فرنسا ،اليابان ،بمجيكا ،اسبانيا

 .1نيجيريا موريتانيا " ،جنوب افريقيا ،قطراردن

االتفاقيات الثنائية  لقد حضي التعاون الدولي الجزائري في مجال البيئة بالعديد من      
ىناك و " .وتسيير النفايات ،ولممحافظة عمى التنوع البيولوجي ،خاصة ما تعمق بتييئة الشاطئ

مشاريع موجية لتحسين شروط الجمع والتخمص من النفايات المنزلية ثم تمويميا  في اطار 
                                                           

 .495، مرجع سابق، ص 2007ر مستقبل البيئة في الجزائو التقرير الوطني حول حالة  - 1
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النفايات ويتعمق االمر عمى وجو التحديد بثبلث مشاريع لتحسين تسيير  ،مبادرات ثنائية
وبومرداس  ،المنزلية لمدينة معسكر) ممول من طرف محكمة بمجيكا بتسعة مبليين اورو(

والبميدة ) ممول من طرف المانيا بمبمغ  ،الف اورو( 800ممول ) ن طرف ايطاليا بمبمغ 
مميون  1وىناك مشروع نموذجي بالبميدة ممول من سويسرا بمبمغ ،مميون اورو( 2.25
  ."1اورو

وتجدر االشارة  ،د تجسد التعاون الدولي مع الجزائر في ميادين متعددة متعمقة بالبيئةوق      
الى موافقة الصندوق العالمي لمبيئة بطمب من الجزائر عمى االعتمادات المتعمقة بإعداد 

حيث ابت الجزائر مرونة ايجابية  النيبادمخطط وطني وبرنامج دعم طاقات المبادرة البيئية 
وتحسين احوال  ،لثنائي الجاد مع كل االطراف التي تسعى الى العمل البيئيفي التعامل ا

 .لمجاالتاالبيئة في جميع 

من خبلل التمظير الحالي لمسياسة البيئة في الجزائر ومن خبلل توافقيا مع       
ومرونة التعاون الدولي مع كل االطراف التي تسعى الى تحسين  ،االتجاىات البيئية العالمية

كما   -من خبلل سن القوانين والتشريعات البيئية و أ ،سواء عمى الصعيد الثنائي ،ل البيئةاحوا
تتضح لدينا مبلمح السياسة البيئية اليادفة الى تحسين  –اوضحناه في الفصول السابقة 

حيث واقع الحال يوصف من خبلل التقرير الوطني  ،احوال البيئة عمى المستوى النظري
البيئة في الجزائر بأنو يحتاج الى المزيد من العمل الفعال من اجل حول حالة ومستقبل  

وفي جميع المجاالت  ،ترسيخ القيم البيئة عمى الصعيد االداري واالجتماعي واالعبلمي
 .من أجل تحصين البيئة من التدىور الذي طال عديد مجاالتيا ،المتعمقة بالبيئة

 هانات البيئية : تفاعل السياسة البيئة في الجزائر مع الر  – 5

تتفاعل  ،ىناك رىانات بيئية عالمية الجزائر جزء منيا ولكنيا ليست نقطة الفصل فييا      
جاء  .معيا بمقتضى االتفاقيات الدولية إيجابا  وذلك بإيفائيا بأغمب االلتزامات المترتبة عمييا

ض اربعة مميارات " بعدما كان سكان االر  gefفي تقرير صادر عن الصندوق العالمي لمبيئة 
ومن المتوقع أن يتجاوز  ،2012ارتفع الى سبقة مميارات نسمة عام  ،1970نسمة عام 

                                                           
 .496نفس الرجع، ص  – 1
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، وستضم منطقة افريقيا جنوب الصحراء نصف ىذه 2050تسعة مميارات نسمة بحمول عام 
السكاني وسوء التغذية وسوء حالة التربة لخمق ضغوط اضافية  ووستتفاقم عوامل النم ،الزيادة
من المناطق الطبيعية الى استخدامات زراعية مما يزيد من اجياد موارد المياه العذبة تغير 

وعمى المستوى العالمي من المتوقع أن يزيد حجم الطبقى  ،ويحد من موائل التنوع البيولوجي
 2030االقتصاد العالمي ليصل الى خمس مميارات شخص بحمول عام   ومع نم ،الوسطى

وستضم آسيا ثمثي ىذه  ،دوالر لمفرد 100دوالرت و 10مي بين يتراوح استيبلكيم اليو 
الطبقى الوسطى سيزيد الطمب عمى الطاقة والغذاء والمباني ووسائل النقل  والزيادة، ومع نم

وتدىور نوعية الكتل  ،والتموث الكيمياوي ،وتدىور نوعية االراضي ،وفقدان التنوع البيولوجي
وسيتركز معظم افراد ىذه الطبقة في المناطق الحضرية  ،وازالة الغابات ،المائية الدولية

   . 1وخاصة عمى طول السواحل حول العالم"

والي تفاعمت السياسية البيئة في الجزائر بايجابية  ،ىذه ىي الرىانات البيئية العالمية      
ففي مجال موارد المياه العذبة تضمن برنامج  ،من حيث السياسة المتبعة في عدة ميادين

لموارد في جانبو المخصص لقطاع ا 2014- 2010االستثمارات العمومية لمفترة الممتدة من 
مع بناء حوالي  ،مواصمة الجيود الرامية الي تحسين التزويد بالمياه الصالحة لمشرب المائية 

 بلفا مالياـــــــــــــــكما ينص ىذا البرنامج الذي خصص لو غ .ستين منشاة قاعدية خاصة بالري
سدا ليرتفع العدد  35مميار دوالر ( عمى انجاز  286مميار دينار جزائري )  21214قيمتو ـ

اضافة الى  ،نظاما خاصا بتحويل المياه 25و ،سدا عبر الوطن 104االجمالي لمسدود الى 
   .2استكمال كل محطات تحمية مياه البحر الجاري انجازىا "

- 2009) سبة لمسنــوات الجـاريـة لعمومية بالنمن جية اخرى ينص برنامج االستثمارات ا    
 : 3عمى انجاز عدة اىتمامات بيئية نذكر منيا ( 2014

 .توسيع الشبكات الوطنية لمتزود بالمياه الصالحة لمشرب والتطيير -

                                                           
  .www.thegef.orgصندوق البيئة العالمية : استراتيجيات جديدة لتحديات جديدة. – 1
 algerianembassy-saudi.com .le 21/10/2015. 2014-2010برنامج التنمية الخماسي  – 2
 .515، مرجع سابق، ص 2007ر مستقبل البيئة في الجزائو التقرير الوطني حول حالة  - 3
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  في مجال التنوع البيولوجي تم تأكيد اولوية بعض االعمال بواسطة االستراتيجية المقترحة  -
 الصدد : وتم انجاز بيذا

 .انشاء مركز وطني لتنمية الموارد البيولوجية -
 .منطقة رطبة جديدة في اطار شبكة رامسار 16تصنيف  -
 .( ومرسى المائيات في ) باريتا (وتييئة منطقتين لمتنمية المستدامة ) موقع مرجاج -
ل كذلك تم في اطار التشاور الواسع تم التشاور في المرحمة االولى من مسح الساح -
 .وتعريف الضغوطات التي يتعرض الساحل ،حصيمة بيئية لمموارد الطبيعية ،ترتيباتوو 
-2005عمال اخرى مسجمة في اطار البرنامج الخماسي لدعم االنعاش في الفترة أىناك  -

التسيير المتكامل  ،التحكم في التعمير ،وتدور حول اعداد مخطط )تييئة الشواطئ ،2009
والثروة الطبيعية  ،ر المتكامل لمنفايات الصمبة االستشفائية والصناعيةالتسيي ،واقتصاد المياه
انجاز و حماية وتثمين الفضاءات الطبيعية  ،والتنمية المتكاممة لمموارد التراثية ،والتنمية الريفية
 .متاحف بحرية(

جماال يمكن القول أنو تم وضع الترتيبات التي من شانيا تقميص نسبة غاز ثاني ا  و      
كما المحافظة وتحسين  .2020فاق في آ %17وغاز الميثان  %11.5يد الكربون اكس

المحافظة عمى  ،ومحاربة التصحر ،الثروة الوطنية يستدعي وضع برنامج تحسين التربة
المحافظة عمى التنوع  ،التسيير العقبلني لممياه الري ،واعادة تشكيميا وتوسيعيا ،الثروة الغابية

 .حلالبيولوجي وحماية السا

الى جانب كل ىذا فقد تم تدعيم المنظومة القانونية البيئية بجيل جديد من القوانين البيئية    
 المتعمق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة أىميا :  10-03زيادة عمى القانون 

تسيير الكوارث في اطار التنمية و المتعمق بالوقاية من االخطار الكبرى  011-04القانون -
 .المستدامة

 .المتعمق بتسيير وحماية وتطوير المساحات الخضراء 06-11القانون  -
 .المتعمق بالمناطق المحمية في اطار التنمية المستدامة 02 -11نون االق -
 .المتعمق بحماية المناطق الجبمية في اطار التنمية المستدامة  03 - 04 القانون -
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 خالصة : 

ي الجزائر اعطت االولوية لعد مجاالت تدخل في صميم العمل ن السياسة البيئية فإ       
وانسجاما  ،في اطار السياسة البيئية العالمية ،وسارعت الي حمايتيا والمحافظة عمييا ،البيئي

لكن  ىذه الخصوصية تعرضت إلنتياكات واعتداءات اثناء  .مع خصوصية البيئة الوطنية
في الصحراء الجزائرية ولم يتم اصبلحيا لحد اليوم   الفترة االستعمارية جراء التجارب النووية

في الجزائر من خبلل تحميمنا لمسياسة البيئية في سياسة البيئية ولم نجد ليا حيزا في ال
فإن الجزائر  ،فإذا كانت فرنسا لم تأخذ عمى عاتقيا اصبلح البيئة التي تم تخريبيا ،الجزائر

 .يئةالمستقمة لم تتحمل مسؤولية اصبلح ىده الب
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 : الدراسةنتائج  - 1

علنننح ت لينننن الانن  الا ونننن منننخ الق نن و  التننن  ت ل نننت فينن  اعتم د ننن   الننن  مننخ لنننثن     نن       
قعلنننح ضنننقر مننن  قلد فننن  فمنننقن ا  لق ننن  منننخ ت لينننن  ، مقضنننقل ال  نننث فننن  دميننن     ننن د 

منخ لنثن ات  ع ن  من ال ت لينن المضنمقخ  ق  ،الدلاس  مضمقخ  ه  الق  و  المت ل    مقضقل ل
ققنند تم لننت ق نندة المقضننقل  ،قاعتمنن د ق نندة المقضننقل اق نندة لت ليننن مضننمقخ منن دة الدلاسنن 

 المت ل    ا   الدلاس  ف  ال   لات الت لي : 

ا لاضنن  ا التمنن ل ق  لتنندهق  ،اننن    نن  ا ق قخأت ،الت ننقل ال يقلننقد  ،تغيننل الم نن   -
 ا ال  الغ   ت( .

منن  مننخ  يننث فونن ت الت ليننن ف نند تنن  ا عتمنن د اس سنن  علننح اهنن  ال ننقا يخ التنن  منندلت فنن      
 الدماقلي  الد اولي  المت ل     ل يو  قالت  شملت علح اللمقص: 

 .1983فيفل   05المؤل  ف  المت ل    م ي  ال يو   03/83ال   قخ ا   ل  -

 19المت لننن    م يننن  ال يوننن  فننن  ا ننن ل الت ميننن  المسنننتدام  المنننؤل  فننن   10/03ال ننن  قخ  -
 . 2003دقيلي  

 . 2007الت ليل الس ق   قن   ل  ق مست  ن ال يو  ف  الد اول لس    -

مننن  علنننح المسنننتق  ال نننن لم  ف ننند اعتمننند   علنننح فونننن ت الت لينننن المت ل ننن   نننأه  ا تف قينننن ت ق  
 المؤتملات الدقلي  ل م  : 

    1992/ دقاخ  14-03الم   د ف  الفتلة الممتدة م   يخ  1992قديد  يلق مؤتمل لي -

 . 1997 لقتقاقن ايقتق  قن التغيلات الم  لي   -

 04 قت النننح ة يننن   20فننن  الفتنننلة الممتننندة   2002قمننن  ا لل ال   يننن  دقه  سننن قل   -
 . 2002س تم ل 

 . 2009 ل ديسم 18-07  لد م لك  ف  الفتلة الممتدة  2009قم  اق  ا ةخ   -

 . 1985م لس  22اتف قي  فيي   الل م    م ي       ا ق قخ   -
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اتف قينن  ا منن  المت نندة  شننأخ الت ننقل ال يقلننقد  المنن دل عننخ  تنن ول قمنن  ليننق ديدنن  يلق  -
1992 . 

 .1994م لس  31-21اتف قي  التم ل    ليس  -
 .   2002ا مدال الل ص   ل  د ا قن مخ عمل ملف  ال يو  ال  لم   -

منندا التقافنن   ننيخ السي سنن  ال يوينن  فنن  الد اوننل قا تد هنن ت ال يوينن    م  ل نن( ي ننيخ 3لقنن ا دنندقن
 ال  لمي  

 ق دة المقضقل           

 فو  الت لين

تغيل 
 الم   

الت قل 
 ال يقلقد 

تأان      
 ا ق قخ

 ا لاض تدهقل 

التم ل قا ال  ا
 (الغ   ت

 x  X  03/83ال   قخ ا   ل  ا   ل الق   

المت لنننننن    م ينننننن   10/03ال نننننن  قخ 
 ال يو  ف  ا  ل الت مي  المستدام  

 x  X 

 x x x X 2007الت ليل الس ق  

 x x x X 1992مؤتمل ليق ديد  يلق  ا   ل ال  لم  

  x  X 1997 لقتقاقن ايقتق 

 x x x X 2009قم  دقه  س قل  

  x  x 2002قم  اق  ا ةخ 

  x   اتف قي  فيي   

اتف قيننن  ا مننن  المت ننندة  شنننأخ الت نننقل 
 ال يقلقد  

 x  X 

 X    اتف قي  التم ل

 x x x X ملف  ال يو  ال  لم  

ق ق نندة  ،، ق اعتمنن دا علننح فونن ت الت ليننن المت ل نن   مقضننقل دلاسننت  مننخ لننثن الدنندقن  عننث 
 ق اتف قي ت يت يخ  خ : المقضقل الت  ت  التي له  لت لين مضمقخ الم دة ال   ي  مخ ققا يخ 



 نتائج الدراسة                            الفصل الثاني عشر                 
 

 

972 

،  المت ل    م ي  ال يو  ، ق ال د مخ التدهقل ال   يل ن   ان   83/03 خ ال   قخ ا   ل - 
لسن   دن ر هن ا ال ن  قخ تتقيدن   ق تشلي  ت اهتمت  مدن ن ال يون  ، س  ت  عدة اتف قي ت ق قد 

  قخ ا  ننن ل مننندل ال ننن 1983فيفنننل   02الد اونننل ال  ينننث فننن  مدننن ن ال يوننن  ،  ينننث  تننن لي  
المت لنن    م ينن  ال يونن  ، ق دنن ر فنن  المنن دة ا قلننح م نن   خ هنن ا ال نن  قخ يانند  الننح  83/03

ت فينن  سي سنن  ق  ينن  ل م ينن  ال يونن  تلمنن  الننح  م ينن  المننقالد ال  ي ينن  ، ق هنن ا ي  نن   م ينن  
يقلنقد  ، الت قل ال يقلقد   م  يتم شح م  السي س  ال يوي  ال  لمي  فن  مدن ن  م ين  الت نقل ال 

 ينننث لمنننص ال ننن ب ال  لنننث منننخ هننن ا ال ننن  قخ ل م يننن  ال  ي ننن  ، ق افنننلد الفمنننن ا قن م ننن  
ل م يننن  ال ينننقاخ ق ال  ننن ت ، امننن   ننندد فننن  منننقاد الث  ننن  منننخ هننن ا ال ننن  قخ دميننن  التلتي ننن ت 

 ال نننلقة ال يقلقديننن  الق  يننن  ق الم  ففننن  علنننح الفمننن ون ال يقا يننن   مننني   التشنننلي ي  المت ل ننن  
، ق  ننندد ا عمننن ن الم فنننقلة تد هاننن  ق ، ق الفمننن ون ال   تيننن  ةينننل الم لقعننن   داد ننن ةينننل ال

امنن   قلننح اهمينن    لغنن  ل ضنني   ال ف ينن ت  دمينن   ايفينن  الت  مننن ضةننلال علمينن   ق    ينن  . 
  قاعاننن  ق  ننندد ايفيننن  م  لدتاننن  ، ق تضنننمخ ال نننقا يخ اللدعيننن  للمل لفننن ت ال  تدننن  عنننخ سنننقر 

دنن رت لدعينن  ل م ينن  ال يونن  مننخ اننن ا عتنندارات التنن  يماننخ  خ تضننل  تسننييله  ، ف لننث مننقاد 
 ال يو  .

المت لنن    م ينن  ال يونن  فنن  ا نن ل الت مينن  المسننتدام  دنن ر ليامننن  قدنن   03/10إخ ال نن  قخ - 
الننن   سننن    ، ق ي   ننن   مننن    اا نننل لل يوننن  دقخ  خ  83/03ال منننقل فننن  ال ننن  قخ ا  ننن ل 

 دت الم دة ال  ل   مخ ه ا ال   قخ الم  دئ ال  م  ا تي  : ، ق قد  دتتأ ل عملي  الت مي  

م دا الم  فف  علح الت قل ال يقلقد  ق ال    م تض   ي  غ  علح انن  شن   تد نب ال ن    -
 الضلل   لت قل ال يقلقد  .

م نند  عننند  تننندهقل المنننقالد ال  ي يننن  ق ياننند  النننح تد نننب ال ننن   الضنننلل  ننن لمقال ال  ي يننن   -
 قار ق ا لل ق    خ ا لل .ا لم ر ق الا
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امنن   نندد مدمقعنن  مننخ الم نن دئ ا لننلا التنن  تانند  الننح  م ينن  ال يونن  فنن  مننميما  ام نند   -
ا ست دان ق ا دم ج ق ال ش   القق و  ق ال ي   ،ق الملقث الداف  ال    م تض   يت من انن 

ا يل القق ين  منخ الضلل   ل يون   ف ن ت انن تند  إل   مخ يتس ب  ش     ، ق يماخ  خ يتس ب 
امن  اعتمند المشنلل  التلقث ،ق التللص م ن  ق اعن دة ا من اخ ق  يوتان  النح   لتان  ال  ي ين  .

علنح عندة اسننليب قق وين  ل م ينن  ال يون   نندرا   فن   التننلليص ق الن ا  ق ال فننل ق الت لينل الننح 
  ف   دلاس  التأ يل . 

السنن   يخ  ننن ت منن ت ال يونن    نندة قننقا يخ لنن  ت تمننل ال م ينن  اق  ق ينن  لل يونن  علننح ال نن  ق يخ   
      ل ن اهما  :

 . 2001ديسم ل  12ال   قخ المت ل   تسييل ق ملاق   ق ا ال  ال ف ي ت الم دل  ت لي  - 

ال ننن  قخ المت لننن    لقا لننن  الق  يننن  لتسنننييل الملننن  ل الا نننلا فننن  ا ننن ل الت ميننن  المسنننتدام   - 
 . 2004ديسم ل  25 ت لي  

لننق الة المالفنن    ل يونن  عنندة  ننلامل مننخ ادننن  م ينن  ال يونن  ا ل نن مل  م ينن     نن  امنن  قضنن ت ا 
ا ق قخ الننن   اعننند م  شنننلة   ننند ممننن دق  الد اونننل علنننح  لقتقانننقن منننق ت  المت لننن   ننن لمقاد 

ثتنن  ،  يننث قق ننت الد اوننل علننح اتف قينن  ا منن  المت نندة  شنن خ المضننلة     نن  ا ق قخ ق ت دي
. اننن لك ا شننن ت الد اونننل م  ففننن  ل مننن   م   ننن   2004افلينننن سننن    التغينننلات الم  ليننن  م ننن 

   الساقب مخ ا ن الم  فف  علح الم     مخ التدهقل ، ق  م ي  المقالد ال    ي  ق الغ  ي .  

منننخ لنننثن ت لينننن مضننن ميخ السي سننن  ال يويننن  فننن  الد اونننل يتضننن   خ الد اونننل ت نننتال سي سننن    
دليننن    ننند م  قشننن  ق  يوننن  ال ننن لم  ، ق سيتضننن   لنننك  يويننن  متا ملننن  ت ننندلج ضنننمخ ا  ننن ل ال 

 ت لين ا تد ه ت ال يوي  ال  لمي  .

اخ السي سنننن  ال يوينننن  ال  لمينننن  المتم لنننن  اس سنننن  فنننن  ا تد هنننن ت ال يوينننن  ال  لمينننن  مننننخ لننننثن - 
المنننؤتملات ق ا تف قيننن ت الدقليننن  ق التننن  سننن تت  ا  منننخ الت لينننن السننن    لاتننن ب ا مننن  المت ننندة 
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اللنن ص   ل  نند ا قن مننخ عمننل ملفنن  ال يونن   2002فنن  امنندال  لسنن    يونن  ال نن لم  لملفنن  ال
، الننن   ي ت نننل اداة للت ننن قخ الننندقل   غنننلل تنننقفيل ممننن دل تمقينننن اضننن في  ق  GEFال ننن لم  

م   تمقين امتي  ات لتل ي  التا لي  ا ض في  المتفن  عليان  لردنلارات المت ل ن   ت  ين  فقاوند 
مدنن  ت الت ننقل ال يقلننقد  ق تغيننل الم نن   ق المينن   الدقلينن  ق تأاننن    نن  ال يونن  ال  لمينن  فنن  

ا ق قخ ، اضنننن ف  الننننح ت نننن قن قضنننن ي  تنننندهقل ا لاضنننن  ق  مننننف  اس سنننني  التمنننن ل ق ا النننن  
الغ  نن ت . اخ هنن   لمقاضنني  ا س سنني  لثهتم منن ت ال  لمينن  فنن  مدنن ن ال يونن  هنن  التنن  م لننت 

ق دالت  قلانن   ةلننب المننؤتملات ق ا تف قينن ت الدقلينن   ننقن  هنن  ا تد هنن ت ال يوينن  ال  لمينن  ،
 ال يو  .

المشن ان ا يوين  علنح ا  نث  ، ق ينلت   الت   ن  ق ي ن  إخ تأان      ا ق قخ ي د مخ  هن    
 فنن هلة التلننقث ،  يننث لنن  ي تمننل تلننقث ال يونن  علننح ا لل ق الاننقار  ننن ت نندا  الننح    نن ت 

الل م    م ي       ا ق قخ ق الت  ت  التمدي  عليان  فن  ي   الدق ال لي  . ت ت ل اتف قي  في
تاد  ف  دقهله  ال د مخ التلقث ال   ينؤد  النح ت انن    ن  ا ق قخ ،  1985م لس  22

ق هننق  فنننس الم  ننح لننن   ا تادتنن  الد اونننل فنن  ا ننن ل تسننييل ال ف يننن ت ق م  ل نن  التلنننقث منننخ 
ا ق ي ند  لقتقانقن منق ت  الن   تن  التمندي  لثن عمن القا لن  الق  ين  لتسنييل ال ف ين ت هن 

ا نننن ل عمنننن قننن  ق   منننخ ادننننن ال ننند منننخ ا      ننن ت الغ  ينننن   1987ديسنننم ل  16عليننن  فننن  
 الملق   ق الت  تؤد  الح تان      ا ق قخ . 

ت ت ل مس ل  الت قل ال يقلنقد  الا من  الم ن لة فن  مدن ن ال يون  ال ن لم  ، ق هن  اتف قين  التن    
،  ينننث دعنننت ا تف قيننن  النننح ضنننلقلة  1992ؤتمل قمننن  ا لل  ليقديدننن  يلق عننن   افل هننن  مننن

 م ين  الت ننقل ال يقلنقد  ق ال ينن    دلاسن  التنن  يل فنن  ال يون  لتفنن د  ا   ا سن ت الضنن لة  نن لت قل 
ال يقلننقد  ، ق تنندلن هنن   ال ضنني  المت ل نن   نن لت قل ال يقلننقد  ضننمخ المسنن ح ال نن   للسي سنن  

 مخ ادن الم  فف  علح ال يو   ان ماق  تا  ال ي  .ل ال يوي  ف  الد او



 نتائج الدراسة                            الفصل الثاني عشر                 
 

 

972 

دقلنن   160تفانل تدلين ت تغينل الم نن   فن  انن اقن لي  ال نن ل  ق هنق من  دفن  مم لننق  ا نل منخ   
لننثن النندقلة ال  ل نن  لمننؤتمل ا  ننلا   تف قينن   1997لثدتمنن ل  ايقتننق الي    ينن  فنن   ننقفم ل 

المت ننندة  شنننأخ تغينننل الم ننن   لمننني ة  اتفننن   مل ننن  لثتف قيننن  ا   منننخ ادنننن ال ننند منننخ ا مننن  
الد اونل ليسنت م  ين   منف  م  شنلة  لفنل الغن  ات   خ ا    ث الغ  ات الدفيو  ، ف ن للة  منخ

 ا  ا ا  ق مت   فل ال ديد مخ الغ  ات المس    للف هلة . المس    لث ت  س ال لال 

 ت نننل منننخ المشننن ان التننن  ت نننل   هتمننن   عننن لم  ل مننن  فننن  ال  نننقد اخ تننندهقل ا لاضننن  ي  
ا لينننلة   ننند اسنننتف  ن فننن هلة التغينننلات الم  ليننن  ، ق مننن    ماننن  منننخ مقدننن ت دفننن    ننن د ق 
فيضنننن   ت ق ا دننننلا  للتل نننن  ق اع مننننيل ، ... ، فمسننننأل  تنننندهقل ا لاضنننن  شنننن و   فنننن  اننننن 

ل منن  فنن  الم نن    ل ا لاضنن  الم نن    الدغلافينن  ، ق ي نند التمنن ل مننخ  هنن  مشنن ان تنندهق 
الد ف  ق ش   الد ف  ، ق ت د اتف قي  ا م  المت دة لما ف   التم ل ا   ل الق يند الم تنل  
 نن  دقلينن  ق الملنن   ق  ق نن  النن   ي نن لل مشننال  تنندهقل ا لاضنن  فنن  الم نن    الد فنن  ق ت ضننح 

   دقل  مخ  ي ا  الد اول . 190 تأييد  التم ل اتف قي 

 ئج في ضوء تساؤالت الدراسةتحليل النتا : 

ا  ثقننن  منننخ فننن  ضنننقر تسننن ؤق ت الدلاسننن  يما  ننن   خ  دمنننن  تننن ول ال  نننث فننن  ال  ننن   الت ليننن  
 .تس ؤ ت الدلاس  

 :  ما تعلق بمالمح السياسة البيئية في الجزائر  -1

  ين   ، مين ق منلل ق ف نل  ،  د ا ست ثن قل ت الد اول المست ل  قض   من  ث   لمسسن  -
فان خ  ،..،مو ت اآل  مخ الم  ق يخ قا لامنن ق ا يتن   ،لل ملق     إلش  ل ق هش  ق عدي  

 ،ام  هق   ن دنن الندقن ال  مين  ، خ الت لت الد اول سي سي  لي ل الت مي  علح  س ب ال يو 
ف  لت مداقدات م ت لة است  عت مخ لثلا  ال ضن ر علنح ال ديند منخ ا منلال التن  ا  نت 

قاقسن    ،ققلمت مخ ا مي  مخ لثن اد  لي  الت لي  ،  ال ثج قتقفيل مستف ل   فضن مد  ي
ق ادت ا عتنندارات علنننح  ،قاتداننت   نننق المنن  ع    ننقة فت  مننت فننن هلة التلننقث ،م ننق ا مينن 
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 ن للة  منخ  ،قشادت السنقا ن تلق ن  مف عن  ،قة ا ا سم ت ا لاض  اللم   ،ال   ل ال لاع 
اضلل فن  سنخ   نل ال نقا يخ التن  تاند  ق    يخ ال يخ نننننننننننننننننننا   ا  ت ه  ك م  ق ت م تشم

الح  م ي  ال يو  ف    ل دقا  ا  . الح اخ تقدت هن   المدانقدات  مندقل ال ن  قخ ا  ن ل 
عت ال ديند منخ ال نقا يخ التن    ينت فن  م فمان  فشنل   ،ال   ياند  النح  م ين  ال يون  83-03

مننندل ت لينننل عنننخ  1997ق فننن  سننن    ، م يننن  ال يوننن  قلننن  تننن   غلضنننا  فننن  ،  يسننن  ا دلاج
 نن ل مننخ  خ التنندهقل ال يونن  قمننن  ق،ال يونن   المدلننس ا قتمنن د  قا دتمنن ع  يمنن    لنن 

ادلاننت السنننل  ت   ي نن  ل نننل التنندهقل ال يوننن   2003ل نن    مننلا  ننن لد اول. ق   لننقن سننن   
مين  المسنتدام  تم شني  المت لن    م ين  ال يون  فن  ا ن ل الت  10-03فأمندلت ال ن  قخ  ، ددي 

 . 1992لل  ليق ديد  يلق س    م  الم  ح ال  لم  ال   شادت  ال يو  ف  قم  ا

فننلة   ، منن اخ ال م ينن  ال   ق ينن  لنن  تضننمخ اسننت لال القضنن  ال يونن  قلنن  تافننن لنن  ال م ينن  الث 
  مققن  ق  لن ه ،لنب ا تف قين ت قالم  هندات الدقلين  فن  مدن ن ال يون  ةمم دق  الد اول علنح 

إ   خ ا  ا سن ت  علنح القاقن   ،اللي دة ف  ت    ال  ل م ا  ل م  م  ت ل   فن هلة التمن ل
لةنن  م  قلنن  ادلاج التل ينن  ال يوينن  فنن  ملا ننن الت لنني  قال نندد لنن  تننل  الننح منن  هننق مننأمقن م انن . 

إ   خ  ، انننن  فنننن  المدنننن ن ال يونننن االا يننننل مننننخ الدم ينننن ت الم لينننن  قالق  ينننن  التنننن  ي شنننن  ع ق 
 ننح م تشننم  الننح ا نند ال نندقد. فنن   ننيخ ا نن  لةنن  الشنن  ي  فنن  مدنن ن  م ينن  ال يونن  ت لمشنن لا  ا

 سنن ب عنند  اللدننقر الننح  ضنن يف لدعينن  ت  ننح لقدننقد تلسنن    ا يننلة مننخ ال ننقا يخ ا  اخ ققتانن  ا
قهنن   تنن ول ت    ننت منن   تنن ول ا لق نن   داتننقلا  فنن  ال نن  قخ  ،ت  ي انن  فنن  الل القاقنن النن ا  

ال   ق ينن  ل م ينن  ال يونن  فنن  الد اوننل. هنن ا مننخ الد  ننب ال نن  ق   لا انن  فنن  مدنن ن  ننقن ا لينن ت 
ا  د  ات الا لا   لت دادا ا يلا ف  عدة مد  ت  ل م  ف    ن ر السندقد منخ ادنن تنقفيل 

 ،قتايون  مدمقعن  منخ ممن  ت ا قدين  ،قا ش ر ال ديد مخ ملاا  النلد  المن   ،المي   ال    
قت ديد ال ديند منخ الم ن    قتمن يفا  ضنمخ اتف قين   ،ل ف ف  السقا نقتلميص م  لغ ا يلة 

ومحرربااا الحرااحر بحمااشج الح ااة ر  ،ر المهاارةر لامسنن ل ام نن    ل  نن  قمثدنن  لل يننق

 المحوارلا   .
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 :  ما تعلق باهم االتجاهات البيئية العالمية -9

ميننن  التننن   ضنننيت تم لنننت فننن  اهننن  المشننناثت ال يويننن  ال  ل  اخ ا تد هننن ت ال يوننن  ال  لميننن -
تم لت اس سن  فن   م ين     ن   ( قالت unip  هتم   قا شغ ن م فم  ا م  المت دة لل يو  ا

 م ينننن  الت ننننقل ال يقلنننقد  قمسنننن ل  تنننندهقل  ،ق ما ف ننن  فنننن هلة التغيننننلات الم  ليننن ،ا ق قخ
 ت ل    لتم ل قا ال  الغ   ت .  ا لاض  ل م  م 

 :   االتفاقيات البيئية العالمية موقف السياسة البيئية في الجزائر من  -3

 ،قسن ت  مدانقدات د ن لة ،م دقت الد اول علح ان ا تف قي ت المت ل    ان   المشناثت    
 م ينن  المننقالد ق قامنن  ت ام نن ن ي تنن ا  نن  فنن  الم   نن  ل منن  فنن  مشننلقل السنند ا لضننل 

  علننننح ققنننند ت ننننيخ مننننخ لننننثن الدنننندقن اعننننث  الت نننن    فنننن  ق نننندات المقضننننقل قفو تنننن ،الم وينننن 
ممنننن  يؤانننند التقافنننن  التنننن   فنننن  السي سنننن  ال يوينننن  فنننن  الد اوننننل منننن  المسننننتقا الننننق    قال نننن لم  
 ا تد ه ت ال يوي  ال  لمي . 

 : النتيجة العامة 

مننخ لننثن التمفاننل ال نن ل  للسي سنن  ال يونن  فنن  الد اوننل ق منندا تقاف انن  منن  ا تد هنن ت     
ا  لا  الت  تس ح الح ت سيخ ا قان ال يون   ال يوي   ل  لمي  قملق   الت  قخ الدقل  م  ان

سقار علح الم يد ال   و   ق ال  لم  ، قمخ لثن سنخ ال نقا يخ قالتشنلي  ت ال يوين   تتضن  
لندي   مثمنن  السي سن  ال يوينن  الا دفن  الننح ت سنيخ ا ننقان ال يون  علننح المسنتقا ال فننل  ، يننث 

قمسنت  ن  ال يون  فن  الد اونل  أ ن  قاق  ال ن ن يقمن  منخ لنثن الت لينل النق     نقن   لن  
ي تننن ج النننح الم يننند منننخ ال منننن الف ننن ن منننخ ادنننن تلسننني  ال ننني  ال يوننن  علنننح المننن يد ا دال  
قا دتم ع  ق اإلعثم  قف  دمي  المد  ت المت ل     ل يون  ،منخ  دنن ت منيخ ال يون  منخ 

 التدهقل ال     ن عديد مد  تا .
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 الدراسة :  خاتمة – 2

لننن  ادتمننن ل ال يوننن  ياننند  فننن  دنننقهل  النننح م  لدننن  المشننناثت ال يويننن  فننن    نننده  خ عإ       
فمنننخ  دنننن الم  ففننن  علنننح  ،ا دتمننن ع     فننن  عثقننن  التنننأ ل المت  دلننن   نننيخ ا  سننن خ قال يوننن 

خ من  ي ندث   ند منخ سنلقك لشنيد لر سن خ تدن   ال يون    ،ال يو  الت  تضنمخ سنثم  ا  سن خ
 خ مننخ خ منن    د نن  ا  سننلانن ،ل  ي ينن  ت ينند  ال يونن   تقا  انن  تل  وينن مننخ الننتثن  تيدنن  ال قامننن ا

إ    ند   ،ا يلة   تست ي  ال يون  اعن دة تقا  ان    ند اللنلاب الن   يمني ا مشاثت ف     ت 
مخ  خ يتدلن ا  س خ ق يدتاد ف   ن ه ت  المشاثت  ف  الققت الم  سب الن   يانقخ فين  

 ال ن مما   .

ن قالتشنن  ك فنن  المشنناثت المت ل نن    ل يونن  ق   ننده  ا دتمنن ع    يماننخ  لانن  إخ التندال     
قمتغيننلة تغيننل  ،إ انن  متشنن    تشنن ب ال يونن  ، ق ال فننل اليانن  مننخ  اقينن  م فننلدة ،منخ د  ننب قا نند

 يننث   نن  لةنن  المداننقدات التنن   نن لتا  الدقلنن  فنن  مدنن ن الم  ففنن  علننح  ،القاقنن  ا دتمنن ع 
خ ال يوننن  م  النننت إ    ،قتلمنننيص ا منننقان ، نننقا يخ قاعنننداد ال نننلاملمنننخ لنننثن سنننخ ال ،ال يوننن 

قم  لدتان  م  لدن  شن مل   ، يث يدب ال فل اليا  ف  منقلة متا ملن  ،عدة دقا بت     ف  
 ف  ل  ت تمد علح ال ل  اأس س للت فيل قالتقدي  ق لك مخ لثن : 

د ال يون  ق لنك   لتشندي  ا عتم د علح قسن ون ا عنث  فن  التقعين    ضل ن ل التن  تاند -
 علح فت  ق قات متلمم  ف  ا عث  ال يو .

لسننن ون قاضننن   يفاماننن    ،ادلاج التل يننن  ال يويننن   منننقلة مقسننن   ضنننمخ ا نننقال الت لننني  -
 التلمي  .

تا ينن  النندقلات التدلي ينن  التقعقينن  المت ل نن    ل يونن  ل نن دة الننل   مننخ مسننؤقلح ا دالات  -
قةينننله  ممنننخ يمانننخ  خ يتضنننمخ  ،ويننن  ق يمننن  المسننن ددلؤسننن ر ال نننقاد  قالدم يننن ت ال يق 

 عملا  د  ب التقعي  .
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ت دينند ا لينن ت التنن  تسننم   ت  ينن  ال ننقا يخ اللدعينن  المت ل نن    لمل لفنن ت ال يونن  علننح  -
 لل القاق  . 

شننلاك المننقا خ فنن  ال مننن ال يونن  مننخ لننثن اعثمنن   منن  يدننل  فنن  ال يونن  ل منن  منن  إ -
 . قا تش ل الملل ،ت ل    لتلقث

قا خ ق اعنننث  المننن ،اشننن    ننن و  التلنننقث ا شننن  ع  الننن   ققننن    لمننن لار الد اوليننن  -
دنن  ال مننقل فنن  السي سنن  ال يوينن  فنن  الد اوننل التنن  لنن   ق    ي نن  ل ننل  .قهننق قدنن  مننخ 

 ت ل  لا ا المقضقل.ت

 ضلقلة اضف ر      ا ست لال علح الدا   ا دال  لتسييل ال يو  . -

 المد ن ال يو  لم لف  مقا خ الللن قم  لدتا  .ادلار الدلاس ت قال  قث ف   -

 ا ش ر دا   ل ص لت  ي  ف  الدلاو  ال يوي  ق مت   تا  . -

التأايننند علنننح ل نننل المشننناثت ال يويننن  ق  نننده  ال ننن لم  فننن  الم ننن  ل الدقليننن  قضنننلقلة  -
 ال من الدقلح المق د لم  لدتا  .
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