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تعتبZZZZر البيئZZZZة الوسZZZZط الZZZZذي يعZZZZيش فيZZZZه ا/نسZZZZان ممارسZZZZا فيZZZZه نشZZZZاطه ليحصZZZZل      

ZZZأوى ـهمنـــــــZZZذاء ومZZZن غZZZاة مZZZات الحيZZZى مقومZZZبس علZZZـت , وملZZZة ليســــــZZZإن البيئZZZذا فZZZل

ماديZZZZة بحتZZZZة بZZZZل ھZZZZي مجموعZZZZة مZZZZن المZZZZوارد الماديZZZZة وا5جتماعيZZZZة   مجZZZZرد عناصZZZZر

ZZZZان فيھZZZZعى ا/نسZZZZي يسZZZZة التZZZZن  اوالثقافيZZZZين مZZZZط معZZZZوين نمZZZZه وتكZZZZباع حاجاتZZZZى إشZZZZإل



ك البقZZZاء وا5سZZZتقرار فZZZي ليضZZZمن بZZZذل الع?قZZZات ا/نسZZZانية مZZZن خZZZ?ل تفاعلZZZه مZZZع غيZZZره

  .واحتياجاته ومتطلباته  والتي له الدور الكبير في تعديلھا وتھيئتھا بما يت?ءم تهبيئ

حيZZZث شZZZكلت البيئZZZة فZZZي مجتمعاتنZZZا المعاصZZZرة موضZZZوع اھتمZZZام  عZZZالمي لمZZZا تحتلZZZه     

ZZدة يومZZرة ومتزايZZة كبيZZن مكانZZوم  امZZد يZZبع،ZZاقم المشZZا تفZZن أھميتھZZا زاد مZZة  لكاومZZالبيئي

 ،فZZي كZZZل أنحZZZاء العZZZالم بسZZZبب ا'فعZZZال ال?مسZZؤولة  لfنسZZZان فيھZZZا متسZZZببا فZZZي تZZZدميرھا 

والZZZذي لZZZم يقتصZZZر علZZZى البيئZZZة الطبيعيZZZة  فحسZZZب بZZZل أصZZZبح يھZZZدد المحZZZيط ا5جتمZZZاعي 

واسZZZZZتنزاف خيZZZZZرات ا'رض بZZZZZ? ،والحضZZZZZري لfنسZZZZZان بسZZZZZبب التنZZZZZافس الصZZZZZناعي 

وي?تZZZه علZZZى ه وبظ?لZZألقZZZى الZZذي  عق?نيZZة و5 ترشZZZيد ل?سZZتھ?ك وتسZZZابق نحZZو التسZZZلح

  .ع ــبني البشر في العالم أجم

والجزائZZZر كغيرھZZZا مZZZن دول العZZZالم ليسZZZت بأحسZZZن حZZZال ممZZZا ھZZZو سZZZائد فZZZي بZZZاقي     

الZZدول إذ تعZZيش ھZZي ا'خZZرى حالZZة مZZن التZZدھور البيئZZي جZZراء عZZدة عوامZZل ناتجZZة عZZن 

والمتضZZZZZحة ،المفسZZZZZدة للبيئZZZZZة مZZZZZن طZZZZZرف المZZZZZواطنين  تاكل?وعZZZZZي البيئZZZZZي كالسZZZZZلوا

 الغZZZازاتمZZZن خZZZ?ل إنتZZZاج كميZZZات كبيZZZرة مZZZن  بھاكZZZذالك فZZZي بZZZرامج التصZZZنيع المضZZZر

شZZZZر فتنتو،لجZZZZو والمZZZZؤثرة علZZZZى مسZZZZتوى الصZZZZحة العموميZZZZة فZZZZي اوالسZZZZموم المنتشZZZZرة 

ونتيجZZZة لZZZذلك اتجھZZZت العديZZZد مZZZن الZZZدول  ،المZZZواطنينصZZZحة رة علZZZى يZZZا'وبئZZZة الخط

يئZZZZZة والZZZZZدعوة للحفZZZZZاظ عليھZZZZZا وتحقيZZZZZق والھيئZZZZZات الرسZZZZZمية والعالميZZZZZة ل?ھتمZZZZZام بالب

حتياجZZZZات الحاضZZZZر دون إغفZZZZال ا5سZZZZتدامة فZZZZي بZZZZرامج   التنميZZZZة والتصZZZZنيع تلبيZZZZة 5

5 بإشZZZZZراك المؤسسZZZZZات والھيئZZZZZات الرسZZZZZمية تZZZZZأتى إيوھZZZZZذا 5 ،متطلبZZZZZات المسZZZZZتقبل

فZZZZZي ميZZZZZدان حمايZZZZZة البيئZZZZZة  عاملZZZZZةكمديريZZZZZة البيئZZZZZة باعتبارھZZZZZا مؤسسZZZZZة حكوميZZZZZة 

والتZZZي أصZZZبح  ،مبZZZدأ ا5سZZZتدامة فZZZي جميZZZع المشZZZاريع  التنمويZZZة علZZZى تحقيZZZق  ةصZZيوالحر

ر  ھامZZZZZة فZZZZZي المحافظZZZZZة علZZZZZى البيئZZZZZة  مZZZZZن خZZZZZ?ل   اmليZZZZZات  القانونيZZZZZة الھZZZZZا أدو

ھZZZZا الدولZZZZة  الجزائريZZZZة  لتZZZZدارك امن إسZZZZتراتيجية وطنيZZZZة تتبنوھZZZZذا ضZZZZوالتشZZZZريعية  

طات االنشZZZZZ ملZZZZZةجوكZZZZZذلك  ،المؤسسZZZZZاتي لحمايZZZZZة البيئZZZZZة  روتنظZZZZZيم التسZZZZZيي ،الخسZZZZZائر

يZZZZZة الموجھZZZZZة إلZZZZZى شZZZZZريحة المجتمZZZZZع لتنميZZZZZة الZZZZZوعي البيئZZZZZي لZZZZZديھم وتعZZZZZديل والتوع

  .البيئة بالمحيط و سلوكاتھم  وممارساتھم المضرة

ذا تعتبZZZر مديريZZZة البيئZZZة إحZZZدى ھZZZذه المؤسسZZZات التZZZي يمكZZZن مZZZن خ?لھZZZا توضZZZيح ھZZZل    

ZZZZZا بالشZZZZZا إمZZZZZة عليھZZZZZة المحافظZZZZZف بكيفيZZZZZة والتعريZZZZZة الحاليZZZZZورة البيئZZZZZا/داري كلص 



أو مZZZن خZZZ?ل الجانZZZب التحسيسZZZي الھZZZادف إلZZZى رفZZZع مسZZZتوى الZZZوعي البيئZZZي ،القZZZانوني و

تحقيZZZق مبZZZدأ لZZZي الحZZZق فZZZي بيئZZZة مZZZن أجZZZل للمZZZواطنين وتشZZZجيع السZZZلوك الحZZZامي للبيئZZZة 

  نظيفة وصحية 

مZZZZن ھنZZZZا فZZZZإن ھZZZZذا البحZZZZث يحZZZZاول تسZZZZليط الضZZZZوء علZZZZى واقZZZZع حمايZZZZة البيئZZZZة فZZZZي     

يتجلZZZى ھZZZذا مZZZن ، ولZZZة فZZZي الحقZZZل البيئZZZي ماعالمؤسسZZZات ال الجزائZZZر مZZZن خZZZ?ل إحZZZدى

مZZZن خZZZ?ل معرفZZZة الZZZدور الفعلZZZي لمديريZZZة البيئZZZة فZZZي حمايZZZة البيئZZZة والمحافظZZZة عليھZZZا 

 كZZZZذلك والتطZZZZرق،طات واmليZZZZات المؤسسZZZZاتية لحمايZZZZة البيئZZZZة امجموعZZZZة النشZZZZخZZZZ?ل 

ا المنطلZZZق ومZZZن ھZZZذ ،لجملZZZة الصZZZعوبات والمعوقZZZات التZZZي تواجھھZZZا فZZZي أداء ھZZZذا الZZZدور

اعتمZZZدت الدراسZZZة فZZZي معالجتھZZZا لھZZZذا الموضZZZوع علZZZى منھجيZZZة عامZZZة ضZZZبطت محتZZZواه 

  :يتفي خمسة فصول مترابطة فيما بينھا على النحو ا'

  :الفصل اHول

اشZZZتمل الفصZZZل ا'ول علZZZى موضZZZوع الدراسZZZة مZZZن خZZZ?ل طZZZرح إشZZZكالية البحZZZث      

تحديZZد التسZZZاؤل الرئيسZZZي ب ھاجملZZZة مZZZن النقZZاط بZZZدأنا وتحديZZد زاويZZZة الدراسZZة مZZZن خZZ?ل

وا/شZZZZارة  ،وبيZZZZان ا'سZZZZباب التZZZZي دفعتنZZZZا إلZZZZى اختيZZZZار الموضZZZZوع وا'سZZZZئلة الفرعيZZZZة 

تحديZZد أبZZرز مفZZاھيم الدراسZZة التZZي ثZZم  وطZZرح تسZZاؤ5تھا أھميZZة الدراسZZة و أھZZداف إلZZى

، كمZZZZا عرجنZZZZا علZZZZى الدراسZZZZات السابـZZZZـقة و  لموضZZZZوعلھم العZZZZام ـZZZZـتعتبZZZZر مفZZZZاتيح الف

  .موضوع دراستناالمشابھة ل

  

  

  

  :الفصل الثاني

ع?قZZZZة ا/نسZZZZان بالبيئZZZZة مZZZZن خZZZZ?ل التطZZZZرق ل?تجاھZZZZات  لويعZZZZرض الفصZZZZل الثZZZZاني     

والZZZذي تناولنZZZا فيZZZه البدايZZZة التاريخيZZZة لعلZZZم اجتمZZZاع البيئZZZة فZZZي دعZZZوة  ،النظريZZZة للبيئZZZة  

عZZZZرض  النظريZZZZات المفسZZZZرة لع?قZZZZة ا/نسZZZZان بالبيئZZZZة ،ثZZZZم  نحZZZZو علZZZZم اجتمZZZZاع بيئZZZZي 

ح م?مZZح ا'زمZZة البيئيZZة مZZن خZZ?ل التطZZرق إلZZى معرفZZة تZZاريخ ا5ھتمZZام يتوضZZ  يليھZZا ل

  .بالبيئة وتحديد معالم أزمة الع?قة بين ا/نسان والبيئة

  :الفصل الثالث



تZZZم التركيZZZز فيZZZه علZZZى الجھZZZود الدوليZZZة والوطنيZZZة لحمايZZZة البيئZZZة مZZZن خZZZ?ل معرفZZZة     

تھZZا ئZZر خاصZZة وتحديZZد الجھZZود المبذولZZة لحمايوفZZي الجزا ،واقZZع البيئZZة فZZي العZZالم عامZZة

علZZZى المسZZZتوى الZZZوطني ،أمZZZا والمتمثلZZZة فZZZي أھZZZم المZZZؤثرات العالميZZZة والجھZZZود الدوليZZZة 

 ،لحمايZZZZZة البيئZZZZZة فZZZZZي الجزائZZZZZر يمZZZZZن خZZZZZ?ل التطZZZZZرق لfطZZZZZار التشZZZZZريعي والقZZZZZانون

  .رة 'ھم الجھود الوطنية لحمايتھاوا/شا

  :الفصل الرابع

 ھZZZZاا/جZZZZراءات المنھجيZZZZة للدراسZZZZة مZZZZن خZZZZ?ل تحديZZZZد مجا5ت يبZZZZين الفصZZZZل الرابZZZZع    

،كZZZZذالك والمZZZZنھج المتبZZZZع ) المجZZZZال البشZZZZري –ني امجZZZZال الزمZZZZال-المجZZZZال المكZZZZاني (

 –السZZZZZج?ت والوثZZZZZائق ( مراحZZZZZل الدراسZZZZZةالمسZZZZZتعملة  فZZZZZي  أدوات جمZZZZZع البيانZZZZZات

  .)اتالم?حظ -تالمقاب? -التقارير الرسمية

  :الفصل الخامس

    ZZZي التZZZى م فZZZة علZZZائج الدراسZZZات ونتZZZة البيانZZZل ومناقشZZZرض وتحليZZZامس  عZZZل الخZZZفص

ومZZن ثZZم التطZZرق فZZي ا'خيZZر إلZZى النتZZائج العامZZة المتوصZZZل  ،ضZZوء تسZZاؤ5ت الدراسZZة 

  .خيرا وليس أخرا خاتمة البحثأإليھا في ھذا البحث و 

 

  

 

  

  مجا5ت الدراسة :أو,

  .راسةالمنھج و ا'دوات المنھجية المستخدمة في الد:ثانيا



  

  

 

 

 

 

 

 

 

  :مجا,ت الدراسة: أو,

الت����ي خاص����ة ف����ي البح����وث ا�جتماعي����ة،  ت����ل مرحل����ة ا�ج����راءات الميداني����ة أھ����ممت

لتب���اس ال���ذي ق���د تس���اعد الباح���ث ف���ي الفھ���م والتحلي���ل، كم���ا تبع���ده ع���ن الغم���وض وا�

2ن قيم�����ة البح�����ث ،ينح����رف ب�����ه ع�����ن المعالج����ة الموض�����وعية لموض�����وع دراس����ته

ف���ي جم���ع الت���راث النظ���ري وإنم���ا تتمث���ل القيم���ة الحقيقي���ة  ا�جتم���اعي � تتمث���ل فق���ط

للبح��وث ا�جتماعي��ة ف��ي اعتمادھ��ا عل��ى الدراس��ة الميداني��ة الت��ي تمك��ن الباح��ث م��ن 

جم����ع المعلوم����ات والبيان����ات م����ن مجتم����ع الدراس����ة، وذل����ك بإتب����اع الم����نھج العلم����ي 

ن���ات الدراس���ة، وا�عتم���اد عل���ى أدوات جم���ع البيامراح���ل ف���ق م���ع و المتواالمناس���ب 

م��ع الم��نھج المتب��ع، ث��م معالج��ة ھ��ذه البيان��ات الت��ي المAئم��ة الباح��ث  ى فيھ��االت��ي ي��ر

  .على التساؤ�ت المطروحة ا�جابةتحصل عليھا و

  :المجال المكاني للدراسة -1

 :و طبيعية عن مدينة بسكرة ةلمحة إداري - أ
 

ب���ال لل���بAد؛ تح���ت س���فوح كتل���ة ج الش���رقيةتق���ع و�ي���ة بس���كرة ف���ي الناحي���ة الجنوبي���ة 

ا2وراس، الت���ي تمث���ل الح���د الطبيع���ي بينھ���ا وب���ين الش���مال، وتترب���ع عل���ى مس���احة  

  :دائرة و يحدھا 12بلدية و  33وتظم  2كلم 21 509.80تقدر بـ 

  .و�ية مسيلة من الشمال الغربي-.و�ية باتنة من الشمال-



  .و�ية الجلفة من الجنوب الغربي-.و�ية خنشلة من الشمال الشرقي-

 .و�ية ورقلة من الجنوب-.ادي من الجنوب الشرقيو�ية الو-

  :ا�طار ا�داري -*

 22و كان���ت تظ���م آن���ذاك  1974التقس���يم ا�داري لس���نة  أثن���اء" و�ي���ة" ص���نفت بس���كرة

: انقس�����مت إل�����ى ش�����طرين 1984و بع�����د التقس�����يم ا�داري لس�����نة . دوائ�����ر 6بلدي�����ة و 

ي والمغي�����ر و�ي�����ة بس�����كرة و و�ي�����ة ال�����وادي الت�����ي تش�����كلت بض�����م دائرت�����ي ال�����واد

دوائ����ر، ھ����ي أو�د ج����Aل، س����يدي عقب����ة، طولق����ة،  4بلدي����ة و  33فأص����بحت تض����م 

الوطاي���ة أم���ا بس���كرة كونھ���ا تمث���ل مق���ر الو�ي���ة فبقي���ت بلدي���ة عل���ى ح���دي، وق���د ألحق���ت 

بلدي���ة خنق���ة س���يدي ن���اجي م���ن  -:بالو�ي���ة بل���ديات جدي���دة عل���ى إث���ر ھ���ذا التقس���يم وھ���ي

  .و�ية تبسة

  .لدية القنطرة و عين زعطوط من و�ية باتنةب -                            

 .من و�ية الجلفة) أو�د رحمة(بلدية الشعيبة  -                          

 12ت���م تع���ديل إداري طفي���ف عل���ى ال���دوائر حي���ث أص���بح ع���ددھا  1991ف���ي س���نة 

بلدي���ة، أعي���د توزيعھ���ا عل���ى ال���دوائر  33دائ���رة وبق���ي ع���دد البل���ديات عل���ى حال���ه آي 

  .لتقسيم الحاليحسب ا
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  .مديرية التخطيط و التھيئة العمرانية: لمصدر
 
 
  
  .2007.بسكرة،مونوغرافية لو5ية بسكرة ةمديرية لتخطيط والتھيئة العمرانية لو5ي-1

  :يعيــط الطبــلوسا

  :التضاريس*

ع����ن تض����اريس الو�ي����ة ف����ي تق����ديم المكون����ات المتجانس����ة  انختص����ر ح����ديثنس����وف 

  :ا2ساسية وھي كالتالي

، تتمرك���ز غالبيتھ���ا %13أي  تمث���ل الجب���ال نس���بة قليل���ة م���ن مس���احة الو�ي���ة :الجب���ـال

  :في الشمال تتكون من

-جب���ل ق���ـارة-)م712(جب���ل رب���اع -)م1087(جب���ل قس���وم  حم���ارة–جب���ال  جب���ل القاي���د*

خ������دو  جب�����ل أحم�����ر-)م1070(جب�����ل حوج�����ة -)م1496( يامليل�����جب�����ل بورزالجب�����ل 

  . م1942يوت و يضم أعلى قمة وأخرھا جبل تاكت

  .غالبية ھذه الجبال معراة و فقيرة من الغطاء النباتي الطبيعي

أق���ل عل���وا م���ن المنطق��ة الجبلي���ة، تتمث���ل ف���ي من��اطق الس���فوح و تمت���د حت���ى  :الھض��ـاب*

دائرت����ي أو�د (الناحي����ة الجنوبي����ة الغربي����ة مكون����ة م����ا يع����رف بھض����بة أو�د ج����Aل 

  ).جAل و سيدي خالد

؛ ممت���دة إل���ى الش���رق لتش���مل س���ھول  طولق���ة-ةالوطاي���تمت���د عل���ى مح���ور  :السھ���ـول*

  .سيدي عقبة و زريبة الوادي

عب����ارة ع����ن مس����طحات . تق����ع ف����ي الناحي����ة الجنوبي����ة الش����رقية للو�ي����ة :تالمنخفض����ا*

الش���طوط  ممثل���ة ب���ذلكملس���اء م���ن الغض���ار الت���ي تحج���ز طبق���ات رقيقـ���ـة م���ن المي���اه 

تح���ت مس���توى س���طح البح���ر، ) م33 -( ضا�نخف���ايبل���غ متوس���ط . وأھمھ���ا ش���ط ملغي���غ

  .فھي بذلك تكون المجمع الطبيعي الرئيسي للمياه السطحية في المنطقة



جيولوجي���ة المنطق���ة يغل���ب عليھ���ا الكريطاس���ي و خاص���ة ف���ي المن���اطق :الجيولوجي���ـا*

و  ب���رانيس، جم���ورة، القنط���رة :للو�ي���ة الناحي���ة الش���مالية م���ن الت���ي تتب���ين فيھ���ا الجب���ال

  .ةالوطاي

 و رأس الميع����اد، الش����عيبة، طولق����ة، فوغال����ة :للو�ي����ة احي����ة الش����مالية الغربي����ةالنم����ن 

أغلبي�����ة التكوين�����ات ھ�����ي الميوبليوس�����ين و خاص�����ة ف�����ي الناحي�����ة الش�����مالية  البس�����باس

  .الغربية

  .أما المناطق الباقية فھي عبارة عن ترسبات الحقبة الرباعية

الحرارة ب����ف فص����ل الص����ي يمت����ازش����به ج����اف إل����ى ج����اف،  الو�ي����ة من����اخ:المن����ـاخ*

   .البرودة و الجفاف أيضابوالجفاف و فصل الشتاء 

المناخي���ة، ف���إن متوس���ط درج���ة الح���رارة " س���لتزار"عل���ى ض���وء دراس���ة :الحـ���ـرارة*

أم������ا بالنس������بة ل������درجات الح������رارة القص������وى و ال������دنيا . م021.8لبس������كرة يق������ارب 

ح����رارة  درج����ة 2007خ���Aل س����نة  فنس����جلبس����كرة  ةالمس���جلة عل����ى مس����توى محط���و

م 00.5 ودرج���ة ح���رارة دني���ا تق���در ب���ـ ش���ھر جويلي���ة ف���ي  م 046.6 در ب���ـقص���وى تق���

  .جانفي شھرخAل 

س����نة ا2خي����رة؛  25إذا أخ����ذنا بع����ين ا�عتب����ار مع����د�ت ا2مط����ار خ����Aل  :اHمطـOOOOـار*
م����م م����ا ع����دا المن����اطق الجبلي����ة أو الس����نوات  200 - 0ف����إن بس����كرة تق����ع ف����ي منطق����ة 

  .الممطرة
ر قوي����ا عل����ى من����اخ المنطق����ة إذ أن كمي����ة غي����ر أن مع����دل ا2مط����ار ھ����ذا ل����يس مؤش����

م����ن كمي����ة  %70إل����ى  60ق����د تك����ون . وكيفي����ة س����قوط ھ����ذه ا2مط����ار مھم����ان ج����دا

ا2مط��ار محص��ورة ف��ي الفص��ل الب��ارد تن��زل عل��ى ش��كل أمط��ار غزي��رة إل��ى طوفاني��ة 

  .تسبب إنجرافا للتربة و أضرارا للزراعة

مل����م  98.8ة ب����ـ والمق���در 2007كمي���ة ا2مط����ار الت����ي س���قطت خ����Aل س����نة  يفيم���ا يل����

مل���م ،  173وھ���ي كمي���ة قليل���ة ج���دا إذا م���ا قارناھ���ا بالس���نة الماض���ية أي���ن وص���لت إل���ى 

 294.1تج����در ا�ش����ارة إل����ى أن اكب����ر كمي����ة تس����اقط عرفتھ����ا الو�ي����ة وص����لت مق����دار 

  . سنة 36وھذا منذ أكثر من  2004ملم سنة 

  

  



  :2007 سنة خPل للو,ية المناخية العوامل*
 قOOOOOOوة الريOOOOOOاح

  )ث/م(
  النسبة رطوبةال

 تسOOOOOOOOOOاقط ا,مطOOOOOOOOOOار
  )مم(

 اHشھر  )oC( درجة الحرارة

 جانفي 12,2 0,60 58 2,8
 فيفري 15,4 2,80 50 5,5
 مارس 16,4 10,90 43 6,1

 أفريل 20,4 22,10 50 7
 ماي 26,6 1,50 33 6,1
 جوان 33,1 0,40 24 5,1
 جويلية 33,7 0,00 27 3,6
 أوت 34,2 0,10 29 3,9
 سبتمبر 29,2 36,10 42 4,3
 أكتوبر 24 3,00 43 4,8
 نوفمبر 15,9 0,10 45 4,5
 ديسمبر 12,6 21,20 49 5,1

المجمOOOOOOOوع أو المعOOOOOOOدل  22,8 98,80 41,1 4,9
 السنوي

  مديرية النقل : المصدر

  -01-:دول رقمـج                                                                              

  :الجوفيةياه السطحية و لم*

  :كالتاليإلى ثAثة مجموعات ھي  تنقسم :المياه السطحية. 1

تحت����وي . تأخ����ذ منبعھ����ا م����ن قل����ـب ا2وراس :ا)وراس����يا)ودي����ة ذات المنب����ع . 1-1

وادي الح���ي و وادي عب���دي الل���ذين يم���ثAن وادي : عل���ى أح���واض كبي���رة ن���ذكر منھ���ا 

  .بسكرة عند إلتقائھما

يلتقي�����ان عن�����د زريب�����ة ال�����وادي ليش�����كAن وادي  نالل�����ذاط�����ان وادي الع�����رب و وادي ق

جري���ـان المي���اه ف���ي ھ���ذه ا2ودي���ة قلي���ل ف���ي فص���ل الش���تاء و يج���ف م���ن بداي���ة ،الزريبة

  .شھر أفريل

تتمي�����ز بص�����غر أحواض�����ھا مم�����ا جع�����ل  :ل�����+وراسأودي�����ة الس�����فوح الجنوبي�����ة . 2-1

إ�ّ ف���ي  فأودي���ة ال���زاب الش���رقي � تص���ل إل���ى الش���ط. جريانھ���ا قل���يA و غي���ر من���تظم

أودي���ة . أم���ا أودي���ة ناحي���ة أو�د ج���Aل فتص���ب أغلبھ���ا ف���ي وادي ج���دي. حال���ة فيض���انھا

  .التربة نفوذھا فيمنطقة لوطاية تساھم في تغذية المياه الجوفية عن طريق 

  

كل�����م فھ�����و المجم�����ع  500وطول�����ه  2كل�����م 26 000يبل�����غ حوض�����ه :ج�����ـديوادي . 1-3

كبقي���ة ا2ودي���ة الص���حراوية فھ���و . ا2طل���س الص���حراوي هالرئيس���ي والطبيع���ي لك���ل مي���ا

  .في أغلب ا2وقات جاف فA يمتلئ حوضه الكبير إ� في أوقات الفيضان



  .السطحيةطبقة المياه الجوفية -1:ھماو نذكر منھا نوعين  :الجوفيةالمياه . 2

  .طبقة المياه الجوفية العميقة-2                                        

  ):Phréatique( السطحيةفية طبقة المياه الجو. 2-1

طبق��ة المي��اه الجوفي��ة الس��طحية ونعن��ي بھ��ا طبق��ات المي��اه المس��تغلة ع��ن طري��ق اQب��ار 

م، ھ����ذه الطبق����ة م����ن المي����اه تجمع����ت ف����ي الطبق����ات 40والت����ي � يزي����د عمقھ����ا ع����ن 

كثي���رة ف���ي : الرس���وبية و مص���درھا يك���ون مي���اه ا2ودي���ة المج���اورة ع���ن طري���ق النف���وذ

ن���ذكر منھ���ا طبق���ة مي���اه وادي ج���دي، الدوس���ن، الس���عدة، . قلي���ل المنطق���ة لك���ن منس���وبھا

  .ليشانة طولقة و

م����ا كنلخ����ص أھ����م طبق����ات المي����اه الموج����ودة  :العميق����ةطبق����ة المي����اه الجوفي����ة . 2-2

  :يلي

  ):La nappe Albienne( الطبقـة ا)لبية*

س����تغل حالي����ا ف����ي أو�د ج����Aل، تم، 1500 يبل����غ متوس����ط عم����ق ھ����ذه الطبق����ة ح����والي

  .والدوسن سيدي خالد

  ):La nappe des Calcaires( طبقة المياه الجوفية الكلسية*

ھ���ذه الطبق���ة متوس���طة العم���ق . ش���مال طولق���ة حي���ث ت���دعى طبق���ة مي���اه طولق���ةمتواج���دة 

  .و نوعية مياھھا تزداد ملوحة

  ):La nappe des Sables( طبقة المياه الجوفية الرملية*

ي متوس���طة العم���ق ومس���تغلة و تتواج���د ھ���ذه الطبق���ة ف���ي منطق���ة ال���زاب الش���رقي فھ���

لكنھ���ا تتطل���ب تقني����ات خاص���ة للحف����ر والص���يانة بس����بب تواج���د مخ����زون مياھھ���ا ف����ي 

  .طبقة من الغضار والرمل

  :ئة ــرية البيــمدي لمحة عن -ب

إس�����تحدث المش�����رع الجزائ�����ري م�����ديريات و�ئي�����ة  للبيئ�����ة  والت�����ي تع�����د الجھ�����از    

ا�س����تراتيجية الوطني����ة  لحماي����ة الرئيس����ي الت����ابع للدول����ة  فبمج����ال مراقب����ة  تطبي����ق 

البيئ���ة ومراقب���ة  وتقي���يم عم���ل  والتنظيم���ات المتعلق���ة  بحماي���ة البيئ���ة أو الت���ي تتص���ل 

  . بھا



فف���ي بداي���ة  ا2م���ر ت���م إنش���اء عش���ر مفتش���يات عل���ى المس���توى  عش���ر  و�ي���ات  فق���ط 

ومفتش����يه ، إ�   48حي����ث بل����غ  ع����ددھا  1998ول����م يس����تكمل النص����اب إ�  ف����ي س����نة  

ق����وا  ص����عوبات  كثي����رة  نظ����را  لع����دم ت����وفر  ا�مكاني����ات المادي����ة والبش����رية  أنھ����م  تل

الت���ي تس���مح لھ���م  بممارس���ة  مھ���امھم  المخول���ة  لھ���م  بمقتض���ى  المرس���وم التنفي���ذي 

والمتمثل����ة  أساس����ا  ف����ي تجس����يد  مراقب����ة  الق����وانين  والتنظيم����ات  المتعلق����ة   96/60

لھيئ���ة الوص���ية  ع���ن حماي���ة  البيئ���ة بحماي���ة البيئ���ة ،وبإعتب���ار أن مديري���ة البيئ���ة ھ���ي ا

بالو�ي���ة بع���د وزارة تھيئ���ة ا�قل���يم والبيئ���ة و الس���ياحة  طبع���ا فإنھ���ا تق���وم  بع���دة مھ���ام  

المتض����من   1996ج����انفي  27الم����ؤرخ ف����ي  60-96حس����ب المرس����وم  التنفي����ذي رق����م 

النش���اط الرئيس���ي لمديري���ة البيئ���ة ف���ي مج���ال مراقب���ة  وتطبي���ق الق���وانين  والتنظيم���ات  

لق����ة  بحماي����ة  البيئ����ة  وبھ����ذه الص����فة  تكل����ف مديري����ة  البيئ����ة حس����ب المرس����وم المتع

  : أعAه بحملة  النشاطات التالية 

تتص���ور وتنف���ذ با�تص���ال م���ع ا2جھ���زة ا2خ���رى  ف���ي الدول���ة  والو�ي���ة  والبلدي���ة   -1

  . برنامجا لحماية  البيئة  في كامل تراب الو�ية

ص����وص عليھ����ا ف����ي التش����ريع والتنظ����يم تس����لم ال����رخص وا�ذن والتأش����يرات المن -2

  .المعمول بھما في ميدان البيئة 

تقت��رح ك��ل الت��دابير الرامي��ة إل��ى تحس���ين التراتي��ب التش��ريعية والتنظيمي��ة الت��ي لھ���ا  -3

  .صلة بحماية البيئة 

تتخ���ذ با�تص���ال م���ع ا2جھ���زة ا2خ���رى  ف���ي الدول���ة  الت���دابير الرامي���ة إل���ى الوقاي���ة   -4

البيئ�����ة  ومكافحت�����ه التل�����وث وا2ض�����رار الناجم�����ة  عن�����ه م�����ن ك�����ل أش�����كال  ت�����دھور  

التص�����حر وإنج�����راف الترب�����ة والحف�����اظ عل�����ى التن�����وع البيول�����وجي وتنمي�����ة وص�����يانة  

  الثروات الصيدية وترقية المساحات الخضراء والنشاط البستاني

  ).01ملحق ( .)1(ترقية أعمال ا�عAم والتربية والتوعية في مجال البيئة  -5

  :للدراسة المجال البشري-2

ونقصZZZد بZZZه مجتمZZZع البحZZZث و ھZZZو يتضZZZمن جميZZZع مفZZZردات الظZZZاھرة التZZZي سZZZنقوم       

  .ا5ختياره عينة البحث وأساليب اختيارھا ومبررات ھذا ـبدراستھا ،كما يقصد ب



و'ن موضZZZوع الدراسZZZة يتنZZZاول دراسZZZة دور مديريZZZة البيئZZZة فZZZي حمايZZZة البيئZZZة ، فقZZZد  

ا'فZZراد المعنيZZين و المكلفZZين بحمايZZة البيئZZة داخZZل وجZZدنا بZZأن مجتمZZع البحZZث يتمثZZل فZZي 

فZZZي ھZZZذه  العينZZZة القصZZZديةعلZZZى  ا5عتمZZZادھZZZذه المؤسسZZZة الحكوميZZZة الرسZZZمية،لھذا تZZZم 

–المتمثلZZZة فZZZي مصZZZلحة البيئZZZة الحضZZZرية   رؤسZZZاء المصZZZالح والدراسZZZة و المتمثلZZZة فZZZي 

 -ةمصZZZZZلحة التنZZZZZوع البيولZZZZZوجي و التحسZZZZZيس و التوعيZZZZZ–مصZZZZZلحة البيئZZZZZة الصZZZZZناعية 

المكلفZZZة بھZZZا المديريZZZة فZZZي  السZZZيد المZZZدير كZZZأفراد تنفيZZZذيين للقZZZرارات و المھZZZام البيئيZZZة و

  .الواقع

  :المجال الزماني للدراسة -3

ويقصZZZد بZZZه الفتZZZرة الزمنيZZZة التZZZي يسZZZتغرقھا البحZZZث بZZZدءا مZZZن اختيZZZار الموضZZZوع و     

و الموافقZZZZة عليZZZZه مZZZZن طZZZZرف اللجنZZZZة  و إعZZZZداد خطZZZZة البحZZZZث وتحديZZZZد ا/جZZZZراءات 

الخطZZZوات المنھجيZZZة وإعZZZداد أدوات البحZZZث و اختيZZZار مجZZZا5ت الدراسZZZة وصZZZو5 إلZZZى 

انطلقن���ا ب���إجراء الدراس���ة حيZZZث أنZZه ، )2(جمZZع البيانZZZات و تحليلھZZZا و كتابZZة تقريZZZر البحZZZث 

و ال���ذي أنج���ز عل���ى  للدراس���ة ، ال���ذي ت���زامن م���ع فت���رة ا�نج���از النظ���ري والميداني���ة 

  :ھما تينلمرح

  

  

  
و  27/01/1996الم����ؤرخ ف����ي  96/60الجري����دة الرس����مية، المرس����وم التنفي����ذي رق����م :جزائري����ة الديموقراطي����ة الش����عبية الجمھوري����ة ال):1(

  .الجزائر.البيئة للو�يات تالمتعلق بإنشاء مديريا
  .41،ص2000لكتاب الحديث، الجزائر ،،دار ا مناھج البحث التربوي: بشير صالح  الرشيدي ) 2(

  . ا�ستطAعيةالمرحلة : المرحلة ا�ولى * 

أس���ابيع ت���م خAلھ���ا التع���رف عل���ى مديري���ة البيئ���ة  4إس���تغرقت ھ���ذه المرحل���ة مامدت���ه 

حماي����ة البيئ����ة بو�ي�����ة بس����كرة و التع����رف ك�����ذلك  عل����ى أھ�����م  عل�����ىكھيئ����ة وص����ية 

والت��ي لھ���ا  معھ���ا، لتابع��ة لھ���ا والمص��الح الو�ئي���ة ا2خ��رى المعني���ة بالتنس��يقاالمص��الح 

التق���رب م���ن الم���وظفيين و خاص���ة رؤس���اء المص���الح عAق���ة ف���ي مج���ال حماي���ة البيئ���ة و 

  .لمعرفة أھم أدوارھم و نشاطاتھم و جل التدخAت الفعلية في مجال حماية البيئة

ري���ة و المراس���Aت ال���واردة وك���ذلك ا�ط���Aع عل���ى أھ���م الوث���ائق الخاص���ة بعم���ل المدي

معلوم���ات التابع���ة لھ���ا و ا�لم���ام ب���أھم الوالس���ياحة تھيئ���ة ا�قل���يم و البيئ���ة  ةم���ن وزار



م���ن التق���ارير الرس���مية ش���ھرية كان���ت أو س���نوية لجمل���ة المھ���ام و الت���دخAت ف���ي مج���ال 

  .حماية البيئة

  .المرحلة النھائية:المرحلة الثانية *

أس���ابيع ت���م فيھ���ا تطبي���ق دلي���ل المقابل���ة عل���ى رؤس���اء المص���الح  3وق���د اس���تغرقت م���دة 

تنفي����ذ الق����رارات و بمديري����ة البيئ����ة و م����ديرھا طبع����ا بإعتب����اره المس����ؤول ا2ول ف����ي 

المق���ررات ومAحظ���ة أھ���م ا�نج���ازات الفعلي���ة للمديري���ة عل���ى أرض الواق���ع م���ن خ���Aل 

زي���ارة المخب����ر ال���و�ئي ط����ور ا�نج����از وك���ذلك الم����دخل الغرب���ي للمفرغ����ة العمومي����ة 

القديم����ة ، و الوق����وف عل����ى أھ����م المش����اريع الميداني����ة كمش����روع مرك����ز ال����ردم التقن����ي 

 .ا�نجازات ا2خرى في مجال حماية البيئةللنفايات بأو�د جAل و بعض 

  :المنھج و ا)دوات المنھجية المستخدمة في الدراسة:ثانيا 

  :منھج الدراسة-1 

توجي����ه , لع����ل م����ن أص����عب المھم����ات ف����ي مج����ا�ت النظ����ر و البح����ث العلمي����ين        

الفك����ر نح����وى الزاوي����ة المنھجي����ة والتحلي����ل والمقارب����ة ودل����ك نظ����را لم����ا للم����نھج م����ن 

عل���ى ص���يرورة إنت���اج المعرف���ة ف���ي أي بح���ث علم���ي نظري���ا أو تطبيقي���ا وف���ي ت���أثير 

اعتب���ارا لم���ا يتمي���ز ب���ه ,  كاف���ة الحق���ول العلمي���ة وخاص���ة منھ���ا حق���ل عل���م ا�جتم���اع

م���ن ف���رادة و  ،موض���وعه دراس���ة ا�نس���ان م���ن حي���ث تفاعAت���ه ف���ي المجتم���ع ا�نس���اني

  .خصوصية و تعقيد في المكونات  ا2بعاد و الد��ت 

لم���ا ك���ان موض���وع الدراس���ة ھ���و ال���ذي يف���رض الطري���ق و الم���نھج ال���ذي يس���لكه  و     

م�����ن أج�����ل ا�جاب�����ة عل�����ى  و الباح�����ث ف�����ي معالج�����ة ا�ش�����كالية عل�����ى أرض الواق�����ع

تس���اؤ�ت الدراس���ة، و الوص���ول إل���ى نت���ائج أكث���ر دق���ة ع���ن الظ���اھرة المدروس���ة، � ب���د 

و التنب��ؤ ل��ه  اس��تثماره حاض��را م��ن اتب��اع طري��ق يؤھ��ل الباح��ث إل��ى ك��م معرف��ي يمك��ن

مس����تقبA، ف����ي ظ����ل إش����كالية البح����ث و أھداف����ه و ن����رى أن أكث����ر المن����اھج اس����تجابة 

و بن���اء عل���ى متطلب���ات الدراس���ة  فإن���ه لطبيع���ة الموض���وع ھ���و أس���لوب الم���نھج الوص���في

نت���وخى مقارب���ة منھجي���ة تعتم���د أساس���ا  -الت���ي تص���نف ض���من الدراس���ات الوص���فية  -

ك����ز عل����ى الوص����ف ال����دقيق لكاف����ة فه منھج����ا يرتـعل����ى م����نھج دراس����ة الحال����ة بوص����

  يراتالمتغ



العوام����ل والظ����روف أو الظ����واھر أو المواق����ف كم����ا ھ����ي موج����ودة ف����ي الواق����ع، دون 

أي ت���دخل م���ن الباح���ث، ث���م الوص���ف ال���دقيق و التحلي���ل الش���امل للمس���اعدة عل���ى تفس���ير 

ا�ش���كالية الت����ي تتظمنھ����ا الدراس����ة و جم���ع المعلوم����ات حولھ����ا و محاول����ة اس����تخAص 

د��ت الت��ي تحويھ��ا ھ��ذه البيان��ات الت��ي أمك��ن الحص��ول عليھ��ا م��ن أج��ل المع��اني و ال��

،ف����المنھج الوص����في يق����وم بدراس����ة الظ����اھرة كم����ا توج����د ف����ي الواق����ع وص����فا التنب����ؤ بھا

  )1(وكميا دقيقا و التعبير عنه كيفييا

  :حيث تمكنا من خAل ھذا المنھج من التوفيق في 

ناقش���تھا م���ع بع���ض ا2س���اتذة جم���ع المعلوم���ات النظري���ة ح���ول موض���وع الدراس���ة وم-

لTس���تفادة م���ن خب���رتھم العلمي���ة لتوجي���ه البح���ث ص���وب المنطلق���ات الص���حيحة المحقق���ة 

  .للغايات با�جابة عن تساؤ�ت الدراسة

المس�����اعدة ف�����ي الص�����ياغة الس�����ليمة لتس�����اؤ�ت الدراس�����ة بن�����اء البيان�����ات الميداني�����ة -

  .المتوفرة في الواقع

  
،دي�����وان المطبوع�����ات الجامعي�����ة،الجزائر  من�����اھج البح�����ث العلم�����ي و ط�����رق إع�����داد البح�����وث :عم�����ار بوح�����وش ، محم�����ود ال�����ذنيبات )1(

  .129،ص1999،
إختي����ار ا2دوات المنھجي����ة المناس����بة لموض����وع الدراس����ة و المتمثل����ة ف����ي المقابل����ة و -

  .المAحظة و التقارير وا�حصاءات الرسمية و السجAت او الوثائق

بنت���ائج  جالواق��ع ووص��فھا وص��فا دقيق��ا للخ��روتحلي��ل البيان��ات الميداني��ة كم��ا ھ��ي ف��ي -

ش����افية للتس����اؤ�ت وكافي����ة لكش����ف ال����دور الفعل����ي لمديري����ة البيئ����ة ف����ي حماي����ة البيئ����ة 

بو�ي����ة بس����كرة،بناء عل����ى م����نھج علم����ي يت����ابع س����يرورة البح����ث ويدعم����ه 2ن العل����م 

�يبن��ى م��ن ف��راغ، ب��ل يك��ون عل��ى أس��اس خلفي��ة نظري��ة تعب��ر ع��ن أرض��ية ا�نط��Aق 

  .و البحث
  

  :أدوات جمع البيانات -2  

وم����ن خAلھ����ا يق����وم الباح����ث بجم����ع البيان����ات المتعلق����ة : الس����ج8ت والوث����ائق 2-2-1

بموض����وع البح����ث أو بع����ض مح����اوره م����ن الوث����ائق والس����جAت ا�داري����ة، ووظيفتھ����ا 

تك���ون إم���ا تكميلي���ة 2دوات جم���ع البيان���ات ا2خ���رى ف���ي التحلي���ل والتفس���ير والتعلي���ل، 



تتعل������ق بالمح������اور الت������ي تمس������ھا أدوات جم������ع البيان������ات  أو جم������ع البيان������ات الت������ي

، وف���ي ھ���ذه الدراس���ة س���وف نق���وم بتحلي���ل الوث���ائق والس���جAت 1المس���تخدمة ف���ي البح���ث

ا�داري�����ة الت�����ي تخ�����ص بع�����ض جوان�����ب الموض�����وع والت�����ي تحص�����لنا عليھ�����ا م�����ن 

المؤسس�����ات المعني�����ة حي�����ث أن وظيفتھ�����ا ھن�����ا س�����وف تك�����ون تكميلي�����ة مث�����ل الجري�����دة 

  البيئية بالقوانين الرسمية المتعلقة 

حي����ث اعتم����دنا ف����ي ھ����ذه الدراس����ة عل����ى : ا�حص����اءات الرس����مية والتق����ارير 2-2-2

بع�����ض ا�حص�����ائيات والتق�����ارير الت�����ي تحص�����لنا عليھ�����ا م�����ن المؤسس�����ات المعني�����ة 

بالدراس���ة خاص���ة مديري���ة البيئ���ة الت���ي أم���دتنا بمختل���ف التق���ارير الت���ي تناول���ت الوض���عية 

وا�حص�����ائيات الخاص�����ة بالمنش�����آت الحض�����رية او الحال�����ة البيئي�����ة  لو�ي�����ة بس�����كرة 

المتعلق�����ة  ا�حص����ائياتوالص����ناعية المختلف����ة بالو�ي�����ة، كم����ا تحص����لنا عل�����ى بع����ض 

بالمقوم���ات البيئي���ة الت���ي تزخ���ر بھ���ا الو�ي���ة م���ن اج���ل إحص���ائھا ومعرف���ة موقعھ���ا م���ن 

سياس����ة الحماي����ة الموج����ودة بالو�ي����ة م����ن مص����الح المعني����ة مث����ل مديري����ة التخط����يط 

  .الخ...مرانيةوالتھيئة الع

تس����تخدم المقابل����ة ف����ي البح����وث الميداني����ة لجم����ع البيان����ات الت����ي �  :المقابل����ة  2-2-3

يمك����ن الحص����ول عليھ����ا م����ن الدراس����ة النظري����ة أو أدوات جم����ع البيان����ات ا2خ����رى، 

وتج���ري المقابل���ة عل���ى ش���كل ح���وار م���ع المبح���وث وھ���ي تنقس���م إل���ى ن���وعين مقابل���ة 

مح���ور ف���ي المقابل���ة ويك���ون ھ���ذا الن���وع ف���ي  مقنن���ة وفيھ���ا يض���ع الباح���ث ا2س���ئلة لك���ل

المواض����يع المح����ددة والغي����ر متش����عبة، و مقابل����ة غي����ر مقنن����ة وفيھ����ا � يض����ع الباح����ث 

؛ وف����ي ھ����ذه الدراس����ة اس����تعنا 2أس����ئلة المح����اور 2ن الموض����وع غي����ر مح����دد ا2بع����اد

بالمقابل����ة غي����ر مقنن����ة و الت����ي أجري����ت م����ع م����دير مديري����ة البيئ����ة وم����دير  وبع����ض 

ال���ذين يش���غلون مناص���ب رؤس���اء المص���الح وال���ذين  لھ���م عAق���ة بتنفي���ذ الم���وظفين بھ���ا 

فح�����وى النص�����وص القانوني�����ة و التش�����ريعية مث�����ل رئ�����يس مص�����لحة البيئ�����ة الحض�����رية 

ومتابعتھ������ا ومص������لحة البيئ������ة الص������ناعية و المنش������أت المص������نفة ومص������لحة التن������وع 

البيول����وجي ال����ذي يھ����تم بالتنس����يق ف����ي مج����ال النش����اطات التوعوي����ة م����ع المجتم����ع و 
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لجمعي���ات الو�ئي���ة، كم���ا أجري���ت مقابل���ة م���ع ورؤس���اء  بع���ض الجمعي���ات البيئي���ة، و ا

م�����ع بع�����ض الم�����وظفين ف�����ي مختل�����ف المص�����الح ا�داري�����ة ف�����ي بع�����ض المؤسس�����ات 

  .المساھمة في إثراء ببعض الجوانب المعلوماتية للدراسة

تعتب���ر المAحظ���ة وس���يلة ھام���ة م���ن وس���ائل جم���ع البيان���ات، و ق���د  :الم8حظ���ة .2-2-4

عتم����اد ف����ي ھ����ذه الدراس����ة الوص����فية عل����ى المAحظ����ة البس����يطة المباش����رة الت����ي ت����م ا�

نس����تطيع م����ن خAلھ����ا مش����اھد الواق����ع البيئ����ي لو�ي����ة بس����كرة ومعرف����ة ال����دور الفعل����ي 

لمديري���ة البيئ���ة 2ج���ل حماي���ة وص���ون البيئ���ة ،حي���ث تعتب���ر المAحظ���ة أول أداة نس���تطيع 

  لمدينة وصياغة أسئلة المقابAت بھا  إثارة التساؤ�ت المبنية على واقع البيئة با

إس���تنادا عل���ى الوق���ائع المش���اھدة  م���ع ا�س���تعانة بالص���ور الفوتوغرافي���ة الت���ي تث���ري 

جوان���ب الدراس���ة بإعتبارھ���ا ال���دليل المرئ���ي للواق���ع والحال���ة البيئي���ة الت���ي تمي���ز و�ي���ة 

  )1(. بسكرة

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  
بوزيد صحراوي و أخرون ،دار القصبة للنشر و :تدريبات عملية،ترجمة   لوم ا(نسانيةمنھجية البحث العلمي في الع:موريس أنجرس- )1(

  .184ص.2004التوزيع ،الجزائر ،
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  :ا(شــــكالية-1
  

ع?قZZZة تفاعليZZZة تبادليZZZة  فZZZي منZZZذ أن خلZZZق ا/نسZZZان علZZZى سZZZطح ھZZZذا الكZZZون وھZZZو      

بينZZZZه وبZZZZين بيئتZZZZه ، فتZZZZارة يغيZZZZر فيھZZZZا كعنصZZZZر أساسZZZZي مZZZZن مكونZZZZات النظZZZZام البيئZZZZي 

وجZZZZدت فيھZZZZا /شZZZZباع حاجاتZZZZه ورغباتZZZZه وتZZZZارة أخZZZZرى  مسZZZZتغ? لھZZZZا وللخيZZZZرات التZZZZي

حتZZZي يتسZZZني لZZZه التZZZأقلم فيھZZZا  ،ه تغييZZZر طبيعZZZة معاشZZZهالبيئZZZة فيZZZه فتفZZZرض عليZZZتغيZZZر 

  .ومواصلة الحياة بس?م

مسZZZلمات اليZZZوم أن حياتنZZZا قZZد كانZZZت كمZZZا سZZZتبقي علZZى الZZZدوام إنسZZZانا وبيئZZZة ا/نسZZZان  مZZن

مصZZZZادر الحيZZZZاة  فZZZZي حZZZZدود اتزانھZZZZا المZZZZرن  يسZZZZتثمر البيئZZZZة و البيئZZZZة تعطZZZZي ا/نسZZZZان

وسZZZط و المجZZZال المكZZZاني الZZZذي يعZZZيش فيZZZه بقZZZدر مZZZا يبذلZZZه فيھZZZا مZZZن جھZZZد بإعتبارھZZZا ال،

  .ا/نسان مؤثرا و متأثرا

فZZZZإذا كZZZZان التقZZZZدم البشZZZZري ھZZZZو الثمZZZZرة التاريخيZZZZة والحتميZZZZة لقZZZZدرة ا/نسZZZZان علZZZZى     

ZZZZديل الع?قZZZZى تبZZZZت أدى إلZZZZي ذات الوقZZZZه فZZZZة ، إ5 أنZZZZات الطبيعZZZZع معطيZZZZل مZZZZةالتعام 

التZZZي سZZZخرھا هللا لZZZه و بينھمZZZا حتZZZى نسZZZي ا/نسZZZان أنZZZه جZZZزء مكمZZZل لrنظمZZZة البيئيZZZة 

فھZZZو يعمZZZل علZZZى إخZZZ?ل توازنھZZZا بتحطيمZZZه حZZZدود الع?قZZZة الحواريZZZة بينZZZه  ،ملكZZZه عليھZZZا 

وبZZZZين الطبيعZZZZة ،حيZZZZث أصZZZZبح يسZZZZعى إلZZZZى السZZZZيطرة عليھZZZZا و إخضZZZZاعھا لZZZZه  بشZZZZتى 

  .الطرق دون ترشيد لمواردھا

5  ومZZZZن ھنZZZZا فقZZZZد أدى سZZZZوء اسZZZZتخدام ھZZZZذه المZZZZوارد الطبيعيZZZZة إمZZZZا باسZZZZتنزاف مZZZZا     

.                                               بتبديZZZد المتجZZZدد إلZZZى ظھZZZور مشZZZك?ت بيئيZZZة متفZZZاوة الحZZZدة و الخطZZZورةأو يتجZZZدد منھZZZا 

التفكيZZZZر الZZZZواعي بأھميZZZZة حمايZZZZة البيئZZZZة و ضZZZZرورة صZZZZونھا لZZZZم يظھZZZZر إ5 حZZZZين  لكZZZZن

قبل وجZZZوده التZZZأثير السZZZلبي لfنسZZZان فZZZي بيئتZZZه إلZZZى مرحلZZZة خطيZZZرة تھZZZدد مسZZZت  وصZZZل 



ZZتخل بذوتنZZZات سZZود أزمZZZام ر بوجZZZوازننظZZداءا التZZZاءت النZZZع  جZZاقم الوضZZZة لتفZZZتو نتيج 

  .عبر كل أنحاء العالم تطالب بترشيد التعامل مع البيئة و المحافظة عليھا

البيئZZZة مZZZن أھZZZم القضZZZايا المتداولZZZة علZZZى حمايZZZة  أصZZZبحت قضZZZية  ومZZZن ھنZZZا فقZZZد      

فZZZاقم المشZZZك?ت البيئيZZZة و تعقZZZدھا مZZZع مZZZرور الZZZزمن  السZZZاحة الدوليZZZة و الوطنيZZZة نظZZZرا لت

ونظZZZZرا لrھميZZZZة البالغZZZZة التZZZZي تكتسZZZZبھا وكثZZZZرة المشZZZZاكل التZZZZي تطرحھZZZZا، فقZZZZد بZZZZدأ 

ا/حسZZZاس بZZZالتبلور منZZZذ عقZZZدين تقريبZZZا بخطZZZورة إفسZZZاد البيئZZZة وضZZZرورة الZZZذود عنھZZZا و 

 ،شZZZاكلبZZZذل المجھZZZودات الحقيقيZZZة أمZZZ? فZZZي انقادھZZZا و صZZZونھا مZZZن كZZZل ا'خطZZZار و الم

ZZZZة لZZZZة، نتيجZZZZايا البيئيZZZZل القضZZZZامل لكZZZZاس شZZZZى أسZZZZاعي ذعلZZZZود و المسZZZZت الجھZZZZلك تكاتف

علZZZى مسZZZتوى الحكومZZZات والمؤسسZZZات الدوليZZZة بغيZZZة تحقيZZZق الھZZZدف المنشZZZود أ5 وھZZZو  

وذلZZZZك بإرسZZZZاء سياسZZZZة بيئيZZZZة مZZZZن خZZZZ?ل سZZZZن جملZZZZة مZZZZن القZZZZوانين  -حمايOOOOة البيئOOOOة –

بغيZZZZZة حمايZZZZZة البيئZZZZZة  ،و محليZZZZZةلتشZZZZZريعات الفعالZZZZZة ضZZZZZمن اسZZZZZتراتيجيات دوليZZZZZة او

  .والمحافظة عليھا 

–مZZZZZؤتمر سZZZZZتوكھولم كھZZZZZذا مZZZZZا دعZZZZZى إلZZZZZى عقZZZZZد عZZZZZدة نZZZZZدوات و مZZZZZؤتمرات      

وبغيZZZZZة التعريZZZZZف بھZZZZZده  1992-البرازيZZZZZل–ومZZZZZؤتمر ريZZZZZو ديجZZZZZانيرو  1972السZZZZZويد

القضZZZZZية ، وبعZZZZZد أن أدركZZZZZت المجتمعZZZZZات أن سZZZZZ?مة البشZZZZZرية تكمZZZZZن بجعZZZZZل البيئZZZZZة 

  .ليھاـــة عــل من اجل المحافظــغلھم الشاغـــوش مصدر اھتمام الجميع

التطZZZورات علZZZى المسZZZتوى العZZZالمي أضZZZحت البيئZZZة قضZZZية الجميZZZع  وفZZZي ظZZZل ھZZZذه      

ففZZZي الجزائZZZر باعتبارھZZZا عضZZZوا مھمZZZا فZZZي ، وعلZZZى جميZZZع المسZZZتويات عالميZZZا و وطنيZZZا

الحفZZZاظ ضZZمن سياسZZZات  ةللبيئZZZ عZZدة منظمZZZات عالميZZZة أولZZت فيھZZZا الدولZZZة اھتمامZZا كبيZZZرا

  .تھاـــھا و حمايـــعلي

ك?ت بيئيZZZة مختلفZZZة المنشZZZأ شZZZكغيرھZZZا مZZZن الZZZدول تعZZZاني مZZZن م وھد الجزائZZZرشZZZإذ ت     

والتZZZZأثير تمZZZZس جميZZZZع المنZZZZاطق و خاصZZZZة فZZZZي المZZZZدن الكبZZZZرى نظZZZZرا لتسZZZZارع وتيZZZZرة 

التحضZZZZZر فيھZZZZZا و لتZZZZZوطين الصZZZZZناعي المتزايZZZZZد و المZZZZZؤثر علZZZZZى ا/طZZZZZار الصZZZZZحي 

ب التقريZZZZZر الZZZZZذي أعدتZZZZZه وزارة البيئZZZZZة و تھيئZZZZZة ا/قلZZZZZيم سZZZZZ،وحوالمعيشZZZZZي للمواطنين

إذ يZZZؤثر التZZZدھور المسZZZتمر لrZZZرض والتصZZZحر فZZZي ،والسZZZياحة أزمZZZة ايكولوجيZZZة حZZZادة 

   .ضياع الغطاء النباتي و التنوع البيولوجي 



وأيZZZا كانZZZت البيئZZZة التZZZي ندرسZZZھا أو نتحZZZدث عنھZZZا فھZZZي تشZZZكل مھZZZد النشZZZاط البشZZZري     

ھتمZZZام الكثيZZZر مZZZن التخصصZZZات التZZZي عنيZZZت بدراسZZZتھا و جعلھZZZا وبالتZZZالي فھZZZي محZZZط ا

محZZZل اھتمZZZام مZZZن قبZZZل علZZZم ا5جتمZZZاع الZZZذي يھZZZتم بدراسZZZة ھZZZذا النشZZZاط البشZZZري ھZZZذا 

الZZZذي تتخللZZZه مجموعZZZة مZZZن التفZZZاع?ت التZZZي تZZZنظم صZZZيرورة الع?قZZZات ا/نسZZZانية للفZZZرد 

لمسZZZاعي علZZZى الجھZZZود و ا لتظZZZافرفZZZي إطZZZار ممZZZنھج و مZZZنظم للبيئZZZة علZZZى أرض الواقZZZع 

المخZZZZاطر عنھZZZZا  ء المسZZZZتوى المؤسسZZZZي الحكZZZZومي بغيZZZZة تحقيZZZZق حمايZZZZة البيئZZZZة و در

أوالتخفيZZZف مZZZن وقZZZع حZZZدتھا فZZZي جھZZZود حثيثZZZة أمZZZ? فZZZي صZZZونھا وإنقاذھZZZا مZZZن سZZZوء 

التسZZيير مZZن مواردھZZا وأنانيZZة ا5سZZتخدام الZZذي يتخZZبط فيZZه الواقZZع البيئZZي الحZZالي محليZZا 

  . امــمية المستوى وا5ھتمــية عالــيئة قضــالبعتبار أن حماية إي، بـكان أوعالم

ممZZZZا دعZZZZي بالضZZZZرورة إلZZZZى إرسZZZZاء سياسZZZZة واضZZZZحة لضZZZZمان تZZZZوازن ايكولZZZZوجي     

إضZZZافة إلZZZى سZZZن القZZZوانين  الجزائZZZر ، يوازيھZZZا علZZZى نفZZZس المنحZZZىللنظZZZام البيئZZZي فZZZي 

ي بيئيZZZة كZZZالوعي البيئZZZالمفZZZاھيم جملZZZة مZZZن ال تعزيZZZز العمZZZل علZZZى  والتشZZZريعات البيئيZZZة

ھZZZذا علZZZى  ىو5 يتZZZأت،فZZZي أوسZZZاط المZZZواطنين  ھZZZاتبنيو  بيئيZZZةالتربيZZZة الوالثقافZZZة البيئيZZZة و

دور المؤسسZZZZZZات الحكوميZZZZZZة  لبتفعيZZZZZZ المسZZZZZZتوى الZZZZZZوطني و المحلZZZZZZي خصوصZZZZZZا إ5

  .يئةــلة في مجال البلعاما

  بZZZرز ھZZZذه المؤسسZZZات علZZZى مسZZZتوى و5يZZZة بسZZZكرة كھيئZZZةأتعتبZZZر مديريZZZة البيئZZZة  إذ     

لمZZZZواطنين لتعمZZZZل علZZZZى تنميZZZZة المسZZZZؤولية الجماعيZZZZة  ،البيئZZZZة  ةحمايZZZZ علZZZZى صZZZZيةو

واعتبZZار حمايZZة البيئZZة قضZZية الجميZZع مZZن خZZ?ل نشZZاطاتھا الموجھZZة إلZZى جميZZع شZZرائح 

    .المجتمع المحلى

 -وعليZZZه فZZZإن البحZZZث يحZZZاول تسZZZليط الضZZZوء علZZZى واقZZZع إحZZZدى مؤسسZZZات المجتمZZZع      

لجزائر مZZZن خZZ?ل ا/جابZZة علZZZى التسZZاؤل التZZZالي و العاملZZة بالحقZZZل البيئZZي بZZا -الحكوميZZة

:  

  

و5يـZZZـة ب ةـZZZـھZZZو الZZZدور الفعلZZZي الـZZZـذي تلعبZZZه مديريZZZة البـZZZـيئة فZZZي حمايZZZـة البــيئ مZZZا       

  بـســـكرة  ؟

  

  



  

  

  

  

  

         

  :أسباب ا(ختيارالدراسة-2

ككZZل بحZZث اجتمZZاعي 5ينطلZZق مZZن محZZض الصZZدفة ،بقZZدر مZZاتكون ھنZZاك جملZZة مZZن     

اب و الZZZدوافع ذاتيZZZZة كانZZZت أم علميZZZة تZZZZدفع الباحZZZث نحZZZو معالجZZZZة أھZZZم القضZZZZايا ا'سZZZب

التZZZي يريZZZد دراسZZZتھا ،بغيZZZة الكشZZZف و التقصZZZي عZZZن حقائقھZZZا، وتكمZZZن أسZZZباب إختيZZZاري 

  :لھذا الموضوع في النقاط التالية

حداثZZة الموضZZZوع وإمكانيZZZة دراسZZZته و البحZZZث فيZZZه ،وھZZZذا مZZZا جعلنZZZي أطمZZZح للوصZZZول  -

  .كمنطلقات لدراسات مستقبلية إلى نتائج تكون

محاولZZZة إبZZZZراز الZZZدور الفعلZZZZي لمديريZZZة البيئZZZZة فZZZZي حمايZZZة البيئZZZZة مZZZن خZZZZ?ل كشZZZZف  -

  .الواقع البيئي للو5ية

معرفZZZZة جوانZZZZب القصZZZZور التZZZZي يعرفھZZZZا قطZZZZاع البيئZZZZة فZZZZي الجزائZZZZر عامZZZZة وبو5يZZZZة  -

  .بسكرة خاصة ، من أجل تدارك ھذا التقصير

  :أھميـــة الدراسةا-3

ن أھميZZZة الدراسZZZة تنبZZZع مZZZن كZZZون أن موضZZZوع البيئZZZة 5قZZZى اھتمامZZZا واسZZZعا مZZZن إ    

نظZZZZرا ،الZZZZدولي و المحلZZZZي  ىطZZZZرف العديZZZZد مZZZZن الھيئZZZZات و المنظمZZZZات علZZZZى المسZZZZتو

و  ،جميZZZZع المجZZZZا5ت يفZZZZ ةلتفZZZZاقم الوضZZZZع البيئZZZZي تZZZZدھوره وتعقZZZZد الحيZZZZاة المعاصZZZZر

يئZZZي ، وكZZZون البيئZZZة اmن الب مالبيئيZZZة التZZZي أدت إلZZZى ا/خZZZ?ل بالنظZZZا تظھZZZور المشZZZك?

أصZZZبحت تعZZZاني ويZZZ?ت المشZZZك?ت البيئيZZZة مھZZZددة الصZZZحة العامZZZة للمجتمعZZZات بشZZZكل 

  .ا/نسان ھا ومقلق نتيجة اخت?ل الع?قة بين

كمZZا تكمZZZن أھميZZZة لدراسZZZة فZZي ضZZZرورة تكZZZاتف و تظZZZافر كZZل الجھZZZود لحمايZZZة البيئZZZة     

فZZZي الجزائZZZر مZZZن خZZZ?ل  مZZZن خZZZ?ل كشZZZف واقZZZع  حمايZZZة البيئZZZة ،والمحافظZZZة عليھZZZا 

إبZZZراز الZZZدور الZZZذي تمارسZZZه مديريZZZة البيئZZZة كھيئZZZة وصZZZية و فاعلZZZة فZZZي مجZZZال حمايZZZة 



و محاولZZZZZة ،البيئZZZZZة والمحافظZZZZZة عليھZZZZZا مZZZZZن ا'خطZZZZZار و المشZZZZZك?ت التZZZZZي تعترضZZZZZھا 

ترسZZZيخ مبZZZادئ الZZZوعي البيئZZZي فZZZي أوسZZZاط المجتمZZZع وتجنيZZZد كZZZل الطاقZZZات و المؤسسZZZات 

ا'خطZZZار و التخفيZZZف مZZZن حZZZدة المشZZZك?ت البيئيZZZة التZZZي مZZZن أجZZZل حمايZZZة البيئZZZة مZZZن كZZZل 

  .تعترضھا

  

  

  :أھداف الدراسة-4

ضZZZرورية للقيZZZام بZZZه، ولكZZZل بحZZZث علمZZZي  ةإن تحديZZZد أھZZZداف البحZZZث يعتبZZZر خطZZZو    

أھدافZZZه الخاصZZZة ،والZZZذي يقZZZوم فيZZZه الباحZZZث بدراسZZZة ظZZZاھرة معينZZZة بإتبZZZاع ا'سZZZلوب 

تعZZZرف علZZZى الظZZZاھرة بوصZZZفھا العلمZZZي الصZZZحيح فقZZZد يكZZZون ھZZZدف البحZZZث العلمZZZي ال

أو بقصZZZZZد صZZZZZياغة القZZZZZوانين عمZZZZZ? علZZZZZى تفسZZZZZير الظZZZZZواھر ا5جتماعيZZZZZة و  اوكشZZZZZفھ

  :محاولة التحكم فيھا ، وتھدف ھذه الدراسة إلى معالجة النقاط التالية

واقZZZع حمايZZZة البيئZZZة فZZZي الجزائZZZر وفZZZي و5يZZZة بسZZZكرة خصوصZZZا مZZZن  لكشZZZف عZZZنا -

 .رية البيئة لحماية ھذه البيئةخ?ل الكشف عن الدور الذي قوم به مدي

  .التعرف على أھم المشاكل البيئية في الو5ية 'جل إيجاد حلول عملية لھا -

إبZZZراز النشZZZاطات الھادفZZZة إلZZZى نشZZZر الZZZوعي البيئZZZي و الموجھZZZة إلZZZى مختلZZZف شZZZرائح  -

 .المجتمع

معرفZZZZة فحZZZZوى اmليZZZZات و ا/سZZZZتراتيجيات المنتھجZZZZة  فZZZZي ميZZZZدان حمايZZZZة البيئZZZZة و  -

 .حافظة عليھاالم

حصZZZر أھZZZم الصZZZعوبات و المعوقZZZات التZZZي تواجZZZه مديريZZZة البيئZZZة فZZZي أداء مھامھZZZا و  -

  .أدوارھا و التي تثبط النشاطات الھادفة لحماية البيئة

  :تساؤ,ت الدراسة -5

ة ـية للدراسZZZZZZـZZZZZZـسي جZZZZZZاءت التسZZZZZZاؤ5ت الفرعــZZZZZZـساؤل الرئيـZZZZZZـا مZZZZZZن التــZZZZZZـانط?ق  

  :ليــــكماي

  



سZZZZتراتيجيات لمواجھZZZZة المشZZZZك?ت البيئيZZZZة ا/يZZZZات المنتھجZZZZة ضZZZZمن مZZZZا ھZZZZي اmل*    

  المحلية؟

النشZZاطات التZZي تقZZوم بھZZا مديريZZة البيئZZة مZZن اجZZل نشZZر الZZوعي البيئZZي بZZين ھZZي مZZا *   

 أوساط المجتمع ؟

الصZZZعوبات والمعوقZZZات التZZZي تواجZZZه مديريZZZة البيئZZZة فZZZي تحقيZZZق مھامھZZZا ھZZZي مZZZا *   

  وأدوارھا المسطرة؟

  :فاھيمتحديد الم -6
  :المفاھيم الرئيسية: أو,

  :مفھوم البيئة 1-

 "تبZZZوأ"ومنZZZه "بZZZوأ"لكلمZZZة بيئZZZة فZZZي اللغZZZة العربيZZZة إلZZZى الفعZZZل  اHصOOOل اللغOOOوييعZZZود     

  .وا/سم منه بيئة بمعنى المنزل, وأقام, ونزل, أي  حل

  :لكلمة بيئة معنيين قريبين من بعضھما  "بن منظور"وقد ذكر

أي جعلZZZZه  "تبZZZZوأه  "قبZZZZل , وتھيئتZZZZه للمبيZZZZت فيZZZZه, مكZZZZانبمعنZZZZى إصZZZZ?ح ال: ا'ول  -

  .ثم اتخذه مح? له, م?ئما لمبيته

, ـهأي نZZZZزل فيZZZZ "تبZZZZوأ المكZZZZان "كZZZZأن تقZZZZول , و ا/قامZZZZة, بمعنZZZZى النZZZZزول: الثZZZZاني و -

  .وأقام به

: سZZZورة يZZZونس( "أن تبZZZوأ لقومكمZZZا بمصZZZر بيوتZZZا  ": وفZZZي القZZZرآن الكZZZريم قولZZZـه تعالZZZـى     -

)87 اmيــة
  .)2(أي اتخذا وھيئا بمصر بيوتا لقومكم. )1(

المكZZZZان أو ": ومZZZZن خZZZZ?ل ھZZZZذا التحديZZZZد اللغZZZZوي لمفھZZZZوم البيئZZZZة، يتضZZZZح أنھZZZZا تعنZZZZي

  ".الموطن، أو المنزل الذي يتخذه ا/نسان مستقرا لنزوله ومبيته

، فقZZZZد عرفZZZZت البيئZZZZة عZZZZدة تعريفZZZZات، فعلZZZZى سZZZZبيل الناحيOOOOة ا,صOOOOطPحيةأمZZZZا مZZZZن     

مجموعZZZة العوامZZZل الطبيعيZZZة المحيطZZZة  <<: بأنھZZZا  "ريكOOOاردوس الھبOOOر" المثZZZال يعرفھZZZا

التZZي تZZؤثر علZZى الكZZائن الحZZي أو التZZي تحZZدد نظZZام حيZZاة مجموعZZة مZZن الكائنZZات الحيZZة 

">فZZZي مكZZZان وتؤلZZZف إيكولوجيZZZة مترابطZZZة
ھZZZي كZZZل مZZZا :" وبعبZZZارة أخZZZرى، فZZZإن البيئZZZة )3

                                                 
 .87سورة يونس، اmية : القرآن الكريم  -)1(
-11، ص ص 1999 مصZر،، دار الفجZر للنشZر والتوزيع،،التلوث وحماية البيئة، قضايا البيئOة مOن منظOور إسPOمي: ير حجاب محمد، من– )2(

12.  
  15 ،ص1998 ،-لبنان -بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، أخطار البيئة و النظام الدوليعامر محمود طراف -)3(



تZZZؤثر تZZZأثيرا مباشZZZرا علZZZى  ، أو ھZZZي مختلZZZف العناصZZZر الطبيعيZZZة التZZZي"يحZZZيط با/نسZZZان

  ."الكائنات الحية بما فيھا ا/نسان

بحسZZب السZZيد عبZZد الفتZZZاح  –وفZZي نفZZس السZZياق الZZZد5لي عرفZZت البيئZZة سZZابقا أيضZZZا     

كZZZZل العناصZZZZر الطبيعيZZZZة، حيZZZZة وغيZZZZر حيZZZZة، والعناصZZZZر المشZZZZيدة أو <<بأنھZZZZا  -عفيفZZZZي

لطبيعيZZZة، وتكZZZون البيئZZZة التZZZي أقامھZZZا ا/نسZZZان مZZZن خZZZ?ل تفاعلZZZه المسZZZتمر مZZZع البيئZZZة ا

الطبيعيZZZة والمشZZZيدة وحZZZدة متكاملZZZة، كمZZZا تمثZZZل الع?قZZZات القائمZZZة بZZZين ا/نسZZZان وبيئتZZZه 

>>والتفZZZZZاع?ت المتبادلZZZZZة بينھمZZZZZا شZZZZZبكة بالغZZZZZة التعقيZZZZZد
ويتضZZZZZح مZZZZZن خZZZZZ?ل ھZZZZZذه . )3(

التعريفZZZZZات بZZZZZأن البيئZZZZZة كZZZZZان ينظZZZZZر إليھZZZZZا فيمZZZZZا مضZZZZZى مZZZZZن جوانبھZZZZZا الفيزيائيZZZZZة 

، حيZZZZZZث أھملZZZZZZت الجوانZZZZZZب ا5جتماعيZZZZZZة والثقافيZZZZZZة رغZZZZZZم -يZZZZZZةالطبيع–والبيولوجيZZZZZZة 

  .أھميتھا في تفسير الع?قة بين ا/نسان والبيئة

و لكZZZن مZZZؤتمر البيئZZZة العZZZالمي فZZZي سZZZتوكھولم، أعطZZZى للبيئZZZة بعZZZدا آخZZZر إذ عرفھZZZا 

رصZZZZيد المZZZZوارد الماديZZZZة وا5جتماعيZZZZة المتاحZZZZة فZZZZي وقZZZZت مZZZZا وفZZZZي مكZZZZان مZZZZا "بأنھZZZZا 

و بھZZZZذا أكZZZZد بZZZZأن البيئZZZZة تضZZZZم البيئZZZZة الطبيعيZZZZة 4."تطلعاتZZZZه/شZZZZباع حاجZZZZات ا/نسZZZZان و

  .با/ضافة إلى البيئة ا5جتماعية 

العوامZZZل الخارجيZZZة التZZZي يسZZZتجيب ": وفZZZي نفZZZس الصZZZدد تعZZZرف البيئZZZة أيضZZZا بأنھZZZا    

العوامZZZZل : لھZZZZا الفZZZZرد أو المجتمZZZZع بأسZZZZره اسZZZZتجابة فعليZZZZة أو اسZZZZتجابة احتماليZZZZة مثZZZZل 

ا'رض، والحZZZZZرارة والرطوبZZZZZة، والعوامZZZZZل الثقافيZZZZZة  الجغرافيZZZZZة والمناخيZZZZZة كسZZZZZطح

التZZي تسZZود المجتمZZع والتZZي تZZؤثر فZZي حيZZاة الفZZرد والمجتمZZع وتشZZكلھا وتطبعھZZا بطZZابع 

وبالتZZZZالي فZZZZرغم أھميZZZZة العوامZZZZل الجغرافيZZZZة والمناخيZZZZة فZZZZي التZZZZأثير علZZZZى . )5("خZZZZاص

ي فZZZي تنظZZZيم إ5 أن للعوامZZZل ا5جتماعيZZZة والثقافيZZZة دور أساسZZZ, حيZZZاة الفZZZرد والمجتمZZZع

ووسZZZائل , الع?قZZZات علZZZى اعتبZZZار أنھZZZا تحZZZدد مZZZا يحتZZZاج إليZZZه ا/نسZZZان مZZZن توجيھZZZات

وھZZZو نفZZZس الطZZZرح الZZZذي قZZZال بZZZه , فكريZZZة لفھZZZم المZZZوارد الطبيعيZZZة وترشZZZيد اسZZZتخدامھا

, "سZZZZوزان أحمZZZZد أبوريZZZZة"و "السZZZZيد عبZZZZد الفتZZZZاح عفيفZZZZي"عZZZZدد مZZZZن البZZZZاحثين أمثZZZZال 

ھZZي ذلZZك ا/طZZار الZZذي يتفاعZZل "بZZدوره بZZأن البيئZZة يؤكZZد , "السيد عبZZد الفتZZاح عفيفZZيفZZـ"
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فيZZZه ا/نسZZZان مZZZع مZZZا يحZZZيط بZZZه مZZZن كائنZZZات حيZZZة بشZZZرية أو طبيعيZZZة أو بيولوجيZZZة أو 

  :لھذا يعيش ا/نسان في بيئات متعددة وھي , ثقافية

  

التZZZZZي تضZZZZZم ع?قاتZZZZZه ا5جتماعيZZZZZة مZZZZZع : البيئZZZZZة ا5جتماعيZZZZZة والثقافيZZZZZة  - أ

 .اmخرين في ظل الثقافة السائدة

التZZZZي تضZZZZم ا/نسZZZZان بوصZZZZفه كائنZZZZا بيولوجيZZZZا لZZZZه : البيئZZZZة البيولوجيZZZZة  -  ب

احتياجاتZZZه ا'ساسZZZية كالحاجZZZة إلZZZى الطعZZZام والشZZZراب والحاجZZZة إلZZZى المسZZZكن 

 . الخ......والمأوى

  .)6( "والتضاريس والمناخ, وتشمل العوامل الطبيعية: البيئة الطبيعية  -ج

البيئZZة قيمZZة مZZن قZZيم المجتمZZع علZZى أن  "سOOحر مصOOطفى حOOافظ"وفZZي سZZياق آخZZر تؤكZZد 

فتZZZدخل ضZZZمن النسZZZق , يجZZZب أن تتأكZZZد البيئZZZة كقيمZZZة مZZZن قZZZيم المجتمZZZع"حيZZZث تقZZZول 

وتغييZZZر سZZZلوكھم حيZZZال , وذلZZZك بتنميZZZة الZZZوعي البيئZZZي لZZZدى المجتمZZZع, القيمZZZي للمجتمZZZع

بZZل , البيئZZة حتZZى تصZZبح حمايZZة البيئZZة ھZZي الصZZورة المألوفZZة فZZي نظZZر أفZZراد المجتمZZع

لدولZZZZة التشZZZZريعية والتنفيذيZZZZة والقضZZZZائية بحيZZZZث تقتنZZZZع الدولZZZZة وفZZZZي نظZZZZر سZZZZلطات ا

ن وبZZZذلك أ, بأجھزتھZZZا الرسZZZمية بالبيئZZZة كقيمZZZة مZZZن قZZZيم المجتمZZZع التZZZي يتعZZZين حمايتھZZZا

أي بتعبيZZZر آخZZZر عنZZZدما نخلZZZق . )7("ا5جتمZZZاعيى تكZZZون مZZZث? يحتZZZذى بZZZه علZZZى المسZZZتو

تشZZر بZZذلك الZZوعي البيئZZي ين, لZZدى أفZZراد المجتمZZع تثمZZين البيئZZة كقيمZZة مZZن قZZيم المجتمZZع

  .بضرورة الحفاظ عليھا وحمايتھا من التلوث

مجموعZZZة مZZZن العناصZZZر الطبيعيZZZة وا5جتماعيZZZة : " و يعرفھZZZا علمZZZاء ا5جتمZZZاع بأنھZZZا

التZZZي تZZZؤثر علZZZى سZZZلوك ا/نسZZZان، وتفاعلZZZه مZZZع اmخZZZرين وتوجZZZه نشZZZاطه ا5جتمZZZاعي 

ZZZة معينZZZادةوجھZZZاط ا5قتصZZZة نشZZZب طبيعZZZي الغالZZZه فZZZدد لZZZا تحZZZه ، كمZZZذي يمارسZZZي ال

   )8("الخ...كالرعي والصيد والزراعة والتجارة

وفZZZي ھZZZذا التعريZZZف نجZZZد أن البيئZZZة ھZZZي التZZZي تحZZZدد النشZZZاط الZZZذي يقZZZوم بZZZه ا/نسZZZان 

  .ويمارسه
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 بقولنZZا أنھZZZا ئOOةللبي تعريZZZف  وبنZZاء علZZى كZZZل مZZا ورد مZZن تعريفZZZات نسZZتطيع أن نحZZدد    

يZZZZة وا5قتصZZZZادية والثقافيZZZة التZZZZي تحZZZZيط العوامZZZZل والظZZZZروف الطبيعيZZZة وا5جتماع جملZZZة

با/نسZZZZان، وتسZZZZاھم فZZZZي توجيZZZZه سZZZZلوكه وع?قاتZZZZه مZZZZع أقرانZZZZه، كمZZZZا تحZZZZدد لZZZZه نوعيZZZZة 

  .الذي يمارسه ا/نسان فيھا  النشاط

  :   مفھوم  الدور -2

أي تحZZZZZرك : وھZZZZZو مZZZZZن الناحيZZZZZة اللغويZZZZZة مشZZZZZتق مZZZZZن الفعZZZZZل، دار، يZZZZZدور، دورا    

  .)1(باتجاھات متعددة وھو في مكانه

أمZZZا مZZZن الناحيZZZة ا5صZZZط?حية فZZZيمكن القZZZول بأنZZZه شZZZھد ثZZZراء كبيZZZرا وتنوعZZZا مZZZن     

، إذ "رالZZZZف لينتZZZZون"وھZZZZو ينسZZZZب مZZZZن الناحيZZZZة السوسZZZZيولوجية إلZZZZى . حيZZZZث المعZZZZاني

كZZZل تنظZZZيم يتضZZZمن مجموعZZZة مZZZن ا'دوار، "يZZZذھب فZZZي ھZZZذا ا/طZZZار إلZZZى القZZZول بZZZأن 

، ويحZZZZدد الZZZZدور جملZZZZة مZZZZن ويفتZZZZرض با'شZZZZخاص القZZZZائمين بھZZZZا الخضZZZZوع التZZZZام لھZZZZا

  .)2(" الواجبات التي يضطلع بتنفيذھا كل فرد في التنظيم

وحZZZدات  :"بZZZأن ا'دوار تتمثZZZل فZZZي  "معZZZن عمZZZر الخليZZZل  "وفZZZي نفZZZس الصZZZدد يشZZZير     

المدرسZZZZZة كمؤسسZZZZZة : اجتماعيZZZZZة تسZZZZZاھم فZZZZZي بنZZZZZاء المؤسسZZZZZات ا5جتماعيZZZZZة مثZZZZZل 

ZZZZة مZZZZم مجموعZZZZا تضZZZZى أنھZZZZا علZZZZتم تحليلھZZZZد يZZZZة قZZZZذ اجتماعيZZZZـة بالت?ميZZZZن أدوار خاص

وبالتZZZZZZالي فZZZZZZإن الZZZZZZدور يZZZZZZرتبط بZZZZZZالتنظيم   )3(".والمعلميZZZZZZـن تسZZZZZZـود كZZZZZZل المZZZZZZـدارس

راد ـZZZZـيھا ا'فـZZZZـارس فـZZZZـاعية يمـZZZZـسة اجتمـZZZZـمؤسأو ا5جتمZZZZاعي سZZZZواء كZZZZان مدرسZZZZة 

  .ينةــف معــوظائ
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نمZZاط سZZلوكية تكZZون وحZZدة أ<<علZZى أنZZه  -حسZZب نبيZZل صZZادق -كمZZا يعZZرف الZZدور أيضZZا 

ات معنZZZZى، وتبZZZZدو م?ئمZZZZة لشZZZZخص يشZZZZغل مكانZZZZة فZZZZي المجتمZZZZع، أو يشZZZZغل مركZZZZزا ذ

  .)9("محددا في ع?قات شخصية متبادلة مثل القائد

وبتعبيZZZر آخZZZر فZZZإن الZZZدور يZZZرتبط بالمكانZZZة أو المركZZZز ا5جتمZZZاعي الZZZذي يحتلZZZه الفZZZرد 

داخZZZZZل أي تنظZZZZZيم، مثZZZZZل دور القائZZZZZد، والZZZZZذي يفتZZZZZرض منZZZZZه القيZZZZZام بمجموعZZZZZة مZZZZZن 

والمھZZZام فZZZي إطZZZار ھZZZذا الZZZدور، وھZZZو نفZZZس الطZZZرح الZZZذي قZZZال بZZZه مجموعZZZة  الوظZZZائف

فعبZZد الحلZZيم عبZZد ، "محمZZد عZZاطف غيZZث "و "عبZZد الحلZZيم عبZZد العZZال"مZZن البZZاحثين أمثZZال 

يؤكZZZZد بZZZZدوره علZZZZى أھميZZZZة المركZZZZز ا5جتمZZZZاعي للشZZZZخص الZZZZذي يقZZZZوم بالZZZZدور، "العZZZZال

و الجماعZZZة بZZZالجزء ھZZZو توجيZZZه أو تفھZZZيم عضZZZ :"حيZZZث يZZZذھب إلZZZى القZZZول بZZZأن الZZZدور

  :وھذا الدور يتضمن النقطتين التاليتين  "الذي ينبغي أن يلعبه في التنظيم

  .يتكون الدور من نسق من التوقعات، ويسمى الدور المتوقع -1

يتكZZZون الZZZدور مZZZن أنمZZZاط سZZZلوكية واضZZZحة يسZZZلكھا الشZZZخص شZZZاغل المركZZZز  -2

 .)10("عندما يتفاعل مع شاغل مركز آخر، ويسمى بالدور الممارس

وبتعبيZZZر آخZZZر فZZZإن ھZZZذا المفھZZZوم يتضZZZمن الجوانZZZب البنائيZZZة فZZZي فكZZZرة الZZZدور،   

مZZZن خZZZ?ل ارتباطZZZه بالمكانZZZة ا5جتماعيZZZة التZZZي يشZZZغلھا الفZZZرد داخZZZل التنظZZZيم، والتZZZي 

تفZZرض وجZZود ع?قZZات مZZع اmخZZرين فZZي إطZZار مجموعZZة مZZن القZZيم والمعZZايير المحZZددة 

يفھZZZZم الZZZدور المنZZZZوط بZZZZه داخZZZZل  )الفZZZZرد(بثقافZZZة المجتمZZZZع، والتZZZZي تجعZZZZل ھZZZذا ا'خيZZZZر 

  .الجماعة

ھZZZو الوضZZZع الZZZذي  :بZZZأن الZZZدور "محمZZZد عZZZاطف غيZZZث "وفZZZي نفZZZس السZZZياق يقZZZول     

يعZZZين لصZZZاحبه، بغZZZض النظZZZر عZZZن صZZZفاته الشخصZZZية، وخدماتZZZه ا5جتماعيZZZة ودرجZZZة 

النفZZZZوذ والتZZZZأثير، وأن الفواصZZZZل الطبقيZZZZة 5 تقZZZZوم أساسZZZZا علZZZZى الوظيفZZZZة ولكنھZZZZا علZZZZى 

الZZZZدعائم التZZZZي يسZZZZتند عليھZZZZا ھZZZZذا المركZZZZز بZZZZاخت?ف المجتمعZZZZات، المركZZZZز وتختلZZZZف 

                                                 
  .367، ص 1983القاھرة مصر،، دار الثقافة المصرية، .طريقة تنظيم المجتمع في الخدمة ا,جتماعية: نبيل صادق  - )9(
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والفتZZZرات التاريخيZZZة للمجتمZZZع نفسZZZه، ومZZZن ضZZZمن ھZZZذه الZZZدعائم وا/مكانيZZZات الفرديZZZة 

  . )11("الخ...الثروة، والمھنة، السلطة، ا5متياز العقلي

أي أن الZZZدور حسZZZب ھZZZذا المفھZZZوم يZZZرتبط بZZZالمركز ا5جتمZZZاعي الZZZذي يختلZZZف بZZZاخت?ف 

تمعZZZZZات والفتZZZZZرات التاريخيZZZZZة، والZZZZZذي يتحZZZZZدد تبعZZZZZا لمجموعZZZZZة مZZZZZن المعZZZZZايير المج

، التZZZي تؤھZZZل شZZZخص مZZZا 'ن يشZZZغل مكانZZZة اجتماعيZZZة دون )الخصZZZائص، والصZZZفات(

  .                                                                                                          شخص آخر

 "الZZZZدور"فإننZZZZا فZZZZي ھZZZZذا البحZZZZث سZZZZنتعامل إجرائيZZZZا مZZZZع مصZZZZطلح  وعلZZZZى كZZZZل،     

الوظZZZZائف الفعليZZZZة التZZZZي يضZZZZطلع بھZZZZا القZZZZائمون و  النشZZZZاطاتباعتبZZZZاره مجموعZZZZة مZZZZن 

  .رةـــــة بسكــــة بو5يــماية البيئــة لحـــة البيئــعلى العمل البيئي في مديري

  :بيئةــة الــحمايمفھوم  -3

حمايتھZZZا و المحافظZZZة أي صZZZونھا والبيئZZZة  لسZZZلوكه نحZZZو  الفZZZردتحسZZZين بھZZZا و نقصZZZد     

عليھZZZا والحZZZرص علZZZى عZZZدم إفسZZZادھا و ذلZZZك بالمحافظZZZة علZZZى مZZZا ھZZZو موجZZZود فيھZZZا 

،وھZZZذا با/سZZZتثمار دون بالصZZZورة التZZZي ھZZZي عليھZZZا و منZZZع الفسZZZاد مZZZن أن يسZZZري فيھZZZا 

  .اسراف و5 استنزاف

كنولوجيZZZZا جديZZZZدة ، حيZZZZث يوجZZZZد مZZZZن يZZZZرى أن حمايZZZZة البيئZZZZة تكZZZZون عZZZZن طريZZZZق ت    

وھنZZZاك مZZZZن يZZZZرى حمايZZZZة البيئZZZZة بالتنظيمZZZZات التشZZZZريعية و القZZZZوانين الصZZZZارمة ،ھنZZZZاك 

  .من يرى حماية البيئة بتعديل أنظمة ا/دارة البيئية

كمZZZا تعتبZZZر حمايZZZة البيئZZZة أسZZZلوب للتعامZZZل مZZZع البيئZZZة يأخZZZذ فZZZي الحسZZZبان اتزانھZZZا     

 .نسانحتى تبقى مأوى مريح لf )1(ومحدودية مواردھا

وحسZZب مZZZا ورد فZZZإن المفھZZZوم ا/جرائZZZي الZZZذي نقصZZده فZZZي ھZZZذه الدراسZZZة لحمايZZZة البيئZZZة 

ھZZZو صZZZون المZZZوارد البيئيZZZة والمحافظZZZة عليھZZZا مZZZن طZZZرف مديريZZZة البيئZZZة وھZZZذا مZZZن 

خZZZZZ?ل سZZZZZن جملZZZZZة القZZZZZوانيين البيئيZZZZZة وترسZZZZZيخ القZZZZZيم البيئيZZZZZة وتبنيھZZZZZا فZZZZZي الوسZZZZZط 

  . ا/جتماعي 
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  :المفاھيم الفرعية-ثانيا

  :  مفھوم الوعي البيئي - 1

للZZZZوعي البيئZZZZي أھميZZZZة كبيZZZZرة فZZZZي حمايZZZZة البيئZZZZة و الحفZZZZاظ عليھZZZZا ، و لZZZZذلك فقZZZZد       

ويليOOOام ذھZZZب إليZZZه  تعZZZددت التعريفZZZات التZZZي تناولتZZZه ، و مZZZن بZZZين ھZZZذه التعريفZZZات مZZZا

إدراك الفZZZZرد  " حيZZZZث يعZZZZرف الZZZZوعي البيئZZZZي بأنZZZZه  William iltelson إيلتلسOOOOون

اقتصZZZZر ھZZZZذا التعريZZZZف علZZZZى عمليZZZZة ا/دراك و لZZZZم . )1("لZZZZدوره فZZZZي مواجھZZZZة البيئZZZZة 

  . يحدد كيفية مواجھة البيئة 

للZZZوعي عZZZن الZZZدور التعليمZZZZي  تبليسOOOيو فZZZي السZZZياق ذاتZZZه ركZZZز تعريZZZف مZZZZؤتمر      

مسZZZاعدة ا'فZZZراد علZZZى اكتسZZZاب و فھZZZم الZZZوعي " ربZZZوي و حZZZدد الZZZوعي البيئZZZي بأنZZZه والت

ھZZZذا التعريZZZف ،)2("بالبيئZZZة و مشZZZك?تھا ذات الصZZZلة و إيجZZZاد حساسZZZية خاصZZZة تجاھھZZZا 

  . يشير إلى أن الوعي ناتج عن المشاكل التي تعاني منھا البيئة

لية  و الوضZZZZZوح  و مZZZZZن بZZZZZين التعريفZZZZZات الھامZZZZZة أيضZZZZZا والتZZZZZي اتسZZZZZمت بالشZZZZZمو      

التعريZZZف الZZZذي قدمتZZZه نZZZدوة ا/عZZZ?م و قضZZZايا البيئيZZZة فZZZي مصZZZر و العZZZالم العربZZZي ، 

إدراك الفZZZZرد لZZZZدوره فZZZZي مواجھZZZZة البيئZZZZة أو : " حيZZZZث عرفZZZZت الZZZZـوعي البيئZZZZي بأنZZZZـه 

مسZZZZاعدة الفئZZZZات ا5جتماعيZZZZة و ا'فZZZZراد علZZZZى اكتسZZZZاب الZZZZوعي بالبيئZZZZة و بمشZZZZك?تھا و 

مZZZن حيZZZث أسZZZبابھا و  12فZZZة  بالع?قZZZات و المشZZZك?ت البيئيZZZةھZZZو إدراك قZZZائم علZZZى المعر

أثارھZZZZا ووسZZZZائل حلھZZZZا والھZZZZدف مZZZZن ذلZZZZك ھZZZZو أن يصZZZZبح المZZZZواطن العZZZZادي ملمZZZZا 

  .مكونات  بالع?قات ا'ساسية بين
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مZZZا ، و مZZZدى تZZZأثير ا/نسZZZان عليھZZZا و تZZZأثره ب علZZZى ا'خZZZر  البيئZZZة و مZZZدى تZZZأثير كZZZل مZZZن

  . )1("يوجد بھا

التعريZZZف يحZZZدد الZZZوعي بأنZZZه أو5 ا/دراك ، أي يكZZZون علZZZى المسZZZتوى العقلZZZي  ھZZZذا     

التصــZZZـوري و يتعلZZZق بالبيئZZZة و مشZZZك?تھا ، و ھنZZZا ربZZZط التصZZZور العقلZZZي بالبيئZZZة ، أي 

إيجZZاد ع?قZZة ذھنيZZة بZZين مشZZك?ت البيئZZة و عقZZل الفZZرد ، ثZZم بعZZد ذلZZك مسZZاعدة ا'فZZراد 

   .اmخرين على اكتساب الوعي بالبيئة 

البيئZZZي مZZZن  ھZZZذا يعنZZZي تحZZZول التصZZZور إلZZZى سZZZلوك ممZZZارس و بZZZه يتبلZZZور الZZZوعي     

الع?قZZZة التفاعليZZZة ا5يجابيZZZة بZZZين المعرفZZZة و السZZZلوك ، و يحZZZدد التعريZZZف ھZZZذه المعرفZZZة 

بأنھZZZا قائمZZZة علZZZى معرفZZZة الع?قZZZات و المشZZZك?ت البيئيZZZة مZZZن حيZZZث أسZZZبابھا و أثارھZZZا 

  .  ووسائل حلھا 

" فيZZZذھب فZZZي تعريفZZZه للZZZوعي البيئZZZي بأنZZZه  د أحمOOOد عبOOOد اللطيOOOفرشOOOاأمZZZا الZZZدكتور     

عمليZZZة منظمZZZة يقZZZوم بھZZZا ا/نسZZZان لمواجھZZZة مشZZZك?ت البيئZZZة مسZZZتخدما فZZZي ذلZZZك جھZZZازه 

الحسZZZي و العصZZZبي و ا5جتمZZZاعي بشZZZكل متكامZZZل لتحسZZZين أحZZZوال البيئZZZة ، فZZZي إطZZZار 

   .)2"(شعوره بالمسؤولية تجاه المجتمع و أفراده و مؤسساته 

لم?حZZZظ فZZZي ھZZZذا التعريZZZف أنZZZه ربZZZط الZZZوعي بوجZZZود مشZZZك?ت بيئيZZZة ، بينمZZZا قZZZد او   

تكZZZون البيئZZZة فZZZي أحسZZZن ا'حZZZوال و مZZZع ھZZZذا يعتبZZZر الZZZوعي البيئZZZي ضZZZروريا للمحافظZZZة 

  . على تلك ا'وضاع السليمة 

عمليZZZة عقليZZZة إدراكيZZZة  الOOOوعي البيئOOOيممZZZا سZZZبق مZZZن التعريفZZZات يمكZZZن اسZZZتنتاج أن      

يمكZZZZن مZZZZن خ?لھZZZZا معرفZZZZة ا'شZZZZياء فZZZZي وضZZZZعھا الحقيقZZZZي ، و أن معرفيZZZZة تنظيميZZZZة 

اخZZZت?ف الZZZوعي بZZZين ا'شZZZخاص بالنسZZZبة لمتغيZZZرات البيئZZZـة يتوقZZZف علZZZى عZZZدة عوامZZZل 

عليZZZه فZZZالوعي لZZZه مسZZZتويان ،و أھمھZZZا العمZZZـر ، و مسZZZتوى الZZZذكاء و الخبZZZرات السZZZابقة 

ن يتZZZرجم مسZZZتوى تصZZZوري و مسZZZتوى سZZZلوكي ، و حتZZZى تZZZتم عمليZZZة الZZZوعي 5بZZZد مZZZن أ

ا5يجZZZZZابي تجZZZZZاه  سZZZZZلوك الفZZZZZرد و المجتمZZZZZع مسZZZZZتوى التصZZZZZور العقلZZZZZي فZZZZZي وضZZZZZعه

  .موضوع الوعي  
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 مصZZZZر-،دار الوفZZZZاء لZZZZدنيا الطباعZZZZة و النشZZZZر ، ط، ا/سZZZZكندرية  البيئOOOOة و ا(نسOOOOان مOOOOن منظOOOOور إجتمOOOOاعي:رشZZZZاد أحمZZZZد عبZZZZد اللطيZZZZف-)2(
  100،ص

  

    :ه نخلص إلى التعريف ا/جرائي  الذي سنعتمده في ھذا البحث كاmتيو من

الZZZZوعي البيئZZZZي ھZZZZو مجموعZZZZة المعZZZZارف و الخبZZZZرات التZZZZي توجZZZZه الفZZZZرد مZZZZن أجZZZZل    

 .     البيئة سلوكه وتعامله معتحسين 

  :الثقافة البيئية  --2

ل مZZZن المصZZZطلحات الحديثZZZة التZZZي بZZZرزت مZZZن خZZZ? -الثقافZZZة البيئيZZZة -يعتبZZZر مصZZZطلح

ا5ھتمZZZام بقضZZZايا البيئZZZة، والتربيZZZة، والثقافZZZة، والتZZZي تعمZZZل علZZZى نشZZZر الZZZوعي البيئZZZي أو 

التحسZZZZZيس بقضZZZZZايا البيئZZZZZة كمZZZZZدخل أساسZZZZZي /دراك مخZZZZZاطر التلZZZZZوث، وكZZZZZذا لتغييZZZZZر 

  .السلوكيات والذھنيات ل?ھتمام أكثر بھذه القضية

ة الZZوعي البيئZZي بZZأن قضZZي" السZZيد عبZZد الفتZZاح عفيفZZي"وفZZي ھZZذا ا/طZZار يعتبZZر الباحZZث 

تZZZرتبط أشZZZد ا5رتبZZZاط بالثقافZZZة بمفھومھZZZا الواسZZZع عنZZZد علمZZZاء ا'نتربولوجيZZZا، بوصZZZف 

  .)13( ھذا الوعي جزء من الثقافة السائدة التي تعمل كموجه عام لسلوك ا/نسان

وبالتZZZالي فZZZإن الZZZوعي البيئZZZي ھZZZو ا/حسZZZاس بالمسZZZؤولية، وإدراك كيفيZZZة التعامZZZل مZZZع 

  .خطار التي تتھددھاالبيئة وصيانتھا من ا/

يشZZZير إلZZZى :الZZZوعي البيئZZZي بأنZZZه "السZZZيد عبZZZد الفتZZZاح عفيفZZZي "وفZZي نفZZZس السZZZياق يعZZZرف 

درجZZZZة ا/دراك علZZZZى المسZZZZتويين الفZZZZردي والمجتمعZZZZي 'ھميZZZZة المحافظZZZZة علZZZZى البيئZZZZة 

وحمايتھZZZZا، والتعامZZZZل معھZZZZا، دون الجZZZZور عليھZZZZا لتطويعھZZZZا مZZZZن أجZZZZل تحقيZZZZق غايZZZZات 

لمZZZZدى القصZZZZير تلحZZZZق بالبيئZZZZة أضZZZZرارا علZZZZى المZZZZدى فرديZZZZة سZZZZريعة لfنسZZZZان فZZZZي ا

وبالتZZZالي فZZZإن الZZZوعي البيئZZZي يعنZZZي تحسZZZيس ا'فZZZراد بأھميZZZة الحفZZZاظ علZZZى . )14(.الطويZZZل

، وكZZZZذا البيئيZZZZةالبيئZZZZة، والتعامZZZZل معھZZZZا بعق?نيZZZZة مZZZZن خZZZZ?ل تZZZZدعيم دور المؤسسZZZZات 

ثقZZZافي البيئيZZZة التZZZي تعمZZZل علZZZى رفZZZع المسZZZتوى ال المؤسسZZZات التربويZZZة و الجمعيZZZات ا

أشZZZZكال وتنميZZZZة الZZZZوعي لZZZZديھم للمشZZZZاركة بفعاليZZZZة فZZZZي تحسZZZZين البيئZZZZة وحمايتھZZZZا مZZZZن 

  .ا/ستنزاف والتلوث

نZZوع مZZن التعلZZيم :ومZZن خZZ?ل تحديZZد مفھZZوم الZZوعي البيئZZي، تعZZرف الثقافZZة البيئيZZة بأنھZZا 

يسZZZZتھدف خلZZZZق الZZZZوعي البيئZZZZي أو التوعيZZZZة البيئيZZZZة  -غيZZZZر المدرسZZZZي  -غيZZZZر النظZZZZامي 
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واع بقضZZZايا البيئZZZZة، وذلZZZك مZZZن خZZZ?ل الZZZZدعوة إلZZZى إقامZZZة النZZZZدوات  وخلZZZق رأي عZZZام

أحZZZZزاب (والمعZZZZارض البيئيZZZZة ، وتكZZZZوين ا'حZZZZزاب السياسZZZZية 'نصZZZZار حمايZZZZة البيئZZZZة 

، وإعZZZZداد البZZZZرامج ا/ع?ميZZZZة فZZZZي ا/ذاعZZZZة، والتلفزيZZZZون، والصZZZZحف لنشZZZZر )الخضZZZZر

يZZZZة البيئZZZZة، لحما المؤسسZZZZات الحكوميZZZZة و غيZZZZر الحكوميZZZZة الZZZZوعي البيئZZZZي، وإنشZZZZاء 

  )15(..وصون الطبيعة

وبتعبيZZZر آخZZZر فZZZإن الثقافZZZة البيئيZZZة ھZZZي عبZZZارة عZZZن تعلZZZيم غيZZZر رسZZZمي يھZZZدف إلZZZى      

غZZZرس قZZZيم الحفZZZاظ علZZZى البيئZZZة، مZZZن خZZZ?ل تحسZZZيس ا'فZZZراد والمجتمZZZع بأھميZZZة البيئZZZة 

  .كجزء 5 ينفصل عن ا/نسان والثقافة

مديريZZZة ثقافZZZة خاصZZZة عبZZZر وقZZZد حZZZدد ھZZZذا التعريZZZف الطZZZرق التZZZي تنشZZZر بھZZZا ھZZZذه ال 

والتZZZZي تعمZZZل علZZZZى نشZZZر الZZZZوعي البيئZZZي فZZZZي ) بنشZZZاطاتھا المختلفZZZZة والمتعZZZددة( البيئZZZة

  .ضمن برامج واستراتيجيات المجتمع

فھZZم أساسZZيات التفاعZZل  "الثقافZZة البيئيZZة علZZى أنھZZا  "روكاسZZتل"وفZZي سZZياق آخZZر عZZرف 

تضZZZZمن ھZZZZذا التفاعZZZZل بحيZZZZث ي, بZZZZين ا/نسZZZZان و البيئZZZZة بمكوناتھZZZZا الحيZZZZة وغيZZZZر الحيZZZZة

  .)16("ا'خذ والعطاء بين ا/نسان و النبات والحيوان

ن الثقافZZZZة البيئيZZZZة تتطلZZZZب مZZZZن ا/نسZZZZان التفاعZZZZل إيجابيZZZZا فZZZZي التعامZZZZل مZZZZع البيئZZZZة أ أي

و , الطبيعيZZZZة مZZZZن خZZZZ?ل امZZZZت?ك الحZZZZس و المسZZZZؤولية اتجZZZZاه حZZZZل المشZZZZك?ت البيئيZZZZة

  .الوعي بأھمية المحافظة على البيئة و صيانتھا

الثقافZZZة البيئيZZZة  :"أيضZZZا بZZZأن  "السZZZيد عبZZZد الفتZZZاح عفيفZZZي" وفZZZي نفZZZس الصZZZدد يشZZZير 

بينمZZZا تركZZZز التربيZZZة البيئيZZZة علZZZى التعلZZZيم , تركZZZز علZZZى جوانZZZب التعلZZZيم غيZZZر الرسZZZمي

  .النظامي أوالرسمي

بينمZZZا تقتصZZZر التربيZZZة , لھZZZذا فZZZإن الثقافZZZة البيئيZZZة تمتZZZد عبZZZر مراحZZZل العمZZZر المختلفZZZة     

ZZZة علZZZميةالبيئيZZZة الرسZZZنوات الدراسZZZي سZZZي فZZZداد العلمZZZل ا/عZZZر . )17("ى مراحZZZى آخZZZبمعن

أي , أن الثقافZZZة البيئيZZZة تختلZZZف عZZZن التربيZZZة البيئيZZZة فZZZي كونھZZZا عمليZZZة تربويZZZة مسZZZتمرة

بZZل تZZZرتبط , تجعZZل مZZن قضZZية الحفZZاظ علZZZى البيئZZة مسZZألة مھمZZة 5 تZZZرتبط بيZZوم أو سZZنة
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الZZZZذي يھZZZZدف إلZZZZى التحسZZZZيس بكZZZZل مراحZZZZل العمZZZZر مZZZZن خZZZZ?ل التعلZZZZيم غيZZZZر الرسZZZZمي 

  .وكذا نشر ا'خ?ق البيئية في المجتمع, والتوعية والتثقيف البيئي

بZZZأن الثقافZZZة البيئيZZZة أو ھZZZي عمليZZZة تربويZZZة غيZZZر ) إجرائيZZZا( وھكZZZذا يمكZZZن أن نسZZZتخلص 

تھZZZدف إلZZZى تحسZZZيس ا'فZZZراد بالمسZZZؤولية تجZZZاه القضZZZايا البيئيZZZة و يظھZZZر ذلZZZك , رسZZZمية

البيئيZZة التZZي تعمZZل علZZى غZZرس قZZيم الحفZZاظ علZZى البيئZZة  ات الھيئZZمZZن خZZ?ل تفعيZZل دور 

  . كجزء 5 يتجزأ من ثقافة المجتمع, وحمايتھا

  

  : مفھوم ا(ستراتيجية - 3

يعZZZد مفھZZZوم ا/سZZZتراتيجية قZZZديما فZZZي الفكZZZر البشZZZري ، ففZZZي الحضZZZارة اليونانيZZZة        

التZZZZي     STRATEGIAالقديمZZZZة إشZZZZتقت كلمZZZZة  إسZZZZتراتيجية مZZZZن الكلمZZZZة اليونانيZZZZة  

، وتفيZZZZد ا/سZZZZتخدمات المحZZZZددة لھZZZZذه الكلمZZZZة فZZZZي  STATEGOSتعنZZZZي علZZZZم الجنZZZZرال

تلZZZZZك الفتZZZZZرة التاريخيZZZZZة أن كلمZZZZZة جنZZZZZرال تصZZZZZف الشZZZZZخص المميZZZZZز بمجموعZZZZZة مZZZZZن 

  .ا'بعاد

المصZZZطلح iھZZZذا  –وفZZZي اللغZZZة الحاليZZZة كثيZZZرا مZZZا يسZZZتعمل مصZZZطلح ا/سZZZتراتيجية      

فZZZي مجZZZا5ت مختلفZZZة ،  -صZZZله وعZZZن ميدانZZZهذو ا'صZZZل العسZZZكري إبتعZZZد كثيZZZرا عZZZن أ

فZZZن?حظ أن الصZZZحافة مZZZث? تسZZZتعمل عبZZZارة إسZZZتراتيجية رجZZZل  الدولZZZة أو إسZZZتراتيجية 

حZZZزب سياسZZZي أو إسZZZتراتيجية مؤسسZZZة متعZZZددة الجنسZZZيات ، وھZZZذا لتمييZZZز ردود أفعZZZال 

ومخططZZZات وقZZZرارات وأخطZZZاء المعنيZZZين ، خاصZZZة فZZZي حالZZZة المسZZZؤولين والھيئZZZات أو 

  .المؤسسات

 TOMS1988 ستومZZZZZا تعريZZZZZفوفZZZZي ھZZZZZذا الصZZZZدد نZZZZZورد علZZZZى سZZZZZبيل المثZZZZال      

خطZZZZZط وأنشZZZZZطة المنظمZZZZZة التZZZZZي يZZZZZتم وضZZZZZعھا : بأنھZZZZZاوالZZZZZذي يعZZZZZرف ا/سZZZZZتراتيجية 

بطريقZZة تضZZمن  خلZZق درجZZة  مZZن التطZZابق بZZين رسZZالة المنظمZZة وأھZZدافھا ، وبZZين ھZZذه 

  .الية الرسالة والبيئة التي تعمل بھا  بصورة فعالة  وذات كفاءة ع

فا/سZZZتراتيجية  إذا ھZZZي خطZZZة  منھجيZZZة تعنZZZي إمكانيZZZة  إيجZZZاد الطZZZرق المثلZZZى  فZZZي     

  .التصرف في الموارد ا/جتماعية  في شكل  متوازن  ومنتظم 



الطريقZZZZة المنھجيZZZZة التZZZZي تجمZZZZع بZZZZين ا/قتZZZZدار علZZZZى ) ا/سZZZZتراتيجية(وبھZZZZذا فھZZZZي     

ZZZZات المتكونZZZZداف المجموعZZZZمنة 'ھZZZZائل الضZZZZت?ك الوسZZZZة إمZZZZع المحافظZZZZع مZZZZة  للمجتم

  .)1(على التواصل وإستمرارية  الفعل المولد وديمومته

ويمكZZZZن أن نعتبZZZZر ا/سZZZZتراتيجية البيئيZZZZة عبZZZZارة عZZZZن الخطZZZZوات العريضZZZZة التZZZZي       

تعكZZZس القواعZZZد وا/جZZZراءات التZZZي تحZZZدد أسZZZلوب تنفيZZZذ ھZZZذه ا/سZZZتراتيجية مZZZع تحديZZZد 

  .)2(كة  في تحقيق نتائج  ا/ستراتيجيةمھام المؤسسات والجھات المختلفة  والمشار

وبھZZZذا تكZZZون إسZZZتراتيجية حمايZZZة البيئZZZة فZZZي الجزائZZZر  ھZZZي عبZZZارة  عZZZن الخطZZZوات       

العريضZZZة التZZZي خطتھZZZا وتخطوھZZZا الجزائZZZر لتنفيZZZذ أھZZZداف محZZZددة مسZZZبقا لحمايZZZة البيئZZZة 

  مZZZن ا'خطZZZار المحدقZZZة بھZZZا ، والتZZZي تتجسZZZد فZZZي مھZZZام المؤسسZZZات والجھZZZات القانونيZZZة

بغZZZرض تحقيZZZق جZZZزء مZZZن ھZZZذه الھZZZداف ،والتنظيميZZZة  وبمشZZZاركة المؤسسZZZات العامZZZة 

  .في مدة زمنية  محددة 

 /سZZZZتعمالوبھZZZذا نخلZZZص إلZZZى أن ا/سZZZتراتيجية  البيئيZZZة ھZZZي عبZZZارة  عZZZن خطZZZة       

دف معZZZين ، وتسZZZتخدم  جميZZZع التZZZدابير لتحقيZZZق ھZZZالوسZZZائل وو مZZZنمجموعZZZة  متناسZZZقة 

  :اسية  لتحقيق جملة  من ا'ھداف وھي تقوم على  مايليا/جتماعية والسيالقوى  

  .القيم والمؤسسات للتأثير على ا/نسان وإص?حه -

ا'فZZZZراد والمؤسسZZZZات علZZZZى التصZZZZرف وفZZZZق ھZZZZذه  تفعيZZZZل و تحفيZZZZزنظZZZZام الحZZZZوافز ل -

  .القيم
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  :التنمية المستدامة. 4-

ن ل?سZZZتغ?ل ظھZZZر ھZZZذا المفھZZZوم منZZZذ الثمانينZZZات مZZZن القZZZرن العشZZZرين، حيZZZث كZZZا      

الخZZZZاطئ للبيئZZZZة مZZZZن بدايZZZZة الثZZZZورة الصZZZZناعية أثZZZZر كبيZZZZر علZZZZى اسZZZZتنزاف العديZZZZد مZZZZن 

ممZZا أدى إلZZى نضZZوب الكثيZZر منھZZا مZZع وجZZود درجZZات مرتفعZZة مZZن ،المZZوارد الطبيعيZZة 

وھZZZذا مZZZا تسZZZبب فZZZي حZZZدوث العديZZZد مZZZن الكZZZوارث و المجاعZZZات فZZZي منZZZاطق    .التلZZZوث

  .متفرقة من العالم 

     ZZان الZZه، ذلك كZZد منZZيئا 5بZZة شZZة التقليديZZة للتنميZZاط بديلZZاد أنمZZة إيجZZي محاولZZر فZZلتفكي

التZZZZي تلبZZZZي حاجZZZZات الحاضZZZZر  )1(و ھنZZZZا جZZZZاء مفھZZZZوم التنميZZZZة المسZZZZتدامة أو المسZZZZتديمة

التنميZZZة "و ھZZZي 18"دون تعZZZريض قZZZدرة أجيZZZال المسZZZتقبل علZZZى تلبيZZZة حاجZZZاتھم للخطZZZر

زافھا أو تZZZدميرھا كليZZZا أو جزئيZZZا التZZZي تسZZZتخدم المZZZوارد الطبيعيZZZة دون أن تسZZZمح باسZZZتن
")19 (

،   

وھكZZZذا نجZZZZد أن التنميZZZة المسZZZZتديمة تسZZZZعى إلZZZى تحسZZZZين نوعيZZZة حيZZZZاة ا/نسZZZZان و     

لكZZن لZZيس علZZى حسZZاب البيئZZة، و ھZZي فZZي معناھZZا العZZام 5 تخZZرج عZZن كونھZZا عمليZZة 

اسZZZZZتخدام المZZZZZوارد الطبيعيZZZZZة بطريقZZZZZة عق?نيZZZZZة بحيZZZZZث تكZZZZZون أھZZZZZداف ا/دارة و 

ابلZZZة للتطبيZZZق مZZZن الناحيZZZة ا5يكولوجيZZZة وعمليZZZة مZZZن الناحيZZZة ا5قتصZZZادية إجراءاتھZZZا ق

                        .      ومرغوبة اجتماعيا 

تتحقZZZZق التنميZZZZة المسZZZZتدامة يجZZZZب التقZZZZاء العناصZZZZر الث?ثZZZZة الرئيسZZZZية التZZZZي لكZZZZي      

، بحيZZZZث )20(تشZZZZمل وجھZZZZات نظZZZZر ا5يكولZZZZوجيين وا5قتصZZZZاديين وعلمZZZZاء ا5جتمZZZZاع

بجميZZZع جوانZZZب الحيZZZاة ا5قتصZZZادية وا5جتماعيZZZة والبيئيZZZة والروحيZZZة والثقافيZZZة  تھZZZتم

، ولھZZZZذا نجZZZZد بأنZZZZه يجZZZZب تطبيZZZZق )21(بZZZZنفس المسZZZZتوى ومعالجتھZZZZا معالجZZZZة تكامليZZZZة

التنمويZZZZZة فZZZZZي  و البZZZZZرامج والممارسZZZZZاتالتنميZZZZZة المسZZZZZتدامة فZZZZZي كZZZZZل النشZZZZZاطات 

  .ر التي تواجھھامن ا'خطا ت البيئيةمقوماالالمجتمع للمحافظة على جميع 
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  :الدراسات السابقة-6

  :ى ــة اHولــالدراس

: تتمثZZZل الدراسZZZة ا'ولZZZى فZZZي رسZZZالة دكتZZZوراه فZZZي القZZZانون العZZZام مZZZن إعZZZداد الطالZZZب 

اmليZZZات "وناسZZZي يحZZZي ، تحZZZت إشZZZراف ا'سZZZتاذ الZZZدكتور كحلولZZZة محمZZZد تحZZZت عنZZZوان  

 2007بلقايZZZد بتلمسZZZان سZZZنة بجامعZZZة  أبZZZوبكر " القانونZZZـية لحمايZZZـة البـZZZـيئة فZZZي الجزائZZZر 

" ZZZة مZZZن جملZZZة عZZZى ا/جابZZZا إلZZZرق فيھZZZة تطZZZة نظريZZZث بدارسZZZام الباحZZZاؤ5ت ،  نقZZZالتس

تتمثZZل  أھمھZZا فZZي مZZا مZZدى فعاليZZة وكفايZZة اmليZZات القانونيZZة لحمايZZة البيئZZة فZZي الجزائZZر 

  ؟

وھZZZل نحZZZن  فZZZي حاجZZZة إلZZZى تطبيZZZق القواعZZZد التداخليZZZة وا/صZZZ?حية فZZZي البيئZZZة مZZZن     

  طبيق قواعد المسؤولية  الجنائية والمدنية؟خ?ل ت

ولfجابZZZZZة علZZZZZى ھZZZZZذه التسZZZZZاؤ5ت إسZZZZZتخدم الباحZZZZZث المZZZZZنھج التحليلZZZZZي والنقZZZZZدي      

لدراسZZZZة وتقيZZZZيم فعاليZZZZة مختلZZZZف اmليZZZZات القانونيZZZZة التZZZZي يتضZZZZمنھا التنظZZZZيم القZZZZانوني 

  .لحماية البيئة في الجزائر

تحقيZZZZق تحليZZZل قZZZZانوني شZZZZبه  وصZZZول الباحZZZZث  إلZZZى لدراسZZZZةومZZZن جملZZZZة أھZZZداف ا     

ولتوضZZZيح شZZZمولي لمختلZZZف العوامZZZل المZZZؤثرة فZZZي اmليZZZات القانونيZZZة لحمايZZZة البيئZZZة ، 

  .النظام القانوني لحماية البيئة في الجزائر كمن فيالثغرات والنقائص التي ت

البيئZZZة كمZZZا تھZZZدف الدراسZZZة إلZZZى الكشZZZف عZZZن صZZZ?حيات ومجZZZا5ت تZZZدخل وزارة      

قيZZZة الZZZوزارات ا'خZZZرى فZZZي مجZZZال حمايZZZة البيئZZZة ، ومZZZدى توظيZZZف تھيئZZZة ا/قلZZZيم وبو

مختلZZZف اmليZZZات القانونيZZZة المتاحZZZة  لحمايZZZة البيئZZZة ،ومZZZن أجZZZل التZZZدخل بطريقZZZة متكاملZZZة 

  .متكاملةوفعالة على مختلف مراحل التلوث بأساليب وقائية 

سZZZZZباب التZZZZZي تقZZZZZف وراء ضZZZZZعف ھZZZZZذه اmليZZZZZات با/ضZZZZZافة إلZZZZZى ذلZZZZZك دراسZZZZZة ا'    

  .ھة  التدھور الذي تعرفه البيئة في الجزائرلمواج

تطZZZرق لZZZه الباحZZZث فZZZي دراسZZZته نجZZZد محاولZZZة تفصZZZيله فZZZي أنZZZواع  ومZZZن جملZZZة مZZZا    

الZZZدول الغربيZZZة ودول العZZZالم الثالZZZث ب مسZZZتعملالحمايZZZة القانونيZZZة للبيئZZZة وفZZZق منظZZZور 

ZZZة البيئZZZين حمايZZZوازن بZZZق التZZZى تحقيZZZور علZZZذا المنظZZZوم ھZZZر ، يقZZZا الجزائZZZن بينھZZZة وم

تZZZم عZZZرض مختلZZZف اmليZZZات القانونيZZZة لحمايZZZة البيئZZZة فZZZي الجزائZZZر ، حيZZZث      .والتنميZZZة



البيئZZZZZة مفھZZZZZوم نZZZZZى الحمايZZZZZة ومضZZZZZمون لمعكمZZZZZا تطZZZZZرق الباحZZZZZث فZZZZZي بدايZZZZZة بحثZZZZZه 

  .تنضوي تحتھاوالعناصر التي 

  : التاليةالنتائج  خلص  الباحث من إلى معرفةالدراسة خ?ل  ومن

يZZZZZل الطZZZZZابع التقنZZZZZي والعلمZZZZZي للقواعZZZZZد البيئيZZZZZة أن ا/صZZZZZ?حات ركZZZZZزت علZZZZZى تفع -

  .المتعلقة بمظاھر التلوث

يحضZZZZى القضZZZZاء المZZZZدني بالقسZZZZط ا'وفZZZZر فZZZZي تحميZZZZل المتسZZZZببين فZZZZي ا'ضZZZZرار  -

  .ا/يكولوجية تبعات مسؤولياتھم 

تواجZZZZZه عمليZZZZZة إصZZZZZ?ح ا'ضZZZZZرار ا/يكولوجيZZZZZة الخالصZZZZZة ذات الطZZZZZابع الحZZZZZديث  -

التكييZZZZZف القZZZZZانوني الك?سZZZZZيكي لمركZZZZZز قZZZZZانوني  صZZZZZعوبتين، تتعلZZZZZق أو5ھمZZZZZا بإنكZZZZZار

واضZZZح للعناصZZZر وا'مZZZ?ك الطبيعيZZZة والع?قZZZات ا/يكولوجيZZZة الغيZZZر مملوكZZZة 'حZZZد ، 

وتتمثZZZل الصZZZعوبة الثانيZZZة فZZZي عZZZدم م?ئمZZZة القواعZZZد التقليديZZZة المتعلقZZZة بتحريZZZك الZZZدعوى 

  ./ثارة المسؤولية المدنية عن ا'ضرار ا/يكولوجية

جراميZZZة الماسZZZZة /لجنZZZZائي دورا بZZZالغ ا'ھميZZZZة فZZZي ردع السZZZZلوكات ايZZZؤدي القضZZZاء ا -

  .بالبيئة إلى جانب الردع المدني   

أن  غم مZZZن وجZZZود القواعZZZد اmليZZZة القانونيZZZة الوقائيZZZة المتعلقZZZة بحمايZZZة البيئZZZة إ5ربZZZال -

كمZZZا تشZZZير إليZZZه التقZZZارير الوطنيZZZة حZZZول حالZZZة البيئZZZة  ،التZZZدھور البيئZZZي 5 يZZZزال مسZZZتمرا

  .جزائرفي ال

إفتقادھZZا  مZZن رغمالZZ أنZZه وعلZZىعلZZى الباحZZث فZZي ھZZذه الدراسZZة   سZZتطيع قولZZهمZZا نو     

للجانZZZب الميZZZداني أو التحليZZZل الكمZZZي للجZZZرائم الماسZZZة بالبيئZZZة إ5 أنZZZه تZZZم إصZZZدار تقيZZZيم 

لمZZZZدى فعاليZZZZة اmليZZZZات القانونيZZZZة لحمايZZZZة البيئZZZZة ، وبZZZZالرغم مZZZZن ذلZZZZك إ5 أن الدراسZZZZة  

مZZZن الجوانZZZب وخاصZZZة الجانZZZب القZZZانوني منھZZZا والZZZذي تعرضZZZنا فيZZZه أفادتنZZZا فZZZي الكثيZZZر 

  .على الحماية القانونية للبيئة في الجزائر

  

  

  

  

   :ية ـــة الثانـالدراس



وتتمثZZZل فZZZي مZZZذكرة تخZZZرج لنيZZZل إجZZZازة المدرسZZZة العليZZZا للقضZZZاء لسZZZنة القضZZZائية      

الباحZZZث مZZZن إعZZZداد الطالZZZب القاضZZZي بZZZن قZZZري سZZZفيان ، أبZZZرز فيھZZZا  2005 – 2004

النظZZZZام "الجوانZZZZب القانونيZZZZة لحمايZZZZة البيئZZZZة فZZZZي التشZZZZريع الجزائZZZZري تحZZZZت عنZZZZوان 

حيZZZث قسZZZم الدراسZZZة إلZZZى ثZZZ?ث " القZZZانوني لحمايZZZة البيئZZZة فZZZي ظZZZل التشZZZريع الجزائZZZري

فصZZZZول با/ضZZZZافة  إلZZZZى الفصZZZZل التمھيZZZZدي ، تنZZZZاول فZZZZي الفصZZZZل ا'ول ا/جZZZZراءات 

فZZZي الفصZZZل الثZZZاني الجZZZزاءات المترتبZZZة  علZZZى ا/داريZZZة الكفيلZZZة بحمايZZZة البيئZZZة ، وتنZZZاول 

مخالفZZZZة ا/جZZZZراءات القانونيZZZZة  ، أمZZZZا الفصZZZZل الثالZZZZث فقZZZZد تطZZZZرق فيZZZZه إلZZZZى الھيئZZZZات 

  . الكفيلة بحماية البيئة وترقيتھا 

أھZZZZداف الدراسZZZZة الكشZZZZف عZZZZن أھZZZZم الجوانZZZZب القانونيZZZZة لحمايZZZZة البيئZZZZة فZZZZي ومZZZZن     

صZZZZوص القانونيZZZZة الموجZZZZودة فZZZZي التشZZZZريع الجزائZZZZري ، وذلZZZZك مZZZZن خZZZZ?ل إبZZZZراز الن

  .مختلف القطاعات ،والتي بدورھا تشكل ا'داة الفعالة  لحماية  البيئة في الجزائر

با/ضZZZافة إلZZZى ذلZZZك محاولZZZة الكشZZZف عZZZن التطZZZور التشZZZريعي لقZZZانون حمايZZZة البيئZZZة     

فZZZZي الجزائZZZZر مZZZZع مقارنتZZZZه بالتشZZZZريع البيئZZZZي فZZZZي العZZZZالم الغربZZZZي ، إبZZZZراز التطZZZZور 

  .لدولة مصر ودولة فرنسا في الثانيالمقارنة  في ا'ول بالتشريعي 

  :ومن جملة  النتائج التي توصل غليھا الباحث في دراسته ھذه ھي    

أن تجسZZZيد النظZZZام القZZZانوني لحمايZZZة البيئZZZة وتنفيZZZذه علZZZى أرض الواقZZZع يتطلZZZب وجZZZود  -

ZZZھر علZZZرعية ويسZZZف الشZZZي كنZZZل فZZZة يعمZZZى القمZZZدة إلZZZن القاعZZZال مZZZذي فعZZZاز تنفيZZZى جھ

  .التطبيق السليم للقانون 

كZZZZان أكثZZZZر تجاوبZZZZا مZZZZع المعطيZZZZات البيئيZZZZة  1990أن قZZZZانون البلديZZZZة الصZZZZادر سZZZZنة  -

، كمZZZZZا أعطZZZZZى المشZZZZZرع صZZZZZ?حيات واسZZZZZعة  1981الجديZZZZZدة مقارنZZZZZة مZZZZZع قZZZZZانون 

  .باعتبارھا الضابطة ا/دارية الرئيسية المتواجدة على المستوى المحلي

ومنZZZZع تZZZZدھورھا تعتبZZZZر ا'ھZZZZداف الحقيقZZZZة مZZZZن  أن الحفZZZZاظ علZZZZى البيئZZZZة وترقيتھZZZZا -

المشZZZZاركة الجماھيريZZZZة الفعالZZZZة ، التZZZZي تبقZZZZى تھZZZZدف لتحقيZZZZق جملZZZZة مZZZZن الممارسZZZZات 

  وصيانة العديد من المبادئ 

و5 يZZZZتم ذلZZZZك مZZZZا لZZZZم تتZZZZوفر الھياكZZZZل التنظيميZZZZة والنصZZZZوص التشZZZZريعية التZZZZي تحتZZZZوي 

كريZZZا وثقافيZZZا ، وكZZZذا تمكينZZZه المZZZواطن وتZZZنظم جھZZZوده لخدمZZZة القضZZZايا البيئيZZZة وبنائZZZه ف



مZZZZن ا/طZZZZ?ع  علZZZZى المعلومZZZZات ، عZZZZ?وة علZZZZى كفالZZZZة حقZZZZه فZZZZي التقاضZZZZي وتجZZZZاوز 

  .العقبات التي تقف عائقا أمام تنمية قدراته  وتحول دون تفاعله

تشZZترك ھZZذه الدراسZZة القانونيZZة فZZي العديZZد مZZن الجوانZZب مZZع دراسZZتنا وخاصZZة عنZZد      

نھZZZZا ، حيZZZZث تطZZZZرق الباحZZZZث إلZZZZى ا'بعZZZZاد القانونيZZZZة التطZZZZرق إلZZZZى الجانZZZZب القZZZZانوني م

لحمايZZZة البيئZZZة مZZZن التلZZZوث ، بإعتبZZZاره أھZZZم العوامZZZل بZZZل ويكZZZاد يكZZZون العامZZZل الوحيZZZد 

ن ھZZZZذه الحمايZZZZة ’المZZZZؤثر علZZZZى البيئZZZZة ، وعليZZZZه فحينھمZZZZا نZZZZتكلم علZZZZى حمايZZZZة البيئZZZZة ف

  .المشك?ت البيئيةمرتكزة حول الوقاية من 

  :ثةـــة الثالــالدراس-

ZZاز ام بإقZZب نجZZة  الطالZZذه  الدراسZZمير"ھZZد سZZة  " قريZZة  بكليZZار بعنابZZاجي مختZZة بZZبجامع

العلZZZZZوم  ا/نسZZZZZانية وا5جتماعيZZZZZة قسZZZZZم  علZZZZZم  ا5جتمZZZZZاع  ،تخصZZZZZص  علZZZZZم  اجتمZZZZZاع  

  2006/ 2005التنميZZZة و ھZZZي  عبZZZارة  عZZZن  مZZZذكرة  لنيZZZل  شZZZھادة  الماجسZZZتير  سZZZنة  

 يئZZZة ومكافحZZZة التلZZZوث فZZZي نشZZZر الثقافZZZة البيئيZZZة دور الجمعيZZZة الوطنيZZZة لحمايZZZة الب بعنZZZوان

و تعتبZZZر  ھZZZذه  الدراسZZZة  ميدانيZZZة للجمعيZZZة الوطنيZZZة لمكافحZZZة التلZZZوث  كدراسZZZة  حالZZZة  

  :و قد  طرحت في  ھذه الدراسة  تساؤلين رئيسيين و ھما

مZZZا  ھZZZو الZZZدور الفعلZZZي  للجمعيZZZة  الوطنيZZZة لمكافحZZZة  التلZZZوث  فZZZي  نشZZZر الثقافZZZة   -1

  البيئية؟

  ي المعوقات والمشك?ت التي تعيق عمل ھذه الجمعية؟ما ھ -2

الباحZZZZث  مجموعZZZZة مZZZZن  ا'ھZZZZداف  لدراسZZZZة ھZZZZذا  الموضZZZZوع و المتمثلZZZZة   حيZZZZث حZZZZدد

فZZZZZي إعطZZZZZاء  لمحZZZZZة  عامZZZZZة  وشZZZZZاملة  حZZZZZول  المجتمZZZZZع  المZZZZZدني  و  كلھZZZZZا تقريبZZZZZا 

ي مؤسسZZZاته  المختلفZZZة وبZZZا'خص  حZZZول  الجمعيZZZات البيئيZZZة  وكZZZذا  الZZZدور البيئZZZي  الZZZذ

تضZZZZطلع  بZZZZه  ھZZZZذه  الجمعيZZZZة  فZZZZي  نشZZZZر الثقافZZZZة  البيئيZZZZة إضZZZZافة للمعوقZZZZات التZZZZي  

  .تعترض  عمل  ھذه  الجمعية 

راسZZة الحالZZة بشZZكل أساسZZي لتحليZZل و قZZد اعتمZZد الباحZZث فZZي ھZZذه الدراسZZة علZZى مZZنھج د

تفسZZZZير ھZZZZذه الظZZZZاھرة و مZZZZن أجZZZZل الوصZZZZول إلZZZZى نتZZZZائج علميZZZZة تمZZZZت ا5سZZZZتعانة و

  :  و التي تمثلت في للدراسة  لمناسبةبا'دوات البحثية ا

  .المقابلة بنوعيھا  الحرة  والمقننة  و التي  شملت أعضاء  الجمعية -



الوثZZZZZائق  والسZZZZZج?ت و المتمثلZZZZZة فZZZZZي  الجرائZZZZZد الرسZZZZZمية و القZZZZZوانين و المراسZZZZZيم  -

  .المتعلقة بتنظيم  وسير الجمعيات  

  : البحث  إلى  أربع فصولو/نجاز  ھذا العمل  البحثي قام  الباحث  بتقسيم 

ا/شZZZZكالية ،أھZZZZداف  الدراسZZZZة و أھميتھZZZZا  : تنZZZZاول البعZZZZد  المفZZZZاھيمي  : الفصZZZZل ا'ول -

  .،تحديد المفاھيم و المقاربة   النظرية  السوسيولوجية الموجھة للبحث 

فقZZZد  تنZZZاول  البعZZZد  التZZZاريخي لعمليZZZة  ا5ھتمZZZام  بالبيئZZZة و تحقيZZZق : الفصZZZل  الثZZZاني   -

  .إلخ.....ة المستدامة مثل عقد  المؤتمرات  و الندوات التنمي

أعطZZZZى  لمحZZZZة  تاريخيZZZZة عZZZZن  حركيZZZZة  العمZZZZل  الجمعZZZZوي ثZZZZم  :  الفصZZZZل  الثالZZZZث   -

  . التطرق  إلى الجمعيات  البيئية 

فقZZZZد  تطZZZZرق  إلZZZZى الحركيZZZZة الجمعويZZZZة فZZZZي  الجزائZZZZر و العمZZZZل : الفصZZZZل  الرابZZZZع  -

الثقافZZZة  البيئيZZZة ثZZZم  تخصZZZيص الحZZZديث  عZZZن    التطZZZوعي  المؤسسZZZي الرامZZZي  لترسZZZيخ

  .الجمعية الوطنية لمكافحة التلوث 

فقZZZد  تنZZZاول  ا/جZZZراءات المنھجيZZZة و ا/طZZZار  العZZZام للجمعيZZZة : أمZZZا  الفصZZZل  الخZZZامس 

والمتمثلZZZZة فZZZZي تحديZZZZد أسZZZZلوب الدراسZZZZة و أدوات جمZZZZع  البيانZZZZات  و تحديZZZZد المجZZZZال  

  .الدراسة المكاني  و الزماني  و أھم  صعوبات 

والZZZذي إحتZZZوى  علZZZى  تفريZZZغ  البيانZZZات و تحليلھZZZا و الوصZZZول إلZZZى  : الفصZZZل  السZZZادس 

النتZZZائج  وقZZZد  خلZZZص  إلZZZى نتZZZائج  أكZZZدت  علZZZى  أن الجمعيZZZة  الوطنيZZZة لمكافحZZZة التلZZZوث 

وحمايZZة  البيئZZة لھZZا  دور كبيZZر فZZي نشZZر الثقافZZة البيئيZZة  إ5  أنZZه  يعتZZرض عملھZZا  عZZدة  

) إلZZZZZخ....المقر،ا/عتمZZZZZادات الماليZZZZZة ، القاعZZZZZات (منھZZZZZا الماديZZZZZة  عوائZZZZZق  ومشZZZZZك?ت 

  ).إلخ...الوقت، نقص ا5تصال ( والمشك?ت الغير مادية 

  

  

  

اسZZZتفدنا مZZZن ھZZZذه الدراسZZZات فZZZي كيفيZZZة اختيZZZار عينZZZة الدراسZZZة، وكZZZذا أدوات حيZZZث       

  .جمع البيانات 

البيانZZZZات عZZZZن ظZZZZاھرة وبصZZZZفة عامZZZZة لقZZZZد أمZZZZدتنا الدراسZZZZات السZZZZابقة بقZZZZدر مZZZZن      

الدراسZZZة ورصZZZيد معرفZZZي جعلنZZZا 5 نبZZZدأ مZZZن فZZZراغ، كمZZZا سZZZاعدتنا فZZZي رسZZZم صZZZورة 



عامZZZة لمشZZZكلة الدراسZZZة وتحديZZZد تصZZZور مقتZZZرح /جراءاتھZZZا سZZZواء مZZZن حيZZZث إعZZZداد 

ا، أو صZZZZZياغة ـديد مفاھيمھZZZZZا، ومنھجھZZZZZا وأدواتھZZZZZـZZZZZـحمZZZZZن حيZZZZZث  توأ خطZZZZZة الدراسZZZZZة

  .ھا ــتيار عينتــساؤ5ھا واخــت

  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

  .ا/تجاھات النظرية للبيئة :أو,

  

  .ة البيئيةــح ا'زمــم?م :ثانيا

  

  

  

  

  

  

  

  .ع?قة ا/نسان بالبيئة: الفصل الثاني 

بين ا/نسان و البيئة قديمة قدم عمر الوجود ا/نساني على سطح  ةتعتبر الع?ق     

ة ،كانت كما تزال نتاجــا للنشاط البسيطة و ما تخــللھا من إنشــاء لحضارات عظـيم

البــشري فـــيھا والتفاعل الكامن بينھما حسب حاجاته ،إذ أصبح أصل النشاط ا/نساني 



مـحور لمجا5ت عدة في البحث عرف بـــعلم ا/جتماع البيئة كما سنتفضل بإيضاحه من 

  ./مسان ببيئتهخ?ل ا/تجاھات النظرية لھذا العلم المفسر لجملة الع?قات التي تجمع ا

  ا(تجاھات النظرية البيئة :أو,
  
  :)1995-1970(نحو علم إجتماع بيئي -1-
  

أظھZZZر علمZZZاء ا5جتمZZZاع قZZZدرا أكبZZZرمن ا/ھتمZZZام بالبيئZZZة خZZZ?ل الربZZZع ا'خيZZZر مZZZن     

فبحلZZZZZول منتصZZZZZف ،القZZZZZرن الماضZZZZZي مقارنZZZZZة بمZZZZZا كZZZZZان عليZZZZZه ا'مZZZZZر فيمZZZZZا مضZZZZZى 

لعلZZZZم  ةالجمعيZZZZة ا'مريكيZZZZ(فZZZZي أمريكZZZZا السZZZZبعينات أنشZZZZأت جمعيZZZZات علZZZZم ا5جتمZZZZاع 

جمعيZZZZة دراسZZZZة المشZZZZك?ت ا5جتماعيZZZZة ،جمعيZZZZة علZZZZم ا5جتمZZZZاع الريفZZZZي ، ا5جتمZZZZاع

  .البيئي عأقساما ذات ع?قة بعلم ا5جتما)

كمZZZZا ظھZZZZرت أعZZZZداد خاصZZZZة حZZZZول موضZZZZوعات بيئيZZZZة فZZZZي عZZZZدد مZZZZن الZZZZدوريات       

 socidoged )1983(البحZZZZZZوث ا5جتماعيZZZZZZZة : العلميZZZZZZة السوسZZZZZZZيولوجية مثZZZZZZZل 

inguirg     عZZايا المجتمZZة قضZZ1992(ومجل( journal social issues  , ةZZومجل

ودوريZZZZة مشZZZZك?ت  1993Qualitative sociologie (علZZZZم ا5جتمZZZZاع الكيفZZZZي 

و المجلZZZZZة الكنديZZZZZة فZZZZZي علZZZZZم ا5جتمZZZZZاع  social problèmes )1993(اجتماعيZZZZZة 

 Canadien Revu of sociologue and  )1994(وا'نثروبولوجيZZZZا 

Anthropolgy .  

أمZZZZا فZZZZي أوربZZZZا فقZZZZد عالجZZZZت أغلZZZZب ا'عمZZZZال المبكZZZZرة حZZZZول البيئZZZZة تحZZZZت تZZZZأثير      

السياسZZZZية موضZZZZوعات تتعلZZZZق بالنزعZZZZة  Green Mouvement" حركZZZZة الخضZZZZر"

البيئيZZZة والحركZZZة البيئيZZZة وكانZZZت ھولنZZZدا اسZZZتثناء مZZZن ذلZZZك حيZZZث تZZZراكم مبكZZZرا تZZZراث 

ر حZZZZZول القضZZZZZايا المتعلقZZZZZة بالزراعZZZZZة وتقZZZZZويم علمZZZZZي فZZZZZي علZZZZZم ا5جتمZZZZZاع البيئZZZZZي دا

أمZZZا فZZZي بريطانيZZZا فقZZZد كZZZان ا5ھتمZZZام بالبيئZZZة فيمZZZا مضZZZى            . المخZZZاطر البيئيZZZة 

بالطبيعZZZZZة فZZZZZي مواجھZZZZZة المنظZZZZZورات  نظريZZZZZا يZZZZZوازن مZZZZZا بZZZZZين ع?قZZZZZة المجتمZZZZZع

  .السوسيولوجية الك?سيكية حول الطبقات ا5جتماعية والتصنيع

ا'مبريقيZZZZة عZZZZن البيئZZZZة مZZZZؤخرا تشZZZZھد انتعاشZZZZا فZZZZي المملكZZZZة  وقZZZZد بZZZZدأت البحZZZZوث    

ويرجع ذلZZZك جزئيZZZا إلZZZى الواقعيZZZة التZZZي ولZZZدھا برنZZZامج التغيZZZر البيئZZZي العZZZالمي ،،المتحZZZدة



الZZZZZذي أنشZZZZZأه مجلZZZZZس البحZZZZZوث ا5جتماعيZZZZZة وا5قتصZZZZZادية الZZZZZذي نظZZZZZم عZZZZZددا مZZZZZن 

  .المؤتمرات وجماعات البحث وحلقات المناقشة

اتحZZZدت مجموعZZZة البيئZZZة  1992بالبيئZZZة بتعZZZاظم دولZZZي ففZZZي عZZZام كمZZZا بZZZدأ ا5ھتمZZZام      

والمجتمZZZZع مZZZZZع مجموعZZZZZة ا5يكولوجيZZZZا ا5جتماعيZZZZZة لتشZZZZZكل اللجنZZZZة البحثيZZZZZة الرابعZZZZZة 

والعشZZZرين فZZZي إطZZZار الجمعيZZZة الدوليZZZة لعلZZZم ا5جتمZZZاع حZZZول البيئZZZة والمجتمZZZع والتZZZي 

متخصصZZZين عZZZن مئتZZZي عضZZZو مZZZنھم العديZZZد مZZZن ال يزيZZZد بلZZZغ عZZZدد أعضZZZائھا أنZZZذلك مZZZا

  .في علم ا5جتماع البيئي 

بألمانيZZZا  بيلفيOOOدوفZZZي المZZZؤتمر الZZZدولي لعلZZZم ا/جتمZZZاع بمدينZZZة  1994وبحلZZZول عZZZام      

نظمZZت اللجنZZة سZZبع عشZZر جلسZZة خاصZZة نوقشZZت فيھZZا مئZZة وأربعZZة عشZZرة ورقZZة بحثيZZة 

انعقZZZد المZZZؤتمر  1993وفZZZي عZZZام  ،تZZZدور حZZZول موضZZZوعات مرتبطZZZة بالبيئZZZة والمجتمZZZع

معھZZZZد الZZZZدولي لعلZZZZم ا5جتمZZZZاع ببZZZZاريس وكZZZZرس عZZZZدة جلسZZZZات لموضZZZZوع المئZZZZوي لل

  ".المخاطر البيئية والكوارث"

  :البيئي   عالنظرية في علم ا5جتما تا5تجاھا-2

العملZZZين فZZZي ميZZZدان علZZZم  عيمثZZZل موضZZZوع دراسZZZة البيئZZZة بالنسZZZبة لعلمZZZاء ا5جتمZZZا     

فZZي مقالھمZZا البحثZZي  PبدنOOوكOOاتون وقZZد أكZZد كZZل مZZن  ،ا5جتمZZاع البيئZZي مشZZكلة أساسZZية

ا5يكولوجيZZZZZا البشZZZZZرية "إلZZZZZى الجZZZZZوھر المميZZZZZز للميZZZZZدان بأنZZZZZه  1979المنشZZZZZور عZZZZZام 

التZZZZZي تركZZZZZز علZZZZZى التفاعZZZZZل بZZZZZين البيئZZZZZة الفيزيقيZZZZZة والتنظZZZZZيم ا5جتمZZZZZاعي " الجديZZZZZدة 

  .والسلوك

     ?ZZZي أدخZZZاع البيئZZZم ا5جتمZZZي علZZZث فZZZا5ت البحZZZد مجZZZا أن أوان تحديZZZد مZZZا عنZZZإ5 أنھ

الكZZZZZوارث وتقZZZZZديم اmثZZZZZار -البيئZZZZZة المعطZZZZZاة (عZZZZZددا مZZZZZن الموضZZZZZوعات  فZZZZZي نطاقZZZZZه

    )ةا5جتماعي

خمسZZZة مجZZZا5ت رئيسZZZية BU ITL  (1987)وبعZZZد مZZZرور ثمZZZاني سZZZنوات أورد بتZZZل 

  :للبحث في علم اجتماع البيئة 

 ا5كيولوجيا البشرية الجديدة  .1

 ا5تجاھات والقيم والسلوكيات البيئية  .2

 الحركات البيئية  .3

 التكنولوجية وتقويم المخاطر المخاطر  .4



 ا5قتصاد السياسي والسياسات البيئية  .5

 عوھنZZاك مشZZكلتان متميزتZZان تحZZت?ن مكانZZة مركزيZZة فZZي ا'دبيZZات الراھنZZة لعلZZم ا5جتمZZا

 أسباب التدمير البيئي  -:البيئي ھما 

 نشوء الوعي والحركات البيئية  -

البيئZZZZة فZZZZي ظZZZZل ھZZZZذين ولعلZZZZه مZZZZن المنطقZZZZي أن ننZZZZاقش ا5تجاھZZZZات النظريZZZZة حZZZZول 

  .التصنيفين

  :أسباب التدمير البيئي-3

 نفZZZZZZي معZZZZZZرض تفسZZZZZZير التZZZZZZدمير البيئZZZZZZي الZZZZZZذي لحZZZZZZق بكوكبنZZZZZZا يشZZZZZZيع اتجاھZZZZZZا     

والتفسZZZZZZير ا5قتصZZZZZZادي "الوظZZZZZZائف البيئيZZZZZZة المتنافسZZZZZZة "التفسZZZZZZيراليكولوجي:رئيسZZZZZZيان

اك و توسZZZZيع ا/نتZZZZاج و ك?ھمZZZZا يZZZZري أن ھنZZZZ" البيئZZZZي –الجZZZZدل المجتمعZZZZي "السياسZZZZي 

  .ارتباط متبادل بين البناء ا5جتماعي  و التغير ا5جتماعي و البيئة البيوفيزيقية

  :التفسير ا/يكولوجي-أ

ا5يكولوجيZZZZZا " ترجZZZZZع جZZZZZذور التفسZZZZZير ا5يكولZZZZZوجي للتZZZZZدھور البيئZZZZZي إلZZZZZى ميZZZZZدان     

الZZZZZذي ھZZZZZيمن علZZZZZى علZZZZZم ا5جتمZZZZZاع الحضZZZZZري منZZZZZذ العشZZZZZرينيات وحتZZZZZى " البشZZZZZرية

parkروبOOOرت بOOOارك حيZZZث قZZZام ،الماضZZZي  السZZZتينيات مZZZن القZZZرن وزمZZZ?ؤه فZZZي جامعZZZة  .

شZZZZيكاغو بدراسZZZZات حZZZZول ا5يكولوجيZZZZة الحضZZZZرية و كZZZZان بZZZZارك علZZZZى معرفZZZZة جيZZZZدة 

ا'مZZZر الZZZذي جعلZZZه يعتمZZZد علZZZى  ،وإتباعZZZه مZZZن أصZZZحاب النزعZZZة الطبيعيZZZةدارويOOOن بعمZZZل 

  .حيوانية فيما يتعلق بالع?قات المتبادلة بين ا'نواع النباتية و ال ماستبصار تھ

لقZZZد كانZZZت ا/يكولوجيZZZة البيولوجيZZZة بصZZZفة أساسZZZية ھZZZي المصZZZدر الZZZذي اسZZZتعار منZZZه      

بZZارك عZZددا مZZZن المبZZادئ التZZZي طبقھZZا علZZى السZZZكان و المجتمعZZات البشZZZرية ،ولقZZد 5حZZZظ 

أن ا5يكولوجيZZZZا البشZZZZرية مZZZZع ذلZZZZك تختلZZZZف فZZZZي  عZZZZدة جوانZZZZب ھامZZZZة عZZZZن ايكولوجيZZZZا 

  .النبات والحيوان

بشZZZر 5 يعتمZZZدون مباشZZZرة علZZZى البيئZZZة الطبيعيZZZة ذلZZZك 'نھZZZم قZZZد تحZZZرروا مZZZن أن ال: أو5 

  .ذلك عن طريق تقسيم العمل 

أن التكنولوجيZZZZا قZZZZد سZZZZمحت للبشZZZZر أن يعيZZZZدوا خلZZZZق بيئZZZZتھم وعZZZZالمھم عوضZZZZا أن : ثانيZZZZا

  .  يكونوا مكبلين به



لوجيZZZة إن بنZZZاء المجتمعZZZات البشZZZرية أكثZZZر مZZZن مجZZZرد نتZZZاج محكZZZوم بالعوامZZZل البيو: ثالثZZZا 

بZZZل انZZZه محكZZZوم بعوامZZZل ثقافيZZZة وعلZZZى ا'خZZZص البنZZZي المؤسسZZZية المتأصZZZلة فZZZي العZZZادات 

فZZZالمجتمع ا/نسZZZاني إذن يZZZنھض علZZZى مسZZZتويين بيولZZZوجي وثقZZZافي  ويعطZZZى  ،والتقاليZZZد 

بZZZد5 مZZZن  )ا5تصZZZال وتقسZZZيم العمZZZل (أولويZZZة لتZZZأثير العوامZZZل ا5جتماعيZZZة والثقافيZZZة  بOOOارك

  .المحددات البيئية

يZZرا فانZZه يقلZZل مZZن أھميZZة الحZZدود المفروضZZة مZZن قبZZل الطبيعZZة مZZن خZZ?ل احتفائZZه أخ    

  .            بقدرة ا/نسان على السيطرة عليھا

    ZZZدر كبيZZZض قZZZد نھZZZي  رلقZZZلھا فZZZى فشZZZيس علZZZرية لZZZا البشZZZر ل?يكيولوجيZZZد المبكZZZن النقZZZم

لZZZى مZZZا أعتبZZZر بZZZل ع،استكشZZZاف ا'عZZZداد المتبZZZادل بZZZين البيئZZZة البشZZZرية والبيئZZZة الطبيعيZZZة 

اختيZZZار  فZZZي ا5عتبZZZار بصZZZورة مناسZZZبة دور القZZZيم ا/نسZZZانية نفشZZZلھا فZZZي أن تأخZZZذ بعZZZي

  .مكان السكن والحراك 

تZZZZZاريخ اسZZZZZتقرار وإعZZZZZادة  )Johnassen )1949 نجونOOOOOا سOOOOOوفZZZZZي ھZZZZZذا السZZZZZياق     

فZZZZZي منطقZZZZZة بمدينZZZZZة نيويZZZZZورك كZZZZZدليل علZZZZZى أن  ناسZZZZZتقرار المھZZZZZاجرين النZZZZZرويجيي

اسZZZتنادا إلZZZى قZZZيم  ،ختZZZار عZZZن وعZZZي نمZZZط معZZZين مZZZن البيئZZZة السZZZكنيةالجماعZZZات العرقيZZZة ت

فZZZي ھZZZذه الحالZZZة اشZZZتمل النمZZZوذج (يحملونھZZZا معھZZZم مZZZن ب?دھZZZم كZZZنمط مZZZن حزمZZZة ثقافيZZZة 

  .)المثالي للثقافة على البحر والميناء والجبال

علZZZى وجZZZه التحديZZZد لZZZم يحZZZدث أبZZZدا أن أصZZZبحت ،فZZZي حZZZين أن ا5يكولوجيZZZا الثقافيZZZة     

إ5 أنھZZZZا أجبZZZZرت ا5يكيولZZZZوجين البشZZZZريين ا'كثZZZZر محافظZZZZة أن يأخZZZZذوا فZZZZي ،مھيمنZZZZة 

  .اعتبارھم بقدر أكبر التنظيم ا5جتماعي والمتغيرات الثقافية 

 O.D.DUNKANوقZZZZZد بZZZZZدى ھZZZZZذا بوضZZZZZوح فZZZZZي نمZZZZZوذج أوتZZZZZيس ددلZZZZZي دنكZZZZZن     

يZZZة والتZZZي يرمZZZز لھZZZا بZZZالحروف التال) التكنولوجيZZZا-البيئZZZة-التنظZZZيم -السZZZكان(المفZZZاھيمي 

poei )1961 ( هZZZZون فيZZZZوجي يكZZZZب ايكولZZZZه كمركZZZZذي قدمZZZZرتبط : والZZZZر مZZZZل عنصZZZZك

ولZZZZذلك فZZZZإن التغييZZZZر فZZZZي أحZZZZد ھZZZZذه العناصZZZZر يZZZZؤثر فZZZZي  ،بالث?ثZZZZة العناصZZZZر ا'خZZZZرى

  .العناصر ا'خرى

وفZZي ھZZذا السZZياق إقتZZرح  ،إ5 أن ھZZذا النمZZوذج لZZم يعZZط اعتبZZارا كافيZZا للحZZدود البيئيZZة     

) p(فZZZي سلسZZZلة مZZZن الع?قZZZات السZZZببية أن زيZZZادة السZZZكان  ) Dunlap 1993 ( دنPOOOب

فضZZZZZ? عZZZZZن زيZZZZZادة )T(يمكZZZZZن أن تZZZZZؤدي إلZZZZZى الضZZZZZغط باتجZZZZZاه التغيZZZZZر التكنولZZZZZوجي 



مفضZZZZيا بZZZZذلك إلZZZZى مزيZZZZد مZZZZن التلZZZZوث ولعZZZZل وصZZZZف كZZZZاتون و دنZZZZ?ب ) o(التحضZZZZر

يعZZZد أفضZZZل وسZZZيلة لتوضZZZيح "بالوظZZZائف المتنافسZZZة الث?ثZZZة للبيئZZZة"لنموذجھمZZZا الخZZZاص

  .ا5يكولوجي للتدمير البيئي ا'ساس 

فالبيئZZZة : ويحZZZدد ھZZZذا النمZZZوذج ث?ثZZZة وظZZZائف عامZZZة تؤديھZZZا البيئZZZة للكائنZZZات البشZZZرية     

فالبيئZZZZة كمصZZZZدر للتمZZZZوين تعZZZZد ,ومسZZZZتورد للنفايZZZZات ,وحيZZZZز مZZZZأھول,مخZZZZزن للتمZZZZوين

الوقZZZود ‘الغابZZZات ,المZZZاء, الھZZZواء(مصZZZدرا للمZZZوارد الطبيعيZZZة المتجZZZددة وغيZZZر المتجZZZددة 

ويسZZZفر ا5سZZZتخدام المتضZZZخم لھZZZذه المZZZوارد عZZZن .والتZZZي تعZZZد ضZZZرورية للحيZZZاة )جZZZريالح

  .عجز أو ندرة فيھا

أمZZZZZا كحيZZZZZز معيشZZZZZي فتسZZZZZتخدم فZZZZZي ا/سZZZZZكان ونظZZZZZم المواصZZZZZ?ت والضZZZZZروريات      

ويZZZZؤدي التضZZZZخم فZZZZي اسZZZZتخدام ھZZZZذه الوظيفZZZZة إلZZZZى التZZZZزاحم  ،ا'خZZZZرى للحيZZZZاة اليوميZZZZة

ZZZZة الم?ئمZZZZدمير البيئZZZZات وتZZZZتورد وا5ختناقZZZZا كمسZZZZبة لوظيفتھZZZZرى وبالنسZZZZواع ا'خZZZZنrة ل

فZZZZZإن البيئZZZZZة تعمZZZZZل كالبالوعZZZZZة للقمامZZZZZة والصZZZZZرف والملوثZZZZZات الصZZZZZناعية ،للنفايZZZZZات 

وتقضZZZي تجZZZاوز قZZZدرة النظZZZام ا5يكولZZZوجي علZZZى امتصZZZاص ،والنZZZواتج الثانويZZZة ا'خرى

ھZZZZذه الفضZZZZ?ت إلZZZZى مشZZZZك?ت صZZZZحية ناجمZZZZة عZZZZن السZZZZمية وإلZZZZى تفZZZZويض النظZZZZام 

  .ا5يكولوجي

إ5 أن ھZZZذا النمZZZوذج يعZZZاني مZZZن مشZZZك?ت  حيZZZث أنZZZه 5توجZZZد ھنZZZاك شZZZواھد علZZZى دور 

فZZZالنموذج لZZZيس لديZZZه مZZZا يقولZZZه عZZZن ا'فعZZZال ا5جتماعيZZZة المتضZZZمنة ،البشZZZر فZZZي النمZZZوذج 

وكيZZZف أنھZZZا متورطZZZة فZZZي ا5سZZZتخدام المتضZZZخم وإسZZZاءة اسZZZتخدام  ،فZZZي ھZZZذه الوظZZZائف

فZZZي النمZZZوذج صZZZياغة متلقZZZة بZZZالتغير إمZZZا وقبZZZل كZZZل شZZZيء لZZZيس ھنZZZاك  ،المZZZوارد البيئيZZZة 

  .في القيم أوع?قات  القوة 

  :التفسير ا5قتصادي السياسي-ب

يZZZZZري أصZZZZZحاب ھZZZZZذا التفسZZZZZير أن المسZZZZZؤول عZZZZZن تZZZZZدمير البيئZZZZZة ھZZZZZو الرأسZZZZZمالية     

ويترتZZZZب علZZZZى ذلZZZZك أن  ،الصZZZZناعية المتقدمZZZZة وبحثھZZZZا عZZZZن الثZZZZروة و القZZZZوة و الZZZZربح 

قضZZZZايا طبقZZZZات اجتماعيZZZZة تقZZZZف فيھZZZZا الشZZZZركات و  قضZZZZايا البيئZZZZة ھZZZZي بصZZZZفة أساسZZZZية

  .الدولة في مواجھة المواطنين العاديين

و إذا كZZZان التفسZZZير ا5يكولZZZوجي يرجZZZع بنفسZZZه إلZZZى ا5يكولوجيZZZا البشZZZرية لمدرسZZZة       

فZZZZإن ا5تجZZZZاه ا5قتصZZZZادي السياسZZZZي يسZZZZتوحي إلھامZZZZه مZZZZن  كتابZZZZات كZZZZارل ،شZZZZيكاغو 



آن  انجلOOOز و مOOOاركساسZZZع عشZZZر فقZZZد اعتقZZZد مZZZاركس وفريZZZدريك انجلZZZز فZZZي القZZZرن الت

الصZZZراع ا5جتمZZZاعي بZZZين الرأسZZZماليين و العمZZZال 5 يغZZZرب عامZZZة النZZZاس عZZZن وظZZZائفھم 

  .فقط ولكنه يفضي أيضا إلى اغترابھم عن الطبيعة ذاتھا 

فمZZع تقZZدم الثZZروة الصZZناعية فZZي القZZرنين الثZZامن عشZZر و التاسZZع عشZZر أزيZZح العمZZال     

وفZZZZي نفZZZZس  ،عZZZZوا دفعZZZZا الZZZZى المZZZZدن المزدحمZZZZة و الملوثZZZZة الريفيZZZZون مZZZZن ا'رض ودف

  . الوقت استنزفت حيوية ا'رض ذاتھا

وتؤكZZZد النظريZZZة الماركسZZZية المعاصZZZرة لZZZيس فقZZZط علZZZى دور الرأسZZZماليين بZZZل علZZZى     

وذلZZZك مZZZن خZZZ?ل تZZZدعيم السياسZZZيين المنتخبZZZين  ،أن الدولZZZة أيضZZZا ترعZZZي تZZZدمير البيئZZZة 

ح المسZZZZZتثمرين الرأسZZZZZماليين و أصZZZZZحاب ا'عمZZZZZال  والبيروقراطيZZZZZة ا5داريZZZZZة لمصZZZZZال

  .مقابل مساھمة الشركات في الحم?ت ا5نتخابية وعروض الوظائف المستقبلية 

ربمZZZZا يكZZZZون أكثZZZZر التفسZZZZيرات ذيوعZZZZا للع?قZZZZة بZZZZين الرأسZZZZماليين و الدولZZZZة و البيئZZZZة     

لOOOن أھZZZو ذلZZZك الZZZذي يمكZZZن أن نعثZZZر عليZZZه فZZZي عمZZZل  ،فZZZي إطZZZار علZZZم ا5جتمZZZاع البيئZZZي

" البيئZZZZة مZZZZن الفZZZZائض الZZZZى النZZZZدرة " المعنZZZZون بZZZZـ ) schnaberg 1980(  شOOOOنايبرج

الZZZZذي استشZZZZف منZZZZه تZZZZوترا جZZZZدليا ينشZZZZأ فZZZZي المجتمعZZZZات الصZZZZناعية المتقدمZZZZة نتيجZZZZة 

ا'مZZZZر الZZZZذي يحZZZZتم علZZZZى الدولZZZZة أن  ،للصZZZZراع بZZZZين ا/نتZZZZاج و مطالZZZZب حمايZZZZة البيئZZZZة 

مZZZZال و النمZZZZو ا5قتصZZZZادي مZZZZن تZZZZوازن بZZZZين دورھZZZZا المZZZZزدوج كمسZZZZير لتZZZZراكم رأس ال

  . ناحية ودورھا كمنظم للبيئة ومدافع عنھا من ناحية أخرى

فتجZZZد الدولZZZة نفسZZZھا مZZZن وقZZZت 'خZZZر مظطZZZرة الZZZى التZZZدخل بدرجZZZة محZZZدودة فZZZZي     

ا'مZZZور البيئيZZZة لكZZZي توفZZZق عمليZZZة ا/سZZZتغ?ل المتعZZZاظم للمZZZوارد الطبيعيZZZة حتZZZي تZZZدعم 

  .مشروعيتھا في أعين الناس

  :عي و الحركات البيئية نشأة الو-4

المشZZZكلة الثانيZZZة التZZZي تحتZZZل مكانZZZة مركزيZZZة فZZZي أدبيZZZات علZZZم ا5جتمZZZاع البيئZZZي ھZZZي     

تلZZZZك المتعلقZZZZة بأسZZZZباب نمZZZZو الZZZZوعي و الحركZZZZات البيئيZZZZة بھZZZZذه الصZZZZور الدراميZZZZة منZZZZذ 

 ،بدايZZZة السZZZبعينيات  مZZZن القZZZرن الماضZZZي ومZZZا ت?ھZZZا مZZZن سZZZنوات فZZZي أوربZZZا و أمريكZZZا 

فرضZZZية ا5نعكZZZاس  وأطروحZZZة : تجاھZZZات تفسZZZيرية فZZZي ھZZZذا الصZZZدد ھZZZيوثمZZZة أربعZZZة ا

مZZZZا بعZZZZد الماديZZZZة و أطروحZZZZة الطبقZZZZة الوسZZZZط الجديZZZZدة  واتجZZZZاه النزعZZZZة التنظيميZZZZة  و 

  .ا/نغ?ق السياسي 



  :فرضية ا5نعكاس -أ

تنطلZZZZق فرضZZZZية ا5نعكZZZZاس مZZZZن الم?حظZZZZة القائمZZZZة بZZZZأن التZZZZدھور البيئZZZZي فZZZZي الZZZZدول  

وأن بلZZZغ القمZZZة , بZZZدأ فZZZي التصZZZاعد بعZZZد الحZZZرب العالميZZZة الثانيZZZة الصZZZناعية الغربيZZZة قZZZد

ويفسZZZر التحZZZول الZZZدرامي فZZZي الZZZوعي و القلZZZق بشZZZأن البيئZZZة بعZZZد , عنZZZد نھايZZZة السZZZتينيات

  .باعتبار رد فعل مباشر لrوضاع المتدھورة 1970عام 

قZZZرأئن تفصZZZيلية عZZZن ) Dunlap and scarce 1990(ويسZZZوق دنZZZ?ب وسZZZكارس 

حيZZZث يشZZZير تحليلھZZZا البيانZZZات اسZZZتط?عات الZZZراي علZZZى مZZZدار عشZZZرين  ،ھZZZذا الموقZZZف 

أصZZZZبحوا يعتبZZZZرون بصZZZZورة متزايZZZZدة  ،سZZZZنة الZZZZى أن اغلبيZZZZة المZZZZواطنين ا5مZZZZريكيين

عZZZددا كبيZZZرا مZZZن المشZZZك?ت البيئيZZZة بمثابZZZة تھديZZZد لكZZZل مZZZن صZZZحتھم الشخصZZZية ونوعيZZZة 

 ،ل ھZZZذه الفتZZZرة وأن ھZZZذا التھديZZZد قZZZد تعZZZاظم بصZZZورة ملحوظZZZة خZZZ?،البيئZZZة بصZZZفة عامZZZة 

فضZZZZ? عZZZZن ذلZZZZك فZZZZإن ھZZZZذه ا'غلبيZZZZة تZZZZدرك أن نوعيZZZZة البيئZZZZة تتZZZZدھور و أنھZZZZا سZZZZوف 

  .تستمر في ا'غلب في التدھور 

بصZZZورة أكثZZZر صZZZراحة الZZZى القZZZول بZZZأن حركZZZة ) Jehlika 1992( ويZZZذھب جيھليكZZZا 

الخضZZZZر فZZZZي أوربZZZZا تتبZZZZاين إيجابيZZZZا بصZZZZورة مباشZZZZرة مZZZZع مZZZZدي خطZZZZورة ا'وضZZZZاع 

  .ا5يكولوجية

وھكZZZZذا ففZZZZي جنZZZZوب ألمانيZZZZا و بلجيكZZZZا و لكسZZZZمبورغ وھولنZZZZدا و شZZZZمال فرنسZZZZا و      

يتسZZZم الZZZوعي البيئZZZي , حيZZZث يبلZZZغ تلZZZوث ا'نھZZZار و الغابZZZات و التربZZZة أشZZZدة , سويسZZZرا

ففZZZZZي انجلتZZZZZرا و الZZZZZدول , بدرجZZZZZة عاليZZZZZة مZZZZZن التطZZZZZور وعلZZZZZى العZZZZZاكس مZZZZZن ذلZZZZZك 

فZZإن الحركZZات البيئيZZZة , قZZل وضZZوحاا'سZZكندنافية التZZي تتسZZم بZZأن التZZدھور البيئZZZي فيھZZا أ

  .اكثر اعتدا5 و مستوعبة في ا/طار السياسي العام

ومZZZع ذلZZZك فZZZإن البيانZZZات ا'خZZZرى 5 تZZZدعم ھZZZذه الفرضZZZية ا5نعكاسZZZية ففZZZي حZZZين أن     

نوعيZZة البيئZZة كانZZت تتZZدھور بصZZفة منتظمZZة علZZى مZZدار اغلZZب سZZنوات القZZرن الماضZZي 

كمZZZا كZZZان الحZZZال فZZZي , معظZZZم ھZZZذه الفتZZZرة  فZZZإن النZZZاس قZZZد تجZZZاھلوا ھZZZذه التطZZZورات,

  .الو5يات المتحدة ا'مريكية

  :أطروحة ما بعد المادية-ب

ثمZZZة تفسZZZير ثZZZاني ينتظZZZر إلZZZى ا/ھتمامZZZات البيئيZZZة بإعتبارھZZZا جZZZزءا مZZZن تحZZZول أكثZZZر 

شZZZمو5 فZZZي القZZZيم بZZZين قطاعZZZات بعينھZZZا مZZZن المجتمZZZع الغربZZZي، ويتخZZZذ ھZZZذا ا/تجZZZاه مZZZن 



وأطروحتZZZه حZZZول مZZZا بعZZZد الماديZZZة منطلقZZZا   )englhart 1990 (أعمZZZال إنجلھZZZارت 

حيث يZZZZرى أن التZZZZوترات ا/قتصZZZZادية التZZZZي خبرھZZZZا الجيZZZZل السZZZZابق خZZZZ?ل فتZZZZرة ،لZZZZه

الكسZZZZاد العظZZZZيم والحZZZZربين العلميتZZZZين لZZZZيس لھمZZZZا سZZZZوى معنZZZZى محZZZZدود بالنسZZZZبة لجيZZZZل 

ي سZZZمح والZZZذي تمتZZZع ا'مZZZان المZZZالي الZZZذ ،إنفجZZZار المواليZZZد بعZZZد الحZZZرب العالميZZZة الثانيZZZة

  .'عضائه أن يھنموا بحاجاتھم ال?مادية

لقZZZد كZZZان ھZZZذا الفZZZوج مZZZن المواليZZZد أقZZZل إھتمامZZZا بتشZZZجيع النمZZZو ا/قتصZZZادي والتقZZZدم       

مZZZZن إھتمامZZZZه بتZZZZدعيم قZZZZيم مZZZZا بعZZZZد الحداثZZZZة مثZZZZل ا/ھتمZZZZام با'فكZZZZار والسZZZZعي لتنميZZZZة 

البيئZZZZZة القZZZZZدرات الشخصZZZZZية وا/سZZZZZتق?لية فZZZZZي إتخZZZZZاذ القZZZZZرارات وتحسZZZZZين نوعيZZZZZة 

  .الفيزيقية

تعZZZZد بمثابZZZZة ) المضZZZZادة والمعاديZZZZة للصZZZZناعة وربمZZZZا العلZZZZم(وي?حZZZZظ أن قZZZZيم الفZZZZرد 

مؤشZZZرات أساسZZZية للتنبZZZؤ با/ھتمZZZام الحZZZاد بالبيئZZZة فZZZي إطZZZار جماعZZZات أخZZZرى أيضZZZا، 

وعلZZZى وجZZZه الخصZZZوص، أصZZZحاب نزعZZZة الحفZZZاظ علZZZى الطبيعZZZة الZZZذين أصZZZابھم القلZZZق 

  .عةبشأن تدمير البيئة وتھديد الطبي

  :أطروحة الطبقة الوسطى الجديدة-ج

تتوافZZZق أطروحZZZة الطبقZZZة الوسZZZطى الجديZZZدة مZZZع أطروحZZZة مZZZا بعZZZد الماديZZZة إ5 أنھZZZا     

تضZZZع قZZZدرا أكبZZZر مZZZن التأكيZZZد علZZZى الوضZZZع ا/جتمZZZاعي 'ولئZZZك الZZZذين يتنبئZZZون أخZZZ?ق 

فZZZإن أصZZZZحاب النزعZZZة البيئيZZZZة ينتمZZZون بصZZZZورة ،النزعZZZة البيئيZZZة وطبقZZZZا لھZZZذه الرؤيZZZZة 

ZZZZZZه غيZZZZZZق عليZZZZZZذي يطبZZZZZZع الZZZZZZن المجتمZZZZZZاع مZZZZZZذلك القطZZZZZZة لZZZZZZائيين " ر متكافئZZZZZZا'خص

الصZZZZحافيين و الفنZZZZانين و أسZZZZاتذة الجامعZZZZات  ،المZZZZدروس –" ا5جتمZZZZاعيين والثقZZZZافيين 

الZZZZذين يعملZZZZون فZZZZي وظZZZZائف خ?قZZZZة أو أولئZZZZك الZZZZذين يعملZZZZون فZZZZي وظZZZZائف الخدمZZZZة 

  .العامة

لمھZZZن أكثZZZر مZZZي? 'ن يفZZZرز و لZZZيس مZZZن الواضZZZح تمامZZZا الZZZذي جعZZZل ھZZZذا القطZZZاع مZZZن ا

ويكمZZZن احZZZد  ،نزعZZZة بيئيZZZة فZZZي مواجھZZZة القطاعZZZات ا'خZZZرى مZZZن الطبقZZZات الوسZZZطي 

فZZZبحكم مZZZواقعھم الوظيفيZZZة . التفسZZZيرات فZZZي طبيعZZZة انخZZZراطھم وتفZZZاعلھم مZZZع عم?ئھZZZم 

فZZZإنھم مؤھلZZZون 'ن ي?حZZZظ بشZZZكل مباشZZZر عمليZZZات ا/حتيZZZال علZZZى الضZZZعفاء مZZZن قبZZZل 

يشZZZZغل ا'طبZZZZاء الZZZZذين يعملZZZZون فZZZZي : فعلZZZZي سZZZZبيل المثZZZZال, أنصZZZZار التقZZZZدم الصZZZZناعي 

عيZZZادات صZZZحة موقعZZZا اسZZZتراتيجيا يمكZZZنھم مZZZن مراقبZZZة العواقZZZب الوخيمZZZة لمسZZZتويات 



الرصZZZZاص المرتفعZZZZة فZZZZي تربZZZZة المنZZZZاطق السZZZZكنية المحيطZZZZة بالمسZZZZاحات الملوثZZZZة فZZZZي 

ونتيجZZZZZة كZZZZZذلك فZZZZZنھم يميلZZZZZون 'ن يصZZZZZبحوا ،قلZZZZZب المدينZZZZZة علZZZZZى ت?ميZZZZZذ المZZZZZدارس 

ZZZZه منخZZZZحبون فيZZZZذي يصZZZZد الZZZZى الحZZZZة  الZZZZك?ت البيئيZZZZي المشZZZZية فZZZZفة شخصZZZZرطين بص

  .مرضاھملأنصار المصالح 

  :اتجاه النزعة التنظيمية و ا5نف?ت السياسي-د

مZZZن خZZZ?ل  ،وأخيZZZرا فقZZZد كانZZZت محZZZاو5ت لتفسZZZير نشZZZوء الZZZوعي و ا'فعZZZال البيئيZZZة    

و مZZZZن ھZZZZذا المنظZZZZور  ،تحديZZZZد التZZZZوترات فZZZZي الZZZZنظم السياسZZZZية لZZZZبعض الZZZZدول الغربيZZZZة

ZZZات ا5جتماعيZZZر الحركZZZاة  ةتعتبZZZة للحيZZZام الدولZZZد اقتحZZZاعي ضZZZل دفZZZة رد فعZZZدة بمثابZZZلجدي

  .اليومية لrفراد العاديين 

إن نمZZZZو التكنولوجيZZZZات الكيميائيZZZZة و النوويZZZZة قZZZZد دفZZZZع بعZZZZدد مZZZZن المخZZZZاطر الجديZZZZدة     

ھZZZي مھنZZZدس ھZZZذه وقZZZد كانZZZت الحكومZZZات أحيانZZZا  ، نإلZZZى قلZZZب الحيZZZاة اليوميZZZة للمZZZواطني

  . و في أحيان أخرى التابع ا'مين لصانعي ھذه المخاطر ،المخاطر

ولZZZذا فZZZإن الحركZZZات ا5جتماعيZZZة المعاصZZZرة مثZZZل الحركZZZات البيئيZZZة تختZZZار كھZZZدف     

مفZZاع?ت الطاقZZة " لفZZرض حياتنZZا" لھZZا تلZZك المخZZاطر التZZي تبZZدو ممثلZZة 'قصZZى تھديZZد 

سZZZباق الكZZZم و يعZZZود ظھZZZور الحركZZZات البيئيZZZة النوويZZZة وا/خZZZ?ل بالنظZZZام ا5يكولZZZوجي و

إلZZZZى التحZZZZالف الدولZZZZة مZZZZع القطZZZZاع الخZZZZاص الصZZZZناعي و اتحZZZZاد القZZZZرارات السياسZZZZية 

  .وا5قتصادية وراء ا'بواب المغلقة 

     ZZZة اوعادتZZZدمير للبيئZZZدة لتZZZرار المفيZZZناعة القZZZة صZZZن عمليZZZكل مZZZذا الشZZZأ ھZZZا ينشZZZففي ،م

ياسZZZZة البيروقراطيZZZZون قZZZZد بZZZZدأوا  منZZZZذ ألمانيZZZZا علZZZZى سZZZZبيل المثZZZZال كZZZZان صZZZZناع الس

السZZZZبعينيات فZZZZي تجنZZZZب المؤسسZZZZات البرلمانيZZZZة مفضZZZZلين صZZZZنع القZZZZرارات ا'ساسZZZZية 

  .بالتنسيق مع ممثلي الصناعات وراء ا'بواب المغلقة

وھكZZZZذا يمكZZZZن تفسZZZZير نشZZZZأة حركZZZZة الخضZZZZر باعتبارھZZZZا محاولZZZZة /عZZZZادة تأسZZZZيس      

ZZZين الدولZZZة بZZZية الديمقراطيZZZة السياسZZZواطنين الرابطZZZات المZZZل  ،ة و جماع?ZZZن خZZZأو5 م

وثانيZZZا مZZZن خZZZ?ل العZZZودة إلZZZى  ،تأسZZZيس مبZZZادئ فZZZوق برلمانيZZZة بZZZين جماعZZZات المZZZواطنين

ا5لتحZZاق بالبرلمانZZات فZZZي الصZZور أحZZزاب بديلZZZة تھZZدف إلZZى عZZZادة تأسZZيس المشZZZروعية 

  ) Hager 1993(البرلمانية 



إ5  ،اmن لھZZZا مميزاتھZZZا  علZZZى الZZZرغم مZZZن أن كZZZل ا5تجاھZZZات التZZZي تمZZZت مناقشZZZتھا حتZZZي

أن أيZZZا منھZZZا لZZZيس بقZZZادر علZZZى أن يفسZZZر بصZZZورة م?ئمZZZة الطريقZZZة التZZZي يZZZتم بھZZZا تحديZZZد 

وتعريZZZZZف المشZZZZZك?ت البيئيZZZZZة وصZZZZZياغتھا بوضZZZZZوح و التعZZZZZرف حيالھZZZZZا مZZZZZن جانZZZZZب 

  .الفاعلين ا5جتماعيين

زون فعلZZZى سZZZبيل المثZZZال لمZZZاذا حلZZZت المشZZZك?ت البيئيZZZة الكونيZZZة مثZZZل اسZZZنزاف ا'و     

وفقZZZدان التنZZZوع البيولZZZوجي محZZZل المشZZZك?ت  ،-ا/حتبZZZاس الحZZZراري-والZZZدفء الكZZZوني

ذات الطZZZZZابع المحلZZZZZي مثZZZZZل تلZZZZZوث الميZZZZZاه الجوفيZZZZZة و الصZZZZZرف الصZZZZZحي الحضZZZZZري 

كأولويZZZZZات للحكومZZZZZات و ا5عZZZZZ?م و الحركZZZZZات البيئيZZZZZة ا'ساسZZZZZية، ولمZZZZZاذا أصZZZZZبحت 

شZZZك?ت البيئيZZZة السZZZاخنة فZZZي بعZZZض المكتشZZZفات العلميZZZة ا'ساسZZZية الZZZذي تسZZZتند عليZZZه الم

حZZZين تبقZZZي مكتشZZZفات أخZZZرى فZZZي غمZZZوض؟ ھZZZذه ھZZZي نوعيZZZة ا'سZZZئلة التZZZي يعالجھZZZا 

ويتسZZZم ھZZZذا  ،المنظZZZور اتجZZZاه النزعZZZة التصZZZورية ا5جتماعيZZZة للحركZZZات البيئيZZZة و البيئZZZة

  .ا/تجاه بعدد من المميزات مقارنة با/تجاھات النظرية ا'خرى

5  ،دبيZZZZات السوسZZZZيولوجية الراھنZZZZة حZZZZول البيئZZZZةبالتعZZZZارض مZZZZع الكثيZZZZر مZZZZن ا': أو5

يقبZZZل اتجZZZاه النزعZZZة التصZZZورية ا5جتماعيZZZة قبZZZو5 غيZZZر نقZZZدي بالمقولZZZة القائلZZZة بوجZZZود 

و , و ا/نتZZZZZZاج المتضZZZZZZخم , أزمZZZZZZة بيئيZZZZZZة ناجمZZZZZZة عZZZZZZن النمZZZZZZو السZZZZZZكاني العشZZZZZZوائي 

ليZZZات عوضZZZا عZZZن ذلZZZك يركZZZز علZZZى العم،الZZZخ ....,التكنولوجيZZZا الجديZZZدة المھZZZددة للبيئZZZة 

ا/جتماعيZZZة والسياسZZZية و الثقافيZZZة التZZZي تZZZدرك بواسZZZطتھا الظZZZروف باعتبارھZZZا مخZZZاطر 

  .غير مقبولة ومن ثم تتطلب إتخاذ مواقف عملية حيالھا

إن معظZZZم عمليZZZات صZZZياغة المشZZZك?ت البيئيZZZة تZZZتم فZZZي مجZZZا5ت تحتلھZZZا مجتمعZZZات :ثانيZZZا

بZZZZZاء و مZZZZZوظفين محZZZZZامين وأط, مھندسZZZZZين , علمZZZZZاء : محليZZZZZة مأھولZZZZZة بالمتخصصZZZZZين 

ديري شZZZركات وعZZZاملين بالسياسZZZة بZZZد5 مZZZن حZZZدوثھا تحZZZت سZZZمع وبصZZZر مZZZحكZZZوميين و

و بالتعZZZارض مZZZع ذلZZZك تقZZZر النزعZZZة التصZZZورية ا5جتماعيZZZة ،الجمZZZاھير بصZZZفة عامZZZة 

بZZZZأن حZZZZدود اعتبZZZZار المشZZZZك?ت و الحلZZZZول البيئيZZZZة منتجZZZZات نھائيZZZZة لعمليZZZZة اجتماعيZZZZة 

ت و الحلZZZZZول و التفZZZZZاوض حولھZZZZZا ديناميZZZZZة  تنطZZZZZوى علZZZZZى تعريZZZZZف لھZZZZZذه المشZZZZZك?

  .في كل من ا'طر العامة و الخاصةومشروعيتھا 

يضZZZع اتجZZZاه النزعZZZة التصZZZورية ا5جتماعيZZZة دراسZZZة القضZZZايا البيئيZZZة فZZZي إطZZZار :ثالثZZZا 

  )1(نموذج إرشادي سوسيولوجي خالص



  

  

  

  

  
ى طلبة سنة أولى ماجستير ،تخصص علم إجتماع البيئة، كلية ،محاضرة ألقيت عل حماية البيئة في الجزائر ت،  استراتيجيافي?لي الصالح  ):1(

  .2007/2008العلوم ا/نسانية و ا/جتماعية ،جامعة محمد خيضر ، بسكرة، الجزائر 

  

  :مراحل عPقة ا(نسان بالبيئة -2-

إن التفاعZZZل بZZZين ا/نسZZZان والبيئZZZة الطبيعيZZZة ھZZZو تفاعZZZل قZZZديم قZZZدم الحضZZZارات، وقZZZد     

ا/نسZZZZان وحاجاتZZZZه المختلفZZZZة، بحيZZZZث أصZZZZبح مجZZZZا5 ھامZZZZا مZZZZن  تغيZZZZر تبعZZZZا لنشZZZZاطات

مجZZZا5ت البحZZZث فيمZZZا يعZZZرف اmن باسZZZم علZZZم اجتمZZZاع البيئZZZة، ويبحZZZث ھZZZذا الفZZZرع فZZZي 

 ،تZZZZأثير البيئZZZZة بمختلZZZZف عناصZZZZرھا ومكوناتھZZZZا فZZZZي النشZZZZاط ا5جتمZZZZاعي وا5قتصZZZZادي

ويزخZZر التZZاريخ وكZZذا فZZي تZZأثير ا/نسZZان فZZي ھZZذه البيئZZة، وتفاعلZZه معھZZا إيجابZZا وسZZلبا، 

ا/نسZZZاني بالعديZZZد مZZZن ا'مثلZZZة والشZZZواھد الدالZZZة علZZZى مZZZدى التZZZأثير الZZZذي تركZZZه ا/نسZZZان 

فZZZي البيئZZZة الطبيعيZZZة خZZZ?ل مسZZZيرته الطويلZZZة لتحقيZZZق النمZZZو والتنميZZZة، بZZZدءا با/نسZZZان 

  .ا'ول الذي عاش على القنص وجمع النباتات وصو5 إلى إنسان العصر الحالي

  :مرحلة الصيد -2-1

تعتبZZZر ھZZZذه أول مرحلZZZة مZZZارس فيھZZZا ا/نسZZZان النشZZZاط ا5قتصZZZادي بطريقZZZة بدائيZZZة     

وبسZZZيطة،  فقZZZام بقطZZZف الثمZZZار، وجZZZذور النباتZZZات والحشZZZرات لسZZZد حاجاتZZZه الغذائيZZZة، 

، وبالتZZZالي فZZZإن سZZZلوكه فZZZي ھZZZذه  ...وقZZZام كZZZذلك بصZZZيد ا'سZZZماك، والحيوانZZZات البريZZZة

ا/يجZZZZابي مZZZZع البيئZZZZة الطبيعيZZZZة، حيZZZZث المرحلZZZZة كZZZZان سZZZZلوكا فطريZZZZا، تميZZZZز بالتفاعZZZZل 

  .)1(عمل على استغ?لھا بطريقة عق?نية وفق ما تقتضيھا احتياجاته

وكZZZان تZZZاريخ ا/نسZZZZان علZZZى مZZZدى آ5ف السZZZZنين يتسZZZم بZZZالتوازن بZZZZين النZZZاس والحيZZZZز 

الZZZZذي يعيشZZZZون فيZZZZه، ذلZZZZك 'ن عZZZZدد البشZZZZر كZZZZان فZZZZي تزايZZZZد بمعZZZZد5ت خطيZZZZة بطيئZZZZة 

د الطبيعيZZZZZة كانZZZZZت ھينZZZZZة و مخرجZZZZZاتھم مZZZZZن مخلفZZZZZات ومعZZZZZد5ت اسZZZZZتھ?كھم للمZZZZZوار

                                                 
الحديث  المكتب الجامعي. ا,قتصاد والمجتمع  دراسة في علم ا,جتماع ا,قتصادي: حسين عبد الحميد، أحمد رشوان  )1((

 .20ص ,  2002 مصر، ،ا/سكندرية



نشZZZاطھم كانZZZت ممZZZا تسZZZتوعبه العمليZZZات البيئيZZZة الطبيعيZZZة أي فZZZي حZZZدود قZZZدرة البيئZZZة 

علZZZZى تنظيZZZZف الZZZZذات  بالتZZZZالي فحاجZZZZات ا/نسZZZZان فZZZZي ھZZZZذه المرحلZZZZة كانZZZZت محZZZZدودة، 

  .لذلك عاش في حالة توازن وانسجام مع بيئته الطبيعية

فZZي البدايZZة كZZان ا/نسZZان "ھZZذه الفكZZرة بقولZZه   منيOOر حجOOاب محمOOدھZZذا و يؤكZZد الباحZZث  

يشZZبع احتياجاتZZه بمجھZZود أقZZل، فقZZد نشZZأ فZZي بيئZZة طبيعيZZة تزيZZد مواردھZZا عZZن احتياجاتZZه 

وفZZZي ھZZZذه المرحلZZZة لZZZم يختZZZل تZZZوازن البيئZZZة، ولZZZم يZZZؤثر ا/نسZZZان بوضZZZوح فZZZي البيئZZZة 

  )1("المحيطة

  :مرحلة الرعي  -2-2

ھZZZذه المرحلZZZة عقZZZب مرحلZZZة الصZZZيد، ذلZZZك أنZZZه بعZZZدما تمكZZZن  لقZZZد انتقZZZل ا/نسZZZان إلZZZى    

مZZZن اسZZZتئناس الحيوانZZZات التZZZي كانZZZت تسZZZاعده فZZZي أغZZZراض الصZZZيد، والقZZZنص، تمكZZZن 

مZZZن أن يربZZZي الحيوانZZZات ويعتنZZZي بھZZZا ويقتZZZات منھZZZا،  وتتميZZZز ھZZZذه المرحلZZZة بالتنقZZZل، 

بZZZذلك الجماعZZZة تتنقZZZل وراء المراعZZZي، حيZZZث تعZZZيش علZZZى المراعZZZي الطبيعيZZZة، وفكانZZZت 

وخZZZ?ل . )2(ينتفZZZع النZZZاس بمنتجZZZات الحيZZZوان نتيجZZZة الرعZZZي المنZZZتظم واسZZZتئناس الحيZZZوان

ھZZZZذه المرحلZZZZة بZZZZدأت تظھZZZZر عوامZZZZل ا5خZZZZت?ل فZZZZي تZZZZوازن البيئZZZZة الطبيعيZZZZة، نتيجZZZZة 

  . ا/فراط في الرعي وقطع الغابات، مما أثر سلبا على إنتاجية ا'رض

الZZدول ا'وروبيZZZة منZZZذ زمZZZن  ويتضZZح ذلZZZك مZZZن خZZZ?ل تZZدھور ا'رض الZZZذي عانZZZت منZZZه

الحضZZZارات القديمZZZة وعبZZZر العصZZZور الوسZZZZطى وعصZZZر النھضZZZة، حيZZZث عانZZZت ھZZZZذه 

مZZZن الخZZZراب النZZZاجم  -ومZZZن بينھZZZا أيرلنZZZدا وسويسZZZرا وأسZZZبانيا ودول أخZZZرى -ا'خيZZZرة 

عZZZن التصZZZحر و الرعZZZي الجZZZائر و ا'ضZZZرار الناتجZZZة عZZZن الفيضZZZانات وفقZZZدان التربZZZة 

مZZ?ك ا'راضZZي ا'قويZZاء أجZZزاء واسZZعة مZZن السZZھل  لخصZZوبتھا ھZZذا فضZZ? عZZن تZZدمير

ا'وسZZZط والجنZZZوبي مZZZن خZZZ?ل الرعZZZي السZZZنوي الكثيZZZف لrغنZZZام، ممZZZا أدى إلZZZى تعريZZZة 

  .)3(ا'رض وتغيير التربة وخصوبتھا

اسZZZتغ?ل ا/نسZZZان لمZZZوارد البيئZZZة  نطZZZاقو يمكZZZن القZZZول أن ھZZZذه المرحلZZZة وسZZZعت مZZZن  

الطبيعيZZZة التZZZي  لZZZذي أثZZZر علZZZى تZZZوازن البيئZZZةالطبيعيZZZة، نتيجZZZة ا/فZZZراط فZZZي الرعZZZي، وا

  .يعيش فيھا

                                                 
 قريد  سمير ) 1(
 .22ص ,  مرجع سابق: حسين عبد الحميد، أحمد رشوان ) 2(
   53ص. مرجع سابق : قريد  سمير ) 3(



  : مرحلة الزراعة -2-3

لقZZد جZZاءت ھZZذه المرحلZZة بعZZد مرحلZZة جمZZع الثمZZار، وصZZيد الحيوانZZات ومرحلZZة الرعZZي 

بحيZZZZث ارتبطZZZZت حيZZZZاة ا/نسZZZZان بZZZZا'رض واسZZZZتقرت حياتZZZZه فيھZZZZا، وأخZZZZذ يتZZZZدرج فZZZZي 

أقZZZام القنZZZاطر وشZZZيد بعZZZض مZZZدارج الحضZZZارة، وتعZZZددت اختراعاتZZZه شZZZيئا فشZZZيئا، حيZZZث 

علZZZى إبZZZداع أسZZZاليب ونظZZZم جديZZZدة  زيZZZادة السZZZدود علZZZى ا'نھZZZار للZZZتحكم فZZZي مياھھZZZا، 

للZZZZري وقZZZZد ازدادت سZZZZيطرة ا/نسZZZZان علZZZZى عناصZZZZر الطبيعZZZZة حينمZZZZا اسZZZZتخدم ا5mت 

الزراعيZZZة وأنZZZتج المحاصZZZيل، وربZZZى الحيوانZZZات ليسZZZتھلك لحومھZZZا وألبانھZZZا فZZZي غذائZZZه 

بھZZZذا صZZZار ا/نسZZZان أھZZZم عنصZZZر مZZZن ا5سZZZتھ?ك واختفZZZت و أوبارھZZZا فZZZي كسZZZائه، و

  )22( تقريبا بقية عناصر البيئة ا'خرى خلف أنشطة ا/نسان العديدة

وخZZ?ل ھZZذه المرحلZZة بZZZدأ نشZZاط ا/نسZZان الزراعZZي يلحZZZق أضZZرارا بالبيئZZة الطبيعيZZZة     

يZZZة ممZZا أثZZر سZZلبا علZZى إنتاج،وتآكZZل التربZZة وقطZZZع الغابZZات  نتيجZZة ا/فZZراط فZZي الرعZZي

تZZZوازن الطبيعZZZZة "إلZZZى أن  نعمOOOة هللا عيسOOOOىا'رض وفZZZي ھZZZذا الصZZZدد تشZZZZير الباحثZZZة 

وقZZع ا/خZZ?ل بZZه لZZدى ظھZZور الطبيعZZة البدائيZZة كعZZائق أمZZام نمZZو الزراعZZة وكZZان الغZZذاء 

ولZZZZم يZZZZزل مشZZZZكلة ا/نسZZZZان البZZZZدائي والمعاصZZZZر، وكZZZZذلك مشZZZZكلة الحيZZZZوان، وقZZZZد حZZZZل 

لكنZZZZه أراد أن يرفZZZZع مسZZZZتواه . الطبيعZZZZة البZZZZدائي مشZZZZكلته بZZZZالقنص وا/فZZZZادة مZZZZن إنتZZZZاج

" الغZZZذائي فZZZزرع ا'رض وجردھZZZا مZZZن غاباتھZZZا التZZZي كانZZZت تغطZZZي مسZZZاحات شاسZZZعة
)23(.  

غيZZZر أنZZZه ينبغZZZي ا/شZZZارة فZZZي ھZZZذا الصZZZدد إلZZZى أنZZZه لمZZZا علZZZم بعZZZض النZZZاس بZZZأن      

نشZZZZاطھم الزراعZZZZي لZZZZه أثZZZZار سZZZZلبية علZZZZى البيئZZZZة، تعلمZZZZوا بعZZZZض الطZZZZرق لحمايتھZZZZا، 

قZZZZدماء مZZZZث?، عينZZZZوا مفتشZZZZين لكفالZZZZة عZZZZدم تZZZZردي ا'راضZZZZي المزروعZZZZة فالصZZZZينيون ال

واليونZZZZانيون والرومZZZZان القZZZZدماء كتبZZZZوا عZZZZن العنايZZZZة بالتربZZZZة . نتيجZZZZة سZZZZوء الممارسZZZZة

  .وإدارة ا'رض

مZZZا يمكZZZن اعتبZZZاره أول تعبيZZZر معZZZروف عمZZZا نصZZZفه اmن  القOOOوانينفZZZي  أفPطOOOونفكتZZZب  

قZZى القZZول بأنZZه خZZ?ل آ5ف السZZنين ونتيجZZة علZZى أنZZه يب ،بأنZZه مبZZدأ الغZZرم علZZى الملZZوث

بحZZZث ا/نسZZZان عZZZن منZZZاطق نفZZZوذ وأراضZZZي جديZZZدة للزراعZZZة، حZZZدث اختفZZZاء حضZZZارات 
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، عZZZن التربOOOة الفوقيOOة والحضOOOارة :القOOOوى فZZZي كتابھمZZا  ديOOل وكOOOارتربأكملھZZا، وأوضZZZح 

نتيجZZZة  -تZZZونس الحاليZZZة -تZZZدھور حضZZZارة شZZZمال إفريقيZZZا، بZZZالقرب مZZZن قرطZZZاج القديمZZZة 

لرومZZZZاني، حيZZZZث عمZZZZدت رومZZZZا إلZZZZى الزراعZZZZة الكثيفZZZZة لتعZZZZويض انخفZZZZاض الغZZZZزو ا

  .المحصول

ممZZا أدى إلZZZى إفقZZZار النZZZاس علZZZى مZZZر التZZاريخ وحتZZZى وقتنZZZا الZZZراھن كمZZZا أدى ّذلZZZك إلZZZى  

اسZZZتنزاف عZZZدة أراضZZZي زراعيZZZة جديZZZدة نتيجZZZة الزراعZZZة والرعZZZي الكثيZZZف، ممZZZا سZZZاھم 

  .ا'رض إلى ا'بدفي تدھور ا/نتاجية، وأدى في النھاية إلى تدمير 

  :مرحلة الصناعة -2-4

 -مZZZع انطZZZ?ق الثZZZورة الصZZZناعية، وخاصZZZة منZZZذ بدايZZZة القZZZرن العشZZZرين -لقZZZد تفاقمZZZت    

الظZZZZاھرة  -:ظاھرتZZZZان بارزتZZZZان أدتZZZZا إلZZZZى بZZZZدء ا5خZZZZت?ل فZZZZي ھZZZZذه المنظومZZZZة البيئيZZZZة

  .ا'ولى ھي تزايد عدد سكان العالم بصورة تصاعدية سريعة ومذھلة

إلZZZZى تعZZZZاظم فقZZZZر ا/نسZZZZان، إذ لZZZZم تواكZZZZب التنميZZZZة ا5قتصZZZZادية فZZZZي ھZZZZذا ممZZZZا أدى      

أما الظZZZاھرة الثانيZZZة فھZZZي أن إنسZZZان النصZZZف الثZZZاني مZZZن ،ا/طZZZار النمZZZو الZZZديموغرافي

ھZZZذا القZZZرن، و5سZZZيما فZZZي البلZZZدان المصZZZنعة، ھZZZو إنسZZZان يسZZZتھلك فZZZي الواقZZZع أكثZZZر مZZZن 

نZZZي اسZZZتنزاف أكثZZZر للمZZZوارد حاجتZZZه، ومZZZن نتZZZائج ھZZZذا ا5سZZZتھ?ك المفZZZرط وغيZZZر العق?

الطبيعيZZة التZZي طلZZب منھZZا عطZZاء تجZZاوز طاقاتھZZا الفعليZZة أحيانZZا، فبZZدت عليھZZا ع?مZZات 

  .)24(التدھور وا5خت?ل

وإزاء ھZZذا الوضZZZع لجZZZأت عZZدة دول إلZZZى تبنZZZي إجZZZراءات وقائيZZة للتخفيZZZف مZZZن حZZZدة      

تخلص مZZZن للZZZ التشZZZريعات نمZZZ كثيZZZرةالالتZZZدھور والتلZZZوث، فأصZZZدرت فZZZي ھZZZذا الشZZZأن 

  .)مث?(النفايات في الشوارع 

كمZZZا حاولZZZت أن تضZZZبط المؤسسZZZات ا'كثZZZر تلويثZZZا، ولكZZZن ذلZZZك دون نجZZZاح فعلZZZي      

، ولھZZZZZZذا أعZZZZZZرب الدارسZZZZZZون )1917وقZZZZZZانون  1810القZZZZZZرار ا/مبراطZZZZZZوري لعZZZZZZام (

البيئيZZZون فZZZي القZZZرن التاسZZZع عشZZZر عZZZن قلقھZZZم بشZZZأن آثZZZار التحويZZZل البشZZZري للمنظZZZر 

لنھضZZZة الصZZZناعية التZZZي كانZZZت سZZZببا فZZZي حZZZدوث التلZZZوث وتZZZدھور الطبيعZZZي، نتيجZZZة ل
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البيئZZZة علZZZى أنZZZه يمكZZZن القZZZول بZZZأن الZZZوعي بمخZZZاطر التصZZZنيع لZZZم يحZZZدث إ5 فZZZي بدايZZZة 

  .الستينات

الربيZZZع  1962ومZZZن الع?مZZZات البZZZارزة فZZZي تطZZZور ا5ھتمZZZام بالبيئZZZة كتZZZاب نشZZZر عZZZام    

بالغZZZZZة لتلZZZZZوث البيئZZZZZة والZZZZZذي أبZZZZZرز اmثZZZZZار ال راشOOOOOيل كارسOOOOOون،الصZZZZZامت لمؤلفZZZZZه 

بالكيماويZZZZZات الصZZZZZناعية، وأوضZZZZZح أن ا/نسZZZZZان والكائنZZZZZات الحيZZZZZة جميعZZZZZا تتعZZZZZرض 

  .لمخاطر تھدد بقاءھا

ونتيجZZZة لZZZذلك بZZZدأ ا/نسZZZان يھZZZتم بالمحافظZZZة علZZZى البيئZZZة وربطھZZZا بالتنميZZZة، حيZZZث     

شZZZكلت بدايZZZة السZZZبعينات نقطZZZة تحZZZول علZZZى مسZZZتوى ا5ھتمZZZام بالقضZZZايا البيئيZZZة، وتجسZZZد 

جZZZت قضZZZايا لZZZك فZZZي العديZZZد مZZZن الدراسZZZات والبحZZZوث العلميZZZة والمZZZؤتمرات التZZZي عالذ

تأكZZZد للمجتمZZZع الZZZدولي أكثZZZر بZZZأن مخZZZاطر   1967ففZZZي سZZZنة ،التنميZZZة مZZZن منظZZZور بيئي

  .التلوث البيئي أمر كبير

عقZZZZد المZZZZؤتمر الZZZZدولي  -الجمعيZZZZة العامZZZZة لrمZZZZم المتحZZZZدة -ولھZZZZذا الغZZZZرض قZZZZررت      

علZZZى ، 1972جZZZوان/ لمخZZZاطر فZZZي مدينZZZة سZZZتوكھولم فZZZي يونيZZZوا'ول للتصZZZدي لھZZZذه ا

 -1975أنZZZZه ينبغZZZZي التZZZZذكير أن ا'زمZZZZة البتروليZZZZة التZZZZي شZZZZھدتھا الفتZZZZرة الممتZZZZدة مZZZZن  

أحZZZدثت تبZZZاطؤا فZZZي الجھZZZود وا5ھتمZZZام بمشZZZاكل البيئZZZة، فأزمZZZة الطاقZZZة خففZZZت  1985

دھا يتسZZZاءلون كZZZان يواجZZZه الصZZZناعيون لمشZZZاكل البيئZZZة، و بZZZدأو عنZZZ مZZZن ا5ھتمZZZام الZZZذي

و أصZZZZZZبحت المخZZZZZZاطر . عZZZZZZن اmثZZZZZZار ا5قتصZZZZZZادية لfجZZZZZZراءات المضZZZZZZادة للتلZZZZZZوث

ا5قتصZZZادية أكثZZZر وزنZZZا وفZZZق اھتمZZZام الZZZرأي العZZZام بموضZZZوع محاربZZZة التلZZZوث الZZZذي لZZZم 

  )1(.يكن يستعيد جاذبيته لو5 الكوارث العظمى

بآثZZZZار وعليZZZZه يمكZZZZن القZZZZول أن ھZZZZذه المرحلZZZZة تميZZZZزت فZZZZي بZZZZدايتھا بتZZZZدني ا5ھتمZZZZام 

التصZZZZنيع علZZZZى البيئZZZZة والمتمثلZZZZة فZZZZي التلZZZZوث واسZZZZتنزاف المZZZZوارد الطبيعيZZZZة، وكZZZZذا 

المرتبطZZZZZة ...) العZZZZZادات، السZZZZZلوكات، القZZZZZيم(إھمZZZZZال الجوانZZZZZب ا5جتماعيZZZZZة والثقافيZZZZZة 

، وكZZZZذا اتسZZZZاع الھZZZZوة بZZZZين )الكبيZZZZرة والصZZZZغيرة(با/نسZZZZان وع?قتZZZZه ببيئتZZZZه الطبيعيZZZZة 

ZZZة والبلZZZنعة ا'وروبيZZZدان المصZZZر البلZZZع الفكZZZا دفZZZذا مZZZو، وھZZZق النمZZZي طريZZZائرة فZZZدان الس

                                                 
 55ص.مرجع  سابق:. قريد  سمير  ) 1(



ا/نسZZاني إلZZZى التركيZZZز فZZZي الوقZZZت الحZZZالي علZZZى ھZZZذه الجوانZZZب، والعمZZZل علZZZى إدراجھZZZا 

  .ضمن ا5عتبارات البيئية

  
  :النظريات المفسرة  لعPقة ا(نسان  بالبيئة -3-

و بZZZZأخرى إلZZZZى اسZZZZتغ?ل مZZZZوارد بيئتZZZZه بطريقZZZZة أ -منZZZZد القZZZZدم  -ا/نسZZZZان دأبلقZZZZد      

ويتZZZرجم ھZZZذا ./شZZZباع حاجاتZZZه ا'ساسZZZية والثانويZZZة عZZZن طريZZZق الوسZZZائل التكنولوجيZZZة

ا5سZZZتغ?ل فZZZي صZZZورة الع?قZZZة المتبادلZZZة وإن كانZZZت ا5سZZZتفادة لfنسZZZان أكثZZZر بكثيZZZر، 

الع?قZZZة "لZZZذا فقZZZد انشZZZغل العديZZZد مZZZن العلمZZZاء بھZZZذه القضZZZية والتZZZي أطلقZZZوا عليھZZZا قضZZZية 

ددت النظريZZZات التZZZي تحZZZدد أنZZZواع الع?قZZZات المتغZZZايرة إ5 أنZZZه وتعZZZ". البيئيZZZة -ا/نسZZZانية

   :يمكن حصرھا في

  ):Determinism(نظرية الحتمية البيئية  -3-1

ويقZZZر أصZZZحاب ھZZZذه النظريZZZة أن ا/نسZZZان يخضZZZع بكZZZل مZZZا فيZZZه للبيئZZZة فھZZZي التZZZي      

فالبيئZZZة بمZZZا فيھZZZا مZZZن منZZZاخ معZZZين . تسZZZيطر عليZZZه ولZZZيس العكZZZس كمZZZا يتZZZردد ويشZZZيع

طZZZاء نبZZZاتي وحيZZZاة حيوانيZZZة تZZZؤثر علZZZى ا/نسZZZان مZZZن مختلZZZف الجوانZZZب ونمثZZZل لZZZذلك وغ

  .بتأثير البيئة على عظام ا/نسان

فZZZZإذا كZZZZان ا/نسZZZZان يعZZZZيش فZZZZي بيئZZZZة جبليZZZZة يكZZZZون تأثيرھZZZZا با/يجZZZZاب علZZZZى تقويZZZZة  

وقZZZد أدى ھZZZذا  ،أمZZZا إذا كانZZZت بحريZZZة فھZZZي تقZZZوي عضZZZ?ت اليZZZدين.. عضZZZ?ت ا'رجZZZل 

والتنZZZZZZاقض الواضZZZZZZح بZZZZZZين الشZZZZZZعوب وخاصZZZZZZة بZZZZZZين اmسZZZZZZيويين  التZZZZZZأثير المتبZZZZZZاين

والZZZذي اسZZZترعى انتبZZZاه الف?سZZZفة منZZZذ القZZZدم إلZZZى ظھZZZور نظريZZZة الحتميZZZة  ،وا'وربيZZZين

  .لتفسير ھذا التناقض

  :روادھا  3-1-1

  ):م 1400(ابن خلدون -

وقZZد ارتكZZز ابZZن خلZZدون فZZي تفسZZير ع?قZZة ا/نسZZان ببيئتZZه علZZى أثZZر المنZZاخ فZZي طبZZائع 

وب وتZZZأثير الھZZZواء علZZZى ألZZZوان البشZZZر، وضZZZرب مZZZث?ً لZZZذلك بشZZZعوب السZZZودان الشZZZع

والZZZZذين وصZZZZفھم بالخفZZZZة والطZZZZيش وكثZZZZرة الطZZZZرب والسZZZZبب فZZZZي ذلZZZZك الحZZZZرارة التZZZZي 

كمZZZا تحZZZدث ابZZZن خلZZZدون عZZZن ا'قZZZاليم . تجعلھZZZم أسZZZرع فرحZZZاً وسZZZروراً وأكثZZZر انبسZZZاطاً 

عة أقZZZZاليم، يتميZZZZز الجغرافيZZZZة وتأثيرھZZZZا فZZZZي حيZZZZاة ا/نسZZZZان حيZZZZث يZZZZرى أن ھنZZZZاك سZZZZب



الZZZخ ..الثالZZZث والرابZZZع والخZZZامس با5عتZZZدال وھZZZو صZZZفة طبZZZائع سZZZكانھا أيضZZZاً وألZZZوانھم

أمZZZZا ا'قZZZZاليم غيZZZZر المعتدلZZZZة فتلZZZZك التZZZZي تقZZZZع فZZZZي ا'ول والثZZZZاني والسZZZZادس والسZZZZابع 

  .وسكانھا متوحشون غير مستأنسين

  ):م.ق 322-284(أرسطو -

المنZZاطق البZZاردة فZZي أوروبZZا وسZZكان  تنZZاول فZZي كتابZZه عZZن السياسZZة الفZZرق بZZين سZZكان

آسZZZZيا، فسZZZZكان أوروبZZZZا بالنسZZZZبة لZZZZه يتميZZZZزون بالشZZZZجاعة التZZZZي كانZZZZت أسZZZZاس حZZZZريتھم 

لكZZZنھم غيZZZر مZZZاھرين فZZZي ا/دارة والفھZZZم والتنظZZZيم وبالتZZZالي يفتقZZZدون إمكانيZZZة السZZZيطرة 

أمZZZZا سZZZZكان آسZZZZيا فلZZZZديھم الفكZZZZر والمھZZZZارة الفنيZZZZة لكZZZZنھم .أو ا/مسZZZZاك بزمZZZZام ا'مZZZZور

ZZرھم يفتقZZومين بغيZZم محكZZا جعلھZZرأة ممZZى الجZZك .. رون إلZZي ذلZZق فZZين أن ا/غريZZي حZZف

الوقZZZZت كZZZZانوا يعيشZZZZون فZZZZي منطقZZZZة وسZZZZط بZZZZين اmسZZZZيويين وا'وروبيZZZZين ممZZZZا جعلھZZZZم 

  .يجمعون بين مميزات المجموعتين

 ):م.ق 420(ھيبوقراط -

ار ، أن سZZZكان الجبZZZال المعرضZZZين لrمطZZZ"الجOOOو والمOOOاء واHقOOOاليم"و قZZZد شZZZار كتابZZZه 

والريZZZZاح يتصZZZZفون بالشZZZZجاعة وطZZZZول القامZZZZة والطبZZZZاع الحميZZZZدة أمZZZZا سZZZZكان ا'قZZZZاليم 

  )1(.المكشوفة الجافة فيتصفون بنحافة القامة وحب التحكم

  :مونتسكييو-

عZZZZن أثZZZZر المنZZZZاخ والتربZZZZة فZZZZي حيZZZZاة " روح القOOOOانون"تحZZZZدث مونتسZZZZكييو فZZZZي كتZZZZاب 

  :ا/نسان

  :المناخ -أ

  .قوة جسدية -سنقاء النف -شجاعة :المناخ البارد

  .ضعف -مكر -جبن :المناخ الحار

  :التربة  -ب

  :يصل تأثير التربة إلى الحد السياسي ونوع الحكومات

  .نظام ملكي وديكتاتورية= التربة الخصبة   -

  .نظام جمھوري وديمقراطية= التربة الفقيرة    -

                                                 
)1( http://www.feedo.net/Environment/Ecology/ManInteractionsWithEnvironment.htm تاريخ  
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  .ا5ستق?لية وا5ستقرار =سكان الجزر   -

  :شارلز داروين-

يZZZZZة النشZZZZZوء وا5رتقZZZZZاء لZZZZZداروين والتZZZZZي ترجZZZZZع فيھZZZZZا نشZZZZZأة ا/نسZZZZZان وبظھZZZZZور نظر

وتطZZZوره إلZZZى البيئZZZة الطبيعيZZZة،مما أعطZZZي دفعZZZا قويZZZا لتقZZZدم نظريZZZة الحتميZZZة البيئيZZZة إلZZZى 

حيZZZث ظھZZZر بعZZZدھا العديZZZد مZZZن العلمZZZاء التZZZي تؤيZZZد نظريZZZة الحتميZZZة . ا'مZZZام أكثZZZر وأكثZZZر

 :ومنھما

  :)Buckle(بكل -

 –غZZZZذاء  -منZZZZاخ : (لZZZZى ث?ثZZZZة عوامZZZZل تتصZZZZل بالبيئZZZZة مZZZZنواسZZZZتند فZZZZي برھانZZZZه ع     

وھZZZى عوامZZZل مZZZؤثرة علZZZى الحضZZZارات ا/نسZZZانية المختلفZZZة التZZZي وجZZZدت منZZZذ ) تربZZZة

فZZZي حZZZين أن . فالحضZZZارة فZZZي أفريقيZZZا وآسZZZيا تZZZأثرت بخصZZZوبة التربZZZة     .قZZZديم ا'زل

  .بالمناخ الحضارة ا'وروبية تأثرت

فZZZالحرارة الشZZZديدة تعZZZوق العمZZZل بينمZZZا المعتدلZZZة فھZZZي منشZZZطة، ومZZZع تZZZوافر الغZZZذاء      

أمZZZا الحضZZZارة . ورخصZZZھو زادة ثمنZZZه  يتZZZوافر العمZZZل وتقZZZل ا'جZZZور والعكZZZس صZZZحيح

ھZZZرة لتZZZوافر الحZZZرارة المصZZZرية والھنديZZZة والصZZZينية فھZZZي مZZZن أكثZZZر الحضZZZارات المزد

  .الم?ئمة والتربة الخصبة

  :)Victor cousin(فيكتور كزن -

وتZZZتلخص اسZZZتنتاجاته فZZZي العبZZZارات التاليZZZة التZZZي تعبZZZر عZZZن وجھZZZة نظZZZره فZZZي الع?قZZZة 

معلومZZZات وافيZZZة .. اعطنZZZي خريطZZZة لدولZZZة مZZZا"و ھZZZو  كمZZZا  يZZZأتي  :ا/نسZZZانية–البيئيZZZة 

بيعيZZZة ا'خZZZرى ومواردھZZZا وبإمكZZZاني فZZZي عZZZن موقعھZZZا ومناخھZZZا ومائھZZZا ومظاھرھZZZا الط

ضZZZوء ذلZZZك أن أحZZZدد لZZZك أي نZZZوع مZZZن ا/نسZZZان يمكZZZن أن يعZZZيش فZZZي ھZZZذه ا'رض، وأي 

دولZZZZة يمكZZZZن أن تنشZZZZأ علZZZZى ھZZZZذه ا'رض، وأي دور يمكZZZZن أن تمثلZZZZه ھZZZZذه الدولZZZZة فZZZZي 

  ".التاريخ

  :نقدھا   -3-1-2 

امZZZل الھامZZZة التZZZي صZZZحيح أن البيئZZZة تعZZZد إحZZZدى العو.. عZZZدم المنطقيZZZة: الOOOرأي اHول -

تZZZؤثر علZZZى ا/نسZZZان لكنھZZZا ليسZZZت العامZZZل الوحيZZZد أو المنفZZZرد فھنZZZاك العديZZZد منھZZZا ولZZZيس 

مZZZن المنطقZZZي أن نقZZZر بحتميZZZة أي عامZZZل مZZZن العوامZZZل التZZZي يخضZZZع لھZZZا ا/نسZZZان فZZZي 



حياتZZZZه سZZZZواء أكانZZZZت عوامZZZZل اجتماعيZZZZة، تاريخيZZZZة، أو حتZZZZى بيئيZZZZة بمفھومھZZZZا ا'عZZZZم و 

  .ا'شمل

يلعZZZZب التطZZZZور التكنولZZZZوجي دوراً أساسZZZZياً ..) التطZZZZور التكنولZZZZوجي( :الOOOOرأي الثOOOOاني -

فZZي الحZZد مZZن العوائZZق البيئيZZZة فمZZث?ً بعZZض البلZZدان التZZZي يفZZرض موقعھZZا عليھZZا العزلZZZة 

وبفضZZZZل التقZZZZدم التكنولZZZZوجي الھائZZZZل الZZZZذي وصZZZZلت إليZZZZه أصZZZZبحت غيZZZZر  اليابOOOOانمثZZZZل 

  .معزولة بتقدم وسائل المواص?ت وا5تصال

- OOOرأي الثالOOOى  :ثالZZZة علZZZيطرة البيئZZZن سZZZد مZZZدي يحZZZارة الZZZاريخ والحضZZZة دور التZZZأھمي

ا/نسZZZZان حيZZZZث توجZZZZد بعZZZZض الZZZZدول تتشZZZZابه فZZZZي ظروفھZZZZا البيئيZZZZة ولكZZZZن تاريخھZZZZا 

وحضZZZاراتھا لھمZZZا دور أساسZZZي يختلZZZف تمامZZZاً عZZZن الZZZدول المشZZZابھة لھZZZا فZZZي ظروفھZZZا 

  .البيئية

  :النظرية ا,ختيارية -3-2

يZZZث تقZZZر بإيجابيZZZة ا/نسZZZان 'نZZZه تتملكZZZه إرادة فعالZZZة ح لنظريZZZة الحتميZZZةاوھZZZى عكZZZس 

مZZؤثرة لZZيس فيمZZا يتخZZذه مZZن قZZرارات فZZي حياتZZه فحسZZب ، بZZل لZZه قZZوة كبيZZرة علZZى بيئتZZه 

وا5يجابيZZZة فZZZي التZZZاثيرعلى البيئZZZة أيضZZZاً، فتZZZرى أن ا/نسZZZان مخيZZZر ولZZZه القZZZدرة الفاعلZZZة 

وتسZZZZZخير كZZZZZل مواردھZZZZZا لمنفعتZZZZZه إ5 أن ھZZZZZدا ا5سZZZZZتغ?ل يجZZZZZب أن يكZZZZZون بطريقZZZZZة 

 )1(.عق?نية ورشيدة

  :روادھا 3-2-1

   : )V.Dela blache(فيدال دى , بPش -

وھZZZو مZZZن مؤسسZZZZى المدرسZZZة ا/مكانيZZZZة ويZZZرى مZZZZن خZZZ?ل نظريتZZZZه ھZZZذه أن لfنسZZZZان 

ZZZديل بيئتZZZي تعZZZر فZZZهدور كبيZZZه واحتياجاتZZZاً لمتطلباتZZZا وفقZZZا . ه وتھيئتھZZZة بأنھZZZف البيئZZZويص

، ينبغZZZZZى دراسZZZZZتھا علZZZZZى أسZZZZZاس )Physical(وليسZZZZZت طبيعيZZZZZة ) Cultusel(إنسZZZZZانية 

   .تاريخى من خ?ل تحليل جھود ا/نسان في ع?قاته مع البيئة عبر التاريخ

     ZZZع مھاراتZZZا مZZZت?ءم منھZZZا يZZZار مZZZث يختZZZرھا، حيZZZي عناصZZZوع فZZZرى التنZZZة ويZZZليmه ا

واليدويZZZZة، فالعامZZZZل الحاسZZZZم ھنZZZZا ھZZZZو قZZZZدرات ا/نسZZZZان وإمكانياتZZZZه التZZZZي تجسZZZZدت فZZZZي 

وخيZZZZر مثZZZZال علZZZZى ذلZZZZك  . إقامZZZZة الجسZZZZور والسZZZZدود وشZZZZق ا'نفZZZZاق الجبليZZZZة وغيرھZZZZا

                                                 
 .السابق الموقع  )1(



الحضZZZZارة المصZZZZرية القديمZZZZة فZZZZي  إقامZZZZة الجسZZZZور ومشZZZZروعات الZZZZرى وبنZZZZاء السZZZZد 

  .في ب?د السودان والحبشة العالى وغيرھا من الحضارات ا/نسانية ا'خرى

  ):I.Boman(وإسحق بومان ) L.Febver(لوسيان فيفر -

يZZZZرى العالمZZZZان أن مظZZZZاھر البيئZZZZة ھZZZZى مZZZZن فعZZZZل ا/نسZZZZان مثZZZZل حقZZZZول الشZZZZعير     

ظZZZZم الحقZZZZول وأقZZZZام وھZZZZو الZZZZذي ن. والقطZZZZن وقصZZZZب السZZZZكر وغيرھZZZZا  ا'رزومZZZZزارع 

القنZZZZZاطر والسZZZZZدود وشZZZZZق التZZZZZرع والمصZZZZZارف و اختZZZZZرع أسZZZZZاليب وأدوات زراعيZZZZZة 

  . جديدة لزيادة رقعة ا'رض التي يزرعھا

و5 يقتصZZZر ا'مZZZر علZZZى الزراعZZZة وإنمZZZا يمتZZZد للصZZZناعة التZZZي تZZZرتبط إلZZZى حZZZد كبيZZZر      

وسZZZZبل  بتZZZZوفير المZZZZادة الخZZZZام فZZZZي بيئتھZZZZا والتZZZZي بZZZZدورھا تتطلZZZZب تZZZZوفير المھZZZZارات

المواصZZZZ?ت والمZZZZال وا'سZZZZواق التZZZZي ھZZZZي فZZZZي واقZZZZع ا'مZZZZر تعتمZZZZد علZZZZى المقومZZZZات 

البشZZZرية أكثZZZر مZZZن المقومZZZات البيئيZZZة حيZZZث أن المھZZZارة والتكنولوجيZZZا تتصZZZل بالتواجZZZد 

  .البشرى

وإختيZZZار مواقZZZع  المZZZدن كZZZان مZZZن ا'دلZZZة التZZZي اسZZZتند إليھZZZا أصZZZحاب ھZZZذه النظريZZZة     

ا/نسZZZZان فZZZZي البيئZZZZة ولZZZZيس لمجZZZZرد تواجZZZZدھا الطبيعZZZZي  لتأييZZZZد فكZZZZرة ا/ختيZZZZار وتحكZZZZم

فالمZZZZدن الدينيZZZZة والحربيZZZZة سZZZZواء مZZZZن أجZZZZل عوامZZZZل ثقافيZZZZة كالتZZZZدين أو عوامZZZZل أمنيZZZZة 

  . كالحماية

كمZZZZا أن التوزيZZZZع السZZZZكاني 'ي مدينZZZZة فZZZZي العZZZZالم يرجZZZZع إلZZZZى عوامZZZZل اجتماعيZZZZة     

ير إلZZى الحيZZوان فنجZZد وثقافيZZة وبشZZرية إلZZى جانZZب العوامZZل الطبيعيZZة، ويصZZل ھZZذا التZZأث

مZZZث? عZZZدم وجZZZود بعZZZض الحيوانZZZات فZZZي بعZZZض البلZZZدان وتواجZZZدھا بكثZZZرة فZZZي بلZZZدان  

  .أخرى،فالبقر في الھند يحرم  ذبحه لتقديسه لديھم 

  نقد ھا  3-2-2

المغZZZا5ة فZZZي أھميZZZة دور ا/نسZZZان الZZZذي يصZZZل بZZZه إلZZZى السZZZيادة والديكتاتوريZZZة للZZZتحكم 

ZZة العليZZاحب الكلمZZو صZZه ،وھZZي بيئتZZذه فZZل ھZZدة بفعZZاكل عديZZوء مشZZى نشZZؤدي إلZZا يZZا مم

لتZZZZZي وا التصZZZZZحرو طبقZZZZZة ا'وزونو التلZZZZZوث مشZZZZZك?تالسZZZZZيادة شZZZZZبه المطلقZZZZZة مثZZZZZل 

  ".مشك?ت عدم ا5تزان البيئي"تندرج تحت تسمية عامة 

  

  



  ):Probabilism(نظرية ا,حتمالية    -3-3 

ا5ختياريZZZة بZZZدور الوسZZZاطة بZZZين أنصZZZار الحتميZZZة وأنصZZZار  وتقZZZوم ھZZZذه النظريZZZة    

لوجZZود نZZوع  مZZن  الصZZراع  بينھمZZا ممZZا حZZثم  ظھZZور  نظريZZة ثالثZZة جديZZدة ) ا/مكانيZZة(

 "النظريZZة التوافقيZZة" لZZذا يطلZZق عليھZZا اسZZم تقZZوم  علZZى  التوفيZZق بZZين اmراء المختلفZZة

بالحتميZZZZة المطلقZZZZة أو ا/مكانيZZZZة المطلقZZZZة وإنمZZZZا  وھZZZZذه النظريZZZZة 5 تZZZZؤمن          . ◌ً 

منھمZZا علZZى اmخZZر بشZZكل متغيZZر فتغلZZب علZZى  وتZZأثير كZZل ةا/نسZZان والبيئZZن بZZدور تZZؤم

تZZأثير ا/نسZZان عليھZZا ويكZZون العكZZس فZZي  بعZZض البيئZZات تعZZاظم تZZأثير الطبيعZZة وسZZلبية

  .بيئات أخرى

و اعتمZZZZد أصZZZZحاب ھZZZZذه النظريZZZZة فZZZZي تفسZZZZيرھا علZZZZى تصZZZZنيف نوعيZZZZة البيئZZZZة مZZZZن     

ى حيZZث يتفاعZZل ا5ثنZZان سZZوياً ليشZZك?ن جZZوھر ناحيZZة ونوعيZZة ا/نسZZان مZZن ناحيZZة أخZZر

  .الع?قة بين ا/نسان والبيئة

فالبيئZZZة الصZZZعبة تحتZZZاج إلZZZى مجھZZZود كبيZZZر مZZZن قبZZZل ا/نسZZZان للتكيZZZف معھZZZا، بينمZZZا       

ويقZZZع بZZZين طرفZZZي  ،الطZZZرف اmخZZZر المتمثZZZل فZZZي البيئZZZة السZZZھلة فتسZZZتجيب 'قZZZل مجھZZZود

فكلمZZZا اتجھنZZZا ناحيZZZة  ،درجZZZة الصZZZعوبة ھZZاتين البيئتZZZين بيئZZZات أخZZZرى متفاوتZZZة مZZZن حيZZث

  . ھذا الدور اليمين يتعاظم دور البيئة وكلما اتجھنا شما5ً يقل

فا/نسZZZZان ا/يجZZZZابي ھZZZZو الZZZZذي يتفاعZZZZل مZZZZع البيئZZZZة بشZZZZكل كبيZZZZر لتحقيZZZZق طموحاتZZZZه     

وإشZZZZباع احتياجاتZZZZه، أمZZZZا ا/نسZZZZان السZZZZلبي فھZZZZو إنسZZZZان محZZZZدود القZZZZدرات والمھZZZZارات 

رنZZZZة با/نسZZZZان ا5يجZZZZابي ويقZZZZع بZZZZين ھZZZZذين الطZZZZرفين مجموعZZZZات ودوره محZZZZدود بالمقا

  .بشرية مختلفة في المھارات والقدرات وفي التأثير على البيئة

ومZZZن ثZZZم فZZZإن ھZZZذه النظريZZZة أكثZZZر واقعيZZZة 'نھZZZا توضZZZح أشZZZكال عديZZZدة للع?قZZZة بZZZين  -  

ا/نسZZZان وبيئتZZZه دون أن تميZZZز إحZZZدى أطZZZراف ھZZZذه الع?قZZZة دون غيZZZره، وتتمثZZZل ھZZZذه 

  :لع?قة في التنوع الذي يتضح بالشكل التاليا

  حتمية بيئية= إنسان سلبي + ئة صعبة بي  

  إمكانية= إنسان سلبي + بيئة سھلة   

  توافقية= إنسان إيجابي + بيئة صعبة   

  توافقية= إنسان سلبي + بيئة سھلة   

  :وقد حدد ع?قة ا/نسان والبيئة في أربع استجابات مختلفة أرنولد توينبى-



تخلZZZف ا/نسZZZان علميZZZاً وحضZZZارياً ممZZZا يجعلZZZه غيZZZر قZZZادر علZZZZى : اسOOOتجابة سOOOلبية - 

  .ا5ستفادة من بيئته أو أن يؤثر بشكل فعال عليھا

تكZZZون البيئZZZة ھZZZي المسZZZيطرة عليZZZه فZZZي ھZZZذه ا5سZZZتجابة مZZZع تZZZوافر  : سOOOتجابة التOOOأقلما -

  .طبيعيةبعض المھارات لfنسان التي تمكنه من التأقلم نسبياً مع ظروفھا ال

نجZZZZاح ا/نسZZZZان فZZZZي تطويZZZZع البيئZZZZة بمZZZZا يتناسZZZZب مZZZZع رغباتZZZZه : اسOOOOتجابة إيجابيOOOOة - 

واحتياجاتZZZZZه، ويسZZZZZتطيع مZZZZZن خZZZZZ?ل مھاراتZZZZZه ا/يجابيZZZZZة ھZZZZZذه أن يتغلZZZZZب علZZZZZى أيZZZZZة 

  .معوقات وإن كانت بيئة صعبة

وھZZZZي أرقZZZZى أنZZZZواع ا5سZZZZتجابات علZZZZى ا/طZZZZ?ق، فZZZZ? يقZZZZZف :اسOOOOتجابة إبداعيOOOOة - 

ا/نسZZان إيجابيZZاً وإنمZZا مبZZدعاً يعZZرف كيZZف يسZZتفيد مZZن بيئتZZه لZZيس ا'مرفيھZZا علZZى كZZون 

  .بالتغلب على الصعوبة وحلھا وإنما بابتكار أشياء تفيده في مجا5ت أخرى عديدة

ع?قZZZZة ا/نسZZZZان المصZZZZري القZZZZديم ببيئتZZZZه حيZZZZث  : و كتمثيZZZZل للنظريZZZZة ا/مكانيZZZZة نأخZZZZذ 

الطاغيZZة فZZإذا جZZاء الفيضZZان عZZم  يسZZتفيد مZZن نھZZر النيZZل، فقZZد كZZان فZZي البدايZZة لZZه السZZطوة

الخيZZZZر والرخZZZZاء والعكZZZZس صZZZZحيح ثZZZZم بZZZZدأ المصZZZZري يتZZZZدخل بشZZZZق التZZZZرع وإقامZZZZة 

 .القناطر

  :النظرية التفاعلية -3-4

وتZZZرى  ھZZZذه  المدرسZZZة  أن  ھنZZZاك تZZZأثير متبZZZادل بZZZين  البيئZZZة  ومكوناتھZZZا  فالكZZZائن       

ة  و الطاقZZZة  فحسZZZب بZZZل الحZZZي 5  يتZZZأثر بكZZZل مZZZا  يحZZZيط  بZZZه  مZZZن  ظZZZواھر  كZZZالحرار

إن البيئZZZZZة  ھZZZZZي ا'خZZZZZرى  تتZZZZZأثر بالكZZZZZائن  الحZZZZZي عZZZZZن  طريZZZZZق التغذيZZZZZة  المرتZZZZZدة 

الخارجيZZZة  التZZZي  يسZZZري تيارھZZZا  إلZZZى  البيئZZZة  بمعنZZZى أن  البيئZZZة  تZZZؤثر فZZZي الكائنZZZات  

  .الحية  التي تسكنھا  وھي  بدورھا  تؤثر  في البيئة  المحيطة 

عيZZZة  والموضZZZوعية  أقZZZرب فقZZZد  أكZZZدت  علZZZى  وجZZZود  و تعZZZد  ھZZZذه  المدرسZZZة إلZZZي الواق

ع?قZZZة  تفاعليZZZة  بZZZين  ا/نسZZZان  والبيئZZZZة فZZZالواقع  يشZZZير إلZZZى  أن  إشZZZباع  احتياجZZZZات  

ا/نسZZZان  تZZZتم  عZZZن طريZZZق تحويZZZل  بعZZZض  عناصZZZر المنظومZZZة  البيئيZZZة  إلZZZى  مصZZZادر 

اكتشZZZاف    ثZZZروة  تزيZZZد  مZZZن  درجZZZة  إشZZZباعه  5حتياجاتZZZه  و ا/نسZZZان  يحZZZاول جاھZZZدا

الجديZZZد  لمعالجZZZة  العناصZZZر المتZZZوفرة  فZZZي ھZZZذا المحZZZيط  بتقنيZZZات  جديZZZدة  5سZZZتخدامھا  



وتقZZZZZدم النظريZZZZZة التفاعليZZZZZة  معطيZZZZZات  تسZZZZZاعد  علZZZZZى  فھZZZZZم  الع?قZZZZZة  بZZZZZين  البيئZZZZZة  

  .والصحة  والمرض  

فالتفاعZZZل بZZZين  المنظومZZZات  الZZZث?ث  يZZZؤثر  بشZZZكل أو  بZZZآخر فZZZي العوامZZZل المھيZZZأة      

فالمنظومZZZة الطبيعيZZZة تقZZZدم مجموعZZZات مZZZن التغيZZZرات ،لصZZZحة  أو  المسZZZببة  للمZZZرض ل

  .  )1(الخ....الفيزيقية مثل المناخ والتضاريس ودرجات الحرارة

التعلZZZZZيم ،الثقافZZZZZة  : و تقZZZZZدم  المجموعZZZZZة ا5حتماليZZZZZة عZZZZZددا  مZZZZZن  المتغيZZZZZرات  مثZZZZZل 

كية  و تضZZZZم  المجموعZZZZة  ،التنشZZZZئة  ا5جتماعيZZZZة الممارسZZZZات  اليوميZZZZة ،العZZZZادات السZZZZلو

التكنولوجيZZZة  تقنيZZZات  حديثZZZة  تسZZZاعد  ا/نسZZZان علZZZى  إشZZZباع  مختلZZZف  حاجياتZZZه  مثZZZل  

القZZZZدرة  علZZZZى  اسZZZZتخدام  ميZZZZاه  الشZZZZرب النقيZZZZة  ، تZZZZوفير المواصZZZZفات الصZZZZحية  فZZZZي 

المسZZZاكن  ممZZZا  يعZZZزز  الصZZZحة  العامZZZة كمZZZا  يمكZZZن  أن  تZZZؤدي ھZZZذه  التقنيZZZات  إلZZZى  

  .البيئي  وھو المسبب للعديد  من  ا'مراض  الخطيرةأحداث التلوث 

  

  مPمح اHزمة البيئية: ثانيا 

 :أزمة العPقة بين ا(نسان والبيئة -1-

بZZZدأ ا/نسZZZان حياتZZZه علZZZى ا'رض وھمZZZه ا'كبZZZر حمايZZZة نفسZZZه مZZZن عوامZZZل البيئZZZة      

تبZZZZين لZZZZه أنھZZZZا تسZZZZبب  ،وخاصZZZZة مZZZZا يعايشZZZZه مZZZZن حيوانZZZZات مفترسZZZZة وكائنZZZZات دقيقZZZZة

أي أن ،ا'مZZZZZراض وفيضZZZZZانات وثلZZZZZوج وصZZZZZواعق وعواصZZZZZف وانحبZZZZZاس ا'مطZZZZZار 

ا/نسZZZان فZZZي ھZZZذه المرحلZZZة كZZZان يقZZZف أمZZZام البيئZZZة ضZZZعيفا باحثZZZا عZZZن وسZZZائل لحمايZZZة 

  :نفسه منھا ونستطيع أن نميز بذلك مرحلتين من خ?ل ھذه الع?قة

  : مرحلة حماية ا(نسان من البيئة -1-1

بيئتZZZZه وسZZZZائل عيشZZZZه مZZZZن مأكZZZZل و مشZZZZرب و ملZZZZبس وفيھZZZZا اسZZZZتنبط ا/نسZZZZان مZZZZن     

لكZZZZن اسZZZZتغ?ل ا/نسZZZZان لمصZZZZادر الطبيعZZZZة ، ومسZZZZكن ووسZZZZيلة انتقZZZZال ووسZZZZائل ترفيZZZZه 

 اسZZتنزافيةالتZZي منحZZه هللا إياھZZا لZZم يكZZن أحيانZZا بطريقZZة سZZليمة ورشZZيدة بZZل كZZان بطZZرق 

                                                 
الجامعي الحديث ،ا/سكندرية ، مصر،  ،المكتب ) دراسة في علم  اجتماع  البيئة(البيئة والمجتمع  : حسين  عبد  الحميد  أحمد  رشوان    )1(

 .94ص . 2006



ة الفحZZZم، البتZZZرول، الميZZZاه الجوفيZZZ(ومسZZZرفة خاصZZZة المصZZZادر الطبيعيZZZة غيZZZر متجZZZددة 

  ). الحفرية

فقZZZZZد أسZZZZZرف ا/نسZZZZZان فZZZZZي ) النباتZZZZZات، التربZZZZZة، الميZZZZZاه(أمZZZZZا المصZZZZZادر المتجZZZZZددة     

اسZZZتغ?لھا بمعZZZدل يفZZZوق معZZZZدل تجZZZددھا تحZZZت الظZZZZروف الطبيعيZZZة، فتعZZZويض شZZZZجرة 

  . في الصحراء يحتاج إلى عشرات السنين

قZZZذف وقZZZد نجZZZم عZZZن الثZZZورة الصZZZناعية مشZZZك?ت التلZZZوث بZZZالمواد الكيماويZZZة التZZZي ت    

 ،فZZZي الھZZZواء والمZZZاء وا'رض ومZZZا يحZZZدث ذلZZZك مZZZن تلويZZZث لمأكZZZل ا/نسZZZان ومشZZZربه

وھكZZZذا تZZZدرجت الع?قZZZة بZZZين ا/نسZZZان والبيئZZZة إلZZZى أن آلZZZت إلZZZى ضZZZرر كبيZZZر أحدثZZZه 

وأصZZZبح ھZZZم ا/نسZZZان ا'كبZZZر ھZZZو حمايZZZة البيئZZZة مZZZن ،ا/نسZZZان فZZZي البيئZZZة وفZZZي مكوناتھZZZا 

  .غوائل البيئة فعل ا/نسان

نZZZZاك قضZZZZايا بيئيZZZZة عديZZZZدة ، فرضZZZZت علZZZZى ا/نسZZZZان ضZZZZرورة تنظZZZZيم بZZZZرزت ھ إذ    

تنظZZZZZيم أساسZZZZZه محافظZZZZZة ا/نسZZZZZان علZZZZZى البيئZZZZZة واسZZZZZتغ?له  و،والبيئZZZZZةالع?قZZZZZة بينZZZZZه 

وإ5 فZZZZإن النھايZZZZة الحتميZZZZة لحيZZZZاة ھZZZZذا ا/نسZZZZان علZZZZى ھZZZZذا  عق?نZZZZيبشZZZZكل  لمواردھZZZZا

ZZZة مZZZة البيئZZZى حمايZZZان إلZZZم ا/نسZZZZول ھZZZورة وتحZZZت الصZZZد انعكسZZZب فقZZZر الكوكZZZZن خط

  . ا/نسان

 :  مرحلة حماية البيئة من ا(نسان -1-2

كZZZان الخZZZوف مZZZن البيئZZZة قZZZديما أقZZZل مسZZZتوى وأضZZZعف ضZZZررا منZZZه فZZZي العصZZZر 

طبيعيZZZة _ إن لZZZم يكZZZن كلھZZZا_الحZZZديث ذلZZZك أن أخطZZZار البيئZZZة قZZZديما كانZZZت فZZZي معظمھZZZا 

ورغZZZZم . كالفيضZZZZانات والثلZZZZوج والقحZZZZط والخZZZZوف مZZZZن بعZZZZض الحيوانZZZZات المفترسZZZZة

التعامZZZZل معھZZZZا وقتئZZZZذ إ5 أن التكيZZZZف معھZZZZا لZZZZيس مسZZZZتحي? وتأثيرھZZZZا علZZZZى  صZZZZعوبة

أمZZا الخZZوف مZZن البيئZZة حZZديثا فقZZد بZZات مرعبZZا ومسZZتواه عاليZZا . ا/نسZZان ليسZZت بالمھلكZZة

إذ أنZZZه يھZZZدد سZZZ?مة الجZZZنس البشZZZري ومZZZن بعZZZده الكZZZرة ا'رضZZZية التZZZي تحتضZZZنه، ذلZZZك 

وضZZZZعف طبقZZZZة ا'زون وا'مطZZZZار أن المشZZZZك?ت البيئيZZZZة الجديZZZZدة كZZZZالتلوث بأنواعZZZZه 

  )1(. الحمضية وندرة المياه وقلة الغذاء قياسا بالنمو السكاني الذي يشھده  العالم

   



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
،ا/سZZZZكندرية مصZZZZر  دار الوفZZZZاء لZZZZدنيا الطباعZZZZة و النشZZZZر  ،ط ي،البيئOOOOة و ا(نسOOOOان مOOOOن منظOOOOور اجتمOOOOاع: رشZZZZاد أحمZZZZد عبZZZZد اللطيZZZZف ): 1(

  112،ص

 : ام بالبيئةتاريخ  ا,ھتم-2

 :مظاھر ا,ھتمام البيئي على المستوى العالمي  -2-1



حاسZZZمة فZZZي تZZZاريخ البيئZZZة ، إذ فZZZي ھZZZذه السZZZنة انعقZZZد أول سZZZنة   1972عتبZZZر سZZZنة ت     

مZZZZؤتمر دولZZZZي يعنZZZZي بشZZZZؤون البيئZZZZة ، و ترعZZZZاه ا'مZZZZم المتحZZZZدة ، وھZZZZذا يعتبZZZZر نصZZZZرا 

ايZZZة الثZZZورة الصZZZناعية ، و مشZZZاكل حمايZZZة البيئZZZة ، إذ منZZZذ بدمدھشZZZا لfنسZZZانية فZZZي سZZZبيل 

التZZدھور البيئZZي تZZزداد حZZدة يومZZا بعZZد يZZوم ، إلZZى أن أثZZرت علZZى حيZZاة ا/نسZZانية بشZZكل 

ملحZZZوظ  ، و ذلZZZك بسZZZبب تفZZZوق بعZZZض الحيوانZZZات ، و ظھZZZور الكثيZZZر مZZZن ا'مZZZراض 

المرتبطZZZZZة بZZZZZالتلوث ، كZZZZZأمراض التZZZZZنفس ، والجلZZZZZد و حمZZZZZى التيفويZZZZZد ، و الكZZZZZوليرا و 

  .مراض غيرھا من ا'

كمZZZا حZZZدث فZZZي كثيZZZر مZZZن دول أوروبZZZا ، ا'مZZZر الZZZذي اسZZZتنھض الZZZوعي ا5جتمZZZاعي      

سZZZدته بعZZZض القZZZرارات السياسZZZية فZZZي سZZZن القZZZوانين التZZZي تحمZZZي البيئZZZة ، و ھZZZذا مZZZن جو

أجZZZل حمايZZZة ا/نسZZZان ، فبZZZالرغم مZZZن التZZZدھور البيئZZZي الحاصZZZل إ5 أن مظZZZاھر ا5ھتمZZZام 

  .لمي و المحلي   بدرجات متفاوتة بالبيئة موجودة على المستوى العا

تZZZZزامن ظھZZZZور ا5ھتمZZZZام بالبيئZZZZة ، مZZZZع بZZZZروز المشZZZZاكل التZZZZي تھZZZZدد سZZZZ?مة البيئZZZZة     

خاصZZZZة بعZZZZد الثZZZZورة الصZZZZناعية التZZZZي شZZZZاھدتھا أوروبZZZZا خصوصZZZZا ، و بعZZZZض منZZZZاطق 

العZZZالم عمومZZZا  إذ أن تطZZZور الصZZZناعة  و امتZZZداد المصZZZانع علZZZى مسZZZاحات واسZZZعة مZZZن 

مZZZZن التجمعZZZZات الحضZZZZرية ، و علZZZZى ضZZZZفاف ا'نھZZZZار ، أدى إلZZZZى ا'راضZZZZي بZZZZالقرب 

تلZZZZوث الھZZZZواء ، بZZZZدخان المصZZZZانع  و الميZZZZاه بمخلفZZZZات التبريZZZZد ، أمZZZZا نمZZZZو المZZZZدن و 

اتسZZZZاعھا فقZZZZد خلZZZZف مشZZZZكلة  بيئيZZZZة عويصZZZZة تمثلZZZZت خاصZZZZة فZZZZي تلZZZZوث ا'نھZZZZار و 

الشZZZواطئ القريبZZZة مZZZن المZZZدن مZZZن جZZZراء تZZZدفق قنZZZوات الصZZZرف الصZZZحي بھZZZا ، ممZZZا 

  .إلى ظھور عدة أمراض بين سكان تلك المدن و وفاة ا5mف منھم  أدى

لقZZZد شZZZھد النصZZZف ا'ول مZZZن القZZZرن العشZZZرين أحZZZداثا جسZZZاما أثZZZرت علZZZى ا/نسZZZانية  

جمعZZZاء و البيئZZZة أيضZZZا ، تمثلZZZت فZZZي الحZZZرب العالميZZZة ا'ولZZZى و الثانيZZZة ، التZZZي أدت إلZZZى 

تنافسZZZة ، خاصZZZة فZZZي مجZZZال تسZZZابق حZZZاد مZZZن أجZZZل  التسZZZلح  بZZZين الZZZدول الصZZZناعية الم

اكتسZZZZاب ا'سZZZZلحة النوويZZZZة ، ا'مZZZZر الZZZZذي كانZZZZت لZZZZه اmثZZZZار المZZZZدمرة علZZZZى البيئZZZZة ، و 

الZZذي كZZان بZZادرة 5سZZتنھاض الZZوعي ا/جتمZZاعي البيئZZي ، مZZن أجZZل الحفZZاظ علZZى البيئZZة 

  . وحمايتھا ، و أدى إلى ظھور الحركات البيئية



مZZZن القZZZرن  العشZZZرين تطZZZورا رئيسZZZيا فZZZي فZZZي العقZZZود ا'خيZZZرة    :الحركOOOات البيئيOOOة     

أغلZZZب بلZZZZدان العZZZZالم ، فقZZZZد تزايZZZZد تZZZZأثير تلZZZZك الحركZZZZات و ممارسZZZZتھا ضZZZZغوط سياسZZZZة 

مختلZZZف الZZZدول و الحكومZZZات ، و التZZZأثير علZZZى برامجھZZZا السياسZZZية ، كمZZZا كZZZان بZZZروز 

فZZZZZالظروف " الحركZZZZZات البيئيZZZZZة يشZZZZZير بنھZZZZZوض و عZZZZZي جديZZZZZد دول قضZZZZZايا البيئيZZZZZة 

  .شھدتھا مرحلة السبعينيات أدت إلى توليد التعبئة البيئية التاريخية التي  

فZZZالوفرة ا5قتصZZZادية فZZZي الشZZZمال فZZZي مرحلZZZة مZZZا بعZZZد الحZZZرب العالميZZZة الثانيZZZة ، قZZZد      

حلZZZZت بدرجZZZZة كبيZZZZرة  الجوانZZZZZب الكميZZZZة مZZZZن التوزيZZZZZع ، و كانZZZZت الجوانZZZZب الكيفيZZZZZة 

ZZZZي تسZZZZي التZZZZاة ھZZZZة الحيZZZZة ، و نوعيZZZZروف البيئيZZZZي الظZZZZة فZZZZوث و المتمثلZZZZق التلZZZZبب القل

و مZZZZZن بZZZZZين   ،)1(" النفايZZZZZات الصZZZZZناعية ، و استصZZZZZ?ح  الحضZZZZZر و تZZZZZدفق الZZZZZوفرة 

الواسZZZع عالميZZZا ، حركZZZة السZZZ?م ا'خضZZZر و صZZZندوق  الصZZZيتالحركZZZات التZZZي كZZZان لھZZZا 

  .الحياة البرية العالمية ، منظمة أصدقاء ا'رض و غيرھا 

ھZZZZور ھZZZZذه الحركZZZZة يرجZZZZع بدايZZZZة ظ -:GREEN PEACEحركOOOOة السPOOOOم اHخضOOOOر -

إلZZZZى معارضZZZZة مجموعZZZZة مZZZZن النشZZZZيطين البيئيZZZZين لتجZZZZارب نوويZZZZة كانZZZZت الو5يZZZZات 

المتحZZدة ا'مريكيZZة تنZZوي القيZZام بھZZا ، ففZZي الخZZامس و العشZZرين مZZن شZZھر سZZبتمبر عZZام 

انطلZZZق قZZZارب صZZZغير مZZZن مينZZZاء فرانكZZZو فZZZور بكنZZZدا ، متجھZZZا إلZZZى النقطZZZة التZZZي  1971

نيZZZZة ،و كZZZZان علZZZZى مZZZZتن القZZZZارب المسZZZZمى  فليZZZZب سZZZZتفجر عنZZZZدھا القنبلZZZZة الھيدروجي

كورمZZZZاك ، ث?ثZZZZة رجZZZZال لكشZZZZف حقيقZZZZة  الكارثZZZZة المحتملZZZZة التZZZZي كانZZZZت الحكومZZZZة 

  –ا'مريكية تخطط  لھا 

  

  
د  شZZZZھرت : ترجمZZZZة   ،  قضOOOOايا سOOOOبل العOOOOيش  و الOOOOرزق و مOOOOا بعOOOOدھا –الحركOOOOات البيئيOOOOة فOOOOي الجنOOOOوب الشOOOOامل : رانجيZZZZت دوفيZZZZدي) 1

  . 88، ص2002ثقافة العالمية ،السنة الحادية و العشرين ،الكويت ، العالم ، مجلة ال

  

و كZZZان ھZZZؤ5ء  –تفجيZZZر قنبلZZZة ھيدروجينيZZZة مZZZن عيZZZار ميغZZZا طZZZن فZZZي جزيZZZرة أمشZZZيتيكا  

الرجZZZال الث?ثZZZة رفقZZZة أربعZZZة صZZZحفيين يZZZأملون فZZZي نقZZZل احتجZZZاجھم إلZZZى العZZZالم بأسZZZره 

يZZZدنو مZZZن جزيZZZرة  كورمOOOاكفليOOOب لكZZZن فZZZي الث?ثZZZين مZZZن سZZZبتمبر بينمZZZا كZZZان المركZZZب 

أمشZZZيتيكا قامZZZت قZZZوات حZZZرس السZZZواحل ا'مريكيZZZة باعتقZZZال طZZZاقم المركZZZب ، وإخراجZZZه 

  . 1971من المنطقة ، و تم تفجير القنبلة في السادس من نوفمبر عام 



 رغZZZم أن ھZZZؤ5ء الرجZZZال يعملZZZون تحZZZت منظمZZZة فنيZZZة اسZZZمھا السZZZـ?م ا'خضZZZر لZZZم     

النZZZووي إ5 أن مZZZركبھم الصZZZغير و طاقمZZZه تصZZZدروا  يتمكنZZZوا مZZZن إيقZZZاف ھZZZذا  ا5نفجZZZار

الصZZZفحات ا'ولZZZى فZZZي الصZZZحف ا'مريكيZZZة ،علZZZى إثZZZر ذالZZZك لZZZم تعZZZد جزيZZZرة أمشZZZيتيكا  

  .تستخدم على ا/ط?ق كموقع ل?ختبارات النواوية 

إن الZZZZذين يقومZZZZون بمثZZZZل ھZZZZذه التجZZZZارب النواويZZZZة ھZZZZم فZZZZي الحقيقZZZZة مZZZZن يعZZZZوزھم     

عليZZZه اسZZZمھا ھZZZو الZZZوعي ا'خضZZZر ، و لZZZيكن ھZZZذا الZZZوعي  دعنZZZا نطلZZZق" الZZZوعي البيئZZZي 

ZZZزال امفتZZZا يZZZف مZZZسrه و لZZZالي 'نZZZوعي ال?مبZZZى الZZZي  و علZZZى ال?وعZZZارنا علZZZح انتص

يعZZZيش بZZZين أظھرنZZZا مZZZن يZZZدمر كZZZل ألZZZوان قZZZوس قZZZزح 'نZZZه ببسZZZاطة مصZZZاب بعمZZZى 

  .ا'لوان 

ZZان مZZذي كZZان الZZذا الكيZZي ، ھZZر و النھZZه ا'مZZي يديZZن فZZق بمZZر يتعلZZرض 'ن ا'مZZن المفت

و اليZZZZوم منظمZZZZة غZZZZرينيس     ). 1(" أن يكZZZZو ن الشZZZZرطي أصZZZZبح اللZZZZص الZZZZذي نخZZZZاف 

دولZZZة فZZZي أوروبZZZا و أمريكZZZا و آسZZZيا و المحZZZيط  40منظمZZZة دوليZZZة تتمتZZZع بالتمثيZZZل فZZZي 

 الھZZZادي ، و حرصZZZا منھZZZا علZZZى اسZZZتق?لية قرارھZZZا فھZZZي تZZZرفض المسZZZاھمات و اليZZZوم

دولZZZة فZZZي أوروبZZZا و أمريكZZZا  40ثيZZZل فZZZي منظمZZZة غZZZرينيس منظمZZZة دوليZZZة تتمتZZZع بالتم

ھي ـــZZZZZـق?لية قرارھZZZZZا فـــZZZZZـتادي ، و حرصZZZZZا منھZZZZZا علZZZZZى اســZZZZZـوآسZZZZZيا و المحZZZZZيط الھ

  ضـترف

  

  
  

  

 

(1) - Caroline domien et Philip cullet :droit international de l'environnement testes de base et 
références ,pub par Cluwer Löw international 1998 , p213 



المسZZZاھمات الماليZZZة مZZZن الحكومZZZات و الشZZZركات و المؤسسZZZات الملحقZZZة لھZZZا ، و عليZZZه 

فھZZZي تعتمZZZد علZZZى المسZZZاھمات الفرديZZZة مZZZن داعيميھZZZا ، الZZZذين يعZZZدون بZZZالم?يين و مZZZن 

  .ھبات الجمعيات الخيرية 

تھZZZدف غZZZرينيس إلZZZى حمايZZZة الكZZZرة ا'رضZZZية و التنZZZوع البيولZZZوجي بكافZZZة أشZZZكاله       

دون التلZZZZوث ، و اسZZZZتغ?ل محيطZZZZات العZZZZالم و تربتZZZZه و ھوائZZZZه و مياھZZZZه   الحيلولZZZZة و

  .العذبة و كذلك إزالة كافة التھديدات النووية ، و نزع العنف 

المعZZZروف باسZZZم الصZZZندوق العZZZالمي مZZZن : WWF)(صOOOندوق الحيOOOاة البريOOOة العOOOالمي 

لمھZZZZZددة ، يھZZZZZتم بشZZZZZكل أساسZZZZZي بالحيوانZZZZZات ا 1971أجZZZZZل الطبيعZZZZZة ، تأسZZZZZس عZZZZZام 

بZZZZا5نقراض ، كمZZZZا أنZZZZه يھZZZZتم بمسZZZZائل البيئZZZZة أوسZZZZع ، و لZZZZه أھZZZZداف مماثلZZZZة لمنظمZZZZة 

السZZZZ?م ا'خضZZZZر ، مثZZZZل التعZZZZرض لrسZZZZباب البشZZZZرية للتغيZZZZر المنZZZZاخي ، أمZZZZا جوانZZZZب 

 -المعروفZZZZة بأروكZZZZا (ا5ھتمZZZZام الرئيسZZZZية ا'خZZZZرى تتعلZZZZق بحملZZZZة /نقZZZZاذ المحZZZZيط 

 ٌ◌ORKA ( الحيوانات المھددة با5نقراض ومحاربة المتاجرة غير الشرعية ب .  

لھZZZZا أھZZZZداف عديZZZZدة تشZZZZترك فيھZZZZا مZZZZع منظمZZZZة :  FOE)(منظمOOOOة أصOOOOدقاء اHرض 

التغيZZZرات المناخيZZZة ، و سZZZ?مة ا'غذيZZZة ،بمZZZا فZZZي ذلZZZك الضZZZغط : السZZZ?م ا'خضZZZر مثZZZل 

الحمZZZZ?ت المناھضZZZZة 5سZZZZتخدام  - :الZZZZوراثي ، كمZZZZا أنھZZZZا تقZZZZوم بZZZZـ  - -ضZZZZد التعZZZZديل

 .ذات المخاطر المحتملة في المنتجات اليومية و التلوث  المواد الكيميائية

و قZZZد كZZZان لھZZZذه الحركZZZات ا'ثZZZر البZZZالغ فZZZي انعقZZZاد  ،التZZZأثيرات البيئيZZZة 'نظمZZZة النقZZZل  -

فZZZي مدينZZZة سZZZتوكھولم بالسZZZويد تحZZZت رعايZZZة ا'مZZZم  1972أول مZZZؤتمر حZZZول البيئZZZة عZZZام 

يئZZZة و أسZZZس لنھZZZوض الZZZذي وضZZZع الخطZZZوط العريضZZZة 5ھتمZZZام عZZZالمي بالب،المتحZZZدة 

وعZZZي بيئZZZي متنZZZامي  حيZZZث تZZZ? ھZZZذا المZZZؤتمر العديZZZد مZZZن المZZZؤتمرات التZZZي عقZZZدت مZZZن 

بجورجيZZZا ، حZZZول التربيZZZة البيئيZZZة ، مZZZZؤتمر  1977أجZZZل البيئZZZة نZZZذكر مZZZؤتمر تبليسZZZي 

حZZZZول  1992حZZZZول الثقافZZZZة البيئيZZZZة ، قمZZZZة ا'رض بريودجZZZZانيرو عZZZZام  1987بZZZZاريس 

حZZZZZZZول التغيZZZZZZZرات المناخيZZZZZZZة ، قمZZZZZZZة  1997التنميZZZZZZZة المسZZZZZZZتدامة مZZZZZZZؤتمر كيوتZZZZZZZو 

 . حول ا5حتباس الحراري و التغيرات المناخية أيضا  2002جوھانزبورغ 

  : مظاھر ا,ھتمام بالبيئة على المستوى الوطني -2-2



5 يخفZZZي علZZZى أحZZZد أن ا'وضZZZاع البيئيZZZة عZZZل مسZZZتوى العZZZالم تشZZZھد تZZZدھورا متنZZZامي     

تكZZZZاليف الجھZZZZود مZZZZن أجZZZZل الحZZZZد مZZZZن علZZZZى جميZZZZع ا'صZZZZعدة ،ا'مZZZZر الZZZZذي يتطلZZZZب 

الجزائر جZZزء مZZن ھZZذا العZZالم  تتZZأثر بمZZا ھZZو فZZ ،ا'خطZZار التZZي تواجZZه البيئZZة  وحمايتھZZا

  .حادث في مجال البيئة وھذا ما ينبئ عنه الوضع البـيئي في الجزائر  

حيZZZث أن الوضZZZع البيئZZZي فZZZي الجزائZZZر لZZZيس بأحسZZZن حZZZال ممZZZا ھZZZو سZZZائد فZZZي العديZZZد     

، إذ بعZZZZد ا5سZZZZتق?ل ورثZZZZت  الجزائZZZZر وضZZZZعا بيئيZZZZا متZZZZدھورا نتيجZZZZة  مZZZZن دول العZZZZالم

التخريZZZZب الZZZZذي أحدثZZZZه ا5سZZZZتعمار ، وطZZZZال العنصZZZZر البشZZZZري بالخصZZZZوص ،فكانZZZZت 

حصZZZيلة م?يZZZين الشZZZھداء والمشZZZردين ، أميZZZة متفشZZZية 'بعZZZد الحZZZدود ، أمZZZراض وفقZZZر 

  .بين جميع فئات المجتمع 

الجزائZZZZر سZZZZعيا حثيثZZZZا علZZZZى مسZZZZتوى  فكZZZZان بعZZZZد ا5سZZZZتق?ل مباشZZZZرة أن شZZZZھدت    

ا'جھZZزة الرسZZمية للتكفZZل بعZZدة مشZZاكل تتعلZZق بالبيئZZة ،ففZZي مجZZال القضZZاء علZZى ا'ميZZة 

  .سعت الدولة الجزائرية من القوانين ما يلزم إجبارية التعليم لrطفال ومجانيته

فZZZي مجZZZال الصZZZحة سZZZعت إلZZZى مجانيZZZة العZZZ?ج ،ودأبZZZت فZZZي مكافحZZZة ا'مZZZراض التZZZي ف  

فتZZZك بZZZا5mف كالحصZZZبة والجZZZدري وبZZZوحمرون و السZZZل وغيرھZZZا مZZZن خZZZZ?ل كانZZZت ت

ممZZZZا ،كبيZZZZر البعZZZZد ا5سZZZZتق?ل لZZZZم يخZZZZص البعZZZZد البيئZZZZي باھتمZZZZـام       .دورات التلقZZZZيح

تمخZZZض عنZZZه إفZZZرازات خطيZZZرة ھZZZددت تZZZوازن البيئZZZة الطبيعيZZZة ،حيZZZث تعZZZرض المجZZZال 

البيئيZZZة ، فZZZي  البيئZZZي الجزائZZZري إلZZZى تحZZZديات كانZZZت عنصZZZر ھZZZدم وتخريZZZب للخصZZZائص

  .  المحافظة عليھا  جبالبيئة وبرامظل غياب ا5ھتمام الصارم 

ويرجZZZع المختصZZZZون تZZZدھور البيئZZZZة فZZZي الجزائZZZZر إلZZZى ث?ثZZZZة عوامZZZل أساسZZZZية تتعلZZZZق  

بتصZZZZاعد النمZZZZو الZZZZديمغرافي ،  و تسZZZZارع وتيZZZZرة التحضZZZZر و تطZZZZور التصZZZZنيع  وھZZZZي 

لضZZZغوط المكثفZZZة علZZZى تZZZوازن العوامZZZل التZZZي كZZZان لھZZZا تZZZأثير سZZZلبي تمثZZZل فZZZي تزايZZZد ا

الطبيعZZZZZZة وا'نظمZZZZZZة البيئيZZZZZZة، ممZZZZZZا أدى إلZZZZZZى مزيZZZZZZد مZZZZZZن ا/سZZZZZZراف فZZZZZZي تلويZZZZZZث 

كZZZZل ھZZZZذا  ،البيئZZZZةبالمخلفات الناتجZZZZة عZZZZن التجمعZZZZات العمرانيZZZZة والمنشZZZZآت الصZZZZناعية 

ا'زمZZة التZZZي شZZZھدتھا الجزائZZر فZZZي فتZZZرة التسZZعينيات ، التZZZي كانZZZت لھZZا انعكاسZZZات بيئيZZZة 

وة الغابيZZZة فZZZي الجبZZZال  و التنZZZوع ا/حيZZZائي بھZZZا مZZZن جZZZراء خطيZZZرة خاصZZZة علZZZى الثZZZر



إضZZافة إلZZZى كZZZل  الحرائZZق المأھولZZZة التZZZي حZZدثت أثنZZZاء مطZZZاردة المسZZلحين فZZZي الجبZZZال  

  .فقد أفرزت ھذه ا'زمة موجات ھجرة ونزوح من ا'رياف نحو المدن ،ھذا 

 غرافيZZZاالمختصZZZون علZZZى تعZZZـدد منZZZاھجھم بيولوجيZZZا كيميZZZاء ،ج"إن ھZZZذا الوضZZZع جعZZZل  

قZZانون اقتصZZاد وعلZZم اجتمZZاع ،فZZي تقيZZيمھم لحالZZة البيئZZة فZZي الجزائZZر علZZى أن التZZدھور 

واصZZZل إلZZZى الخZZZط ا'حمZZZر ،وأنZZZه طZZZال كZZZل منZZZاحي الحيZZZاة مZZZن الھZZZواء وتربZZZة وغابZZZات 

وميZZZاه جوفيZZZة وسZZZطحية، كمZZZا عمZZZدت إلZZZى تقلZZZيص رقعZZZة الفقZZZر ومحاربZZZة التصZZZحر مZZZن 

العلمZZZي الZZZذي يZZZدق نZZZاقوس الخطZZZر لوضZZZع خZZZ?ل مشZZZروع السZZZد ا'خضZZZر ھZZZذا التقيZZZيم 

  . )1(" البيئة في الجزائر

ألZZZZزم علZZZZى إذن واقZZZZع البيئZZZZة فZZZZي الجزائZZZZر اليZZZZوم فZZZZي وضZZZZع حZZZZرج جZZZZدا ، وھZZZZو مZZZZا 

أمZZZا  ،السZZZلطات الرسZZZمية ا'خZZZذ علZZZى عاتقھZZZا مسZZZألة حمايZZZة البيئZZZة والمحافظZZZة عليھZZZا 

لZZZم تعZZZرف  1983مZZZن حيZZZث القZZZوانين التZZZي تھZZZدف إلZZZى حمايZZZة البيئZZZة فZZZالجزائر قبZZZل

مسZZZلكا تشZZZريعيا موحZZZدا  بسZZZبب تعZZZدد الوصZZZايات علZZZى البيئZZZة،  ويعتبZZZر القZZZانون ا/طZZZار 

المتعلZZZZZق بحمايZZZZZة البيئZZZZZة أول خطZZZZZوة تشZZZZZريعية 15/02/1983المZZZZZؤرخ فZZZZZي  03/83

ن لھZZZZا ـZZZZـيئة وسـZZZZـعاد البـZZZZـيئة ، حيZZZZث تضZZZZمن كZZZZل ا'بـZZZZـجZZZZادة مZZZZن أجZZZZل حمايZZZZة الب

  .اــل حمايتھــن التي تكفــالقواني

  
  
  
  
  
  
وخبZر الدراسZات و ا'بحZاث حZول ،  التOأثر علOى اHوسOاط الطبيعيOة وإسOتراتجيات الحمايOة–البيئة فOي الجزائOر : عزوز كردون وآخرون  )1(

  . 09، ص 2001قسنطينة ، الجزائر ، جامعة منتوري دار  الھدى للطباعة والنشر والتوزيع ، المغرب العربي و البحر المتوسط ، 



     ZZZZن واقZZZا مZZZائج انط?قZZZZة ونتZZZق الدوليZZZZمنته المواثيZZZا تضZZZر ، ومZZZZي الجزائZZZة فZZZع البيئ

اسZZZتمر ،ووتوصZZZيات القمZZZم والمZZZؤتمرات العالميZZZة وا/قليميZZZة التZZZي دارت حZZZول البيئZZZة 

المرجZZZZZع ا'ساسZZZZZي فZZZZZي حمايZZZZZة البيئZZZZZة إلZZZZZى غايZZZZZة  03/83ھZZZZZذا القZZZZZانون ا/طZZZZZار 

نميZZZZZZة المتعلZZZZZZق بحمايZZZZZZة البيئZZZZZZة فZZZZZZي إطZZZZZZار الت 10/03أيZZZZZZن صZZZZZZدر القZZZZZZانون ،2003

،والZZZZذي تZZZZم اسZZZZتدراك كZZZZل النقZZZZائص التZZZZي كانZZZZت  19/07/2003المسZZZZتدامة المZZZZؤرخ 

  . 03/83موجودة في ا/طار 

المتعلZZZق بحمايZZZة البيئZZZة فZZZي إطZZZار التنميZZZة المسZZZتدامة لZZZم يغفZZZل  10/03إن القZZZانون     

فيZZZه المشZZZرع  الجزائZZZر عZZZن كZZZل مZZZا يصZZZون البيئZZZة ، وفقZZZا لZZZم تقZZZرر فZZZي مZZZؤتمر ا'مZZZم 

حيZZZZث  1992يئZZZZة والتنميZZZZة المسZZZZتدامة الZZZZذي انعقZZZد فZZZZي ريوديجZZZZانيرو عZZZZام المتحZZZدة للب

ضZZZرورة إنجZZZاز الحZZZق فZZZي " عZZZرف التنميZZZة المسZZZتدامة فZZZي المبZZZدأ الثالZZZث منZZZه بأنھZZZا 

التنميZZZة بحيZZZث تحقZZZق علZZZى نحZZZو متسZZZاوي الحاجZZZات التنمويZZZة والبيئZZZة 'جيZZZال الحاضZZZر 

  .)1(" والمستقبل 

 إذايZZZZة كبيZZZZرة خاصZZZZة فZZZZي السZZZZنوات ا'خيZZZZرة تشZZZZھد البيئZZZZة فZZZZي الجزائZZZZر عن حيZZZZث     

تسZZZعى وزارة تھيئZZZة ا/قلZZZيم والبيئZZZة التZZZي يرأسZZZھا السZZZيد شZZZريف رحمZZZاني إلZZZي حمايZZZة 

اھتمZZام الجھZZات الرسZZمية بالبيئZZة ھZZو  ھZZو مZZا يZZدل علZZىو ،البيئZZة وتطZZوير قطZZاع البيئZZة 

  . 2006اختيار الجزائر ل?حتفا5ت الرسمية باليوم العالمي للبيئة لسنة 

تحZZZZZت شZZZZZعار 5   -الصOOOOحراء و التصOOOOOحر -كانZZZZت ا5حتفZZZZZا5ت تحZZZZZت عنZZZZZوان إذ       

تھجZZZZZروا المنZZZZZاطق القاحلZZZZZة و قZZZZZد جZZZZZاء اختيZZZZZار الجزائZZZZZر مZZZZZن قبZZZZZل ا'مZZZZZم المتحZZZZZدة 

5حتضZZZان ا5حتفZZZا5ت الرسZZZمية بZZZاليوم العZZZالمي للبيئZZZة ، اعترافZZZا بZZZالمجھودات الكبيZZZرة 

  ." التي تبذلھا الجزائر من أجل البيئة 

  
  
  
  
  
  
  
  
، 2000مصZZر ،  ،الوليZZة ل?سZZتثمارات الثقافيZZة ، ط، ترجمZZة بھZZاء شZZاھين ،  الZZدار  مبOOادئ التنميOOة المسOOتدامة: دوجZZ?س موستشيسZZت )    1(

  . 17ص
  



مZZن التعيZZZين المZZزدوج ھZZZذا كبلZZد يحتضZZZن اليZZوم العZZZالمي للبيئZZة و كZZZذا  سالجزائZZر تلمZZZو 

لمZZZZا ،عرفانZZZا دوليZZZZا  2006نZZZاطق شZZZZرفي باسZZZم السZZZZنة الدوليZZZZة للصZZZحاري و التصZZZZحر

ZZZل  هبذلت?ZZZن خZZZا مZZZتدامة ، وطنيZZZة المسZZZة ، و التنميZZZة البيئZZZبيل حمايZZZي سZZZود فZZZن جھZZZم

تطبيقھZZZZZا لخطZZZZZة عمZZZZZل لصZZZZZالح البيئZZZZZة و التنميZZZZZة المسZZZZZتدامة ، و جھويZZZZZا مZZZZZن خZZZZZ?ل 

، ) نيبZZاد(مشZZاركتھا الفعالZZة فZZي مبZZادرة البيئZZة الشZZراكة الجديZZدة مZZن أجZZل تنميZZة إفريقيZZا 

  . )1" ( ككل عالمالھا العديدة لصالح البيئة في و دوليا لمساعي

إن ا5ھتمام المتزايد للبيئة مZن قبZل وزارة تھيئZة ا/قلZيم و البيئZة جعZل الZوزارة تقZدم علZى   

و أكZZد وزيZZر البيئZZة أن قZZرار " و ا5سZZمنت  تاونيZZماmغلZZق أربZZع وحZZدات صZZناعية /نتZZاج 

منھجية علميZة مZع كZل الشركZـاء فZي جاء بعد دراسة و  تاونيماmغلق وحدات ا5سمنت و 

  ھذا

   ،)2(" المجال للخروج من الكارثة ا5يكولوجية التي شوھت سمعة الصناعة في الجزائر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .                2006، الجزائر  لبرنامج اHمم المتحدة للبيئةخطاب رئيس الجمھورية أمام الندوة العالمية ) 1(
  . 28/07/2008، الشروق اليومي، تمونيااpزارة البيئة تعلن عن غلق  أربع وحدات (نتاج و:  سليمة حمادي )   2(
  



  

  :خــPصة 

  

إن صZZZZZيرورة الع?قZZZZZة التفاعليZZZZZة بZZZZZين ا/نسZZZZZان و البيئZZZZZة تبZZZZZين درجZZZZZة النفZZZZZور       

 نتيجZZZة سZZZعي ،يعكZZZس مظھZZZرا مZZZن مظZZZاھر ا/خZZZ?ل بZZZالتوازن البيئZZZيالZZZذي  وا5خZZZت?ل  

ث عZZZن منZZZاطق نفZZZوذ، وعZZZدم التفكيZZZر باmثZZZار السZZZلبية لمثZZZل ھZZZذه ا/نسZZZان للبحZZZ ھZZZذا 

  .و البيئة كذلك التصرفات على مستقبل اmخرين

المبذولZZZZة  لتZZZZدارك ھZZZZذا  دكZZZZل ھZZZZذا مZZZZا يترجمZZZZه الواقZZZZع المعZZZZاش مZZZZن خZZZZ?ل الجھZZZZو   

العبZZZZث بمصZZZZدر العطZZZZاء الواضZZZZح فZZZZي جملZZZZة القZZZZوانيين و التشZZZZريعات التZZZZي سZZZZنتطرق 

ZZZل الثالZZZي الفصZZZا فZZZى إليھZZZة ،حتZZZاي البيئZZZة لحمZZZة و الوطنيZZZالجھود الدوليZZZوم بZZZث و الموس

نسZZZZتطيع رسZZZZم ملمZZZZح عZZZZام عZZZZن الواقZZZZع البيئZZZZي فZZZZي العZZZZالم عامZZZZة و الجزائZZZZر بصZZZZفة 

  .خاصة

 

 

  

    

 .واقع البيئة على المستوى العالمي والوطني :أو,

  



الجھود الدولية والوطنية المبذولة في مجال حماية  :ثانيا

  .البيئة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  واقع البيئة على المستوى العالمي و الوطني: أو,

تعاني الجزائر كغيرھا من الدول من مشاكل بيئية مختلفة المنشأ والتأثير ، مست        

جميع مختلف المناطق وتركزت بشكل خاص في المدن الحضرية نتيجة التوطين 

المناطق الفقيرة والتركزات الصناعي والتضخم الحضري وھذا ما أصبحنا نشاھده في 

الصحية ، ا5قتصادية ، ا/طار (السكانية والتي كان لھا ا'ثر البالغ في كافة المجا5ت 

  ).الخ..المعيشي 

سنحاول توضيح واقع البيئي في العالم بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة  يوفيما يأت     

  .دوليا و وطنيا  معرجين على أھم الجھود المبذولة في مجال حماية البيئة

  :واقع البيئة في العالم -1-

  : البيئــــية مشكPتال -1



إن التفاعZZZل بZZZZين ا/نسZZZZان و البيئZZZZة قZZZZديم قZZZدم ظھZZZZور الجZZZZنس البشZZZZري علZZZZى كوكZZZZب   

فا/نسZZZان ''ا'رض، و قZZZد ظZZZل فZZZي صZZZراع دائZZZم معھZZZا،يلبي مطالبZZZه و يشZZZبع رغباتZZZه 

نسZZZZان العZZZZيش فZZZZوق سZZZZطح ھZZZZذه 5 يسZZZZتطيع ا/... والبيئZZZZة عZZZZدو أثZZZZيم و صZZZZديق حمZZZZيم 

البسZZZيطة دون أن تكZZZون لZZZه آثZZZار ضZZZاره علZZZى بيئتZZZه،و فZZZي نفZZZس الوقZZZت 5 يسZZZتطيع أن 

  . ) 1( ''يسلم عيشه دون القضاء على ھذه اmثار العنيفة 

و قZZZد كZZZان مZZZن نتZZZائج السZZZعي /شZZZباع مختلZZZف الحاجZZZات البشZZZرية مZZZع الزيZZZادة فZZZي عZZZدد  

لطبيعيZZZZة باسZZZZتھ?ك مواردھZZZZا ،و تجZZZZاوز السZZZZكان، إن تزايZZZZد الضZZZZغوط علZZZZى البيئZZZZة ا

طاقتھZZZا علZZZى اسZZZتيعاب النفايZZZات الناتجZZZة عZZZن ا'نشZZZطة البشZZZرية،و تجZZZاوزت المتطلبZZZات 

الحZZZZدود فZZZZي بعZZZZض الحZZZZا5ت بدرجZZZZة أصZZZZبحت تشZZZZكل خطZZZZرا علZZZZى تZZZZوازن الغZZZZ?ف 

الحيZZZوي، كمZZZا يحZZZدث اليZZZوم مZZZن اتسZZZاع ثقZZZب ا'زون ، و زيZZZادة كميZZZة الغZZZازات المسZZZببة 

  .اري في الجو مما انعكس على التغيرات المتاحة بصفة عامة ل?حتباس الحر

إن ا/نسZZZان الZZZذي كZZZان يواجZZZه مشZZZاكل البيئZZZة الطبيعيZZZة التZZZي أوجZZZدھا الخZZZالق سZZZبحانه 

دون أن يكZZZZZZZون لfنسZZZZZZZان دخZZZZZZZل فيھZZZZZZZا كثZZZZZZZوران البZZZZZZZراكين ، و ھZZZZZZZزات الZZZZZZZز5زل  

  . والفيضانات و ا'مطار و ا'عاصير و موجات الجفاف و التصحر و غيرھا
   ـ
)(1) Nation Research council(U,S  :The Environment -Challenges  for  the chemical science in  

, publisd by National Academies press 2003.p22  21 th century the 

     
وھZZZZZذا نتيجZZZZZة توسZZZZZع أطماعZZZZZه ، و ظلZZZZZم ا/نسZZZZZان 'خيZZZZZه ا/نسZZZZZان ، و انتھZZZZZاك         

سZZZبب بعZZZده عZZZن تعZZZاليم خالقZZZه ، فطفZZZت إلZZZى الوجZZZود أزمZZZة بيئيZZZة حZZZادة حقZZZوق البيئZZZة  ب

أنتجZZت عZZدة مشZZاكل تعZZاني منھZZا البيئZZة نZZذكر علZZى سZZبيل الحZZد 5 الحصZZر بعZZض منھZZا 

مشZZZكلة التلZZZوث ، اسZZZتنزاف المZZZوارد الطبيعيZZZة ، كZZZذلك مشZZZكلة ا5نفجZZZار السZZZكاني،و : 

  .ھا البيئةسنتطرق بشيء من التفصيل إلى بعض المشاكل التي تعاني من

  : شكلـــــة التلـــوث م1-1

يعتبZZZZر تلZZZZوث البيئZZZZة مZZZZن المواضZZZZيع الحديثZZZZة التZZZZي فرضZZZZت نفسZZZZھا علZZZZى الجZZZZنس     

البشZZZZري فZZZZي ھZZZZذا العصZZZZر الحZZZZديث خاصZZZZة بعZZZZد الثZZZZورة الصZZZZناعية و مZZZZا تبعھZZZZا مZZZZن 

إن تلZZZوث البيئZZZة أصZZZبح ظZZZاھرة نحZZZس ).  1(تغيZZZرات صZZZناعية و نفسZZZية و بيئيZZZة و غيرھZZZا

فلZZم تعZZد البيئZZة قZZادرة علZZى تجديZZد مواردھZZا الطبيعيZZة،و أختZZل التZZوازن بZZين بھZZا جميعZZا، 



عناصZZZرھا المختلفZZZة،ولم تعZZZد ھZZZذه العناصZZZر قZZZادرة علZZZى تحليZZZل مخلفZZZات ا/نسZZZان ، أو 

  .استھ?ك النفايات الناتجة عن نشاطاته المختلفة

 و أصZZZبح جZZZو المZZZدن ملZZZوث بالZZZدخان المتصZZZاعد مZZZن عZZZوادم السZZZيارات،و بالغZZZازات    

المتصZZZاعدة مZZZن مZZZداخن المصZZZانع ، أمZZZا التربZZZة الزراعيZZZة فقZZZد تلوثZZZت نتيجZZZة ا5سZZZتعمال 

المكثZZZف للمخصZZZبات الزراعيZZZة و المبيZZZدات الحشZZZرية  وحتZZZى أجسZZZام الكائنZZZات الحيZZZة 

فكثيZZZر منھZZZا يختZZZزن فZZZي أنسZZZجته الحيZZZة نسZZZبة مZZZن بعZZZض  ،لZZZم تسZZZلم مZZZن ھZZZذا التلZZZوث

ZZZZذلك مZZZZة كZZZZاري المائيZZZZلم المجZZZZم تسZZZZات و لZZZZار و الملوثZZZZاه ا'نھZZZZوث فميZZZZذا التلZZZZن ھ

خلفZZZZات البحيZZZZرات فZZZZي كثيZZZZر مZZZZن ا'مZZZZاكن أصZZZZبحت فZZZZي حالZZZZة يرثZZZZى لھZZZZا مZZZZن الم

  الصناعية و فض?ت ا/نسان 

و5 يقتصZZZZر التلZZZZوث علZZZZى منZZZZاطق بعينھZZZZا فZZZZالغ?ف الجZZZZوي متصZZZZل و تنتقZZZZل فيZZZZه     

ZZZة بحريZZZا الملوثZZZل منھZZZة و تنتقZZZار مفتوحZZZر،و البحZZZخm انZZZن مكZZZة مZZZواد الملوثZZZة المZZZة تام

مZZZع تيZZZارات الميZZZاه ، و بZZZذلك فقZZZد ينتقZZZل التلZZZوث مZZZن بلZZZد إلZZZى بلZZZد آخZZZر 5 دخZZZل لZZZه 

فيZZZZه،وحتى الطعZZZZام الملZZZZوث قZZZZد ينتقZZZZل مZZZZن دولZZZZة إلZZZZى أخZZZZرى، وقZZZZد تنتقZZZZل التيZZZZارات 

الھوائيZZZة و الطيZZZور و المZZZواد المشZZZعة مZZZن منZZZاطق التجZZZارب النوويZZZة إلZZZى أمZZZاكن أخZZZرى 

    ). 2( "بعيدة
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تصZZZZZنف الملوثZZZZZات حسZZZZZب نشZZZZZأتھا أو حسZZZZZب مسZZZZZبباتھا ، فمZZZZZن حيZZZZZث النشZZZZZأة ھنZZZZZاك 

لتZZZي مZZZن مكونZZZات البيئZZZة الملوثZZZات الطبيعيZZZة و الملوثZZZات المسZZZتحدثة ، و الطبيعيZZZة ھZZZي ا

ذاتھZZZZZا دون تZZZZZدخل  ا/نسZZZZZان كالغZZZZZازات وا'تربZZZZZة التZZZZZي تقZZZZZذفھا البZZZZZراكين و أكاسZZZZZيد 

النتZZZروجين التZZZي تتكZZZون فZZZي الھZZZواء نتيجZZZة للتفريZZZغ الكھربZZZائي و حبZZZوب لقZZZاح بعZZZض 

النباتZZZات الزھريZZZة و الجZZZراثيم و غيرھZZZا ، أمZZZا الملوثZZZات المسZZZتحدثة فھZZZي التZZZي تتكZZZون 

ه ا/نسZZZان فZZZي البيئZZZة مZZZن تقنيZZZات و مZZZا ابتكZZZره مZZZن اكتشZZZافات كتلZZZك نتيجZZZة لمZZZا اسZZZتحدث

  الناتجة عن شتى 

المواصZZZZZ?ت و كZZZZZذلك مZZZZZا ينZZZZZتج مZZZZZن  الصZZZZZناعات و التفجيZZZZZرات النواويZZZZZة و وسZZZZZائل

  ). 1( النفايات عن النشاطات البشـــرية العادية في الريف و المدن



و كلھZZZا . يZZZة و فيزيائيZZZة و تصZZZنف الملوثZZZات حسZZZب مسZZZبباتھا إلZZZى بيولوجيZZZة و كيميائ  

لھZZZا آثZZZار ضZZZارة علZZZى البيئZZZة،و مZZZن أخطZZZر مZZZا يصZZZيب التلZZZوث المZZZاء و الھZZZواء 'ن كZZZل 

 .الكائنات الحية في حاجة ماسة إليھما،و بھما ترتبط الحياة 

  :لـــوث المياه ت1-2

المZZZاء أھZZZم مصZZZدر للحيZZZاة علZZZى وجZZZه ا'رض فحيZZZاة كZZZل الكائنZZZات مZZZرتبط بوجZZZوده ،  

يتعZZرض المZZاء فZZي الطبيعZZة . تغييZZر تتZZأثر بZZه جميZZع الكائنZZات الحيZZة  ومZZا يحZZدث لZZه مZZن

فالصZZZZرف الصZZZZحي المنزلZZZZي ، ومجZZZZاري تصZZZZريف ميZZZZاه . للتلZZZZوث مZZZZن عـZZZZـدة أوجZZZZه 

ا'مطZZZZZار، و النشZZZZZاطات الصZZZZZناعية و الزراعيZZZZZة ،  و عمليZZZZZات استكشZZZZZاف و تصZZZZZدير 

ZZZا خطZZZاه و جعلھZZZوث الميZZZى تلZZZؤدي إلZZZاطات تZZZذه النشZZZل ھZZZنفط ، فكZZZر الZZZى وتكريZZZرا عل

و تشZZZZكل مخلفZZZZات المصZZZZانع التZZZZي . صZZZZحة ا/نسZZZZان و كZZZZل ا'حيZZZZاء البيئيZZZZة ا'خZZZZرى 

تلقZZZى فZZZي الميZZZاه دون معاجلZZZة أو تنقيZZZZة مصZZZدرا للملوثZZZات الكيميائيZZZة المتعZZZددة ، مثZZZZل 

الكبريZZZZت ، و مركبZZZZات النيكZZZZل و الزئبZZZZق و الزنZZZZك و النحZZZZاس ، و الخطZZZZورة فZZZZي ھZZZZذه 

 .نسان عن طرق الس?سل الغذائيةالمركبات تكمن في انتقالھا إلى ا/

تعتبZZZر كميZZZات الZZZنفط المطروحZZZة فZZZي البحZZZار و المحيطZZZات مZZZن أكبZZZر الملوثات،حيZZZث    

كميZZZات الZZZنفط التZZZي تلZZZوث الميZZZاه نتيجZZZة لعمليZZZات النقZZZل لوحZZZدھا تقZZZدر بم?يZZZين ا'طنZZZان 

  .سنويا
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 ZZZب إضZZZات التنقيZZZة لعمليZZZات نتيجZZZار و المحيطZZZي البحZZZرح فZZZرى تطZZZات أخZZZى كميZZZافة إل

والZZZذي يزيZZZد ،واسZZZتخراج الZZZنفط و الغZZZاز الطبيعZZZي مZZZن اmبZZZار الموجZZZودة فZZZي قZZZاع البحر

مZZن احتمZZا5ت تلZZوث الميZZاه بZZالنفط أكثZZر ھZZو وقZZوع بعZZض الكZZوارث فZZي نZZاق?ت الZZنفط 

  .العم?قة 

  ZZداه فZZر مZZاه 5 ينحصZZوث الميZZار إن تلZZاه ا'نھZZل ميZZط بZZات فقZZار و المحيطZZاه البحZZي مي

أيضZZZZا و الميZZZZاه الجوفيZZZZة ،فا'نھZZZZار و ا'وديZZZZة القريبZZZZة مZZZZن المنZZZZاطق الحضZZZZرية ، أو 

التZZي أقيمZZت علZZZى ضZZفافھا مصZZانع ، تتعZZZرض يوميZZا للتلZZZوث نتيجZZة لمZZا يلقZZZى فيھZZا مZZZن 

ك ميZZZZاه الصZZZZرف الصZZZZحي ، و مخلفZZZZات ميZZZZاه التنظيZZZZف و التبريZZZZد فZZZZي المصZZZZانع،كذل

  .المياه الجوفية لم تسلم من ھذا التلوث



يقZZZوم السZZZكان بZZZدفن  -منطقZZZة الواحZZZات -حيZZZث مZZZث? فZZZي بعZZZض مZZZدن الجنZZZوب الشZZZرقي

ميZZZاه الصZZZرف الصZZZحي فZZZي حفZZZر بZZZالقرب مZZZن المنZZZازل ، أدى ھZZZذا السZZZلوك تZZZدريجيا 

إلZZZى تلويZZZث ميZZZاه الطبقZZZة السZZZطحية التZZZي كانZZZت مصZZZدرا للتZZZزود بميZZZاه الشZZZرب، و كافZZZة 

  .ت ا5ستعما5

و قZZZد تبZZZين مZZZن البحZZZوث أن تلZZZوث ميZZZاه البحZZZار و المحيطZZZات 5 يقتصZZZر علZZZى طبقZZZات   

الميZZاه السZZطحية فقZZط ، و يكZZون ھZZذا التلZZوث قZZد امتZZد إلZZى طبقZZات الميZZاه العميقZZة ، و قZZد 

يصZZZل فZZZي بعZZZض الحZZZا5ت إلZZZى قيعZZZان ھZZZذه البحZZZار ، و بZZZذلك يمتZZZد ا'ثZZZر الضZZZار لھZZZذا 

ئنZZات الحيZZة التZZي تعZZيش فZZي ھZZذه البحZZار و المحيطZZات التلZZوث إلZZى كثيZZر مZZن أنZZواع الكا

، كZZZZZذلك 5 يقتصZZZZZر تلZZZZZوث البحZZZZZار علZZZZZى المنZZZZZاطق السZZZZZاحلية فقZZZZZط مثZZZZZل المنZZZZZاطق 

المجZZZZاورة للمZZZZدن أو المZZZZوانئ ، أو التجمعZZZZات الصZZZZناعية ، بZZZZل قZZZZد تظھZZZZر آثZZZZار ھZZZZذا 

التلZZZوث فZZZي منZZZاطق بعيZZZدة جZZZدا عZZZن شZZZواطئ البحZZZار، و قZZZد تظھZZZر فZZZي وسZZZط ميZZZاه 

 ).   1(  المحيطات 

إن تلZZZوث الميZZZاه يشZZZكل خطZZZرا كبيZZZرا علZZZى صZZZحة ا/نسZZZان و يھZZZدد سZZZ?مته و سZZZ?مة  

وجZZZوده علZZZى ا'رض ، ففZZZي كZZZل الحZZZا5ت يصZZZل ھZZZذا التلZZZوث لfنسZZZان و إن لZZZم يشZZZرب 

ھZZذه الميZZاه الملوثZZة مباشZZرة فقZZد تصZZله عZZن طريZZق الغZZذاء فالمزروعZZات المسZZقية بميZZاه 

  .ن عن طريق تناولھا ملوثة تحمل تلوثھا إلى جسم ا/نسا
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كZZZذلك كZZZل الكائنZZZات البحريZZZة التZZZي قاومZZZت التلZZZوث و تكيفZZZت معZZZه تنقZZZل الملوثZZZات إلZZZى  

و لھZZZذا فZZZإن حمايZZZة ا'وسZZZاط المائيZZZة مZZZن . جسZZZم ا/نسZZZان الZZZذي يكZZZون مآلZZZه الھZZZ?ك 

  . أو الھ?ك التلوث ھو حماية لfنسان من خطر ا/صابة با/مراض 

  :ـوث الھـــواء تل1-3-

يعتبZZZر الھZZZواء ملZZZوث إذ حZZZدث تغيZZZر فZZZي تركيبZZZه لسZZZبب مZZZن ا'سZZZباب أو إذا اخZZZتلط     

بZZZZZبعض الشZZZZZوائب أو الغZZZZZازات ا'خZZZZZرى بقZZZZZدر يضZZZZZر بحيZZZZZاة الكائنZZZZZات الحيZZZZZة التZZZZZي 

و تعZZZدد أشZZZكال المZZZواد المسZZZببة لتلZZZوث الھZZZواء إذ ،تستنشZZZق ھZZZذا الھZZZواء أو تعZZZيش عليZZZه 

إذ اسZZZZتثنينا بعZZZZض الملوثZZZZات الناتجZZZZة عZZZZن  –مسZZZZتحدثة مZZZZن صZZZZنع ا/نسZZZZان  أغلبھZZZZا

و لZZم تنشZZZأ ھZZذه العوامZZZل فZZي يZZZوم و  -العوامZZل الطبيعيZZة كغبZZZار البZZراكين و غبZZZار الطلZZع



ليلZZZة،و لكنھZZZا بZZZدأت فZZZي الظھZZZور منZZZذ أن ابتكZZZر ا/نسZZZان اmلZZZة و اسZZZتخدمھا فZZZي كZZZل 

  .مناحي الحياة

مZZZع زيZZZادة التقZZZدم العلمZZZي لfنسZZZان ، و نتيجZZZة أخZZZذه  و قZZZد ظلZZZت ھZZZذه العوامZZZل تتزايZZZد    

با'سZZZZاليب الصZZZZناعية و التكنولوجيZZZZة الحديثZZZZة حيZZZZث ظھZZZZر ھZZZZذا ا'ثZZZZر واضZZZZحا فZZZZي 

النصZZZZف الثZZZZاني مZZZZن القZZZZرن العشZZZZرين حيZZZZث شZZZZعر ا/نسZZZZان بخطرھZZZZا علZZZZى حياتZZZZه و 

  . تفطن إلى أثرھا المدمر على البيئة 

خدام كميZZZات ھائلZZZة مZZZن مختلZZZف أنZZZواع و قZZZد صZZZاحب التقZZZدم الصZZZناعي لfنسZZZان اسZZZت    

الوقZZZZZود مثZZZZZل الفحZZZZZم،و بعZZZZZض المقطZZZZZرات زيZZZZZت البترول،والغZZZZZاز الطبيعZZZZZي ، نتيجZZZZZة 

احتZZZراق الوقZZZود فZZZي محطZZZات الطاقZZZة ، و المصZZZانع، و فZZZي محركZZZات السZZZيارات حيZZZث 

تنZZتج عنZZه كميZZة كبيZZرة مZZن الغZZازات التZZي تتصZZاعد علZZى شZZكل دخZZان محمZZل بالرمZZاد و 

  .بكثير من الشوائب

المحيطZZZZة بالمنشZZZZآت الصZZZZناعية  و تنتشZZZZر ھZZZZذه الغZZZZازات فZZZZي جZZZZو المZZZZدن و المنZZZZاطق

وغالZZZب مZZZا تحمZZZل الريZZZاح ھZZZذه الغZZZازات إلZZZى منZZZاطق أخZZZرى بعيZZZدة عZZZن ھZZZذه المنشZZZآت 

. لتسZZZقط علZZZى شZZZكل أمطZZZار حمضZZZية يكZZZون لھZZZا أثZZZر بZZZالغ السZZZوء علZZZى الكائنZZZات الحيZZZة 

ZZZZى الھZZZZاعد إلZZZZي تتصZZZZوائب التZZZZازات و الشZZZZواع الغZZZZدد أنZZZZذه تعZZZZببة التلوث،ھZZZZواء مس

الغZZZازات ھZZZي غZZZاز ثZZZاني أكسZZZيد الكربZZZون ، و ثZZZاني أكسZZZيد الكبريZZZت،و بعZZZض أكاسZZZيد 

النيتروجين،با/ضZZZافة إلZZZى بعZZZZض الشZZZوائب  المحملZZZة بZZZZأبخرة بعZZZض الفلZZZزات الثقيلZZZZة 

  ). 1(مثل الرصاص 

يشZZZكل تلZZZZوث الھZZZZواء خطZZZرا محZZZZدقا با/نسZZZZان والبيئZZZZة علZZZى حZZZZد سZZZZواء ،فتZZZZاريخ       

ومZZZن " ية ملZZZيء بZZZالحوادث المروعZZZة التZZZي فتكZZZت با/نسZZZان نتيجZZZة لتلZZZوث الھZZZواء البشZZZر

 9-5(فZZي الفتZZرة مZZا بZZين  1952الحZZوادث ا'كثZZر شZZھرة نZZذكر مZZا حZZدث فZZي لنZZدن عZZام 

شZZZZخص نتيجZZZZة تمركZZZZز الضZZZZباب و الZZZZدخان الملZZZZوث   4000حيZZZZث تZZZZوفي ) ديسZZZZمبر

وقZZZد أصZZZيب غالبيZZZة فZZZوق المدينZZZة لمZZZدة أربعZZZة أيZZZام  وعZZZدم تحركZZZه مZZZن فZZZوق لنZZZدن ، 

السZZZZكان بضZZZZيق  التZZZZنفس ، وارتفZZZZاع درجZZZZة الحZZZZرارة وزرقZZZZة البشZZZZرة ، بسZZZZبب نقZZZZص 

  ). 2("ا'كسجين في الدم ، والتھاب الرئة الحاد ،وأمراض القلب 

إن الحفZZZاظ علZZZى سZZZ?مة البيئZZZة مZZZن التلZZZوث ھZZZي مسZZZؤولية جماعيZZZة يتحملھZZZا كZZZل       

ن البيئZZZة لZZZم تعZZZد قZZZادرة علZZZى إحZZZداث فZZZرد،'ن خطرھZZZا يھZZZدد الجميZZZع بZZZ? تفريق،حيZZZث أ



التZZZوازن التلقZZZائي نتيجZZZة لكثZZZرة مZZZا يلقZZZى فيھZZZا مZZZن ملوثZZZات، لZZZذلك يجZZZب علZZZى الجميZZZع 

المسZZZZاھمة فZZZZي الحZZZZد مZZZZن أخطZZZZار التلZZZZوث و ذلZZZZك مZZZZن خZZZZ?ل العمZZZZل علZZZZى وقZZZZف 

الصZZZZناعات الكيميائيZZZZة التZZZZي تلZZZZوث البيئZZZZة،و بالمقابZZZZل زيZZZZادة المسZZZZاحات الخضZZZZراء و 

عي البيئZZZي بZZZين المZZZواطنين مZZZن خZZZ?ل بZZZرامج وسZZZائل ا/عZZZ?م و السZZZعي إلZZZى نشZZZر الZZZو

  .الكتب المدرسية من أجل س?مة البيئة 
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 :استنزاف الموارد الطبيعية1-4

تشZZZمل المZZZوارد الطبيعيZZZة كZZZل المZZZوارد الموجZZZودة علZZZى سZZZطح ا'رض سZZZواء كانZZZت فZZZي   

صZZZورة أراضZZZي زراعيZZZة أأراضZZZي مسZZZتخدمة فZZZي ا'غZZZراض الصZZZناعية أو السZZZكنية ، 

  .أوفي صـورةغابات 

كمZZZZZا تتضZZZZZمن بZZZZZاطن ا'رض و مZZZZZا تحتويZZZZZه مZZZZZن المZZZZZوارد المعدنيZZZZZة المختلفZZZZZة ،     

الميZZاه سZZواء كانZZت تقنيZZة أم معالجZZة إلZZى جانZZب ومصZZادر الطاقZZة با/ضZZافة إلZZى مZZوارد 

و المZZZوارد الطبيعيZZZة منھZZZا المتجZZZددة التZZZي تجZZZدد   ). 1(الھZZZواء المحZZZيط بZZZالكرة ا'رضZZZية 

تلقائيZZا داخZZل الZZنظم الطبيعيZZة و ھZZي مسZZتمرة فZZي العطZZاء فZZي حZZال اسZZتخدامھا بصZZورة 

  .عق?نية،و عدم ا/سراف الفاحش في استعماله 

بيعيZZZZة غيZZZZر المتجZZZZددة فZZZZإن زيZZZZادة اسZZZZتھ?كھا يشZZZZكل قضZZZZية علZZZZى أمZZZZا المZZZZوارد الط    

جانZZZب مZZZن الخطZZZورة التZZZي تعZZZرض ھZZZذه المZZZوارد للفنZZZاء بمZZZرور الوقZZZت ، ا'مZZZر الZZZذي 



يتطلZZZZب مZZZZن الجميZZZZع معرفZZZZة كيفيZZZZة اسZZZZتخدام ھZZZZذه المZZZZوارد بشZZZZكل يتZZZZيح اسZZZZتخدامھا 

  .لrجيال الحاضرة،و يضمن بقائھا لrجيال القادمة 

ة الصZZZناعية زادت حاجZZZة المصZZZانع إلZZZى المZZZواد الخZZZام التZZZي تحتاجھZZZا مZZZع قيZZZام الثZZZور    

فZZZZي الصناعة،فأسZZZZتغل ا/نسZZZZان ظھZZZZر ا'رض و باطنھZZZZا فZZZZي اسZZZZتخراج الخامZZZZات و 

  .تحويلھا للصناعة حيث استغلت الدول ا5ستعمارية مستعمراتھا أبشع استغ?ل

يقZZZوم " اء،حيثإذ عملZZZت علZZZى اسZZZتنزاف كZZZل المZZZوارد الطبيعيZZZة المتاحZZZة دون اسZZZتثن    

ا/نسZZان باسZZتخدام جZZزء مZZن المZZوارد الخZZام التZZي يسZZتخرجھا مZZن المقZZالع بشZZكل فعلZZي، 

أمZZZا البZZZاقي فيرميZZZه علZZZى شZZZكل نفايZZZات و حياتنZZZا مثZZZل ميZZZاه الشZZZرب و الغابZZZات و الثZZZروة 

السZZZZمكية،أو تسZZZZتغلھا علZZZZى نحZZZZو يھZZZZدد اسZZZZتدامتھا قZZZZاذورات  و تسZZZZاھم ھZZZZذه النفايZZZZات 

  ). 2( .ة و الھواء و التربة و الماءالصناعية بتلويث البيئ
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فZZZZZإن ) تقيZZZZZيم ا'لفيZZZZZة للنظZZZZZام ا5يكولZZZZZوجي( ووفقZZZZZا للتقريZZZZZر النھZZZZZائي الخZZZZZاص بZZZZZـ   

لنظZZZام مZZZن عناصZZZر ا% 60النشZZZاطات البشZZZرية تسZZZتنزف علZZZى مZZZدى مZZZا يقZZZارب مZZZن 

ا5يكولZZZZوجي التZZZZي تعيZZZZل حياتنZZZZا مثZZZZل ميZZZZاه الشZZZZرب و الغابZZZZات و الثZZZZروة السZZZZمكية ،أو 

تسZZZتغلھا علZZZى نحZZZو يھZZZدد اسZZZتدامتھا و ا'خطZZZر  أن ھZZZذا ا5سZZZتنزاف يزيZZZد مZZZن تھديZZZد 

حZZZدوث تغيZZZرا حZZZادة وھائلZZZة الحجZZZم و غيZZZر قابلZZZة لfصZZZ?ح، مثZZZل التغيZZZرات المناخيZZZة، 

طـــZZZZـات و البحZZZZارو تنطZZZZوي ھZZZZذه النشZZZZاطات وانھيZZZZار المخZZZZزون السZZZZمكي فZZZZي المحي

البشZZZرية علZZZى تلويZZZث الغZZZ?ف الجZZZوي بالمزيZZZد مZZZن غZZZازات ا5حتبZZZاس الحZZZراري، و 

  .استنزاف خزانات المياه الجوفية ، و إزالة الغابات  وا/فراط في صيد ا'سماك 

أثبZZZZZت التقيZZZZZيم أن التZZZZZأثيرات السZZZZZلبية التZZZZZي يحZZZZZدثھا ا/نسZZZZZان علZZZZZى كوكبنZZZZZا تتفZZZZZاقم  

ZZZZZZوتباسZZZZZZود يرة تمرار و بZZZZZZدة ، و الجھZZZZZZر المتزايZZZZZZداد البشZZZZZZة ، فأعZZZZZZارعة و مخيفZZZZZZتس

المبذولZZZZة لتZZZZوفير المزيZZZZد مZZZZن المZZZZوارد يZZZZؤدي إلZZZZى تغييZZZZر ا'نظمZZZZة البيئيZZZZة و يZZZZدمرھا 

كZZZن المفZZZزع الZZZذي يبينZZZه تقيZZZيم ا'لفيZZZة للنظZZZام ا5يكولZZZوجي ھZZZو عھZZZودة بمعZZZد5ت غيZZZر م

ZZZى حZZZلتا إلZZZذان وصZZZأثير اللZZZذا التZZZاق ھZZZم و نطZZZن، و حجmد اZZZه بعZZZد تجاھلZZZن 'حZZZد 5 يمك



توضZZZح ھZZZذه التZZZأثيرات ھZZZو تحويZZZل ا'نظمZZZة البيئيZZZة الطبيعيZZZة  و إزالZZZة الغابZZZات مZZZن 

  .أجل الزراعة من أجل استعما5ت الخشب 

بلZZZZدا آخZZZZر  29بلZZZZدا ، وفZZZZي  25و النتيجZZZZة أن الغابZZZZات أجثثZZZZت و اختفZZZZت تمامZZZZا مZZZZن 

إضZZZافة إلZZZى أن الصZZZيد الجZZZائر % 90تقلصZZZت المسZZZاحات التZZZي تغطيھZZZا الغابZZZات بنسZZZبة 

    ). 1(دمـر إلى ا'بد ربع مخزون الثروة السمكية في البحار والمحيطات

  

  

  

  

  

  
  . 158، ص  2005، الكويت  ، اوت  561العربي ، وزارة ا/ع?م ، العدد ، إلى متى يتحمل كوكبنا :أحمد الشربيني )  1  (

 :مشكPت البيئة المتعلقة بتزايد السكان–ب  

لقZZZZد غيZZZZر البشZZZZر دائمZZZZا عZZZZالم الطبيعZZZZة و تغيZZZZروا معZZZZه ،و تتوقZZZZف اmن آفZZZZاق التنميZZZZة 

البشZZZرية علZZZZى حكمZZZة بنZZZZي البشZZZZر فZZZي إدارة صZZZZلتھم بالبيئZZZZة ، ذلZZZك أن التغيZZZZرات فZZZZي 

حجZZZم السZZZكان  و معZZZدل نمZZZوھم و تZZZوزيعھم لھZZZا أثZZZر واسZZZع النطZZZاق علZZZى البيئZZZة ،ففZZZي 

  الفترة الممتدة 

، و الZZZZZذي % 20غZZZZZاز ثZZZZZاني أكسZZZZZيد الكربZZZZZون بنسZZZZZبة زادت إنبعاثZZZZZات  1900-2000

-1900يعتبZZZZر مZZZZن أھZZZZم الغZZZZازات المسZZZZببة ل?حتبZZZZاس الحZZZZراري ،و فZZZZي نفZZZZس الفتZZZZرة 

 6.1مليZZZار نسZZZمة إلZZZى  1.6رات تقريبZZZا أي مZZZن مZZZتضZZZاعف عZZZدد البشZZZر أربعZZZة  2000

مليZZZار نسZZZZمة ، و ترتZZZZب عZZZن ذلZZZZك اسZZZZتھ?ك المزيZZZد مZZZZن كميZZZZات مختلفZZZة مZZZZن أنZZZZواع 

  .... )، غاز ، فحم ،  نفط(الوقود 

كمZZZZا أن التوسZZZZيع فZZZZي الزراعZZZZة  و تZZZZدمير الغابZZZZات  و تزايZZZZد إنتZZZZاج كيمياويZZZZات معينZZZZة 

تZZZؤدي إلZZZى زيZZZادة غZZZازات ا5حتبZZZاس الحZZZراري فZZZي الغZZZ?ف الجZZZوي ،ھZZZذا و أن تلZZZوث 

فZZZي العZZZالم الثالZZZث، %  90الھZZZواء يقتZZZل لوحZZZده ث?ثZZZة م?يZZZين شZZZخص فZZZي السZZZنة مZZZنھم 

جليZZZدي إلZZZى يومنZZZا ھZZZذا انZZZدثر نصZZZف غابZZZات العZZZالم و لZZZم يبZZZق فمنZZZذ نھايZZZة العصZZZر ال

و قZZZZد ،مZZZZن الغطZZZZاء النبZZZZاتي ا'صZZZZلي سZZZZليما بZZZZدون تZZZZأثير بشZZZZري كبيZZZZر % 20سZZZZوى 



بلغZZZت معZZZد5ت إزالZZZة الغابZZZات خZZZ?ل ا'ربعZZZين سZZZنة الماضZZZية أعلZZZى مسZZZتوياتھا فZZZي 

مZZZن  التZZZاريخ، و بZZZالتوازي بلZZZغ النمZZZو السZZZكاني ذروتZZZه أيضZZZا، و انخفZZZض نصZZZيب الفZZZرد

،و ذلZZZك بسZZZبب تنZZZاقص مسZZZاحة %50مسZZZاحة الغابZZZات  علZZZى مسZZZتوى العZZZالم بZZZأكثر مZZZن 

  .الغابات و تزايد عدد السكان 

مZZZZن التنZZZوع البيولZZZZوجي المتبقZZZZي فZZZZي العZZZZالم % 50تحتZZZوي الغابZZZZات المداريZZZZة علZZZZى    

وإذا اسZZZتمر معZZZدل إزالZZZة الغابZZZات بالسZZZرعة الحاليZZZة قZZZد تZZZزول أكبZZZر غابZZZة مداريZZZة فZZZي ،

سZZZZنة ، و سZZZZوف يZZZZؤدي فقZZZZدان الغابZZZZات المداريZZZZة إلZZZZى حZZZZدوث انخفZZZZاض  50غضZZZZون 

كبيZZZر 5 درجZZZة لZZZه فZZZي التنZZZوع البيولZZZوجي العZZZالمي ، و قZZZد يZZZنجم عZZZن النمZZZو السZZZكاني و 

المنZZZZاطق تغيZZZZر المنZZZZاخ نقZZZZص إقليمZZZZي فZZZZي المZZZZوارد و يZZZZؤدي بZZZZدوره إلZZZZى اسZZZZتغ?ل 

غ?ل المفZZZZرط السZZZZھول المعرضZZZZة للفيضZZZZانات ، أو ا5سZZZZتالحساسZZZZة بيئيZZZZا كالسZZZZفوح و

للفيضZZZZانات  والمنZZZZاطق السZZZZاحلية ،و قZZZZد تZZZZؤدي ھZZZZذه ا'وضZZZZاع إلZZZZى زيZZZZادة ال?جئZZZZين 

البيئيZZZين والھجZZZرة  و مZZZا يZZZرتبط بھZZZا مZZZن تحZZZديات اجتماعيZZZة و سياسZZZية ذلZZZك و لZZZئن كZZZان 

تشZZZZZرد السZZZZZكان نتيجZZZZZة لتZZZZZدھور البيئZZZZZة بسZZZZZبب الكZZZZZوارث الطبيعيZZZZZة أو الحZZZZZروب ، و 

إ5 أن الجديZZZد ھZZZو حZZZدوث حركZZZات كبيZZZرة للسZZZكان  ا5سZZZتغ?ل المفZZZرط ظZZZاھرة قديمZZZة ،

  .نتيجة كفاعل نمو السكان ونضوب الموارد ، و تدمير البيئة 

ھلZZZك  1998فZZZي عZZZام ) غينيZZZا الجديZZZدة (فعنZZZدما أصZZZابت موجZZZة مديZZZة شZZZاطئ بZZZابوازي

آ5ف السZZZكان 'ن التركيZZZز السZZZكاني كZZZان علZZZى الشZZZريط السZZZاحلي و عنZZZدما تسZZZبب نھZZZر 

ھائZZZل فZZZي الصZZZين ، تأكZZZد أن التعريZZZة و إزالZZZة الغابZZZات النZZZاجمين الياغسZZZتي فZZZي فيضZZZان 

  .عن ا5كتظاظ السكاني على طول ضفاف النھر قد زادتا من تفاقم الكارثة 

لمZZZZا ھZZZZز زلZZZZزال السZZZZلفادور تبZZZZين أن ا5نز5قZZZZات ا'رضZZZZية التZZZZي  2001و فZZZZي عZZZZام 

'ول حZZZدثت آنZZZذاك فZZZي منحZZZدرات الجبZZZال و شZZZردت ا5mف مZZZن النZZZاس كZZZان سZZZببھا ا

ھZZZZو اقZZZZت?ع ا'شZZZZجار والغطZZZZاء النبZZZZاتي ا'صZZZZلي 'غZZZZراض الزراعZZZZة المعيشZZZZية ، و 

نتيجZZZZة للتZZZZدھور  1998مليZZZZون شZZZZخص شZZZZردوا فZZZZي عZZZZام  25يقZZZZدر البنZZZZك الZZZZدولي أن 

  .البيئي ، بحيث فاق عددھم 'ول مرة في التاريخ عدد ال?جئين بسبب الحروب

التZZZي يعZZZدون إليھZZZا الخطZZZر ، و كثيZZZرا مZZZا يتعZZZرض ال?جئZZZون المشZZZردون فZZZي المنZZZاطق 

آ5ف شZZZخص إلZZZى شZZZمال  600فZZZي روانZZZدا إلZZZى تZZZدفق أكثZZZر مZZZن  1994فقZZZد أدت أزمZZZة 



تنزانيZZZZا متسZZZZببين فZZZZي ضZZZZرر بيئZZZZي كبيZZZZر بالمنطقZZZZة لقطعھZZZZم الغابZZZZة للوقZZZZود و بنZZZZاء 

   ). 1(ا'كواخو لصيدھم بالمحميات الحيوانية الممنوعة 

و تخلZZZف ا/نتZZZاج الغZZZذائي أدى إلZZZى أزمZZZة أن التZZZدھور البيئZZZي المتعلZZZق بنمZZZو السZZZكان   

فZZZي نقZZZص الغZZZذاء لZZZدى كثZZZي مZZZن الZZZدول الناميZZZة خاصZZZة جنZZZوب الصZZZحراء ا/فريقيZZZة ، 

حيZZZث يعZZZاني سZZZكان ھZZZذه البلZZZدان مZZZن نقZZZص فZZZي الغZZZذاء ، كمZZZا تعجZZZز ھZZZذه الZZZدول عZZZن 

ففZZZي ھZZZذه البلZZZدان يعZZZاني فZZZي عZZZام " اسZZZتيراد مZZZا يكفيھZZZا مZZZن الغZZZذاء تحZZZت طائلZZZة الفقZZZر،

مليZZZون مZZZن سZZZوء تغذيZZZة مZZZزمن ، و فZZZي كثيZZZر مZZZن ھZZZذه  5800 يقZZZل عZZZن مZZZا  1999

البلZZZدان تدھZZZـورت قZZZدرات إنتZZZـاج ا'غـZZZـذية فZZZي مواجھZZZة التZZZـربة و الZZZنقص المZZZزمن فZZZي 

   ). 2(" المياه ، و السياسات الزراعية غير السليمة ، و سرعة النمو السكاني
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يعZZيش مZZZا يزيZZد عZZZن مليZZار نسZZZمة فZZZي العZZالم علZZZى أقZZل مZZZن دو5ر واحZZد كZZZدخل يZZZومي   

فقZZZر شZZZديد يعZZZاني أصZZZحابھا مZZZن الجZZZوع و ا'ميZZZة ،و الضZZZعف ، و المZZZرض  وھZZZي حالZZZة

ة أكثZZZر مZZZن غيرھZZZا لتحZZZديات تZZZدھور التربZZZة ، و نقZZZص الميZZZاه  الفقيZZZر و تتعZZZرض البلZZZدان

فكأنمZZZZا الوقZZZZود و حيZZZZاة الرفاھيZZZZة تزيZZZZد فZZZZي اسZZZZتھ?ك الطاقZZZZة ، و فZZZZي إنتZZZZاج النفايZZZZات 

  .يدمر البيئة وزيادة معد5ت التلوث ، فإن الفقر

أيضZZا ھZZذه بعZZض المشZZك?ت التZZي تعZZاني منھZZا البيئZZة فZZي الوقZZت الحZZالي ، و فZZي حالZZZة 

بھZZZذه الZZZوتيرة سZZZتؤدي إلZZZى تZZZدمير البيئZZZة ، و القضZZZاء علZZZى الجZZZنس البشZZZري   اسZZZتمرارھا

لكZZن لحسZZن الحZZظ فالمعطيZZات تZZذھب فZZي اتجZZاه توحZZد الجھZZود عالميZZا مZZن أجZZل الحفZZاظ 

  .على البيئة ، إذا ما صدقت النوايا 

التصZZZZحر، اسZZZZتنزاف المZZZZوارد الطبيعيZZZZة : أھZZZZم المشZZZZاكل البيئيZZZZة التZZZZي يعZZZZاني منھZZZZا 

ZZZراض النباتZZZكانيةانقZZZكلة السZZZذائي   المشZZZن الغZZZكلة ا'مZZZات مشZZZخ ....ات و الحيوانZZZ1(ال( 

و نظZZZرا لصZZZعوبة تحديZZZد ھZZZذه المشZZZاكل إ5 أن ك?منZZZا سيقتصZZZر علZZZى أھZZZم المشZZZك?ت 

  :تمثلت فيمايليالبيئية والتي 

و نتعZZZZZرض إلZZZZZى ابZZZZZرز مظZZZZZاھر اسZZZZZتنزاف  :مشOOOOكلة اسOOOOOتنزاف المOOOOOوارد الطبيعيOOOOOة-

  :في الموارد البيئية و التي تمثلت
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حيZZZZث أدت الملوثZZZZات الناتجZZZZة عZZZZن الصZZZZناعات المختلفZZZZة  : ھOOOOواء الجOOOOوياسOOOOتنزاف  -

والتقنيZZZZات  الحديثZZZZة  إلZZZZى تحويZZZZل  الھZZZZواء  مZZZZن مZZZZورد  مفيZZZZد  إلZZZZى  مZZZZورد  ملZZZZوث 

وبالتZZZالي  فقZZZد  أصZZZبحت  منZZZاطق  كثيZZZرة مZZZن  العZZZالم  تعZZZاني  مZZZن خطZZZر اسZZZتنزاف  

الصZZZZZZناعية مثZZZZZZل  لنZZZZZZدن    كمZZZZZZا  ھZZZZZZو  فZZZZZZي بعZZZZZZض البلZZZZZZدان  و المنZZZZZZاطق،الھZZZZZZواء 

  .الخ.....،طوكيو

وقZZZZد  أدى التقZZZZدم  الصZZZZناعي  و التقنZZZZي  إلZZZZي تعZZZZرض  الميZZZZاه   :  الميOOOOاه  فاسOOOOتنزا-

للتلZZZZوث  مZZZZن  خZZZZ?ل النفايZZZZات الملوثZZZZة و مجموعZZZZة السZZZZلوكات الخاطئZZZZة كتصZZZZريف  

فضZZZ?ت  ا/نسZZZان ،و ميZZZاه  الصZZZرف الصZZZحي فZZZي  مجZZZاري الميZZZاه  العذبZZZة ، و كZZZذا  

الصZZZZناعة ، إضZZZZافة  إلZZZZى الزيZZZZادة  السZZZZكانية  ممZZZZا  أفZZZZرز الطلZZZZب المفZZZZرط    مخلفZZZZات

  .  5ستھ?ك  المياه  و نتج عليه  نقص  الموارد  المائية

و يتجلZZZZى  ذلZZZZك  مZZZZن خZZZZ?ل إسZZZZراف  ا/نسZZZZان  فZZZZي اسZZZZتغ?ل  :  التربOOOOة  فاسOOOOتنزا-

ق واسZZZع  واسZZZتعمال  ھZZZذه  التربZZZة  للرعZZZي الجZZZائر و اسZZZتخدام  المبيZZZدات  وعلZZZى  نطZZZا

،سZZZوء اسZZZتغ?ل  ميZZZاه  الZZZري و مشZZZكلة التصZZZحر ، إضZZZافة  الZZZى  اسZZZتنزاف  المZZZوارد  

  الخ  .....)1(الغذائية  و التي تمثلت في  الموارد  النباتية  ، الحيوانية ، البحرية

تعZZZZZد المشZZZZZكلة السZZZZZكانية أحZZZZZد أھZZZZZم ا'خطZZZZZار التZZZZZي تواجZZZZZه و  :المشOOOOOكلة السOOOOOكانية-

وكZZZZب ا'رض و قZZZZد أفZZZZرزت التوقعZZZZات أن عZZZZدد ا/نسZZZZان خZZZZ?ل صZZZZيرورته علZZZZى ك

بليZZZون  10إلZZZى  2030بليZZZون نسZZZمة ليصZZZل سZZZنة  6.5إلZZZى  2010سZZZكان العZZZالم بحلZZZول 

بليZZZون نسZZZمة ، بالتZZZالي فZZZان التوقعZZZات تسZZZلم  28.5م إلZZZى 21نسZZZمة و يبلZZZغ نھايZZZة القZZZرن 

مليZZZون نسZZZمة كZZZل عZZZام و ھZZZذا مZZZا افZZZرز  100أن عZZZدد سZZZكان العZZZالم سZZZيزداد بحZZZوالي 

  :ت أھمھامشك?

ازديZZZاد أعZZZداد ھائلZZZة مZZZن السZZZكان علZZZى أراضZZZي زراعيZZZة محZZZدودة مZZZا سZZZاعد علZZZى -

  الخ ..انتشار الجوع و سوء التغذية

 غياب العدالة و المساواة في توزيع  المواد  الغذائية  رغم التقدم  التكنولوجي  -

                                                 
   . 134- 132ص  حسن أحمد  شحاتة  ، ص (1)



ا5كتظZZZZZاظ السZZZZZكاني  فZZZZZي الريZZZZZف  نتيجZZZZZة التقZZZZZدم فZZZZZي  المجZZZZZا5ت  التكنولوجيZZZZZة  -

  لزراعية  ا

ا5زدحZZZZام السZZZZZكاني فZZZZZي المنZZZZZاطق الحضZZZZZرية و تفZZZZZاقم مشZZZZZك?ت الفقZZZZZر و المZZZZZرض -

ومZZZا زاد مZZZن خطZZZورة المشZZZكلة السZZZكانية ھZZZي .والجريمZZZة و عZZZدم ا5سZZZتقرار ا5جتمZZZاعي

التوقعZZZZات التZZZZي تشZZZZير إلZZZZى أن الغالبيZZZZة العظمZZZZى مZZZZن الزيZZZZادة سZZZZتحدث فZZZZي ا/حيZZZZاء 

    )2(.ـتظاظ السكانيالمتخلفة التي تعاني من ا5زدحام و ا5ك

و التصZZZZحر نZZZZوع مZZZZن  التZZZZدھور  الZZZZذي تتعZZZZرض لZZZZه  الZZZZنظم  :   مشOOOOكلة التصOOOOحر -ج

البيئيZZZZة  الطبيعيZZZZة  تحZZZZت  تZZZZأثير ظZZZZروف  مناخيZZZZة  متقلبZZZZة  مZZZZن  جھZZZZة  ومZZZZن جھZZZZة  

ا/فZZZراط  فZZZي اسZZZتغ?ل الطبيعZZZة  مZZZن  طZZZرف ا/نسZZZان ، وتتZZZأثر الZZZدول الفقيZZZرة  بھZZZذه  

فZZZي  إفريقيZZZا  و أمريكZZZا  الجنوبيZZZة  وھZZZذا  مZZZا  أشZZZارت   الظZZZاھرة  ،خاصZZZة  الموجZZZودة

مZZZن  مسZZZاحات  ا'راضZZZي  فZZZي  %75إليZZZه  نZZZدوة  موسZZZكو  حZZZين  أقZZZرت  إن نسZZZبة  

لوحZZZZدھا  فZZZZي  قZZZZارة  إفريقيZZZZا   %55العZZZZالم  قZZZZد  تحولZZZZت  إلZZZZي صZZZZحاري  و منھZZZZا  

  : وترجع ا'سباب التي أدت إلى التصحر إلى ما يلي 

- ZZZZر الZZZZان غيZZZZاط ا/نسZZZZوء نشZZZZة وسZZZZي الزراعيZZZZى ا'راضZZZZاني علZZZZة المبZZZZواعي بإقام

  العمليات الزراعية والرعي الجائر   

  .التذبذب في الظروف  الطبيعية  البيئية  -

إزالZZZة الغطZZZاء النبZZZاتي بقطZZZع ا'شZZZجار ل?سZZZتفادة منھZZZا وانخفZZZاض مسZZZتوى المعيشZZZة  -

  . وإھمال زراعة ا'رض  

  . زراعية إلى صحراوية قاحلة   الحروب التي تعمل على  تحويل ا'رض من -

والZZZZذي يرجZZZZع  أساسZZZZا إلZZZZى ارتفZZZZاع نسZZZZبة الملوثZZZZات مZZZZن :  ا,حتبOOOOاس الحOOOOراري -د

با/ضZZZZافة ) الZZZZخ ........ثZZZZاني أكسZZZZيد الكربZZZZون  أكسZZZZيد ا'زوت . ( الغZZZZازات المختلفZZZZة

إلZZZى الجسZZZيمات متباينZZZة ا'صZZZل والخصZZZائص والتZZZي تعمZZZل علZZZى عبZZZور أشZZZعة الشZZZمس 

                                                 
   . 386- 385ص ص ، 2007، )  مصر( دار  المعرفة الجامعية  ا/سكندرية ، ، البيئة  والمجتمع: عبد  العاطي السيد     (2)



وقZZZZد أسZZZZھمت نشZZZZاطات . الجZZZZوي والوصZZZZول إلZZZZى سZZZZطح ا'رض وحرارتھZZZZا للغZZZZ?ف

ا/نسZZان وتنوعھZZZا بشZZكل كبيZZZر فZZي تزايZZZد معZZد5ت تلZZZوث الھZZواء والZZZذي أفZZرز تغيZZZرات 

مناخيZZZZة سZZZZريعة متوقعZZZZة خZZZZ?ل فتZZZZرة زمنيZZZZة قصZZZZيرة وبالتZZZZالي أدت إلZZZZى ا5خZZZZ?ل 

  : وقد تجلت أثاره في . بالتوازن البيئي على مستوى العالم 

بمعZZZدل  1991منسZZZوب سZZZطح البخZZZر منZZZذ بدايZZZة القZZZرن العشZZZرين إلZZZى  زيZZZادة ارتفZZZاع -

  .... ) 20إلى 10(يتراوح مابين 

انقZZZZراض العديZZZZد مZZZZن الفصZZZZائل النباتيZZZZة والحيوانيZZZZة الفطريZZZZة  لصZZZZعوبة التZZZZأقلم مZZZZع -

 )1(الخصائص البيئية الجديدة 

  :وقد  لخص مؤتمر جوھانسبورغ جملة  المشاكل البيئية  الرئيسية فيما  يلي

مليZZZار نسZZZمة، ومZZZن المتوقZZZع إن  1.6يبلZZZغ عZZZدد سZZZكان ا'رض : النمOOOو الOOOديموغرافي -

دولZZZة ا'قZZZل  49وتشZZZير التوقعZZZات إلZZZى إن . 2050مليZZZار بحلZZZول عZZZام  3.9يرتفZZZع إلZZZى 

تقZZZدما ستشZZZھد نمZZZوا سZZZكانيا بمعZZZدل ث?ثZZZة أضZZZعاف، ليرتفZZZع عZZZدد سZZZكانھا خZZZ?ل الفتZZZرة 

ولZZZن يبZZZدأ عZZZدد السZZZكان بZZZالتراجع إ5  .مليZZZار 86.1مليZZZون نسZZZمة إلZZZى  668ذاتھZZZا مZZZن 

  . خ?ل النصف الثاني من القرن بفعل انخفاض معدل الو5دات

مليZZZZار نسZZZZمة بZZZZدخل يقZZZZل عZZZZن  8.2يعZZZZيش حZZZZوالي : الفقOOOOر والتفOOOOاوت ا,جتمOOOOاعي -

مليZZZون نسZZZمة، بيZZZنھم أكثZZZر  800دو5ريZZZن فZZZي اليZZZوم، فZZZي حZZZين يطZZZاول سZZZوء التغذيZZZة 

مZZZZن % 80سZZZZكان الZZZZدول ا'كثZZZZر ثZZZZراء مZZZZن % 15ويملZZZZك . مليZZZZون طفZZZZل 150مZZZZن 

  . الثروات العالمية

يتعZZZZدى اسZZZZتغ?ل الثZZZZروات الطبيعيZZZZة بمعZZZZدل : ا,سOOOOتغPل المسOOOOرف لثOOOOروات اHرض -

كZZZZZل عZZZZZام قZZZZZدرة ا'رض علZZZZZى تجديZZZZZدھا، بحسZZZZZب الصZZZZZندوق الZZZZZدولي للحيZZZZZاة % 20

 2050وتشZZZZير توقعZZZZات الصZZZZندوق إلZZZZى إن اسZZZZتھ?ك سZZZZكان العZZZZالم فZZZZي عZZZZام . البريZZZZة

بكثيZZZZر قZZZZدرة ا'رض علZZZZى تجديZZZZد مصZZZZادرھا البيولوجيZZZZة ويتحZZZZدثون عZZZZن  سZZZZيتجاوز

  % . 220و 180نسبة تتراوح بين 
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يZZZZؤدي اسZZZZتھ?ك الZZZZنفط والغZZZZاز والفحZZZZم إلZZZZى انبعZZZZاث ثZZZZاني أكسZZZZيد  :تغيOOOOرات المنOOOOاخ -

الكربZZZون وغيZZZره مZZZن الغZZZازات التZZZي تحZZZبس قسZZZما مZZZن الحZZZرارة ،وتسZZZاھم فZZZي ظZZZاھرة 

إلZZZى  280ل ثZZZاني أكسZZZيد الكربZZZون فZZZي الجZZZو مZZZن وارتفZZZع معZZZد. ا5حتبZZZاس الحZZZراري

سZZZنة، فZZZي حZZZين ظZZZل ھZZZذا المعZZZدل مZZZا دون  150جZZZزءاً فZZZي المليZZZون فZZZي غضZZZون  360

ويتوقZZZع الخبZZZراء أن . جZZZزء فZZZي المليZZZون طZZZوال نصZZZف مليZZZون سZZZنة علZZZى ا'قZZZل 300

، ممZZZا سZZZيؤدي إلZZZى 2100جZZZزء فZZZي المليZZZون عZZZام  1000إلZZZى  500يبلZZZغ ھZZZذا المعZZZدل 

  . درجات 8.5و 5.1الحرارة يتراوح بين ارتفاع في معدل 

تراجعZZZZت طبقZZZZة ا'وزون التZZZZي تغلZZZZف ا'رض وتحميھZZZZا : الثقOOOOب فOOOOي طبقOOOOة اHوزون -

مZZZZZن ا/شZZZZZعاعات مZZZZZا فZZZZZوق البنفسZZZZZجية المنبعثZZZZZة مZZZZZن الشZZZZZمس، وذلZZZZZك بفعZZZZZل مZZZZZواد 

مسZZZZZاحة » الثقZZZZZب«وبلZZZZZغ . الكلوروفلوروكربZZZZZون المسZZZZZتخدمة فZZZZZي بعZZZZZض المنتجZZZZZات

تشZZZرين (لZZZومتر مربZZZع فZZZوق القطZZZب الجنZZZوبي فZZZي أكتZZZوبر مليZZZون كي 30قياسZZZية تبلZZZغ 

غيZZZZZر أن طبقZZZZZة ا'وزون تتجZZZZZدد حاليZZZZZا بفضZZZZZل بروتوكZZZZZول مونتريZZZZZال . 2001) ا'ول

، وتراجZZZZع إنتZZZZاج مZZZZواد الكلوروفلوروكربZZZZون، ومZZZZن المتوقZZZZع أن 1987الموقZZZZع عZZZZام 

  . 2050تعود إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الثمانينات بحلول عام 

مليZZZار نسZZZمة مZZZن ميZZZاه الشZZZرب، فZZZي حZZZين  1.1يحZZZرم حZZZوالي : علOOOى الميOOOاهالحصOOOول  -

وبZZZZات انخفZZZZاض مسZZZZتوى الميZZZZاه . مليZZZZار لشZZZZبكات صZZZZرف صZZZZحي مناسZZZZبة 2.4يفتقZZZZر 

الجوفيZZZة يطZZZرح مشZZZك?ت خطيZZZرة فZZZي بعZZZض منZZZاطق الھنZZZد والصZZZين وآسZZZيا الغربيZZZة 

انھZZZر كمZZZا إن نصZZZف . والشZZZرق ا'وسZZZط وا5تحZZZاد السZZZوفيتي سZZZابقا والغZZZرب ا'ميركZZZي

  . العالم تعاني من التلوث أو من انخفاض مستوى مياھھا

جنسZZZZZا مZZZZZن الحيوانZZZZZات  11046ھنZZZZZاك : اHنOOOOOواع الحيوانيOOOOOة المھOOOOOددة بOOOOOا,نقراض -

مھZZZZZددات بZZZZZا5نقراض خZZZZZ?ل العقZZZZZود المقبلZZZZZة، و خصوصZZZZZا بسZZZZZبب انقZZZZZراض بيئتھZZZZZا 

 %25مZZZن أجنZZZاس الطيZZZور و% 12مZZZن الثZZZدييات و% 24ويمثZZZل ھZZZذا العZZZدد . الطبيعيZZZة

  . من ا'سماك% 30من الضفدعيان و% 20من الزواحف و

وتقلصZZZZت مسZZZZاحتھا بمعZZZZدل . مZZZZن اليابسZZZZة% 30تغطZZZZي الغابZZZZات : انحسOOOOار الغابOOOOات-

تحZZZZت تZZZZأثير صZZZZناعة الخشZZZZب، واسZZZZتثمار المنZZZZاجم وتوسZZZZع  1990منZZZZذ عZZZZام % 4.2



و يتوقZZZZع أنصZZZZار حمايZZZZة ). الفZZZZاو(المZZZZدن، بحسZZZZب أرقZZZZام منظمZZZZة التغذيZZZZة والزراعZZZZة 

  . في غضون عشر أو عشرين سنة% 40تراجع ما تبقى من الغابات بمعدل البيئة 

يشZZZكل النمZZZو الZZZديموغرافي ضZZZغطا كبيZZZرا علZZZى الزراعZZZة، فيZZZؤدي إلZZZى : تآكOOOل التربOOOة -

وتعتبZZZر مسZZZاحة مZZZن ا'رض تZZZوازي مسZZZاحة . طلZZZب متزايZZZد علZZZى ا'راضZZZي الزراعيZZZة

اعZZZZZي المسZZZZZرف الو5يZZZZZات المتحZZZZZدة والمكسZZZZZيك معZZZZZا تالفZZZZZة بسZZZZZبب ا5سZZZZZتغ?ل الزر

  . وملوحة التربة نتيجة أنظمة ري عشوائية

انخفZZZض حZZZوالي ثلZZZث مخZZZزون ا'سZZZماك إلZZZى مسZZZتوى : اسOOOتھPك مخOOOزون اHسOOOماك -

وقZZZد اختفZZZت بعZZZض ا'جنZZZاس عمليZZZا، . متZZZدن جZZZدا، وھZZZو يعZZZاني مZZZن اسZZZتغ?ل مسZZZرف

. مثZZZل اسZZZماك المZZZورم مZZZن بحZZZر الشZZZمال، ومZZZن بعZZZض المنZZZاطق علZZZى الصZZZعيد التجZZZاري

لZZZك بشZZZكل رئيسZZي إلZZZى الZZZدعم المقZZدم لصZZZيد السZZZمك الZZذي تقZZZدر قيمتZZZه بحZZZوالي ويعZZود ذ

  )1(.مليار دو5ر في العام 20

  :واقع البيئة في الجزائر -2-

، 2كZZZZم2.381.000بZZZZالرغم مZZZZن كZZZZون الجزائZZZZر مZZZZن أكبZZZZر بلZZZZدان القZZZZارة ا/فريقيZZZZة ب 

ة 'نھZZZا 5 تناسZZZب مZZZا يمكZZZن انتظZZZاره مZZZن مثZZZل ھZZZذه المسZZZاح الطبيعيOOOة مواردھOOOاغيZZZر أن 

محZZZدودة وھشZZZة بZZZالظروف المناخيZZZة وسZZZوء توزيعZZZا علZZZى ا/قلZZZيم، ممZZZا يعZZZرض أثمZZZن 

أخطZZZار محققZZZة مZZZن خZZZ?ل اكتسZZZاح -اHراضOOOي الزراعيOOOةأخصZZZب وأحسZZZن - مواردھZZZا

 1977سZZZZنة %40العمZZZZران المتميZZZZز بالتسZZZZارع وسZZZZوء الحكZZZZم فيZZZZه، حيZZZZث ارتفZZZZع مZZZZن 

مZZZZZZZZZZرات  03حيZZZZZZZZZZث تضZZZZZZZZZZاعف عZZZZZZZZZZدد السZZZZZZZZZZكان ب1987سZZZZZZZZZZنة %60إلZZZZZZZZZZى 

نسZZZZمة، وھZZZZذا التبZZZZذير لrراضZZZZي الزراعيZZZZة 17.460.000نسZZZZمة إلZZZZى6.779.000مZZZZن

القيمZZة بسZZبب ا5نتشZZار المفZZرط للمZZدن يولZZد واقعZZا مؤلمZZا آخZZر يتمثZZل فZZي تبZZذير مZZوارد 

مZZZZن ا/قلZZZZيم % 95الZZZZذي يتميZZZZز بالنZZZZدرة وكثZZZZرة الطلZZZZب،كون كالمOOOOاءأخZZZZرى ھامZZZZة 

ZZZدة عZZZة المتولZZZوارد الكامنZZZة،وكون المZZZن جھZZZاف مZZZاخ جZZZعة لمنZZZنوي خاضZZZم السZZZن الحج

لميZZZZZاه ا'مطZZZZZار التZZZZZي تسZZZZZتقبلھا ا'حZZZZZواض المنحZZZZZدرة 5 تعبZZZZZأ إ5 جزئيZZZZZا وبصZZZZZعوبة 

  .كبيرة



  

  .4،ص2000،الجزائر ،تقرير حول حالة و مستقبل البيئة في الجزائر:وزارة تھيئة ا/قليم و البيئة)1(

مZZن ،وھZZذا الوضZZع يرتبنZZا  / ن 3م383كمZZا أن وفZZرة ھZZذا المZZورد 5 تتعZZدى أكثZZر مZZن 

 3م1000بZZZين البلZZZدان التZZZي تقZZZع تحZZZت حZZZد النZZZدرة فZZZي وفZZZرة الميZZZاه المحZZZددة دوليZZZا ب 

أمZZZا نسZZZبة تنقيZZZة الميZZZاه  %50سZZZنويا لكZZZل ساكن،ونسZZZبة التسZZZربات فZZZي القنZZZوات بلغZZZت

بعZZZZZدد السZZZZZكان المتوقZZZZZع 2020القZZZZZذرة فھZZZZZي تقريبZZZZZا معدومZZZZZة وسZZZZZتنخفض فZZZZZي أفZZZZZق 

ة إلZZZZى ا'سZZZZباب المناخيZZZZة سZZZZنويا لكZZZZل سZZZZاكن وبا/ضZZZZاف3م261مليZZZZون نسZZZZمة إلZZZZى 44

المسZZZببة لھZZZذه النZZZدرة،يبقى ا5سZZZتعمال غيZZZر العق?نZZZي للمZZZاء وتبZZZذيره مZZZن أھZZZم العوامZZZل 

  .ا'ساسية لذلك

فZZZي الجزائZZZر فقZZZد أصZZZبحت قضZZZية اسZZZتعجاليه ، نظZZZرا لتھديZZZدھا  التصOOOحرأمZZZا مسZZZألة 

 لمجمZZZوع المجZZZال السZZZھبي الواسZZZع، وھZZZو المنطقZZZة الرعويZZZة عاليZZZة الجZZZودة للب?د،حيZZZث

أظھZZZZرت الصZZZZور الملتقطZZZZة با'قمZZZZار الصZZZZناعية أھميZZZZة المسZZZZاحات المھZZZZددة بظZZZZاھرة 

بالمائZZZZة مZZZZن مسZZZZاحة السZZZZھوب ،وھZZZZذا يرجZZZZع 69ھكتZZZZار أي 13.821.179التصZZZZحر 

'سZZZZباب عديZZZZدة منھZZZZا الجفZZZZاف، ا'نشZZZZطة البشZZZZرية وكمثZZZZال لھZZZZذا ا'خيZZZZر ھZZZZو كZZZZون 

حZZZين يزيZZZد ھZZZذا م?يZZZين رأس مZZZن الغZZZنم فZZZي 04السZZZھوب 5 يمكنھZZZا تحمZZZل أكثZZZر مZZZن 

  )28( .م?يين رأس10القطاع حاليا عن 

فZZZ? يخفZZZى عZZZن أحZZZد المنOOOاطق الحضOOOرية واHنشOOOطة الصOOOناعية وفZZZي حZZZديثنا عZZZن      

أن المجتمZZZZع الحضZZZZري يتميZZZZز بالكثافZZZZة السZZZZكانية وتزايZZZZد التخصZZZZص المھنZZZZي النZZZZاجم 

عZZZZZن تقسZZZZZيم العملZZZZZوفي الجزائر،يعتبZZZZZر التوسZZZZZع العمرانZZZZZي غيZZZZZر المZZZZZدروس والنمZZZZZو 

يمغرافي وتغيZZZZر نمZZZط ا5سZZZZتھ?ك فيZZZZه مZZZن العوامZZZZل المباشZZZرة للتZZZZدھور التZZZZدريجي الZZZد

  :لfطار المعيشي الذي من بينه

عرفZZZZت الجزائZZZZر خZZZZ?ل السZZZZنوات الماضZZZZية تطZZZZورا ھامZZZZا علZZZZى  :تلOOOOوث الھOOOOواء    - أ

الصZZZZعيد الحضZZZZري والصZZZZناعي الZZZZذي ولZZZZد تلوثZZZZا ھوائيZZZZا يمكZZZZن فZZZZي بعZZZZض ا'حيZZZZان 
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وترجZZZع التZZZدفقات الھوائيZZZة فZZZي التجمعZZZات الحضZZZرية أساسZZZا مشZZZاھدته بZZZالعين المجZZZردة، 

  لحركة 

المرور،مصZZZادر منزلية،تZZZدفقات صZZZناعية صZZZادرة عZZZن الوحZZZدات ا/نتاجيZZZة أو صZZZادرة 

و5 شZZZZك أن ا'فZZZZراد يختلفZZZZون فZZZZي .عZZZZن احتZZZZراق النفايZZZZات الصZZZZلبة فZZZZي الھZZZZواء الطلZZZZق

ZZZZية 5متصZZZZر حساسZZZZة أكثZZZZال خاصZZZZواء ، فا'طفZZZZات الھZZZZتجابتھم لملوثZZZZامھم اسZZZZاص أجس

  للملوثات بسرعة وكذا كبار السن والمرضى بأمراض مزمنة 

إن أغلZZZب النفايZZZات حتZZZى المسZZZموح بھZZZا مZZZن طZZZرف البلديZZZة ھZZZي نفايZZZات :النفايOOOات - ب

خZZام 5 تخضZZع لمعZZايير حمايZZة البيئZZة خاصZZة المنزليZZة منھZZا فھZZي تشZZكل مصZZدرا ھامZZا 

ZZZZZZZمية والمشZZZZZZZا السZZZZZZZبب طبيعتھZZZZZZZر بسZZZZZZZي الجزائZZZZZZZة فZZZZZZZوث البيئZZZZZZZال لتلZZZZZZZوھة لجم

كZZZغ مZZZن النفايZZZات 0.5المناظر،فZZZالجزائري ينZZZتج يوميZZZا مZZZا يعZZZادل بالقيمZZZة المتوسZZZطة 

كZZZغ فZZZي كبريZZZات المZZZدن، با/ضZZZافة إلZZZى نتZZZائج 1.2الحضZZZرية وتزيZZZد ھZZZذه النسZZZبة إلZZZى 

سZZZلوكات المZZZواطن غيZZZر المحسZZZوبة فZZZي تZZZأزيم ھZZZذه الوضZZZعية نجZZZد أن تسZZZيير النفايZZZات 

نعZZZدام فZZZرز النفايZZZات فZZZي عZZZين مصZZZدرھا، انعZZZدام فZZZي الجزائZZZر يتميZZZز بنقZZZائص ھامZZZة كا

  ...المزابل الخاضعة للمراقبة، نقص في إع?م وتحسيس المستھلك

فقبZZZZZل صZZZZZدور القZZZZZانون المتعلZZZZZق بحمايZZZZZة  باHنشOOOOOطة الصOOOOOناعيةأمZZZZZا فيمZZZZZا يتعلZZZZZق 

كانZZZZت المشZZZZاريع الصZZZZناعية تنجZZZZز دون القيZZZZام بدراسZZZZة أثرھZZZZا علZZZZى )1983(البيئZZZZة

لون يفضZZZلون المواقZZZع سZZZھلة التھيئZZZة ممZZZا جعZZZل الصZZZناعة البيئZZZة ، حيZZZث كZZZان المقZZZاو

تبتلZZZع مسZZZاحات شاسZZZعة مZZZن ا'راضZZZي الزراعيZZZة،وكانت لھZZZذه الوضZZZعية آثZZZار علZZZى 

البيئZZZZة والصZZZZحة العموميZZZZة، مثZZZZال ذلZZZZك ھZZZZو أن تZZZZدفقات كZZZZل مZZZZن مركZZZZب المنظفZZZZات 

زد ...لسZZZZور الغZZZZز5ن لZZZZوث سZZZZد لكحل،والمنطقZZZZة الصZZZZناعية لتيZZZZارت لZZZZوث سZZZZد نجZZZZدة

إنتZZZZاج النفايZZZZات الصZZZZناعية كا/سZZZZمنت والجZZZZبس والغZZZZازات ذات المفعZZZZول علZZZZى ذلZZZZك 

التحZZZZراري الناجمZZZZة عZZZZن مصZZZZانع التكريZZZZر، و5 بZZZZد مZZZZن ا/شZZZZارة إلZZZZى أن التسZZZZممات 

الرصZZZZZZاص، تZZZZZZذويب وتكريZZZZZZر الرصZZZZZZاص، صZZZZZZناعة  )29(ا'كثZZZZZZر حZZZZZZدوثا سZZZZZZببھا

مZZZن وعليZZZه فZZZالتقييم البيئZZZي للمشZZZروعات الصZZZناعية ھZZZو أفضZZZل حZZZل للتقليZZZل ...الطZZZ?ء
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اmثZZZZار الناجمZZZZة مZZZZن خZZZZ?ل إيجZZZZاد بZZZZدائل ممكنZZZZة سZZZZواء فZZZZي المعZZZZدات أو العمليZZZZات 

  )1(ا/نتاجية 

فZZZي  التنOOOوع البيولOOOوجيفZZZي نفZZZس الوقZZZت 5 يمكننZZZا أن نغفZZZل وجZZZود أوسZZZاط وأنZZZواع    

خطر،فZZZZالمعروف أن التنZZZZوع البيولZZZZوجي ھZZZZو مجمZZZZوع الجسZZZZيمات الحيZZZZة مZZZZن حيZZZZوان 

مZZZZZة البيئيZZZZZة التZZZZZي تتطZZZZZور فيھZZZZZا، والتنZZZZZوع ونبZZZZZات مZZZZZع دعيمتھZZZZZا الوراثيZZZZZة وا'نظ

البيولZZZوجي أساسZZZي للمسZZZاعدة علZZZى التكيZZZف مZZZع التغيZZZرات ، إ5 أنZZZه رغZZZم كZZZون ھZZZذا 

التنZZZZZوع ثZZZZZري فZZZZZي الجزائZZZZZر إ5 أنZZZZZه متقھقZZZZZر ففZZZZZي الجZZZZZزء الشZZZZZمالي نجZZZZZد الغابZZZZZات 

  .المتوسطية وفي الھضاب الحلفاء والعرعار

نطقZZة تحZZوي حيواناتھZZا وكائناتھZZا أمZZا الصZZحراء فھZZي قاحلZZة فZZي مجملھZZا تقريبZZا وكZZل م

البريZZZZة والبحريZZZZة التZZZZي يجZZZZب حمايتھZZZZا، مZZZZع العمZZZZل علZZZZى زيZZZZادة مسZZZZاحة الغابZZZZات 

الجزائريZZZة كمZZZا كانZZZت عليZZZه قبZZZل قZZZرنين ،وتھيئZZZة السZZZھوب بتنظZZZيم عمليZZZات الرعZZZي 

أيضZZا فضZZاء للعديZZد مZZZن التنوعZZات الوراثيZZة 'نZZZواع  رالتصZZحر والجزائZZZوالحمايZZة مZZن 

5 أنھZZZZZZZZZZZا اليZZZZZZZZZZZوم تعZZZZZZZZZZZاني مZZZZZZZZZZZن عZZZZZZZZZZZدة مشZZZZZZZZZZZاكل مزروعZZZZZZZZZZZة أوطوعيZZZZZZZZZZZه، إ

كZZZا'مراض،الحرائق،ا/فراط فZZZي ا/رعZZZاء تھZZZدد بعضZZZھا بZZZا5نقراض،وأھم مZZZا يمكZZZن 

ذكZZره والZZذي يعمZZل حاليZZا علZZى حمايتZZه بZZدعم دولZZي ھZZو الحظZZائر الوطنيZZة والمحميZZات 

  .ھكتار53.000.000الطبيعية للحفاظ علة التنوع البيولوجي وھي تغطي حوالي 

-ZZZZر الجزائZZZZاطق تزخZZZZاطئيهر بمنZZZZة وشZZZZبتھا بحريZZZZدة  أكسZZZZة ممتZZZZة رائعZZZZة بحريZZZZواجھ

كZZZZم، وبZZZZالرغم مZZZZن كZZZZون عمZZZZق ھZZZZذه المنطقZZZZة السZZZZاحلية 5 يتعZZZZدى 1200علZZZZى طZZZZول 

مليZZZZون نسZZZZمة أي مZZZZا 12.5، إ5 أنھZZZZا تZZZZأوي حZZZZوالي 2كZZZZم45.000كZZZZم بمسZZZZاحة 50ال

مقابZZZZل  2كZZZZم/ن300بالمائZZZZة مZZZZن إجمZZZZالي السZZZZكان بكثافZZZZة سZZZZكانية تقZZZZدر ب43يعZZZZادل 

  ).1998الديوان الوطني لfحصاء،(بالنسبة لمجموع ا/قليم  2كم/ن12.22

ھZZZZذا التركZZZZز الكبيZZZZر للسZZZZكان ومZZZZا يتبعZZZZه مZZZZن تمركZZZZز لمعظZZZZم ا'نشZZZZطة الصZZZZناعية 

ضZZZZياع (والسZZZZياحية والتجھيZZZZزات القاعديZZZZة المتناميZZZZة، أثZZZZر علZZZZى المسZZZZاحة الشZZZZاطئية 

وعلZZZى المZZZوارد المائيZZZة  )بالمائZZZة مZZZن المسZZZاحة ا/جماليZZZة للمنطقZZZة الشZZZاطئية17حZZZوالي 

حيZZZث سZZZجل التلZZZوث البحZZZري المتولZZZد عZZZن ا'قطZZZاب الصZZZناعية نسZZZبا تبعZZZث علZZZى القلZZZق 



مليZZZZون طZZZZن مZZZZن المحروقZZZZات تمZZZZر سZZZZنويا 100خاصZZZZة التسZZZZربات البتروليZZZZة فحZZZZوالي 

مليZZZZون طZZZZن تشZZZZحن سZZZZنويا مZZZZن المZZZZZوانئ 50بZZZZالقرب مZZZZن الشZZZZواطئ الجزائريZZZZة،و 

البحZZZر أثنZZZاء ھZZZذه العمليZZZات، فھZZZل يمكZZZن  طZZZن تفقZZZد وتتسZZZرب فZZZي10.000الجزائريZZZة، و

فقZZد تZZZم منZZZع ا5سZZZتحمام ... تخيZZل تZZZأثير ترسZZZب المعZZZادن الثقيلZZة علZZZى ا'حيZZZاء البحريZZZة ؟

شZZZاطئ أي أكثZZZر مZZZن الثلZZZث، ضZZZف إلZZZى ذلZZZك مشZZZكل  511شZZZاطئ ضZZZمن  183فZZZي 

  .ا5نجراف الشاطئ و ا5قت?ع المفرط للرمال من الشواطئ

البيئZZZة وتھيئZZZة ا/قلZZZيم والسZZZياحة تشZZZھد الجزائZZZر  حسZZZب التقريZZZر الZZZذي أعدتZZZه وزارةو 

أزمZZZZة ايكولوجيZZZZة حZZZZادة حيZZZZث يZZZZؤثر التZZZZدھور المسZZZZتمر لrراضZZZZي والتصZZZZحر فZZZZي 

المبZZZالغ فيZZZه فZZZي المZZZدن  التنZZZوع البيولZZZوجي وا5سZZZتيطان ضZZZياع الغطZZZاء النبZZZاتي وضZZZياع

السZZZZاحلية والتغيZZZZرات الطويلZZZZة المZZZZدى علZZZZى منZZZZاخ ا'رض وعلZZZZى ا/نتاجيZZZZة الطبيعيZZZZة 

لrنظمZZZZة ا5يكولوجيZZZZة وتھZZZZدم مجھZZZZودات تخفZZZZيض نسZZZZبة الفقZZZZر والنمZZZZو ا5قتصZZZZادي 

  )30(الدائم

المفصZZZل للمشZZZاكل ا5يكولوجيZZZة الZZZذي تZZZم إجZZZراءه فZZZي إطZZZار المخطZZZط  وسZZZمح التحليZZZل 

الZZZوطني لrعمZZZال مZZZن اجZZZل البيئZZZة والتنميZZZة المسZZZتدامة بالكشZZZف عZZZن المشZZZك?ت التاليZZZة 

:  

وھZZZذا الوضZZZع تفسZZZره سياسZZZة تسZZZتند إلZZZى  :وعيOOOةمOOOوارد بيئيOOOة محOOOدودة وضOOOعيفة الن

العZZZرض دون غيZZZره وسياسZZZة تسZZZيير الطلZZZب وا'سZZZعار غيZZZر الرشZZZيدة وغيZZZر معقولZZZة 

للمنشZZات الماليZZة ا'ساسZZZية ممZZا يفضZZي إلZZZى تسZZربات ھائلZZة مZZZن الميZZاه المسZZتعملة غيZZZر 

المقZZZZZدر المتZZZZZاح يقZZZZZدر –المعالجZZZZZة يضZZZZZاف إلZZZZZى ذلZZZZZك مشZZZZZكلة تخصZZZZZيص المZZZZZوارد 

ويزيZZZدھا تفاقمZZZا مشZZZكلة نوعيZZZة الميZZZاه الرديئZZZة حيZZZث أن –فZZZي السZZZنة  للفZZZرد 383بنحZZZو

نسZZZZبة التنقيZZZZة 5 تكZZZZاد تZZZZذكر وغيZZZZاب ضZZZZبط ذات مصZZZZداقية ممZZZZا ينZZZZذر بتوقZZZZع حZZZZدوث 

  .أزمة مائية حادة

،فالممارسZZZZZات  :مOOOOوارد فOOOOOي مجOOOOOال التربOOOOة والغطOOOOOاء النبOOOOOاتي فOOOOي تOOOOOدھور مسOOOOOتمر

ن الميZZZZاه والريZZZZاح ،الجفZZZZاف ا5نجZZZZراف النZZZZاجم عZZZZ –الزراعيZZZZة والعوامZZZZل الطبيعيZZZZة 

5 يفسZZZZZZران ا'جZZZZZZزاء المتزايZZZZZZدة مZZZZZZن الخسZZZZZZارة الجوھريZZZZZZة لrراضZZZZZZي  -المتكZZZZZZرر
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الزراعيZZZZة المنتجZZZZة واتسZZZZاع نطZZZZاق التصZZZZحر ذلZZZZك أن سياسZZZZة ف?حيZZZZه غيZZZZر م?ئمZZZZة 

ومفصZZZولة عZZZن السياسZZZة الريفيZZZة وغيZZZاب حقZZZوق التملZZZك أو ا5نتفZZZاع الواضZZZحة وعZZZدم 

ZZZة والتوسZZZة العقاريZZZاق السياسZZZل اتسZZZدود ،كZZZرف الحZZZذي 5 يعZZZناعي الZZZي والصZZZع العمران

ذلZZك لZZم يسZZاعد علZZى تحقيZZق اسZZتثمار يرمZZي إلZZى حفZZظ المZZوارد الطبيعيZZة ،ونتيجZZة لZZذلك 

مليZZZZZون ھكتZZZZZار فZZZZZي المنZZZZZاطق الجبليZZZZZة وقZZZZZد  12أصZZZZZبح ا5نجZZZZZراف يصZZZZZيب أويھZZZZZدد 

 1997-1955مليZZZون ھكتZZZار فيمZZZا بZZZين  01تراجعZZZت المسZZZاحة الغابيZZZة بمZZZا 5 يقZZZل عZZZن 

  .م?يين ھكتار من السھـوب  08ف الرمال على وزح

فZZZي تقيZZZيم لمشZZZروع السZZZد ا'خضZZZر قZZZام بZZZـه مركZZZز البحZZZث العلمZZZي والتقنZZZي للمنZZZاطق 

فقZZZZط مZZZZن المشZZZZاريع والمخططZZZZات وقZZZZد اسZZZZتمرت ونجحZZZZت كمZZZZا أن / 42الجافZZZZة فZZZZان 

نتيجZZZة للقZZZانون العقZZZاري 5ن أمZZZ?ك العZZZروش  1993تنفيZZZذه تعZZZرض للتوقيZZZف فZZZي سZZZنة 

فZZZي الحسZZZبان عZZZن برمجZZZة المشZZZروع وعZZZدم احتZZZرام المعZZZايير التقنيZZZة وعZZZدم لZZZم توضZZZع 

م?ئمZZZة بعZZZض الشZZZجيرات للمنZZZاخ واحتياجاتھZZZا لعنايZZZة خاصZZZة 5 يمكZZZن توفيرھZZZا فقZZZد 

ھكتZZZZار  120.000ھكتZZZZار سZZZZنويا بينمZZZZا المنجZZZZز ھZZZZو  100.000حZZZZدد البرنZZZZامج زرع 

خانقZZة بسZZبب بZZرامج تعZZيش الجزائZZر أزمZZة بيئيZZة  جZZه للعوامZZل السZZابقةنتي. سZZنة20فZZي 

التنميZZZZة والتصZZZZنيع ممZZZZا يسZZZZبب مسZZZZتويات عاليZZZZة لتلZZZZوث الميZZZZاه والملوثZZZZات الطبيعيZZZZة 

  .والحضرية المتزايدة التي تسبب مشاكل صحية عويصة 

فZZZي كZZZل مZZZرة تحZZZاول الدولZZZة تسZZZوية مشZZZاكل البيئZZZة ،فZZZان ضZZZغط المZZZواطنين والنشZZZاطات 

ت الصZZZZلبة والتطھيZZZZر تزيZZZZد مZZZZن حZZZZدتھا ،وظھZZZZور مشZZZZك?ت جديZZZZدة كتسZZZZيير النفايZZZZا

  )31(الخ....وصعود المياه 

،فالمشZZZZاكل زادتھZZZZا تفاقمZZZZا اmليZZZZات التنظيميZZZZة  :إطOOOOار مؤسسOOOOاتي وقOOOOانوني ضOOOOعيف

والقانونيZZZZة المجZZZZزاة و قليلZZZZة التطبيZZZZق كمZZZZا أن آليZZZZات التطبيZZZZق للقZZZZوة العموميZZZZة ضZZZZئيلة 

عZZZZداد فZZZZرغم إنشZZZZاء العديZZZZد مZZZZن الھيئZZZZات كZZZZوزارة تھيئZZZZة ا/قلZZZZيم والبيئZZZZة والسZZZZاحة وإ

نصZZZوص تشZZZريعية وتنظيميZZZة متعZZZددة إ5 أن المؤسسZZZات البيئيZZZة مZZZا تZZZزال قليلZZZة التZZZأطير 

زھيZZZدة التمويZZZل 5 تتZZZوفر لھZZZا حتZZZى اmن دواعZZZي المصZZZداقية والسZZZلطة ال?زمZZZة لتأديZZZة 

ال?ئZZZق ومZZZا تZZZزال وسZZZائل الرصZZZد والمتابعZZZة لنوعيZZZة المنظومZZZة lمھامھZZZا علZZZى الوجZZZه 

                                                 
(1)www.dz.undp.org/devlopementlocal 

  



كمZZZا أن التمZZZدن غيZZZر المراقZZZب . تمZZZع المZZZدني ھامشZZZيالبيئيZZZة روابZZZط واھيZZZة ودور المج

والتصZZZنيع غيZZZر المZZZتحكم فيZZZه قZZZد اوجZZZد تلوثZZZات فZZZي تطZZZور مسZZZتمر كانتشZZZار النفايZZZات 

المنزليZZZة الحضZZZرية ،والقمامZZZات وتZZZدھور نوعيZZZة الميZZZاه والھZZZواء وت?حZZZظ النZZZاتج مZZZن 

خZZZ?ل تZZZدھور بعZZZض مؤشZZZرات الصZZZحة العموميZZZة فيمZZZا يخZZZص الوفيZZZات وا'مZZZراض 

/ 7بئZZZة المنتشZZZرة وقZZZد تZZZم تقيZZZيم الخسZZZائر ا5قتصZZZادية للصZZZحة العموميZZZة بZZZأكثر مZZZن وا'و

مZZن النZZZاتج الZZZوطني الخZZZام وترجZZZع ا'سZZZباب إلZZZى عZZZدم انجZZZازاي دراسZZZة علميZZZة متكاملZZZة 

،وعZZدم اھتمZZام القZZائمين علZZى القطZZاع بالشZZراكة مZZع المZZواطنين وأيضZZا  )32(حZZول البيئZZة

ساسZZا مZZن الدولZZة والتZZي تعتبZZر فZZي مجملھZZا غيZZر سZZوء تسZZيير التZZدعيمات الماليZZة اmتيZZة أ

 .كافية 

  :قع الصحة البيئية في الجزائر او -3

حالZZZZة مZZZZن الراحZZZZة "بZZZZالرغم مZZZZن أن منظمZZZZة الصZZZZحة العالميZZZZة تعZZZZرف الصZZZZحة بأنھZZZZا  

إ5 أننZZZا سZZZنتحدث " الجسZZZمية والنفسZZZية وا5جتماعيZZZة وليسZZZت فقZZZط الخلZZZو مZZZن ا'مZZZراض

نZZا فZZي الجزائZZر لنZZتمكن مZZن اسZZتنتاج أھميZZة البيئZZة عZZن ا'مZZراض الناتجZZة عZZن واقZZع بيئت

فZZZي الحفZZZاظ سZZZ?متنا الصZZZحية مZZZن خZZZ?ل ا5قتصZZZاد فZZZي التكZZZاليف المرتبطZZZة بZZZالع?ج 

وبالتZZZالي حتميZZZة وضZZZرورة حمايتھZZZا، وممZZZا 5 شZZZك فيZZZه أن ھZZZذه اmثZZZار عديZZZدة ومتنوعZZZة 

ور ولكننZZZا سZZZنركز علZZZى ثZZZ?ث أساسZZZية مرتبطZZZة بتلZZZوث المZZZاء، تلZZZوث الھZZZواء، وتZZZدھ

  .البيئة

  :اHمراض المرتبطة بتلوث الماء-

إن ھZZZZذه ا'مZZZZZراض تسZZZZببھا جZZZZZراثيم أو طفيليZZZZZات أو فيروسZZZZات وھZZZZZي ذات تصZZZZZريح  

إجباري،وقZZZZد شZZZZھدت الجزائZZZZر عبZZZZر مختلZZZZف منZZZZاطق الZZZZب?د تفاقمZZZZا لھZZZZذه ا'مZZZZراض 

سZZZZZاكن وأھمھZZZZZا 100.000حالZZZZZة لكZZZZZل  3.545إلZZZZZى 2. 866مZZZZZن 1996-1993بZZZZZين (

بالمائZZZة مZZZن مجمZZZوع التصZZZريحات بZZZا'مراض المنقولZZZة 47إلZZZى  بالمائZZZة 44التيفوئيOOOد 

  .عن طريق المياه

                                                 
 
.الموقع السابق ):1(   



وتعتبZZZر المنطقZZZة التليZZZة وخاصZZZة الھضZZZاب العليZZZا ا'كثZZZر إصZZZابة بھZZZذا الZZZداء، كمZZZا      

طفZZZZل سZZZZنويا  وأھZZZZم 2000تقتZZZZل ا'مZZZZراض ا/سZZZZھالية المتولZZZZدة عZZZZن اسZZZZتھ?ك المZZZZاء 

ي الميZZZاه والينZZZابيع بتZZZدفق الميZZZاه ا'سZZZباب الرئيسZZZية لھZZZذه ا'مZZZراض ھZZZي تلZZZوث مجZZZار

القZZZذرة، توحيZZZل السZZZدود، عZZZدم كفايZZZة وغيZZZاب مخططZZZات شZZZبكات توصZZZيل المZZZاء العZZZذب 

 )33( ).صعوبة تحديد مكان التلوث( 

  :اHمراض المرتبطة بتلوث الھواء

إن الھZZZZواء الملZZZZوث يضZZZZر بالصZZZZحة ويزيZZZZد مZZZZن تZZZZواتر بعZZZZض ا5ضZZZZطرابات مثZZZZل  

حيZZZث بZZZين ...) قص التنفسZZZي، السZZZعال المZZZزمن، التZZZنخمالربZZZو، الZZZن( ا'مZZZراض التنفسZZZية 

أن ا/صZZZZZابات ) 1990(التحقيZZZZZق الZZZZZذي أجZZZZZراه المعھZZZZZد الZZZZZوطني للصZZZZZحة العموميZZZZZة 

بالمائZZZة بالنسZZZبة 27.2بالمائZZZة مZZZن المرضZZZية المحسZZZوس بھZZZا و35.7التنفسZZZية تھZZZيمن ب 

بالمائZZZة مZZZن ا'طفZZZال الZZZذين 21.5خضZZZوع  1994'سZZZباب ا5ستشZZZفاء ، وقZZZد تZZZم سZZZنة 

بلZZغ عZZدد  1999سZZنوات بسZZبب مZZرض تنفسZZي حZZاد ، وفZZي سZZنة 05قZZل أعمZZارھم عZZن ت

  . حالة 37.571حا5ت ا5ستشفاء 

ومZZZن جھZZZة أخZZZرى، يمكZZZن لتلZZZوث الھZZZواء أن يضZZZعف الوظZZZائف الرئويZZZة، فالغبZZZار      

يصZZZZZZيب الجھZZZZZZاز التنفسZZZZZZي، ومونوكسZZZZZZيد الكربZZZZZZون يZZZZZZؤثر علZZZZZZى القلZZZZZZب والمZZZZZZخ، 

كZZZالبنزين  والكلZZZى، والZZZديزل وبعZZZض المركبZZZاتوالرصZZZاص والكالسZZZيوم يصZZZيبان الZZZدم 

نوضZZZZح المZZZZواد  02و الشZZZZكل -01وحسZZZZب ا'شZZZZكال  تZZZZؤدي إلZZZZى حZZZZدوث السZZZZرطان

  )2(الملوثة و ماتستطيع نقله لrنسان و التسسبب فيھا

  تأثير الموثات على صحة ا(نسان  -01-:شكل رقم
  الملوثات

  م
  
  

                                  
                       

  

                                                 
 

  .سھام بلقرمي مرجع سابق  )1(
  .الموقع السابق   )2(

  يالزئبق الكاديوم  - 
 
 
  

 الجھاز التنفسي

  ةالكربونات الھالوجيني-
 الزرنيخ-

 المواد المشعة-
   

 الكبد
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  : اHمراض المرتبطة بتدھور البيئة

 

عZZZZZZام لكZZZZZZل  74-70حالZZZZZZة لZZZZZZدى البZZZZZZالغين مZZZZZZن العمZZZZZZر 840(ھZZZZZZا السZZZZZZرطان أھم 

، أمZZZراض العZZZوز الغZZZذائي خاصZZZة لZZZدى ا'طفZZZال، ا'مZZZراض القلبيZZZة )سZZZاكن100.000

  .العرقية أكثر ارتباطا بالفقر، حمى المستنقعات

ي و5يZZZZات المعرضZZZZة لھZZZZذا المZZZZرض اليZZZZزنتيجZZZZة البلZZZZدان المجZZZZاورة للجزائZZZZر وأھZZZZم ال 

وخمZZZZيس الخشZZZZنة فZZZZي  ،عZZZZين الدفلZZZZة)بالمائZZZZة مZZZZن الحZZZZا5ت80(تمنراسZZZZت، أدرار 

  .الشمال، با/ضافة إلى ا'مراض الناتجة عن المخلفات الطبية

و التZZZأثير المباشZZZر علZZZى  نكمZZZا توضZZZح فZZZي تZZZأثير بعZZZض الملوثZZZات علZZZى صZZZحة ا/نسZZZا

تھZZZدد الصZZZحة  جأعضZZZاء جسZZZم ا/نسZZZانة ومZZZا يترتZZZب عZZZن ذلZZZك مZZZن أمZZZراض و نZZZوات

  .العمومية للمواطن

  ألدخاني

   

  العيون

  

  أول أكسيد الكربون           -
  أكسيد النيتروجين            -
                 الرصاص       -
 
  المواد المشعة -                الدم    

   
 الطحال

  أول أكسيد الكربون               -
  أكسيد النيتروجين                 -

                                      اHوزون  -                
  
  

  الجھاز التنفسي                 
  

            
 

  الكاديوم
 

  
 الكلى

  الرصاص
  يالزئبق

  الكوبالت
   

 الدماغ

  البريليومبار –الزرنيخ  –الغبار 
 

  
  الجلد
 



نZZZوع ا/مZZZراض لتZZZي تسZZZببھا الملوثZZZات المZZZذكورة  -2-حيZZZث يظھZZZر  فZZZي الشZZZكل رقZZZم 

كZZZZZا لتحجZZZZZر الرئZZZZZوي و سZZZZZرطانات الZZZZZدم و بعZZZZZض ا'مZZZZZراض التZZZZZي تZZZZZؤرق   سZZZZZابقأ

ا/نسZZZانية وحZZZول دون الحZZZق فZZZي بيئZZZة نظيفZZZة جZZZراء ا/سZZZتعمال ال?مسZZZؤول للمZZZوارد 

  )1(..الطبيعية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ق،صسھام بلقرمي ،مرجع ساب) 1(
  

  :اHمراض التي تسببھا الملوثات - 02شكل رقم
  الملوثات     

  
  
  
  

 غاز اHوزون الزرنيخ          جسيمات الغبار   

  التحجر الرئوي -
  مرض الغبار -

  ستوزيلتھاب ا(,ا -
    

  سرطان الجلد -
  سرطان الكبد -

  سرطان الرئة
  -   تشوھات خلقية 

ء المخاط     تھيج الغشا -
الجھاز التنفسي -

  والعيون
  اختناق رئوي -

لتھاب العشبيات ا -
  الرئوية

-Hلود يما   
 سيد الكربونكأول أ نتفاخ رئويا -

 لزئبقا

 الكاديوم

  مرض ويلسون -
 تلف الرئة والكلية -

 البريليوم
أمراض عصبية  -

  ونفسية
  ضطرابات الجھاز ا -

  التنفسي -
  لتھابات متنوعةا -

 

  أكسيجين الدم نقص -
  ضعف عام-

  رتخاء العضPتا-
  تنفس متسارع-

  ختPل في الوظائفا -
 ا(نزيمات التنفسية -

  الجلدتقرح  -
  صداع -

  تنفس متسارع -
  حرارة جلدية -
  سرطان الرئة -

 كسيد الكربونوثاني أ  سرطان الجيوب اHنفية -

 الرصاص             
  فقر الدم -

  شلل اHطفال -
 تلف أنسجة الدماغ -

  ضعف في التنفس  -
  سعال شديد  -

 لتھابات الرئوية ا, -



  
 
 
 
 
 
 
 
 

  .107، صمحمد بن فاضل الشيخ الحسن،مرجع سابق :المصدر

  

  :في مجال حماية البيئة  المبذولة  الدولية والوطنية الجھود :ثانيا

  :الجھود الدولية للمحافظة على البيئة المؤتمرات العالمية و-1-

نظZZرا لتZZردي ا'وضZZاع البيئيZZة وتفZZاقم المشZZك?ت العالميZZة أدى ذلZZك إلZZى زيZZادة الZZوعي 

بمخZZZZاطر ا'فعZZZZال ا/نسZZZZانية ممZZZZا دعZZZZى إلZZZZى ضZZZZرورة تظZZZZافر الجھZZZZود وتكاملھZZZZا بZZZZين 

دول العZZZالم وعقZZZد مجموعZZZة مZZZن المعاھZZZدات أمZZZ? فZZZي إيجZZZاد حZZZل لھZZZذه ا'عمZZZال المخلZZZة 

خZZZ?ل النصZZZف ا'ول مZZZن القZZZرن العشZZZرين، كZZZان طZZZرح مشZZZك?ت البيئZZZة يZZZتم و  البيئZZZةب

علZZZى مسZZZتوى محلZZZي، وكZZZان ا5ھتمZZZام بتZZZأثير ا'نشZZZطة البشZZZرية علZZZى البيئZZZة ضZZZعيفا 

جZZZدا، فضZZZ? عZZZن أن ا5تفاقيZZZات والنZZZدوات المھتمZZZة بالبيئZZZة كانZZZت تقتصZZZر علZZZى بعZZZض 

  .الدول فقط

ZZZZZى أصZZZZZة ا'ولZZZZZدات الدوليZZZZZا أن المعاھZZZZZورة كمZZZZZحت خطZZZZZين اتضZZZZZرورية حZZZZZبحت ض

مرحلZZZZZة أولZZZZZى، تناولZZZZZت ھZZZZZذه "ففZZZZZي . العZZZZZابرة لrقZZZZZاليم) علZZZZZى البيئZZZZZة(ا5نعكاسZZZZZات 

المعاھZZZدات مسZZZألة ا5تفZZZاق علZZZى ممارسZZZات مشZZZتركة ترمZZZي إمZZZا إلZZZى حمايZZZة المZZZوارد 

الحيوانيZZZة البحريZZZة أو البريZZZة، وإمZZZا إلZZZى توزيZZZع عZZZادل ل?سZZZتفادة مZZZن مZZZورد مشZZZترك 

الخاصZZZة بحمايZZZة الطيZZZور المفيZZZدة للزراعZZZة، أو حZZZال معاھZZZدة  1902 كحZZZال اتفاقيZZZة سZZZنة

  .)1"(الخاصة بحماية أنواع عجول البحر المھددة با5نقراض 1911سنة 

حمايZZZة : والواضZZZح أن ھZZZذه ا5تفاقيZZZات قZZZد ركZZZزت علZZZى بعZZZض الجوانZZZب البيئيZZZة مثZZZل 

يZZZة وع?قتھZZZا التنم: الحيوانZZZات، ولZZZم ترتZZZق إلZZZى بعZZZض المسZZZائل المتعلقZZZة با/نسZZZان مثZZZل 

بالبيئZZZZة، وا5سZZZZتخدام العق?نZZZZي لfنسZZZZان للمZZZZوارد الطبيعيZZZZة، والتZZZZي كانZZZZت مغيبZZZZة إلZZZZى 

                                                 
،وھران،لمركز الوطني للبحZوث ا'نثروبولوجيZة، .، ترجمة محمد غان وأخرون العولمة والتنمية المستدامة: إيزابيل، بياجيوتي وآخرون  – )1(

  .1998.الجزائر

كسيد وثاني أ
 النيتروجين

 النيكل

  تقيؤ -
  ارعصداع تنفس متس -

  حروق جلدية -
 سرطان الجيوب اHنفية-

 النيتروجين سيدكأأول و

  نقص أكسجين اHنسجة  -
 شلل مميت  -

تھيج الجھاز  -
  المخاطي
  للجھاز التنفسي

 اHديما -



غايZZة النصZZف الثZZاني مZZن القZZرن العشZZرين أيZZن أدركZZت البشZZرية أن حمايZZة البيئZZة تعنZZي 

اسZZZZتمرار الحيZZZZاة علZZZZى وجZZZZه ا'رض، ولZZZZذلك تكZZZZاثرت المعاھZZZZدات الدوليZZZZة الخاصZZZZة 

  .يا مع سعي ا/نسان لمزيد من التطور والتقدمبحماية البيئة، وتطورت تماش

  

  

  

 

  : )1972سنة (مؤتمر استكھولم  -1

فZZي بدايZZة السZZبعينات عقZZدت عZZدة لقZZاءات، قZZدمت خ?لھZZا تقZZارير تمھيديZZة ركZZزت علZZى 

ضZZZZرورة إدمZZZZاج البيئZZZZة فZZZZي التنميZZZZة، مZZZZن خZZZZ?ل ترشZZZZيد اسZZZZتخدام المZZZZوارد الطبيعيZZZZة 

  .ا'جيال المقبلة والعمل على حمايتھا حتى تلبي احتياجات

والمعنZZZون " نZZZادي رومZZZا"عZZZن المنبثZZZق فقZZZد قZZZدم التقريZZZر ا'ول "وضZZZمن ھZZZذا ا/طZZZار 

، بفرضZZZية الحZZZدود البيئيZZZة للنمZZZو ا5قتصZZZادي محZZZدثا 1970فZZZي سZZZنة" كفZZZى مZZZن النمZZZو"

بZZZذلك نقاشZZZات حZZZادة بZZZين المناضZZZلين أنصZZZار النمZZZو فZZZي درجZZZة الصZZZفر، وبZZZين دعZZZاة 

  .)1(>>النمو مھما كان الثمن

الدراسZZZية " فونيZZZه"، عقZZZدت حلقZZZة )1971(بعZZZد سZZZنة مZZZن نشZZZر ھZZZذا التقريZZZر بالضZZZبط و

حيZZث كZZان لھZZا أثZZر كبيZZر فZZي توضZZيح الZZروابط بZZين البيئZZة والتنميZZة "عZZن البيئZZة والتنميZZة 

إلZZى " النمZZو مقابZZل التنميZZة"ومنZZذ ذلZZك الحZZين، بZZدأ النقZZاش يميZZل إلZZى التركيZZز بعيZZدا عZZن 

  .)2"(إمكانية تكامل النمو والبيئة

وھكZZZZذا يمكZZZZن القZZZZول أن فتZZZZرة السZZZZبعينات أحZZZZدثت إعZZZZادة نظZZZZر رئيسZZZZية فZZZZي التفكيZZZZر 

ا/نمZZZائي شZZZكلت تحZZZديا أساسZZZيا لfجمZZZاع التقليZZZدي السZZZائد حZZZول التنميZZZة ا5قتصZZZادية، 
التنميZZZة "و" ا'نمZZZاط البديلZZZة للتنميZZZة وأسZZZاليب الحيZZZاة"فقZZZد اسZZZتخدمت عبZZZارات مثZZZل "

التنميZZZZة القابلZZZZة "و" التنميZZZZة بZZZZ? تZZZZدمير"، و"يZZZZاالتنميZZZZة السZZZZليمة بيئ"و" ا/يكولوجيZZZZة

                                                 
  .02،  ص )أ.2( مرجع سابق، بطاقة: بياجيوتي وآخرون  إيزابيل - )1(
،عن مركز الدراسZات العربيZة ، بيZروت ،برنZامج )7992-1972حالة البية في العالم (إنقاذ كوكبنا التحديلت و اHمال:مصطفى كمال، طلبة  - )2(

  .276، ص 1992ا'مم المتحدة للبيئة ديسمبر 



أن البيئZZة والتنميZZة يعتمZZد كZZل منھمZZا علZZى : ، لكZZي تنقZZل رسZZالة واحZZدة ھZZي "ل?سZZتمرار

  .)3"(اmخر اعتمادا متباد5 وأن كل منھما في حقيقة ا'مر يدعم اmخر

جZZZوان  6و 5ومZZZن ثZZZم فZZZإن ھZZZذه التقZZZارير مھZZZدت الطريZZZق لعقZZZد مZZZؤتمر اسZZZتكھولم بZZZين 

دولZZZة عربيZZZة، إضZZZافة إلZZZى ممثلZZZي 14دولZZZة، بينھZZZا  113والZZZذي حضZZZره ممثلZZZو  1972

عZZZZدد كبيZZZZر مZZZZن المنظمZZZZات الحكوميZZZZة الدوليZZZZة، والوكZZZZا5ت المتخصصZZZZة والمنظمZZZZات 

  .توصيات 109مبدأ، و 26على تبني ) المؤتمر(غير الحكومية، حيث انتھى 

كمZZZا ) أساسZZZية فZZZي شZZZكل حاجZZZات(ويمكZZZن تلخZZZيص أھZZZم المبZZZادئ التZZZي أقرھZZZا المZZZؤتمر

  :يلي

علZZZى المZZZوارد الطبيعيZZZة  -لصZZZالح الحاضZZZر وا'جيZZZال المقبلZZZة  -الحاجZZZة إلZZZى الحفZZZاظ -

لrZZZرض، بمZZZا فZZZي ذلZZZك الھZZZواء والميZZZاه والتربZZZة والحيوانZZZات، والنباتZZZات، وذلZZZك مZZZن 

 .خ?ل التخطيط وا/دارة الم?ئمة

لمتجZZZددة وتجديZZZد الحاجZZZة إلZZZى ا/بقZZZاء علZZZى قZZZدرة ا'رض فZZZي إنتZZZاج المZZZوارد الحيويZZZة ا

الحاجZZZة إلZZZى إيZZZ?ء حفZZZظ الطبيعZZZة بمZZZا فZZZي ذلZZZك ا'حيZZZاء ،ھZZZذه القZZZدرة كلمZZZا تسZZZنى ذلك

البريZZZZة أھميZZZZة فZZZZي عمليZZZZات التخطZZZZيط للتنميZZZZة ا5قتصZZZZادية، واسZZZZتغ?ل المZZZZوارد غيZZZZر 

المتجZZZددة بمZZZا يصZZZونھا مZZZن النفZZZاذ، ووقZZZف إلقZZZاء المZZZواد السZZZامة وغيرھZZZا تجنبZZZا للضZZZرر 

 .)1( وجيةالخطير بالنظم ا/يكول

كمZZZا تZZZم خZZZ?ل ھZZZذه المZZZؤتمرات مناقشZZZة القضZZZايا البيئيZZZة وع?قتھZZZا بواقZZZع الفقZZZر وغيZZZاب 

 التنميZZة فZZي العZZالم، وتZZم ا/عZZ?ن بZZأن الفقZZر وغيZZاب التنميZZة ھمZZا مZZن أشZZد أعZZداء البيئZZة

)2(.  

وعلZZZى كZZZل، فإنZZZه يمكZZZن القZZZول بأنZZZه علZZZى الZZZرغم مZZZن النتZZZائج ا/يجابيZZZة التZZZي أقرھZZZا 

مZZZن خZZZ?ل إدخZZZال ا5عتبZZZارات البيئيZZZة فZZZي عمليZZZات صZZZياغة بZZZرامج المZZZؤتمر، وذلZZZك 

التنميZZZة، والتأكيZZZد علZZZى التZZZرابط الوثيZZZق بZZZين البيئZZZة والتنميZZZة، وتحقيZZZق تنميZZZة متواصZZZلة 

تضZZZمن حZZZق ا'جيZZZال المقبلZZZة، إ5 أيZZZا مZZZن أعضZZZاء المجتمZZZع الZZZدولي لZZZم يكZZZن ليقبZZZل أن 
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فالZZZZدول " وطنيZZZZة المحليZZZZة، تكZZZZون اعتبZZZZارات الحمايZZZZة البيئيZZZZة علZZZZى حسZZZZاب التنميZZZZة ال

الناميZZZة وكZZZذلك الZZZدول الصZZZناعية ظلZZZت تنظZZZر إلZZZى الحركZZZة البيئيZZZة بشZZZك، إذ لZZZم تكZZZن 

الصZZZلة بZZZين البيئZZZة والتنميZZZة ا5قتصZZZادية ا5جتماعيZZZة مفھZZZوم بوضZZZوح بعZZZد، فلقZZZد كZZZان 

ا5عتبZZZZار السZZZZائد لZZZZدى معظZZZZم مسZZZZؤولي الZZZZدول الناميZZZZة أن ا5عتبZZZZارات البيئيZZZZة مسZZZZألة 

تحملھZZZا، بينمZZZا اعتبZZZرت الZZZدول الصZZZناعية أن حمايZZZة البيئZZZة وإدخZZZال قيZZZود  رفZZZاه 5 يمكZZZن

  .)3"(بطالةالمعامل وزيادة البيئية يعني إغ?ق 

وبالتZZالي دعZZZت الضZZرورة إلZZZى عقZZZد مZZؤتمرات ونZZZدوات أخZZZرى، تعمZZل علZZZى التحسZZZيس 

بضZZZZرورة إدمZZZZاج ھZZZZذه العناصZZZZر فZZZZي السياسZZZZات التنمويZZZZة عبZZZZر العZZZZالم، ومنھZZZZا نZZZZدوة 

  . 1974سنة  المكسيك في

  : )1975سنة(ندوة بلغراد حول التنمية البيئية  -2

بZZZZدعوة مZZZZن اليونسZZZZكو،  1975لقZZZZد حZZZZددت نZZZZدوة بلغZZZZراد التZZZZي عقZZZZدت فZZZZي أكتZZZZوبر

وبالتعZZZZاون مZZZZع برنZZZZامج ا'مZZZZم المتحZZZZدة للبيئZZZZة، غايZZZZات وأھZZZZداف وخصZZZZائص التربيZZZZة 

فZZZي ھZZZذه النZZZدوة البيئيZZZة والمنتفعZZZين بھZZZا، وتھZZZدف التربيZZZة البيئيZZZة وفZZZق مZZZا اتفZZZق عليZZZه 

  : )2(إلى

إعطZZZZاء ا/نسZZZZان القZZZZدرة علZZZZى فھZZZZم مZZZZا تتميZZZZز بZZZZه البيئZZZZة مZZZZن طبيعZZZZة معقZZZZدة نتيجZZZZة  -

 .للتفاعل الدائم بين مكوناتھا ا5جتماعية، والثقافية، والبيولوجية، والفيزيائية

إمZZZداد الفZZZرد بالوسZZZائل والمفZZZاھيم التZZZي تسZZZاعده علZZZى اسZZZتخدام مZZZوارد البيئZZZة بمزيZZZد  -

نيZZZة والحيطZZة لتلبيZZZة احتياجاتZZه الماديZZZة والروحيZZة فZZZي حاضZZره ومسZZZتقبله، لZZZه مZZن العق?

  .و'جياله من بعده

إيجZZZZZاد وعZZZZZي عZZZZZالمي بأھميZZZZZة الحفZZZZZاظ علZZZZZى البيئZZZZZة بالنسZZZZZبة لمتطلبZZZZZات التنميZZZZZة  -

ا5جتماعيZZZZZة والثقافيZZZZZة وا5قتصZZZZZادية، بحيZZZZZث يZZZZZؤدي إلZZZZZى إشZZZZZراك كافZZZZZة الفZZZZZاعلين 

ي صZZZياغة القZZZرارات التZZZي تمZZZس نوعيZZZة البيئZZZة بطريقZZZة مسZZZؤولة وفعالZZZة فZZZ ا5جتمZZZاعيين

  .بكافة المكونات

 .إيجاد وعي بأھمية التكامل البيئي في العالم المعاصر -

  :ولتطوير ھذه ا'ھداف حددت الندوة مجموعة من المتطلبات المتمثلة في   
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تZZZZأمين المعرفZZZZة الخاصZZZZة بالع?قZZZZات بZZZZين مختلZZZZف العوامZZZZل ا5جتماعيZZZZة والبيولوجيZZZZة -

ئيZZZZة التZZZZي تZZZZتحكم فZZZZي البيئZZZZة مZZZZن خZZZZ?ل تطZZZZوير منZZZZاھج للسZZZZلوك واسZZZZتحداث والفيزيا

 .نشاطات مناسبة لصيانة البيئة

تطZZZوير مواقZZZف م?ئمZZZة لتحسZZZين نوعيZZZة البيئZZZة عZZZن طريZZZق إحZZZداث تغييZZZر حقيقZZZي فZZZي -

سZZZلوك النZZZاس اتجZZZاه بيئZZZتھم بحيZZZث يZZZؤدي ذلZZZك إلZZZى إيجZZZاد الشخصZZZية المنضZZZبطة ذاتيZZZا 

 .المسؤولية والتي تتصرف في البيئة بروح

ا5سZZZتعانة بأسZZZZاليب شZZZZتى لتزويZZZد النZZZZاس بمجموعZZZZة متنوعZZZة مZZZZن الطرائZZZZق العلميZZZZة  -

والتقنيZZZZة التZZZZي تسZZZZمح بZZZZإجراء أنشZZZZطة رشZZZZيدة فZZZZي البيئZZZZة، ويمكZZZZن تحقيZZZZق ذلZZZZك عZZZZن 

 5كتسZZZاب المعZZZارف المتZZZوفرة عZZZن البيئZZZة) النظZZZامي وغيZZZر النظZZZامي(طريZZZق التعلZZZيم 

)1(. 

, ميثZZZاق بلغZZZراد يشZZZكل إطZZار علمZZZي للتربيZZZة البيئيZZZة وتجZZدر ا/شZZZارة فZZZي ھZZZذا الصZZدد أن

يعتبZZZر ا'سZZZاس لكZZZل عمZZZل مسZZZتقبلي فZZZي " ميثZZZاق أخ?قZZZي عZZZالمي"أو ھZZZو فZZZي الواقZZZع 

عقZZZد نZZZدوات إقليميZZZة خZZZ?ل عZZZامي ) الميثZZZاق(وقZZZد تZZZم علZZZى إثZZZره . مجZZZال التربيZZZة البيئيZZZة

لبيئيZZZZة ، بمنZZZZاطق مختلفZZZZة مZZZZن العZZZZالم مZZZZن بينھZZZZا نZZZZدوة عربيZZZZة للتربيZZZZة ا1977و 1976

  .)2(1976عقدت بالكويت في نوفمبر

  : )1981سنة (تقرير ا,ستراتيجية الدولية للمحافظة على البيئة  -3

اعتبZZZرت الجمعيZZZة العامZZZة لrمZZZم المتحZZZدة عنZZZد إقZZZرار برنZZZامج العمZZZل للعقZZZد ا/نمZZZائي 

وأي نظZZZZام دولZZZZي اقتصZZZZادي , أن أيZZZZة اسZZZZتراتيجية إنمائيZZZZة دوليZZZZة جديZZZZدة<<للثمانينZZZZات 

  ..>>يمكن التوصل إليھما إذ لم تؤخذ ا5عتبارات البيئية في الحسبان جديد 5

تحZZZت عنZZZوان        1981ولZZZذلك وضZZZع برنZZZامج ا'مZZZم المتحZZZدة للبيئZZZة تقريZZZرا صZZZدر عZZZام 

وبحسZZZب ھZZZذا التقريZZZر فZZZإن العZZZالم كZZZان , "ا5سZZZتراتيجية الدوليZZZة للمحافظZZZة علZZZى البيئZZZة"

  .'راضي الصالحة للزراعةمليون ھكتار من ا 15يخسر كل عام ما يقارب 

فقZZZZط مZZZZن  11%لمZZZZا فZZZZي ھZZZZذا الصZZZZدد بZZZZأن ا'رض الزراعيZZZZة فZZZZي العZZZZالم 5 تتجZZZZاوز 

سZZZZنة فقZZZZط زاد  15وفZZZZي ظZZZZرف ). 2مليZZZZون كZZZZم140(مسZZZZاحة الكZZZZرة ا'رضZZZZية ككZZZZل 

مليZZZون  3,8كلZZZم، ودمZZZر أكثZZZر مZZZن 100و90حZZZزام الصZZZحراء فZZZي السZZZودان مZZZث? بZZZين
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برنZZZامج ا'مZZZم المتحZZZدة للبيئZZZة فZZZي حينZZZه أن  وقZZZد قZZZدر(ھكتZZZار مZZZن الغابZZZات ا5سZZZتوائية 

 اسZZZتمرار نمZZZط تZZZدمير الغابZZZات بھZZZذا المسZZZتوى سZZZيؤدي بتسZZZع دول علZZZى ا'قZZZل خZZZ?ل

  .)3(سنة إلى تدمير ثروتھا الغابية بأكملھا 30

وأوضZZZح أھZZZم مقوماتھZZZا , ھZZZذا ولقZZZد وضZZZع التقريZZZر تعريZZZف محZZZدد للتنميZZZة المسZZZتدامة

الZZZدائم لتطZZZوير نوعيZZZة الحيZZZاة ا/نسZZZانية مZZZع  السZZZعي <<حيZZZث عرفھZZZا بأنھZZZا , وشZZZروطھا

  .)34(>>ا'خذ با5عتبار قدرات وإمكانيات النظام البيئي الذي يحتضن الحياة 

ولقZZZZد تZZZZأثر ھZZZZذا التعريZZZZف الZZZZوارد فZZZZي ھZZZZذا التقريZZZZر با5سZZZZتعمال المكثZZZZف لمفھZZZZوم 

إذا ركZZZZز علZZZZى ضZZZZرورة المحافظZZZZة علZZZZى خصZZZZوبة ا'رض , ا5سZZZZتدامة فZZZZي الزراعZZZZة

السZZZعي الZZZدائم مZZZن أجZZZل ا/بقZZZاء علZZZى ھZZZذه الخصZZZوبة ومراعZZZاة حZZZدودھا الزراعيZZZة و

  . وتنوعھا

زاد سZZكان  1980و 1960فضZZ? عZZن ذلZZك فZZإن ھZZذا التقريZZر أكZZد علZZى أنZZه بZZين عZZامي 

وبلZZZغ عZZZدد , سZZZنويا فZZZي البلZZZدان الناميZZZة 2,1%العZZZالم أكثZZZر مZZZن مليZZZار نسZZZمة و بنسZZZبة 

وعZZZZدد الZZZZذين , ون إنسZZZZانمليZZZZ 450أكثZZZZر مZZZZن  1982و 1972الجZZZZائعين بZZZZين عZZZZامي 

ألZZZZف  450وعZZZدد ا'طفZZZال , مليZZZون إنسZZZان 650يفتقZZZرون إلZZZى ميZZZاه الشZZZرب النظيفZZZة 

  .)35(طفل

نظZZZZم البرنZZZZامج دورة خاصZZZZة لمجلZZZZس , و ضZZZZمن السZZZZياق نفسZZZZه, إلZZZZى جانZZZZب كZZZZل ھZZZZذا

, دول ناقشZZZZZوا أثناءھZZZZZا التقريZZZZZر 105شZZZZZارك فيھZZZZZا ممثلZZZZZو -نيروبZZZZZي –إدارتZZZZZه فZZZZZي 

مشZZZترك أمZZZدوا فيZZZه الحاجZZZة إلZZZى إعZZZادة تقZZZديم النشZZZاط وتوصZZZل المZZZؤتمرون إلZZZى إعZZZ?ن 

واعتبZZZZروا أن العقZZZZد . ا/نسZZZZاني فZZZZي ضZZZZوء مZZZZا يخلفZZZZه مZZZZن أثZZZZار فZZZZي البيئZZZZة ا/نسZZZZانية

. ا/نمZZZZائي الثالZZZZث لrمZZZZم المتحZZZZدة للثمانينZZZZات يعطZZZZي فرصZZZZة مھمZZZZة لھZZZZذا الغZZZZZرض

تان فZZZي فالتنميZZZة والبيئZZZة مسZZZألتان متZZZداخلتان و متصZZZل, وأعلنZZZوا أن 5 مجZZZال للمواربZZZة

ودعZZZوا فZZZي قZZZرار خZZZاص , آن معZZZا بمعZZZد5ت النمZZZو السZZZكاني ونمZZZط اسZZZتغ?ل المZZZوارد

إلZZZى تشZZZكيل لجنZZZة دوليZZZة خاصZZZة تكZZZون مھمتھZZZا اقتZZZراح اسZZZتراتيجيات , ملحZZZق بZZZا/ع?ن

  .)36( 2000بيئية طويلة ا'مد لتحقيق تنمية قابلة ل?ستمرار حتى عام 

  : )1992سنة (مؤتمر اHمم المتحدة حول البيئة والتنمية  -4
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 3فZZي الفتZZرة الممتZZدة مZZن  -ريZZو ديجZZانيرو -كانZZت قمZZة ا'رض التZZي عقZZدت فZZي مدينZZة 

، لحظZZZZة مھمZZZZة فZZZZي تZZZZاريخ التعامZZZZل ا/نسZZZZاني الجمZZZZاعي مZZZZع 1992جZZZZوان  14إلZZZZى 

فالقمZZZة جZZZاءت لتواكZZZب القلZZZق العZZZالمي المتزايZZZد حZZZول نوعيZZZة . قضZZZيتي البيئZZZة والتنميZZZة

التZZZZي أخZZZZذت تشZZZZھد تZZZZدھورا حZZZZادا وغيZZZZر الحيZZZZاة ومصZZZZيرھا علZZZZى كوكZZZZب ا'رض 

مسZZZبوق فZZZي التZZZاريخ، بحيZZZث بلZZZغ التZZZدھور أحيانZZZا وفZZZي العديZZZد مZZZن المنZZZاطق، درجZZZات 

قصZZوى وأصZZبح أكبZZر بكثيZZر مZZن القZZدرة علZZى ا/صZZ?ح، وتجZZاوز كZZل مZZا ھZZو معقZZول 

  .)37(-ا5نتحار ا/نساني العام والشامل-ومقبول، وربما قد دخل طور 

حZZاول التوفيZZق بZZين البيئZZة  -قمZZة ا'رض-صZZدد بZZأن مZZؤتمر وتجZZدر ا/شZZارة فZZي ھZZذا ال

والتنميZZZة وا/قZZZرار بأنھمZZZا وجھZZZان لعمليZZZة حياتيZZZة واحZZZدة، وأن التنميZZZة 5بZZZد أن تكZZZون 

تنميZZZة مسZZZتدامة تلبZZZي الشZZZروط البيئيZZZة بقZZZدر تلبيتھZZZا ا5حتياجZZZات ا/نسZZZانية والحياتيZZZة، 

كZZZZز المZZZZؤتمر علZZZZى عZZZZدة كمZZZZا ر. مZZZZن خZZZZ?ل ا5سZZZZتخدام العق?نZZZZي للمZZZZوارد الطبيعيZZZZة

تنميZZZZة المZZZZوارد البشZZZZرية، وتحسZZZZين شZZZZروط الحيZZZZاة : قضZZZZايا اجتماعيZZZZة وبيئيZZZZة مثZZZZل

والعمZZZZل للفقZZZZراء فZZZZي المنZZZZاطق الريفيZZZZة وأحزمZZZZة البZZZZؤس حZZZZول المZZZZدن وبخاصZZZZة مZZZZن 

خZZZ?ل إقامZZZة بZZZرامج تنمويZZZة مشZZZتركة للريZZZف والمدينZZZة، ووضZZZع ترتيبZZZات مؤسسZZZاتية 

" مZZZوريس سZZZترونغ"وفZZZي ھZZZذا السZZZياق يقZZZول    ،للمجتمZZZع الZZZدولي لمتابعZZZة ا/جZZZراءات

إن ھZZZدف المZZZؤتمر ھZZZو وضZZZع البيئZZZة  "أمZZZين عZZZام اللجنZZZة ا/عداديZZZة للمZZZؤتمر بالبرازيZZZل 

فZZZي مركZZZZز السياسZZZZة ا5قتصZZZZادية لZZZZدى صZZZZانعي القZZZZرار، وإدمZZZZاج ا'بعZZZZاد البيئيZZZZة فZZZZي 

 الحZZوار بشZZأن التنميZZة ووضZZع خطZZة عمZZZل للسZZنوات الباقيZZة مZZن القZZرن الحZZالي وللقZZZرن

21<<)38( .  

  : )39(ومما ھو م?حظ في ھذا الصدد، ھو أن المؤتمر خرج بست نتائج أساسية

وضZZZZع معاھZZZZدات بشZZZZأن مسZZZZائل ذات أھميZZZZة كونيZZZZة ومتصZZZZلة بالقطاعZZZZات البيئيZZZZة  -أ

كمعاھZZZZZدة لتغيZZZZZر المنZZZZZاخ، وأخZZZZZرى للتنZZZZZوع البيولZZZZZوجي، وأخZZZZZرى للغابZZZZZات وأخZZZZZرى 

 .الخ...للتصحر
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ن مبZZZادئ تلتZZZزم المجتمعZZZات والZZZدول بھZZZا فZZZي إعZZZ?ن ميثZZZاق لrZZZرض يحZZZدد ويعلZZZ -ب

الع?قZZZZZات فيمZZZZZا بينھZZZZZا ومZZZZZع البيئZZZZZة وتؤكZZZZZد علZZZZZى تبنZZZZZي اسZZZZZتراتيجيات تنميZZZZZة قابلZZZZZة 

 .ل?ستمرار

لتطبيZZZZZق ميثZZZZZاق ا'رض وصZZZZZياغة ا/جZZZZZراءات  21ن تحديZZZZZد جZZZZZدول عمZZZZZل للقZZZZZر -ج

 الواجZZZب إتباعھZZZا مZZZع تحديZZZد ا'ھZZZداف وا'سZZZاليب التZZZي تحقZZZق للمجتمZZZع الZZZدولي التنميZZZة

 .القابلة ل?ستمرار

وضZZZZع آليZZZZZة تمويZZZZZل لrنشZZZZZطة التنفيذيZZZZZة للمبZZZZادئ المعلنZZZZZة خصوصZZZZZا فZZZZZي الZZZZZدول  -د

السZZائرة فZZي طريZZق النمZZو التZZي تفتقZZر إلZZى مZZوارد ماليZZة إضZZافية لZZدمج البعZZد البيئZZي فZZي 

 .سياستھا وممارستھا ا/نمائية

 .بحث مسألة المؤسسات التي ستشرف على عملية التنفيذ -و

  : )40( ك، فإن المؤتمر خرج بعدة مبادئ منھاوأكثر من ذل

أن حZZZق التنميZZZة يجZZZب أن يتجسZZZد بمZZZا يضZZZمن تZZZوازن حاجZZZات التنميZZZة والحفZZZاظ علZZZى  -أ

 .البيئة لrجيال الحالية والمقبلة

أن حمايZZZة البيئZZZة يجZZZب أن تشZZZكل جZZZزء 5 يتجZZZزأ مZZZن عمليZZZة التنميZZZة و5 يمكZZZن أن  -ب

 .ينظر إليھا بمعزل عنھا

المسZZZZZZؤولية فZZZZZZي التنميZZZZZZة القابلZZZZZZة ) المتقدمZZZZZZة(الZZZZZZدول الغنيZZZZZZة  يجZZZZZZب أن تتحمZZZZZZل -ج

ل?سZZZZZتمرار بZZZZZالنظر إلZZZZZى الضZZZZZغوط التZZZZZي تفرضZZZZZھا مجتمعاتھZZZZZا علZZZZZى بيئZZZZZة ا'رض 

 .وبالنظر إلى نوعية الثقافة التي تستخدمھا

الحاجZZZZZة إلZZZZZى تبZZZZZادل المعرفZZZZZة العلميZZZZZة والتقنيZZZZZة وضZZZZZرورة إشZZZZZراك الفZZZZZرد علZZZZZى  -د

ات العامZZZة مZZZن خZZZ?ل زيZZZادة معZZZرفتھم وإدراكھZZZم المسZZZتوى الZZZوطني فZZZي صZZZنع القZZZرار

 .البيئي

سZZZZن تشZZZZريعات بيئيZZZZة علZZZZى المسZZZZتويين الZZZZوطني والZZZZدولي بغيZZZZة تحقيZZZZق ا'ھZZZZداف  -ذ

المنشZZZZودة للتنميZZZZة القابلZZZZة ل?سZZZZتمرار، وبغيZZZZة فZZZZرض تعويضZZZZات للمتضZZZZررين مZZZZن 

  .التلوث ومن مختلف مشك?ت البيئة
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سZZZZألة البيئZZZZة علZZZZى جZZZZدول إذا كZZZZان مZZZZؤتمر اسZZZZتكھولم وضZZZZع م"وفZZZZي الواقZZZZع  

ا5ھتمامZZZZZات الدوليZZZZZة، فZZZZZإن مZZZZZؤتمر ا'رض كZZZZZان معZZZZZدا لنقلھZZZZZا إلZZZZZى جZZZZZدول التنفيZZZZZذ 

  .)41"(ا/جرائي والعملي

ولكZZZن يبقZZZى مھمZZZا كZZZان علZZZى الZZZرغم مZZZن أن المZZZؤتمر أقZZZر ضZZZرورة دمZZZج البيئZZZة     

فZZZZي اعتبZZZZارات التنميZZZZة، وتحقيZZZZق تنميZZZZة مسZZZZتدامة تلبZZZZي الشZZZZروط الحاليZZZZة دون إغفZZZZال 

ت ا'جيZZZZZZال ال?حقZZZZZZة، إ5 أن بعZZZZZZض المZZZZZZراقبين يعتبZZZZZZرون أن ھZZZZZZذا ا'خيZZZZZZر متطلبZZZZZZا

فا5لتزامZZات الZZواردة فZZي معاھZZدة . لZZم يحقZZق اmمZZال التZZي كانZZت معلقZZة عليZZه) المZZؤتمر(

تغييZZر المنZZاخ والحفZZاظ علZZى التنZZوع البيولZZوجي لZZم تكZZن فZZي مسZZتوى الحاجZZة إلZZى ذلZZك، 

كمZZZا أنZZZه لZZZم يكZZZن ا5تفZZZاق  ". وجZZZرى تطويعھZZZا لخدمZZZة أغZZZراض ومصZZZالح قZZZوى عظمZZZى

ووقZZZZع قصZZZZور فZZZZي التزامZZZZات التمويZZZZل، إذ لZZZZم . علZZZZى معاھZZZZدتين للغابZZZZات والتصZZZZحر

تلتZZZZزم الZZZZدول الغنيZZZZة بZZZZدفع النسZZZZبة المفترضZZZZة مZZZZن ناتجھZZZZا القZZZZومي، بZZZZل أعلنZZZZت فقZZZZط 

و لZZZZم تZZZZتمكن الZZZZدول الناميZZZZة مZZZZن تحقيZZZZق مشZZZZروعھا , اسZZZZتعدادھا للعمZZZZل بھZZZZذا ا5تجZZZZاه

ZZZا لحمايZZZلطة عليZZZاد سZZZر /يجZZZندوق أخضZZZاء صZZZدولي وإنشZZZتوى الZZZى المسZZZة علZZZة البيئ

    .)1"(للتوفيق بين المساعدات من أجل التنمية وحماية البيئة

  : )1995سنة (المؤتمر الدولي اHول حول البيئة والتنمية في إفريقيا  -5

أكتZZZوبر  24- 21فZZZي الفتZZZرة مZZZن) بمصZZZر(عقZZZد ھZZZذا المZZZؤتمر بجامعZZZة أسZZZيوط   

أعمالZZZه وفZZZود مZZZن دول الجامعZZZة العربيZZZة و أكثZZZر مZZZن  و قZZZد شZZZاركت فZZZي, 1995سZZZنة

مائZZZZة باحZZZZث و مھZZZZتم بالشZZZZؤون البيئيZZZZة مZZZZن مراكZZZZز البحZZZZث و الجامعZZZZات المصZZZZرية 

وقZZZد نZZZاقش المشZZZاركون فZZZي المZZZؤتمر علZZZى مZZZدى ث?ثZZZة أيZZZام  "وا/فريقيZZZة بصZZZفة عامZZZة 

والمZZZZاء ,بحثZZZZا فZZZZي مجZZZZا5ت تلZZZZوث الھZZZZواء  50متواصZZZZلة نتZZZZائج بحZZZZوث بلZZZZغ عZZZZددھا 

والتغيZZZZرات المناخيZZZZة وأثرھZZZZا علZZZZى , ه علZZZZى صZZZZحة ا/نسZZZZان والحيZZZZوان والنبZZZZاتوأثZZZZر

, واmثZZZZZار التاريخيZZZZZة وكيفيZZZZZة الحفZZZZZاظ عليھZZZZZا, المZZZZZوارد المائيZZZZZة بالقZZZZZارة ا/فريقيZZZZZة

والتخطZZZZيط العمرانZZZZي وأثZZZZره علZZZZى البيئZZZZة وكZZZZذا طZZZZرق حمايZZZZة البيئZZZZة ا/فريقيZZZZة مZZZZن 

  .)2("التلوث
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ZZZددا مZZZار عZZZؤتمر أثZZZول أن المZZZن القZZZل ويمكZZZايا مثZZZحة : ن القضZZZذاء وصZZZفات الغZZZمواص

ودور ا/رشZZاد الزراعZZZي فZZي حمايZZZة البيئZZة مZZZن , ا/نسZZان وكZZذا الحمايZZZة القانونيZZة للبيئZZZة

  .التلوث

  

  :يمكن ذكر أھمھا فيما يلي  -توصية 17 -أما عن توصياته فتمثلت في 

ب ويجZZZZ, اعتبZZZZار مكافحZZZZة التلZZZZوث مشZZZZكلة إقليميZZZZة علZZZZى مسZZZZتوى القZZZZارة ا/فريقيZZZZة -أ

تناولھZZZZا بالتنسZZZZيق مZZZZع دول القZZZZارة جميعھZZZZا ووضZZZZع سياسZZZZة بيئيZZZZة موحZZZZدة فZZZZي إطZZZZار 

 .منظمة الوحدة ا/فريقية تلتزم بھا جميع دول القارة

 .إصدار اتفاقية دولية لقارة إفريقية عن التنمية والبيئة -ب

إنشZZZZZاء صZZZZZندوق إفريقZZZZZي لتمويZZZZZل المشZZZZZروعات حمايZZZZZة البيئZZZZZة التZZZZZي تنفZZZZZذ علZZZZZى  -ج

 .مستوى القارة

 .استخدام الطرائق الحديثة لتوظيف النفايات لصالح المجتمع  -د

حظZZZZر اسZZZZتيراد النفايZZZZات النوويZZZZة والكيمياويZZZZة مZZZZن الZZZZدول المتقدمZZZZة لZZZZدفنھا فZZZZي  -ھZZZZـ

 .ا'راضي ا/فريقية مھما كان المقابل

الحZZZZد مZZZZن إدخZZZZال الصZZZZناعات أو التكنولوجيZZZZا التZZZZي تZZZZؤثر علZZZZى البيئZZZZة فZZZZي الZZZZدول  -و

 .ا/فريقية

مكZZZن ا/شZZZارة إلZZZى الZZZدور الكبيZZZر الZZZذي تمارسZZZة المؤسسZZZات و ا'فZZZراد فZZZي وي    

الحفZZZاظ علZZZى البيئZZZة والمشZZZاركة فZZZي التنميZZZة، وكZZZذا أھميZZZة التربيZZZة البيئيZZZة، مZZZن خZZZ?ل 

المنZZZZZاھج الدراسZZZZZية التZZZZZي تعنZZZZZى بموضZZZZZوعات عZZZZZن البيئZZZZZة ودور التشZZZZZريعات فZZZZZي 

والمكتوبZZZة فZZZي التوعيZZZة  حمايتھاإضZZZافة إلZZZى المشZZZاركة ا/ع?ميZZZة المسZZZموعة والمرئيZZZة

البيئيZZZة، وذلZZZك عZZZن طريZZZق وضZZZع بZZZرامج إع?ميZZZة متنقلZZZة وأفZZZ?م قصZZZيرة وإع?نZZZات 

  ).1(ومسلس?ت

وھكZZZذا فZZZإن المZZZؤتمر أكZZZد بZZZأن إفريقيZZZا تعZZZاني مZZZن عZZZدة مشZZZك?ت بيئيZZZة يتطلZZZب     

حلھZZZا إجZZZراءات حازمZZZة تعمZZZل علZZZى انتشZZZال بلZZZدان إفريقيZZZا مZZZن الفقZZZر، والعمZZZل علZZZى 

  .البيئية في عملية التنمية دمج ا5عتبارات

  

  



  .212-210ص السابق  ، ص المرجع ):1(

  

  : )2002سنة(مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة جوھانسبورغ  -6

( مZZZZا بZZZZين ) جوھانسZZZZبورغ(انعقZZZZدت ھZZZZذه القمZZZZة بالعاصZZZZمة الجنZZZZوب أفريقيZZZZة     

رض وقZZZد كانZZZت بمثابZZZة جسZZZر تواصZZZل مZZZع قمZZZة ا') 2002سZZZبتمبر سZZZنة  4آوت و21

وفZZZي ظZZZل التغيZZZرات .1992البرازيليZZZة سZZZنة ) ريZZZو دي جZZZانيرو: (ا'ولZZZى المنعقZZZدة ب

التZZZي شZZZھدھا العZZZالم مZZZا بZZZين القمتZZZين فقZZZZد كZZZان لھاتZZZه القمZZZة الZZZدور البZZZارز للتصZZZZدي  

زيZZZادة الفقZZZر، واتسZZZاع الھZZZوة بZZZين دول الشZZZمال والجنZZZوب، :( لمشZZZك?ت عديZZZدة  أبرزھZZZا

ZZZZZت بالبيئZZZZZي لحقZZZZZددة التZZZZZرار المتعZZZZZة وا'ضZZZZZوارد الطبيعيZZZZZرط للمZZZZZتخدام المفZZZZZة وا5س

  ).وسوء توزيع ھذه الموارد

عZZZZددا كبيZZZZرا مZZZZن المشZZZZاركين  ″ Sand ton″ ولZZZZذلك احتضZZZZنت مدينZZZZة     

ممثلZZZين للحكومZZZات والسZZZلطات المحليZZZة . فZZZي قمZZZة التنميZZZة المسZZZتدامة) شZZZخص 6500(

شZZZك?ت والمنظمZZZات ا'ھليZZZة، توفZZZدوا جميعZZZا مZZZن أجZZZل إيجZZZاد سZZZبل جديZZZدة لمواجھZZZة الم

التZZZZي يعانيھZZZZا العZZZZالم بدايZZZZة مZZZZن الفقZZZZر والتلZZZZوث والتصZZZZحر وإزالZZZZة الغابZZZZات وانتھZZZZاءا 

 -كZZZZل ھZZZZذه المشZZZZك?ت . بإھZZZZدار الثZZZZروة السZZZZمكية ومصZZZZادر الميZZZZاه والتغيZZZZر المنZZZZاخي

 ″ريOOOو دي جOOOانيرو ″التZZZي لZZZم تسZZZتطع قمZZZة ا'رض ا'ولZZZى التZZZي عقZZZدت فZZZي   -طبعZZZا

بقولZZZه  ″مبيكOOOي ″ك رئZZZيس جنZZZوب إفريقيZZZا تجاوزھZZZا مثلمZZZا أشZZZارإلى ذلZZZ  1992فZZZي عZZZام

أنZZه علZZى الZZرغم مZZن ا'ھZZداف المحققZZة فZZي ھZZذه القمZZة مZZن وقZZف الZZدمار البيئZZي والفقZZر 

  . وعدم المساواة، وتحقيق التعاون بين دول الشمال ودول الجنوب

إ5 أن النتيجZZZة المأسZZZاوية لZZZذلك ھZZZي البZZZؤس ا/نسZZZاني والتZZZدھور البيئZZZي الZZZذي يمكZZZن   

مZZZن النتZZZائج التZZZي صZZZدرت . ذلZZZك تنZZZامي الفجZZZوة بZZZين الشZZZمال والجنZZZوبتجنبZZZه بمZZZا فZZZي 

فZZي ختZZام أعمالھZZا إعZZ?ن سياسZZي غيZZر رسZZمي، تبلZZور ) 2002سZZنة(عZZن القمZZة الثانيZZة 

  :توصية، يمكن تلخيص أھمھا فيما يلي   69في 

يجZZZب أن تعمZZZل مجتمعZZZات العZZZالم علZZZى دفZZZع ودعZZZم ث?ثZZZة أقطZZZاب 5 يمكZZZن الفصZZZل  -)أ

ثZZZل فZZZي حمايZZZة البيئZZZة، وتحقيZZZق التنميZZZة ا5جتماعيZZZة وا5قتصZZZادية علZZZى فيمZZZا بينھZZZا، تتم

 .كل المستويات المحلية والقومية، ا/قليمية والعالمية



التعھZZZZZد بتنفيZZZZZذ برنZZZZZامج عZZZZZالمي للتنميZZZZZة المسZZZZZتدامة يعطZZZZZي ا'ولويZZZZZة المطلقZZZZZة  -)ب

 .لتضييق الھوة السحيقة التي تقسم المجتمع ا/نساني أغنياء وفقراء

، ومZZZن خZZZ?ل ا5تفZZZاق علZZZى أن ريOOOو دي جOOOانيروكيZZZد علZZZى مZZZا جZZZاء فZZZي قمZZZة التأ -)ج

حمايZZZة البيئZZZة والتنميZZZة ا5جتماعيZZZة وا5قتصZZZادية ھZZZي الركZZZائز الZZZث?ث التZZZي 5 تتجZZZزأ 

جOOOدول ″للتنميZZZة المسZZZتدامة، ولتحقيZZZق مثZZZل ھZZZذا التطZZZور يلZZZزم تبنZZZي البرنZZZامج العZZZالمي

  21″اHعمال

يZZZZZة المتفZZZZZق عليھZZZZZا عالميZZZZZا بمZZZZZا فZZZZZي ذلZZZZZك تلZZZZZك التعھZZZZZد بتحقيZZZZZق ا'ھZZZZZداف التنمو -)د

المتضZZZZمنة فZZZZي إعZZZZ?ن ا'لفيZZZZة وا5تفاقZZZZات الدوليZZZZة المرتبطZZZZة بZZZZه والتZZZZي أبرمZZZZت فZZZZي 

 .1992مؤتمرات ا'مم المتحدة الكبرى التي عقدت منذ عام 

إن أكثZZZر التحZZZديات التZZZي 5 تZZZزال تواجZZZه مجتمعZZZات العZZZالم ھZZZي الفقZZZر والتخلZZZف  -)ھZZZـ

 .المساواة ا5جتماعية وا5قتصادية بين الدول وداخلھا والتدھور البيئي وعدم

إن القضZZZاء علZZZى الفقZZZر وتغييZZZر أنمZZZاط ا/نتZZZاج وا5سZZZتھ?ك وحمايZZZة وإدارة قاعZZZدة  -)و

المZZZZZوارد الطبيعيZZZZZة مZZZZZن أجZZZZZل الحفZZZZZاظ علZZZZZى الحيZZZZZاة وتحقيZZZZZق التنميZZZZZة ا5جتماعيZZZZZة 

 .وا5قتصادية ھي أھداف أساسية من أجل التنمية المستدامة

قZZZرار بZZZأن الديمقراطيZZZة وحكZZZم القZZZانون، واحتZZZرام حقZZZوق ا/نسZZZان ،والحريZZZات ا/ -)ي

 .وتحقيق الس?م وا'من، ھي أمور جوھرية لتحقيق التنمية المستدامة

التركيزعلZZZZى تZZZZوفير المتطلبZZZZات ا'ساسZZZZية للكرامZZZZة ا/نسZZZZانية، مZZZZن ميZZZZاه نظيفZZZZة  -)ن

يZZZة المحوريZZZة وصZZZرف صZZZحي، وأمZZZن غZZZذائي، وتنZZZوع بيولZZZوجي، وا5عتZZZراف با'ھم

 .للتكنولوجيا والتعليم والتدريب ،وإيجاد فرص العمل

 .الحاجة إلى بناء القدرات، وتوفير الموارد الكافية لتقليص الفقر والبطالة) ت

تأييZZZد ظھZZZور تجمعZZZات وتحالفZZZات إقليميZZZة قويZZZة مثZZZل المبZZZادرة الجديZZZدة لتنميZZZة آسZZZيا  -)ث

 .ي وا/سراع في التنميةلتعزيز التعاون ا/قليمي وتحسين التعاون الدول

فZZي قمZZة ا'رض ا'ولZZى حZZول حZZق  ريOOو دي جOOانيروالتأكيZZد مZZن جديZZد علZZى مبZZدأ  -)خ

 )1(.البشرية في العيش حياة صحية وبناءة في جو من التوافق والحياد

                                                 
  60ص سابق ،قريد سمير مرجع ) 1(



التصZZZحر : ا5لتZZZزام بتطبيZZZق كZZZل ا5تفاقZZZات الدوليZZZة لمواجھZZZة الكZZZوارث البيئيZZZة مثZZZل -)ر

 .ير البيئي والتغيرات المناخيةوا'كسدة والتلوث والتغي

تتطلZZZZب التنميZZZZة المسZZZZتدامة منظZZZZور طويZZZZل ا'جZZZZل ومشZZZZاركة واسZZZZعة فZZZZي صZZZZوغ  -)ز

السياسZZZة، وصZZZنع القZZZرار والتنفيZZZذ علZZZى كZZZل المسZZZتويات مZZZع القطZZZاع الخZZZاص والعمZZZال 

 .والمجتمع المدني وكل التجمعات الكبيرة

،مZZZن أجZZZل التنفيZZZذ الفعZZZال  التعھZZZد بتقويZZZة وتحسZZZين ا/دارة علZZZى المسZZZتوى المحلZZZي -)م

ـ    .و'ھداف التنمية في ا'لفية الجديدة 21أعمال  جدولل

ا5عتZZZZZراف بالمكانZZZZZة المركزيZZZZZة للمZZZZZرأة فZZZZZي المجتمZZZZZع ا/نسZZZZZاني ودورھZZZZZا فZZZZZي  -)س

 .التنمية المستدامة

ا5لتZZZZZزام والعمZZZZZل علZZZZZى كZZZZZل المسZZZZZتويات لحمايZZZZZة الكوكZZZZZب وتشZZZZZجيع التنميZZZZZة  -)ش

  . والس?م العالميين ا/نسانية وتحقيق الرفاھية

وھكZZZذا يمكZZZن القZZZول أن مZZZؤتمر القمZZZة العZZZالمي للتنميZZZة المسZZZتدامة المنعقZZZد فZZZي                   

اعتبZZZZر أن التنميZZZZة المسZZZZتدامة قضZZZZية عالميZZZZة تسZZZZتدعي مشZZZZاركة كافZZZZة  جوھانسOOOOبورغ

الفZZZZاعلين ا5جتمZZZZاعيين، مZZZZن أفZZZZراد ومؤسسZZZZات ومنظمZZZZات وحكومZZZZات لتحقيZZZZق تقZZZZدم، 

بZZZين احتياجZZZات ا/نسZZZان الحاليZZZة ومتطلباتZZZه المسZZZتقبلية، والعمZZZل علZZZى يكZZZون متوازيZZZا 

 -اليZZZوم–إضZZZافة إلZZZى أن التحZZZدي أمZZZام المجتمZZZع الZZZدولي . مواجھZZZة الفقZZZر وحمايZZZة البيئZZZة

5 يقتصZZZZZر علZZZZZى تحقيZZZZZق تنميZZZZZة اجتماعيZZZZZة واقتصZZZZZادية فحسZZZZZب، بZZZZZل جعلھZZZZZا تنميZZZZZة 

فZZZي مجZZZال  لعZZZادور ف ئZZZة لمديريZZZة البيو5 شZZZك أن . متواصZZZلة بيئيZZZا لrجيZZZال ال?حقZZZة

إلZZZZى جانZZZZب   الZZZZذي تقZZZZوم بZZZZه الرسZZZZمي  يالمؤسسZZZZ ا/طZZZZارمZZZZن خZZZZ?ل حمايZZZZة البيئZZZZة 

  .في الجزائر المشتغلة بالمجال البيئيا/خرى المؤسسات 

  

  

  

  

  

  :   في الجزائر ا(طار التشريعي والقانوني لحماية البيئة-2

                                                                                                                      :الجزائر يالبيئة فا(طار التشريعي لحماية -2-1



لقZZد أصZZبحت قضZZية  البيئZZة مZZن  أھZZم  القضZZايا  المتداولZZة  علZZى السZZاحة  الوطنيZZة لZZذلك  

  فقZZZد  تكاتفZZZت الجھZZZود  و المسZZZاعي علZZZى  مسZZZتوى  مؤسسZZZات  و حكومZZZات  الZZZدول مZZZن

أجZZZل  إرسZZZZاء  سياسZZZة بيئيZZZZة مZZZZن  خZZZ?ل سZZZZن القZZZZوانين و التشZZZريعات  الفاعلZZZZة  بغيZZZZة  

حمايZZZZة  البيئZZZZة و المحافظZZZZة  عليھZZZZا  و ھZZZZذا  نظZZZZرا  لrھميZZZZة البالغZZZZة  التZZZZي  تكتسZZZZبھا  

و لھZZZذا  فقZZZد  مZZZز التشZZZريع  الخZZZاص  بقZZZانون  .وكثZZZرة  المشZZZاكل  التZZZي تطرحھZZZا البيئZZZة  

  :مرحلتين  حماية البيئة في الجزائر  ب

و يمكZZZZن القZZZZول  أن القZZZZوانين التZZZZي  طبقتھZZZZا فرنسZZZZا فZZZZي  : الفتOOOOرة ا,سOOOOتعمارية ••••

الجزائZZZر خZZZZ?ل ھZZZZذه  الفتZZZZرة  لعبZZZZت  الZZZدور الكبيZZZZر فZZZZي نھZZZZب و اسZZZZتنزاف  المZZZZوارد  

  .البيئية  و تقليصھا

خZZZZZ?ل بZZZZZدايات ھZZZZZذه  الفتZZZZZرة  أھمZZZZZل إلZZZZZى  حZZZZZد  بعيZZZZZد   :مرحلOOOOOة  ا,سOOOOOتقPل  ••••

كالتصZZZZZنيع، السZZZZZكن، (انشZZZZZغال الجزائZZZZZر بمجZZZZZا5ت أخZZZZZرى   الجانZZZZZب  البيئZZZZZي نتيجZZZZZة

إ5 ان بZZZوادر  ا5ھتمZZZام بZZZدأت تتضZZZح  معالمھZZZا مZZZع تزايZZZد ا5ھتمZZZام العZZZالمي  .) الZZZخ...

( بالبيئZZZZة، و تجسZZZZد ذلZZZZك فعليZZZZا فZZZZي شZZZZكل مؤسسZZZZات خصZZZZت عZZZZدة مجZZZZا5ت بيئيZZZZة

 ....) .كالسواحل ، المدن الساحلية ،المياه

بتنظZZZZZZيم الجماعZZZZZZات ا/قليميZZZZZZة  و صZZZZZZ?حيتھا و وقZZZZZZد  صZZZZZZدر أول  تشZZZZZZريع  يتعلZZZZZZق 

إ5 انZZZه لZZZم يبZZZين صZZZراحة الحمايZZZة  1967المتمثZZZل فZZZي قZZZانون  البلديZZZة الصZZZادر سZZZنة 

القانونيZZZZة للبيئZZZZة مكتفيZZZZا  فقZZZZط  بتبيZZZZان  صZZZZ?حيات رئZZZZيس المجلZZZZس الشZZZZعبي  البلZZZZدي 

  )1( .يإعتباره  المسؤول  ا'ول على حماية البيئة

فZZZيمكن القZZZول بشZZZأنه أنZZZه تضZZZمن شZZZيئا عZZZن  1969سZZZنة  أمZZZا قZZZانون الو5يZZZة الصZZZادر

حمايZZZZة البيئZZZZة وھZZZZذا مZZZZن خZZZZ?ل نصZZZZه علZZZZى التZZZZزام السZZZZلطات العموميZZZZة، بالتZZZZدخل 

  .لمكافحة ا'مراض المعدية والوبائية

وفZZZي مطلZZZع السZZZبعينات،وغداة دخZZZول الجزائZZZر مرحلZZZة التصZZZنيع، بZZZدأت تظھZZZر بZZZوادر 

و ھZZZذا مZZZا نجZZZده مبZZZررا بإنشZZZاء المجلZZZس  تشZZZريعية تجسZZZد اھتمZZZام الدولZZZة بحمايZZZة البيئZZZة

الZZZوطني للبيئZZZة كھيئZZZة استشZZZارية، تقZZZدم اقتراحZZZات فZZZي مجZZZال حمايZZZة البيئZZZة و فZZZي سZZZنة  

                                                 
، 6العدد  ،المتضمن قانون البلدية 67/73المرسوم رقم  ، ، الجريدة الرسمية :جمھورية الجزائرية  الديمقراطية  الشعبيةلا  (1)

  .2ص .18/01/1967:الجزائر في



صZZZدر قZZZانون  حمايZZZة البيئZZZة الZZZذي تضZZZمن  المبZZZادئ  العامZZZة لمختلZZZف  جوانZZZب  1983

  .حماية البيئة 

يعZZZة  مZZZن  جميZZZع  ويعZZZد  ھZZZذا القZZZانون  نھضZZZة قانونيZZZة فZZZي سZZZبيل  حمايZZZة  البيئZZZة  والطب

و قZZZد  فZZZتح  ذات القZZZانون كZZZذلك  المجZZZال واسZZZعا ل?ھتمZZZام بالبيئZZZة  . أشZZZكال ا5سZZZتنزاف

القZZZZانون المتعلZZZZق  بحمايZZZZة  :،ممZZZZا أدى إلZZZZى صZZZZدور عZZZZدة  قZZZZوانين و تنظيمZZZZات أھمھZZZZا

و الZZZذي عبZZZر مZZZن  خ?لZZZه  علZZZى الع?قZZZة بZZZين حمايZZZة  الصZZZحة     )1(الصZZZحة  وترقيتھZZZا

  " .تدابير  حماية  المحيط و البيئة"نوان  وحماية البيئة  تحت ع

وأمZZZام تزايZZZد ا5ھتمZZZام بالبيئZZZة وفZZZي ظZZZل السياسZZZة المحZZZدودة مZZZن جھZZZة والثقافZZZة المفقZZZودة 

مZZن جھZZة أخZZرى فقZZد انتھجZZت الدولZZة الجزائريZZة فZZي سZZبيل دالZZك إسZZتراتيجية فZZي مجZZال 

  :حماية البيئة وقد تجلت في مجموعة من الميكانيزمات وأھمھا 

  : مات  المؤسساتية  المركزيةالمكانيز -2-1

ليZZZZتم اسZZZZتحداث المديريZZZZة . 1974و التZZZZي تمثلZZZZت فZZZZي المجلZZZZس الZZZZوطني  للبيئZZZZة سZZZZنة  

ليZZZتم إنشZZZاء  وزارة   )2(1996العامZZZة للبيئZZZة، ثZZZم إقامZZZة كتابZZZة الدولZZZة المكلفZZZة بالبيئZZZة سZZZنة 

م  و  2001خاصZZZZZة  بھZZZZZذا  المجZZZZZال ، وھZZZZZي  وزارة  تھيئZZZZZة  ا/قلZZZZZيم  و البيئZZZZZة سZZZZZنة  

  :تتمثل  أھم  وظائفھا  في 

المبZZZادرة بالقواعZZZد  و التZZZدابير العامZZZة  بالحمايZZZة و الوقايZZZة مZZZن  كZZZل  أشZZZكال  التلZZZوث  -

المعيشZZZة و اتخZZZاذ  التZZZدابير  .و تZZZدھور البيئZZZة  وا/ضZZZرار بالصZZZحة  العموميZZZة  و بإطZZZار

ZZZZZة  و ا'نظمZZZZZة  و البيولوجيZZZZZوارد الطبيعيZZZZZة المZZZZZذا  حمايZZZZZة  وكZZZZZة الم?ئمZZZZZة  التحفظي

  .  البيئية وتنميتھا  والحفاظ  عليھا

  . السھر على مطابقة المنشآت المصنفة على ضوء نصوص التشريع و التنظيم -

  .المساھمة في ضبط المدونات المتعلقة بالمنشآت المصنفة وبالمواد الخطرة  -

و تصZZZنيف المواقZZZع و المسZZZاحات التZZZي تكتسZZZي أھميZZZة مZZZن الناحيZZZة الطبيعيZZZة و الثقافيZZZة 

  .العلميةأو 

                                                 
المتعلق  بحماية الصحة وترقيتھا ،  85/05القانون رقم   ،الجريدة الرسمية ،جمھورية  الجزائرية  الديمقراطية  الشعبيةلا )1(

  .2ص .17/02/1985 الجزائر 08العدد 
 15  العدد  ،المتضمن قانون الو5ية  90/09القانون رقم ، الجريدة الرسمية، يةجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبلا )2(

  3ص .11/04/1990 الجزائر



إجZZZZراء دراسZZZZات  التZZZZأثير علZZZZى البيئZZZZة و إبZZZZداء  الZZZZرأي  فZZZZي  مZZZZدى  مطابقتھZZZZا و  -

   )1(م?ءمتھا  للتشريع  و التنظيم المعمول  به  

متفشZZZZيات  جھويZZZZة  تكلZZZZف  ) 05(و التZZZZي  تشZZZZمل  خمZZZZس  :  المفشOOOOية العامOOOOة للبيئOOOOة

) 08(ثمZZZZZاني  والتZZZZZي  بZZZZZدورھا تتكZZZZZون مZZZZZن  .بتنفيZZZZZذ  أعمZZZZZال  التفتZZZZZيش  والمراقبZZZZZة 

مديريZZZZة ا5سZZZZتقبال والبرمجZZZZة و . المديريZZZZة العامZZZZة للبيئZZZZة : مZZZZديريات  مركزيZZZZة وھZZZZي 

مديريZZZZة العمZZZZل الجھZZZZوي و التلخZZZZيص والتنسZZZZيق . الدراسZZZZات العامZZZZة لتھيئZZZZة ا/قلZZZZيم  

مديريZZZZZة  . مديريZZZZZة ترقيZZZZZة المدينZZZZZة . مديريZZZZZة ا'شZZZZZغال  الكبZZZZZرى  لتھيئZZZZZة ا/قلZZZZZيم  .

  )2(مديرية ا/دارة والرسائل  . مديرية التعاون  . نازعات الشؤون القانونية و الم

المتعلZZZZق  بحمايZZZZة البيئZZZZة فZZZZي إطZZZZار التنميZZZZة المسZZZZتدامة   03/10ولقZZZZد  نZZZZص  قZZZZانون  

علZZZى إنشZZZاء ھيئZZZة لfعZZZ?م  البيئZZZي  تتZZZولى  جمZZZع  المعلومZZZات البيئيZZZة و معالجتھZZZا علZZZى 

معلومZZZZات  المتعلقZZZZة بحالZZZZة الصZZZZعيدين  الZZZZوطني  والZZZZدولي  ، كمZZZZا  تتكفZZZZل بإعطZZZZاء  ال

  .  البيئة لكل شخص  معنوي  أو  طبيعي بطلبھا  منھا

: تحت سلطة الوزير مما يأتي, تتكون ا/دارة المركزية في وزارة تھيئة ا/قليم والبيئة

  دراسات ويلحق به مكتب البريد وا5تصال ) 02(ويساعده مديرا : ا'مين العام

 :يكلفون بما يأتي‘ مكلفين بالدراسات والتلخيص  )07(ويساعده سبعة : رئيس الديوان

إعداد وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية والنشاطات المتصلة بالع?قات مع -

 .البرلمان

  إعداد وتنظيم نشطات الوزير في مجال الع?قات الخارجية والتعاون الدولي-

 إعداد وتنظيم اتصا5ت الوزير مع الصحافة-

 يم نشطات الوزير في مجال الع?قات العامةإعداد وتنظ-

 متابعة الع?قات بين الحركة الجمعوية والشركاء ا5جتماعيين ا5قتصاديين-

 متابعة الملفات ذات الطابع القانوني وا/داري -

  .ملحقين بالديوان) 04(متابعة البرامج التنموية الكبرى وأربعة -

 :لھا بمرسوم تنفيذي الھياكل اmتيةالمفتيشية العامة التي يحدد تنظيمھا وعم-

                                                 
ص  16/05/1998 الجزائر.31،العدد 98/158المرسوم   الجريدة  الرسمية، جمھورية  الجزائرية  الديمقراطية  الشعبيةلا )1( 

  .5- 4ص 
مجلة دورية تصدر عن كتابة الدولة المكلفة – ن الماضي و المستقبل و المھمة المستعجلةالبيئة في الجزائر بي–الجزائر البيئة  )2(

  .07ص  1999 01بالبيئة عدد



  المديرية العامة للبيئة

 مديرية ا5ستقبالية والبرمجة والدراسات العامة لتھيئة ا/قليم

 مديرية العمل الجھوي والتلخيص والتنسيق

 مديرية ا'شغال الكبرى لتھيئة ا/قليم

 مديرية ترقية المدينة

 مديرية الشؤون القانونية والمنازعات

 لتعاونمديرية ا

 .مديرية ا/دارة والوسائل

  :بما يأتي  المديرية العامة للبيئةوتتكلف 

 تقوم بالوقاية من جميع أشكال التلوث وا'ضرار في الوسط الصناعي والحضري  -

  تقوم بالوقاية من جميع أشكال التدھور في الوسط الطبيعي -

 تحافظ على التنوع البيولوجي -

 ات المعمول بھاتسھر على احترام القوانين والتنظيم -

 تضمن رصد حالة البيئة ومراقبتھا -

 تسلم التأشيرات والرخص في ميدان البيئة -

 .توافق على دراسات التأثير في البيئة  -

 تقوم بترقية أعمال التوعية والتكوين والتربية  وا5تصال في ميدان البيئة -

  : مديريات) 05(وتظم خمس 

  :يلي مديرية السياسة البيئية الحضرية وتتكلف بما -

تبادر بكل الدارسات وا'بحاث وتساھم في إعدادھا لتحديد أشكال التلوث وا'ضرار 

 في الوسط الحضري والوقاية منھا

 تساھم في ترقية سياسات وأساليب وتقنيات مكافحة التلوث وا'ضرار

تساھم في الحفاظ على التراث الحضري الوطني وفي حماية الصحة العمومية وترقية 

 .إطار الحياة

  :مديريات فرعية) 03(وتظم ث?ث 

  المديرية الفرعية للنفايات الحضرية وتتكلف بما يلي 



تبادر بالنصوص التشريعية والتنظيمية  وتقترحھا وتتابع تنفيذھا با5تصال مع  -

  القطاعات المعنية من أجل تسيير حضري رشيد بيئيا واقتصاديا 

ات التقنية لتسيير النفايات الصلبة تبادر بإعداد الدارسات وتحديد القواعد والمواصف -

 وتساھم في ذلك , الحضرية ومعالجتھا وتثمينھا 

تقوم با/يصال مع القطاعات المعنية بكل الدارسات وا'عمال الرامية إلى تعميم  -

ونشر التقنيات الجديدة وا'ساليب الحديثة الم?ئمة لتسيير النفايات الصلبة ومعالجتھا 

 وتثمينھا

  :وتتكلف بمايلي, عية للتطھير الحضري الفر المديرية

تشارك با5تصال مع القطاعات المعنية في سياسة تطھير المياه المستعملة  -

  وتصفيتھا 

تحدد با5تصال مع القطاعات المعنية في تنفيذ ومتابعة التدابير الرامية إلى الوقاية  -

 من أشكال تلوث المياه ومحاربتھا والتقليل منھا والقضاء عليھا 

  :ديرية الفرعية لwضرار ونوعية الھواء والنقل النظيف وتكلف بما يليالم

تبادر وتساھم في إعداد المعايير والترتيبات والنصوص التشريعية والتنظيمية التي  -

 تسمح بمحاربة أضرار الصخب في الوسط الحضري 

 ذھا تبادر بجميع ا'عمال والبرامج المعدة /زالة التلوث وتقترحھا وتساھم في تنفي -

تبادر وتساھم في إعداد المعايير والترتيبات والنصوص التشريعية والتنظيمية التي  -

 تسمح بمحاربة التلوث الجوي في الوسط الحضري 

تبادر بدراسات تسمح بتحديد كيفية تشكيل شبكات مراقبة نوعية الھواء في الوسط   -

 ومواقع إقامتھا  وأھدافھا

 .وتطويرھا  تساھم في ترقية أشكال النقل النظيف -

 

 :مديرية السياسة البيئية الصناعية وتكلف بمايلي

تبادر وتساھم في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية والمعايير والمواصفات  -

التقنية التي تخضع لھا الوقاية من أشكال التلوث وا'ضرار ذات المصدر الصناعي 

  وفي مكافحتھا  والسھر على تطبيقھا 



وأبحاث مع الشركاء المعنيين لتشيع اللجوء الى التكنولوجيات تبادر بأية دراسات  -

النظيفة وتشجيع عمليات استرجاع ا'شياء والمنتجات الصناعية الفرعية وإعادة 

 استعمالھا 

 ,تقترح و تساھم في إعداد معايير وطنية والعمل على تطبيقھا في الوسط الصناعي  -

الوقاية من التلوثاث و ا'ضرار تبادر بأية دراسات وأبحاث وأعمال تساعد على  -

الصناعية ،و تنفيذ مشاريع وبرامج إزالة التلوث في الوسط الصناعي ،و إعداد خرائط 

 .المخاطر و المشاركة في البرنامج العالمي لحماية طبقة ا'وزون 

 مديرات فرعية ) 04(وتضم أربع  -

 : تي المديرية الفرعية للمنتجات و النفايات الخطيرة ،و تكلف بمايأ 

تبادر و تعد، با5تصال مع القاطعات المعنية ، النصوص التشريعية و التنظيمية  -

التي يخضع لھا تسيير النفايات الخطيرة والخاصة و استعمال المواد الكيماوية 

  .المنطوية على سموم 

تبادر و تعد ، با5تصال مع القطاعات المعنية ، النصوص التي تنظم نقل المواد   -

 الخطيرة 

 تعد قائمة النفايات السامة و الخطيرة و تتولى ضبطھا باستمرار ،   -

 تساھم في إعداد السجل الوطني للمواد الكيماوية المنطوية على سموم ،  -

تبادر و تقوم بترقية جميع ا'عمال التي تساعد على تسيير ايكولوجي و اقتصادي  -

 .للنفايات السامة و الخطيرة يكفل الس?مة منھا

 : لفرعية للمنشآت المنصفة و تكلف بمايأتي المديرية ا

تبادر وتعد با5تصال مع القطاعات المعنية ، النصوص التنظيمية و المواصفات  -

 التقنية التي تخص المنشآت المصنفة وتتابع تطبيقھا ، 

 تضبط باستمرار  قائمة المنشآت المصنفة  -

 .تبادر عند الحاجة بالمراجعات البيئية  -

للتكنولوجيات النظيفة و تثمين النفايات و المنتجات الفرعية ، المديرية الفرعية 

 وتكلف بمايأتى 

تبادر و تعد، مع القطاعات المعنية ، النصوص و اmليات التنظيمية التي تساعد  -

 على استعمال المواد ا'ولية و المنتجات الفرعية استعما5 رشيدا يكفل الس?مة ، 



استرجاع النفايات والمنتجات الفرعية  تقوم بجميع ا'عمال التي تشجع على -

 الصناعية والحضرية و ا عادة استعمالھا وتثمينھا اقتصاديا 

تقوم ، با5تصال مع القطاعات و المؤسسات المعنية ، بجميع ا'عمال التي تساعد  -

 على استخدام التكنولوجيات ا'كثر نظافة وم?ئمة 

عمال الرامية إلى ترقية واستعمال تقوم با5تصال مع القطاعات المعنية بجمع ،ا' -

 التكنولوجية التي تكفل ا5قتصاد في المياه في الوسط الصناعي 

المديرية  الفرعية لبرامج إزالة التلوث الصناعي والمخاطر التكنولوجيا الكبرى 

 :وتكلف بما يأتي 

 تقوم بترقية جميع ا'عمال والمشاريع الخاصة بإزالة التلوث وحماية البيئة التي -

  .يقوم بھا المتعاملون الصناعيين

تبادر وتعد با5تصال مع القطاعات المعنية النصوص   والترتيبات التنظيمية  -

 .للوقاية من المخاطر الكبرى وتنظيم التدخ?ت في حالة حدوث تلوثات عارضة

 تعد با5تصال مع القطاعات المعنية  خرائط المخاطر وا'وضاع الحرجة -

لتنوع البيولوجي والوسط الطبيعي والمواقع والمناظر مديرية المحافظة على ا

 :الطبيعية وتكلف بمايأتي 

  تبادر با'دوات القانونية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة وتساھم في إعدادھا  -

تضع با5تصال مع القطاعات المعنية ا/ستراتيجية الوطنية للحفاظ على التنوع  -

 البيولوجي

 ب الطبيعي والبيولوجي والمحافظة عليه تساھم في مراقبة  الترا -

 تساھم في جرد المواقع الطبيعية ذات ا'ھمية وتقترح تصنيفھا  -

 تعد مع القطاعات المعنية سياسة الحفاظ على التراث الطبيعي وإص?حه -

 تساھم في جرد المواقع التاريخية والمناظر المتميزة وتقوم بترقيتھا -

د قواعد تسيير المساحات ذات ا'ھمية تساھم مع القطاعات المعنية في إعدا -

 الجمالية

  :مديريات فرعية) 04(وتظم أربع 

المديرية  الفرعية للحفاظ على المناطق البحرية للساحل والناطق الرطبة وتكلف 

 :بمايأتي



تساھم في إعداد ا'دوات القانونية و التنظيمية للحفاظ على الساحات الساحلية و  -

رشيدا وتنميتھا بصورة  ناطق الربط وتسييرھا تسييراالمواقع  ذات ا'ھمية و ال

  .مستديمة 

تساھم في جميع أعمال تحديد مواقع المساحات الساحلية ،و المواطن البحرية و  -

 الشاطئية ودراستھا 

تساھم ،مع القطاعات المعنية، في إعداد سياسة وطنية للتسيير المتكامل للمساحات  -

 الريفية و المحيط الزراعي 

 ي ترقية الممارسات والمھارات التقليدية المحلية ، تشارك ف -

تشارك في إعداد التعليمات الرامية إلى استعمال  منتجات الصحة النباتية و  -

 .المنتجات الملوثة ا'خرى استعما5 رشيدا من الناحية البيئية 

 المديرية الفرعية للحفاظ على المنظومات البيئية الجبلية و السھبية و الصحراوية و

 :  تثمينھا وتكلف بما يأتي

تساھم في إعداد النصوص القانونية و التشريعية المr ئمة للحفاظ على المنظومات  -

 البيئية السھبية و الصحراوية و الفضاءات الجبلية 

تساھم في تطوير مشاريع و برامج التسيير المتكامل و الدائم للمراعى و الفضاءات  -

 .السھبية 

و برامج إعادة تأھيل الفضاءات الواحية و الصحراوية و  تساھم في إعداد مشاريع -

 في تنفيذھا 

  

  

 

 : المديرية الفرعية للموقع و المناظر و التراث الطبيعي والبيولوجي ،وتكلف بماياتى

 تساھم في إعداد جرد وطنى للحيوانات والنباتات ومواطنھا ،  -

قامة بنوك للمورثات تحدد،با5تصال مع القطاعات المعنية ، الوسائل الضرورية / -

 .وتساھم في تنفيذھا 

تساھم في إعداد أدوات تشريعية و تنظيمية فيما يخص جلب س?5ت غريبة و  -

  .عضويات معدلة وراثيا



 تضع المؤشرات والد5ئل ال?زمة لمتابعة استغ?ل الموارد الطبيعية  -

قع والمناظر تبادر وتساھم في جميع ا'عمال والبرامج الخاصة بإعادة تأھيل الموا -

 ذات ا'ھمية وصيانتھا وتثمينھا 

 المديرية الفرعية لPتصال والتوعية في مجال البيئة وتكلف بماياتي 

تقوم با5تصال مع القطاعات المعنية بترقية جميع ا'عمال والبرامج التي تخص  -

  التربية والتوعية وا5تصال في ميدان البيئة 

مؤسسات المتخصصة جميع ا'عمال وبرامج تبادر وتعد مع القطاعات المعنية وال -

 التعليم  والتعميم في ا'وساط التعليمية والشبانية

تبادر وتساھم في ترقية جميع أعمال وبرامج الشراكة مع الجماعات  المحلية  -

والھيئات العمومية والجامعات ومؤسسات البحث والجمعيات والتجمعات المھنية وفي 

 .اتجاھھا

جميع أعمال وبرامج التكوين وتعزيز المؤھ?ت وقدرات تبادر وتقوم بترقية  -

 الخبرة لدى المستخدمين الذين يمارسون عملھم في القطاع أو في ميدان البيئة

  :مديريات فرعية ) 03(وتظم ث?ث 

  

  

  

  

 :المديرية الفرعية لPتصال والتوعية في مجال البيئة وتكلف بمايأتي 

  تتولى تقويم تأثيرھا ونتائجھا تتضور وتقترح إستراتيجية اتصال بيئي و -

تعد وتقترح وتنفذ جميع ا'عمال والمشاريع ا5تصالية البيئية التي تساعد على  -

 استعمال التقنيات والدعائم الحديثة والعالية ا'داء

تبادر وتقترح جميع ا'عمال والبرامج التحسيسية في اتجاه المواطنين والجمعيات  -

 لين ا5قتصاديين والشركاء ا5جتماعيين والمتعام

 تبادر بأعمال استشارة المواطن والمحافل العمومية  -

  .تسھر على توزيع ا/ع?م البيئي بواسطة ا'نترنات    -

 



 المديرية الفرعية للتكوين والتربية في مجال البيئة وتكلف بمايأتي

تضع مع الدوائر الوزارية  والمؤسسات المتخصصة المعنية البرامج ومقررات  -

  حول البيئة في الوسط التربويالتعليم 

تبادر وتساھم مع القاطعات والمؤسسات المتخصصة المعنية البرامج الخاصة  -

 بالتربية البيئية في وسط الشباب 

تقوم بترقية التكوين في مجال الحرف البيئية مع القطاع الجمعوي والمؤسسات  -

 المعنية ا'خرى 

والنوعية والم?ئمة وتنفذھا  تبادر بمخططات وبرامج التكوين وتحسين المستوى -

 .وتتابعھا بما ينسجم مع توجھات السياسة الوطنية والقطاعية في ميدان البيئة 

 :المديرية الفرعية للشراكة من أجل حماية البيئة وتتكفل بمايأتي

تقوم بترقية جميع ا'عمال الملموسة في مجال الشراكة مع الجماعات المحلية  -

فق مع توجيھات وأھداف السياسة الوطنية في ميدان حماية والھيئات العمومية بالتوا

  البيئة 

تقوم بترقية جميع أعمال الشراكة مع الجمعيات والمتعاملين ا5قتصاديين بالتوافق  -

 مع توجيھات السياسة الوطنية في ميدان حماية البيئة 

ن تنسق وتضمن تكامل وتماسك عمل الشركاء والمتعاملين ا5جتماعيين ا5قتصاديي -

 بالتوافق مع توجيھات السياسة الوطنية في ميدان حماية البيئة

تنسق وتضمن تكامل وتماسك عمل الشركاء والمتعاملين ا5جتماعيين ا5قتصاديين  -

 مع ا5ختيارات وا'ھداف الوطنية ذات ا'ولوية لحماية البيئة

 :مديرية التخطيط والدراسات والتقويم البيئي وتكلف بما يأتي

  ا5ستثمار في ميدان البيئة  تعد برامج -

تبادر بأية دراسات ومشاريع كفيلة بتوجيه السياسات الوطنية والقطاعية  -

 وبالمساعدة على تنفيذھا وكذلك ا5ستثمارات  الوطنية والدولية في المجال البيئي 

 تبادر بأية دراسات وتقويم حالة البيئة وحصيلة ا'عمال والبرامج في مجال البيئة   -

نظر في مدى مطابقة وم?ئمة ملفات دراسة التأثير على البيئة وتظم تدرس وت -

  :مديريات فرعية) 03(ث?ث 

 :المديرية الفرعية للتخطيط والمشاريع  والبرامج  وتكلف بمايأتي



تبادر بأية أعمال وبرامج مخططة /نشاء شبكات ومنظومات الرصد والمراقبة  -

  وتطويرھا با5تصال مع القطاعات المعنية 

بادر وتساھم في انجاز أية أعمال ودراسات تصورية وتسييرية لمنظومات  ت -

 وشبكات الرصد والمراقبة 

تحدد احتياجات التموي?ت الخارجية لمشاريع القطاع وبرامجه وتقترح الفرص  -

 التي تتيحھا المؤسسات المالية المؤھلة 

 : يأتيالمديرية الفرعية للدراسات والتقويم في مجال البيئة وتكلف بما 

تبادر بأية تحقيقات وتحليل عن حالة البيئة على المستويين المحلي والوطني وتعد  -

  خرائط 'وضاع محورية وتقارير م?ئمة  عن الوضعية

تقوم بأية دراسات وتحاليل عن اداءات شبكات الرصد والمراقبة ومنظوماتھا  -

 وتقترح جميع التدابير الم?ئمة لضمان فعاليتھا 

 مشاريع النصوص التي تحكم دراسات التأثير في البيئةتبادر وتقترح  -

 تدرس وتنظر في مدى مطابقة وم?ئمة الملفات دراسات التأثير في البيئة -

تنظم وتطور البحث وجمع استغ?ل كل المعطيات والمعلومات البيئية الم?ئمة  -

ينسجم بصفة مستمرة واقامة بنك للمعطيات البيئية وتضمن توزيع ا5ع?م البيئي بما 

 مع المنظومة الوطنية ل?ع?م 

  للقطاع وتضعھا وتسھر على سيرھا تتصور الشبكة والمنظومة ا/ع?مية  -

 

 :المديرية الفرعية لمراقبة البيئة ورصدھا، وتكلف بما يـأتي 

 تسھر على تطبيق التشريع و التنظيم الخاصين بالبيئة، -

برامج و ترتيبات الرصد، تحدد و تخطط و تنسق و تقوم، مع المؤسسات المعينة،  -

 .والمراقبة و الرقابة الخاصة بقطاع البيئة 

 .تحدد ا'وضاع البيئية الحرجة و تقترح التدابير الميدانية و المعيارية الم?ئمة -

 .تتولى التنسيق بين الشبكات و منظومات  الرصد و المراقبة و تسھر على سيرھا -

ل و المراقبة التي تقوم بھا الشبكات تحدد برامج و أھداف الحم?ت الميدانية لتحلي -

 .القائمة، مع المصالح غير الممركزة، وتتولى  تقويم  نتائجھا و توزيعھا



تبادر و تساھم في أية دراسات و أشغال التلخيص المتعلقة بتطبيق التشريع و  -

 .التنظيم في مجال البيئة

ظيمية تساعد المصالح غير الممركزة في تطبيق النصوص التشريعية و التن -

 .المعمول بھا

  .دراسات) 2(وفض? عن ھذه الھياكل ، يساعد المدير العام للبيئة مديرا 

للمديرية العامة للبيئة مفتشية عامة للبيئة تبقى خاضعة للنصوص المتصلة بھا  -

 .والمذكورة أع?ه

مديرية ا,ستقبالية و البرمجة و الدراسات العامة لتھيئة ا(قليم ،وتكلف بما  -

 :يأتي

ادر أو تعد أية دراسات مستقبلية مخصصة لتوجيه آفاق السياسة الوطنية لتھيئة تب -

 .ا/قليم 

تعد، با/تصال مع القطاعات المھينة ، و تقترح العناصر اللزمة لتحديد سياسة  -

 .تھيئة ا/قليم و تأطيرھا و تنفيذه

يزة و تقترح العناصر و الھياكل و اmليات الم?ئمة للحفاظ على الفضاءات المتم -

 )1(الساحل و الجبل،و السھوب ، والمناطق الحدودية: الحساسة من ا5قليم و ترقيتھا

 03و الZZZZذي تZZZZم إنشZZZZاؤه  فZZZZي  :  المرصOOOOد  والOOOOوطني  للبيئOOOOة  والتنميOOOOة المسOOOOتدامة

و الZZZذي  كلZZZف  بالمھZZZام  التاليZZZة  02/115بموجZZZب  قZZZرار تنفيZZZذي رقZZZم  2002أفريZZZل  

تلZZZZوث  و دراسZZZZة ا'وسZZZZاط  الطبيعيZZZZة و كZZZZذلك  وضZZZZع  شZZZZبكات الرصZZZZد  و قيZZZZاس ال:  

جمZZZع المعلومZZZات البيئيZZZة علZZZى الصZZZعيد العلمZZZي  التقنZZZي و ا/حصZZZائي  و معالجتھZZZا  و 

إعZZZZدادھا  و توزيعھZZZZا ،وكZZZZذلك  جمZZZZع  المعطيZZZZات  و المعلومZZZZات المتصZZZZلة بالبيئZZZZة و 

التنميZZZZZة المسZZZZZتدامة لZZZZZدى المؤسسZZZZZات الوطنيZZZZZة والھيئZZZZZات  المتخصصZZZZZة ثZZZZZم نشZZZZZر 

    )2( .ومات البيئية و توزيعھا  المعل

بموجZZZZب  القZZZZرار التنفيZZZZذي   20/05/2003:أنشZZZZئت فZZZZي  :  الوكالOOOOة الوطنيOOOOة للنفايOOOOات

تطZZZZZZوير نشZZZZZZاطات  فZZZZZZرز  النفايZZZZZZات  :مھامھZZZZZZا فZZZZZZي   3-1و تتمثZZZZZZل  02/175رقZZZZZZم  

ومعالجتھZZZZا  وتنميتھZZZZا  و كZZZZذلك  تقZZZZديم  المسZZZZاعدات للجماعZZZZات المحليZZZZة فZZZZي  ميZZZZدان  

                                                 
  :     .،ص ص2006،ديوان المطبوعات الجامعية، ط،الجزائر  البيئة و اHمن:فؤاد حجري ) 1(
  .11ص .وزارة  البيئة  وتھيئة  ا/قليم مرجع سابق  )2(



ZZZZZيير النفايZZZZZوين  . ات  تسZZZZZات  و تكZZZZZة بالنفايZZZZZات الخاصZZZZZات و المعلومZZZZZة المعطيZZZZZمعالج

  بنك  وطني  للمعلومات  حول  النفايات  

المتعلZZZZق  02/02و التZZZZي  أنشZZZZئت  بموجZZZZب  القZZZZانون :  المحافظOOOOة الوطنيOOOOة  للسOOOOاحل

 :بحماية الساحل و تنميتة و تتمثل  أھم أدوارھا  

حلية  فZZZي البلZZZديات المجZZZاورة للبحZZZر مZZZن  إنشZZZاء  مخطZZZط لتھيئZZZة  وتسZZZيير المنطقZZZة السZZZا

 .أجل حماية الفضاءات الشاطئية و الذي يسمى بمخطط تھيئة الشاطئ

إجZZZZZراء تحاليZZZZZل  دوريZZZZZة و منتظمZZZZZة   لميZZZZZاه  ا5سZZZZZتحمام ، و إعZZZZZ?م  الجمھZZZZZور   . - 

نتZZZZائج  ھZZZZذه  التحاليZZZZل  بصZZZZفة منتظمZZZZة  تصZZZZنيف  الكثبZZZZان  الرمليZZZZة كمنZZZZاطق  مھZZZZددة  

حميZZZة ،و يمكZZZن إقZZZرار منZZZع  الZZZدخول إليھZZZا تصZZZنيف  أجZZZزاء  المنZZZاطق أو كمسZZZاحات م

الشZZZاطئية التZZZي  تكZZZون  فيھZZZا تربZZZة الشZZZاطئ  معرضZZZة ل?نجZZZراف كمنZZZاطق  مھZZZددة ، و 

    )3(.التي  يمنع فيھا  القيام  ببناءات أو منشآت  أو  طرق أوحضائر سيارات

و التZZZZي أنشZZZZZئت بموجZZZZZب  :  الوكالOOOOة  الوطنيOOOOOة  للجيولوجيOOOOا  و المراقبOOOOOة  المنجميOOOOOة

 :المتعلق  بقانون  المناجم  و تتمثل  أھم  أدوارھا  في  01/10القانون  

التسZZZZيير ا'مثZZZZل  للمZZZZوارد الجيولوجيZZZZة  المنجميZZZZة  مZZZZن  جھZZZZة، وحمايZZZZة البيئZZZZة  مZZZZن  - 

ا'خطZZZار التZZZي  قZZZد  تZZZنجم  جZZZراء اسZZZتغ?ل ھZZZذه  المZZZوارد  الخZZZام  مZZZن  جھZZZة أخZZZرى ، 

م  المؤسسZZZZات للفZZZZن المنجمZZZZي  توخيZZZZا /سZZZZتخراج،   ا'فضZZZZل مراقبZZZZة  مZZZZدى  احتZZZZرا

 .للموارد المعدنية و لقواعد الصحة وا'من  سواء كانت عمومية أو صناعية 

مراقبZZZZة  ا'نشZZZZطة المنجميZZZZة  بطريقZZZZة تسZZZZمح بالحفZZZZاظ علZZZZى البيئZZZZة طبقZZZZا للمقZZZZاييس  -

سZZZة مھمZZZة  ممار. وا'حكZZZام المنصZZZوص عليھZZZا  فZZZي التشZZZريع  والتنظZZZيم المعمZZZول بھمZZZا

 )1(. شرطة  المناجم و سلطة  معاينة المخالفات

أنشZZZZZئ بموجZZZZZب المرسZZZZZوم  :  المركOOOOOز  الOOOOOوطني لتكنولوجيOOOOOات  إنتOOOOOاج  أكثOOOOOر نقOOOOOاء

 :و أبرز  مھامه 02/262التنفيذي رقم  
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تشZZZZZجيع  المشZZZZZاريع ا5سZZZZZتثمارية فZZZZZي المجZZZZZال التكنولZZZZZوجي حZZZZZول  ا/نتZZZZZاج   – 

صZZZناعة  . قنيZZZات تقلZZZيص  وتثمZZZين  النفايZZZات مسZZZاھمته  فZZZي  تطZZZوير ت. ا'كثZZZر نقZZZاء 

  .  تعميم مفھوم  تطوير ا/نتاج  ا'كثر نقاء. الدعم التقني  ال?زم  للشركات 

والZZZZذي  أنشZZZZئ بموجZZZZب  القZZZZرار التنفيZZZZذي رقZZZZم   :  المعھOOOOد  الOOOOوطني للتكOOOOوين البيئOOOOي

 :ومن ابرز  مھامه  02/263

ر النشZZZZZاطات  الخاصZZZZZة  تطZZZZZوي. تZZZZZوفير التكZZZZZوين الخZZZZZاص  فZZZZZي مجZZZZZال البيئZZZZZة  -

  لتكوين  المكونين 

المسZZZZZاھمة  فZZZZZي  بZZZZZرامج التربيZZZZZة البيئيZZZZZة وتنظيمھZZZZZا   ترقيZZZZZة التربيZZZZZة البيئيZZZZZة   -

  .  .والتحسيس بھا

  . حماية و إنعاش  برامج  التربية البيئية - 

  

  

  :  المكانيزمات  المؤسساتية  المحلية -2

فZZZي  مZZZا  يخZZZص الو5يZZZة  ).والبلديZZZة الو5يZZZة  (والتZZZي  تمثلZZZت  فZZZي الجماعZZZات المحليZZZة  

فنجZZZZZد  ھنZZZZZاك  ھيئتZZZZZين  لھمZZZZZا دورا  مھمZZZZZا  فZZZZZي  حمايZZZZZة البيئZZZZZة  لمZZZZZا  لھمZZZZZا  مZZZZZن  

  :اختصاصات في  ھذا المجال  وھما 

تعميZZZZZZق   علZZZZZZى   حيZZZZZZث  نZZZZZZص  قZZZZZZانون  الو5يZZZZZZة: المجلOOOOOOس الشOOOOOOعبي  الOOOOOOو,ئي 

  : المتعلقة  بحماية البيئة  ومنھا   ا'خرى اختصاصاته  

  .كته في تحديد مخطط التھيئة العمرانية ومراقبة تنفيذهمشار -

التنسZZZيق مZZZع المجZZZالس الشZZZعبية البلديZZZة فZZZي كZZZل أعمZZZال الوقايZZZة مZZZن التلZZZوث و السZZZھر  - 

علZZZى تطبيZZZق أعمZZZال الوقايZZZة الصZZZحية و تشZZZجيع إنشZZZاء ھياكZZZل مرتبطZZZة بمراقبZZZة و حفZZZظ 

ابيZZZة  و المجموعZZZات حمايZZZة الغابZZZات و تطZZZوير الثZZZروة  الغ. الصZZZحة ومZZZواد ا5سZZZتھ?ك

  النباتية  الطبيعية  و حماية  ا'راضي  و استص?حھا ، و كذلك  حماية الطبيعة 

العمZZZZل علZZZZى تھيئZZZZة  الحضZZZZائر الطبيعيZZZZة الحيوانيZZZZة و مراقبZZZZة  الصZZZZيد  البحZZZZري  و  -

   )1(.مكافحة ا5نجراف  والتصحر

 :و تشمل أھم  اختصاصاته  :الوالي 
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المصZZZZنفة و كZZZZذا  رخصZZZZة إنجZZZZاز المنشZZZZأة   تسZZZZليم  رخصZZZZة اسZZZZتغ?ل المنشZZZZآت -

المنزليZZZة ومZZZا شZZZابھھا إنجZZZاز أشZZZغال التھيئZZZة و .المتخصصZZZة  فZZZي  معالجZZZة  النفايZZZات

  . التطھير و تنقية مجاري المياه في حدود إقليم الو5ية

ضZZZبط  . اتخZZZاذ كافZZZة  ا/جZZZراءات ال?زمZZZة  للوقايZZZة مZZZن  الكZZZوارث  الطبيعيZZZة    -

 .كل من  ا'خطار   التدخ?ت  وا/سعافات  في

تسZZZليم  رخصZZZة  البنZZZاء الخاصZZZة بالبنايZZZات و المنشZZZآت  المنجZZZزة إلZZZى الدولZZZة و   -

  .الو5ية وھياكلھا  العمومية 

  :أما  البلدية  فقد  تمثلت  في ھيئتان  

مZZZZن   75حيZZZZث تمثلZZZZت  مھامZZZZه  حسZZZZب المZZZZادة   : رئOOOOيس المجلOOOOس الشOOOOعبي البلOOOOدي

 :في  ما  يلي  90/03قانون 

ظZZZZة  علZZZZى حسZZZZن  النظZZZZام  فZZZZي جميZZZZع  ا'مZZZZاكن  العموميZZZZة  التZZZZي تجZZZZري  المحاف -

 . فيھا  تجمع  ا'شخاص 

السZZZZھر علZZZZى نظافZZZZة العمZZZZارات وسZZZZھولة السZZZZير فZZZZي الشZZZZوارع و المسZZZZاحات و -

  . الطرق العمومية

اتخZZZاذ  ا5حتياطZZZات  و التZZZدابير  ال?زمZZZة  لمكافحZZZة ا'مZZZراض  المعديZZZة و الوقايZZZة  -

  .منھا  

علZZZZى  نظافZZZZة المZZZZواد  ا5سZZZZتھ?كية  المعروضZZZZة للبيZZZZع و علZZZZى  احتZZZZرام  السZZZZھر  -

  .المقاييس  و التعليمات في مجال التعمير

 :فيما يلي  1990و تمثلت  اختصاصاتھا  حسب قانون البلدية   :البلدية 

مكافحZZZة التلZZZوث و حمايZZZة . معالجZZZة الميZZZاه  القZZZذرة و النفايZZZات الجامZZZدة الحضZZZرية -

 .البيئة

وصZZZZيانة المسZZZZاحات الخضZZZZراء و تحسZZZZين إطZZZZار الحيZZZZاة السZZZZھر علZZZZى  توسZZZZيع -

 .و اتخاذ  ا/جراءات  ال?زمة  لحفظ الصحة العمومية   النقاوة

إنشZZZاء  مخطZZZط بلZZZدي لتسZZZيير النفايZZZات المنزليZZZة ، ووضZZZع  نظZZZام  لفZZZرز النفايZZZات  -

 . المنزلية و ما  شابھھا  بغرض  تثمينھا  



السZZZZكان  و تحسيسZZZZھم  بآثZZZZار النفايZZZZات المضZZZZرة  وضZZZZع  جھZZZZاز  دائZZZZم  لfعZZZZ?م   -

بالصZZZZZحة  العموميZZZZZة  و البيئيZZZZZةو اتخZZZZZاذ  إجZZZZZراءات  تحفيزيZZZZZة بغZZZZZرض تطZZZZZوير  

      )1(. وترقية نظام خاص بفرز النفايات المنزلية

و خ?صZZZZة  لمZZZZا  جZZZZاء، فZZZZإن  ھZZZZذه  المكانيزمZZZZات  المؤسسZZZZاتية التZZZZي  أنشZZZZأتھا الدولZZZZة 

ZZZZZZة البيئZZZZZZرض  حمايZZZZZZة بغZZZZZZود  وزارات  الجزائريZZZZZZم  وجZZZZZZا ورغZZZZZZة عليھZZZZZZة و المحافظ

  :إلى  جانب  ھذه الميكانيزمات مثل.أخرى  

  . المكلفة بكل  الجوانب المتعلقة  بصحة  ا/نسان: وزارة  الصحة والسكان -

المكلفZZZZZة  بالحفZZZZZاظ  علZZZZZى الوسZZZZZط  الطبيعZZZZZي و محاربZZZZZة تZZZZZدھور   :وزارة  السOOOOOياحة -

  . المواقع  السياحية

المكلفZZZZة  بالقيZZZZام  ببحZZZZوث  و دراسZZZZات   :العلمOOOOي  والبحOOOOث م العOOOOاليووزارة التعلOOOOي -

  . الخ.....حول  البيئة كالتصحر ،التلوث  

التZZZZZZي  تعمZZZZZZل علZZZZZZى المسZZZZZZاھمة  و المشZZZZZZاركة فZZZZZZي :  ووزارة  الطاقOOOOOOة  والمنOOOOOOاجم -

إ5  . الدراسZZZZات  المتعلقZZZZة بالتھيئZZZZة العمرانيZZZZة  و حمايZZZZة البيئZZZZة و التكامZZZZل ا5قتصZZZZادي

ا  بقZZZي فZZZي إطZZZاره النظZZZري  و بعيZZZد عZZZن  كZZZل مZZZا  ھZZZو  مخطZZZط لZZZه علZZZى أن كZZZل ھZZZذ

  .أرض الواقع 

وبالتZZZالي فZZZإن  التشZZZريع  الخZZZاص  بقZZZانون  حمايZZZة البيئZZZة فZZZي الجزائZZZر  تبقZZZى فعاليتZZZه  

محZZدودة  مZZا لZZم يZZتم  إشZZراك  مؤسسZZات  أخZZرى  تعمZZل علZZى  تثبيZZت  الثقافZZة  والZZوعي  

  .ل أبرز  ھذه  المؤسسات المجتمع  المدنيالبيئي  داخل  أوساط  المجتمع  و لع

  :الحماية القانونية للبيئة في الجزائر-2

نظZZZرا لظھZZZور المشZZZك?ت البيئيZZZة وإزديZZZاد ا/عتZZZداءات علZZZى البيئZZZة ، وبZZZروز مشZZZكلة    

التلZZZZوث بسZZZZبب تزايZZZZد حجمZZZZه ، وإتيZZZZاع نطاقZZZZه الجغرافZZZZي ، وبإعتبZZZZار مكافحZZZZة كZZZZل 

ولZZZة  فZZZرض بعZZZض ا/لتزامZZZات والقيZZZود علZZZى أشZZZكال ا/ضZZZرار بالبيئZZZة  يتطلZZZب مZZZن الد

التZZZZي مZZZZن شZZZZأنھا  ،) 43(الحريZZZZات الفرديZZZZة لتفZZZZادي ا/عتZZZZداءات  المتكZZZZررة علZZZZى البيئZZZZة

المسZZZZاس بھZZZZا تطلZZZZب ا'مZZZZر وضZZZZع سZZZZند قZZZZانوني يضZZZZمن حمايZZZZة البيئZZZZة بشZZZZكل عZZZZام ، 
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طZZZار الfسZZZتراتيجية  الوطنيZZZة لحمايZZZة البيئZZZة ’والبيئZZZة الحضZZZرية بشZZZكل خZZZاص ، وفZZZي 

ZZن التلZZعب مZZم تشZZا رغZZة وتحميھZZيم البيئZZد تنظZZن قواعZZري سZZرع الجزائZZأى المشZZوث ارت

مشZZاكل البيئZZة وكثرتھZZا ، إضZZافة إلZZى ذلZZك نجZZد أنZZه وفZZي كZZل سZZنة ماليZZة يصZZدر قZZانون 

يتضZZZZمن بنZZZZودا  تتعلZZZZق بالبيئZZZZة ، وھZZZZذا إن دل علZZZZى شZZZZيء فإنمZZZZا يZZZZدل علZZZZى حZZZZرص 

بيئيZZة متعZZددة ، وفZZي المشZZرع علZZى مواكبZZة متطلبZZات العصZZرنة بمZZا تفZZرزه مZZن مشZZاكل 

المقابZZل علZZى متابعتZZZه عZZن كثZZب  لمختلZZZف الحلZZول المقترحZZة لھZZZا سZZواء علZZى المسZZZتوى  

الZZZZZدولي بمناسZZZZZبة  المZZZZZؤتمرات المنعقZZZZZدة فZZZZZي ھZZZZZذا المجZZZZZال  أو مZZZZZن خZZZZZ?ل النZZZZZدوات 

  لدراسية الوطنية الخاصة بالبيئة ا

ھZZZا المحZZZيط وإنط?قZZZا مZZZن التعريZZZف القZZZانوني الZZZذي أعطZZZي لمصZZZطلح البيئZZZة علZZZى أن   

الحيZZZوي الZZZذي يشZZZمل  الكائنZZZات الحيZZZة وماتحتويZZZه مZZZن مZZZواد ومZZZا يحZZZيط بھZZZا مZZZن ھZZZواء 

، يعZZZZرف قZZZانون حمايZZZZة البيئZZZZة مZZZZن  )1(ومZZZاء، تربZZZZة ومZZZZا يقيمZZZZه  افنسZZZان مZZZZن منشZZZZآت

  .العناصر الحية وغير الحية من الطبيعة ، وتمنع أي إعتداء عليھا

يشZZZمل جميZZZع القواعZZZد القانونيZZZة  التZZZي  وتجZZZدر ا/شZZZارة إلZZZى أن قZZZانون حمايZZZة البيئZZZة    

يعتمZZZZدھا المشZZZZرع ، قاصZZZZدا بھZZZZا تنظZZZZيم أي مجZZZZال مZZZZن المجZZZZا5ت  المتعلقZZZZة بحمايZZZZة 

البيئZZZة  سZZZواء مZZZا تعلZZZق منھZZZا بحمايZZZة ا'وسZZZاط الطبيعيZZZة أو الصZZZحة العموميZZZة أو السZZZكن  

  .)2(أوا'راضي الف?حية أو الصناعية

بإھتمZZZام الدولZZZة بسZZZبب تفZZZاقم مشZZZكلة حيZZZث حضZZZي موضZZZوع حمايZZZة البيئZZZة فZZZي الجزائZZZر 

التلZZZZوث فيھZZZZا بنZZZZدرة سZZZZقوط ا'مطZZZZار ، وأن معظZZZZم أراضZZZZي الدولZZZZة صZZZZحراوية يZZZZتم 

زراعZZZة  نسZZZZبة ضZZZZئيلة جZZZZدا منھZZZا ، ولكZZZZون الجزائZZZZر تقZZZZع علZZZى شZZZZريط سZZZZاحلي ممZZZZا 

يجعZZZل البيئZZZة البحريZZZة ذات تZZZZأثير وحساسZZZية  بالملوثZZZات أكثZZZZر مZZZن المنZZZاطق البحريZZZZة  

ZZZرا للتZZZرى  ونظZZZة ا'خZZZون المحافظZZZيدة ، ولكZZZة والمشZZZة الطبيعيZZZق بالبيئZZZذي لحZZZدھور ال

علZZى البيئZZة  تمثZZل أحZZد ا'ھZZداف الرئيسZZية للتنميZZة المسZZتدامة  التZZي تسZZعى  الدولZZة  إلZZى 

  .تحقيقھا

المحليZZZZة  والدوليZZZZة لحمايZZZZة  –لZZZZذلك بZZZZذلت الجزائZZZZر جھZZZZودا  علZZZZى كافZZZZة المسZZZZتويات 

الصZZZZZحي  صZZZZZدرت مجموعZZZZZة  مZZZZZن البيئZZZZZة  والمحافظZZZZZة  عليھZZZZZا فعلZZZZZى  المسZZZZZتوى 

التشZZZريعات البيئيZZZZة ا'ساسZZZZية  كZZZZان آخرھZZZZا  قZZZانون حمايZZZZة البيئZZZZة  فZZZZي إطZZZZار التنميZZZZة 

، با/ضZZZZافة إلZZZZى مجموعZZZZة  التشZZZZريعات  المسZZZZاعدة  والمكملZZZZة  ) 10-03(المسZZZZتدامة  



لقZZZانون حمايZZZة البيئZZZة  والمتعلقZZZة  بZZZبعض رخZZZص البنZZZاء والتجزئZZZة  والھZZZدم ، ومZZZن أھZZZم 

،  83/08تحZZZZZZت رقZZZZZZم   07/01/1983ين ، القZZZZZZانون الصZZZZZZادر بتZZZZZZاريخ ھZZZZZZذه القZZZZZZوان

المعZZZZZZدل لZZZZZZه والمتعلZZZZZZق بمخطZZZZZZط شZZZZZZغل  09/09/1983والمرسZZZZZZوم المZZZZZZؤرخ فZZZZZZي 

  ،)3(ا'راضي 

وبنZZZZاءا علZZZZى ماتقZZZZدم يمكZZZZن لنZZZZا تصZZZZنيف الحمايZZZZة القانونيZZZZة للبيئZZZZة الحضZZZZرية فZZZZي  

  :الجزائر  إلى التصنيفات التالية 

  
،دار النشZZZZر للكتZZZZب و الوثZZZZائق الرسZZZZمية مصOOOOر وفOOOي الOOOOدول العربيOOOOة محليOOOOا ودوليOOOOاح تشOOOOريعات البيئOOOOة فOOOOي شOOOOرائ:عبZZZد الفتZZZZاح مZZZZراد):1(
  .397-359،ص1996مصر ،
،مZZZZذكرة التخZZZZرج لنيZZZZل إجZZZZازة المدرسZZZZة العليZZZZاا النظOOOOام القOOOOانوني لحمايOOOOة البيئOOOOة فOOOOي ظOOOOل التشOOOOريع الجزائOOOOري: بZZZZن قZZZZري سZZZZفيان) 2(

  .10،ص2005-2004للقضاء،الجزائر،
رسZZZالة تخZZZرج لنيZZZل شZZZھادة الZZZدكتوراه فZZZي القZZZانون العZZZام، تحZZZت اشZZZراف اHليOOOات القانونيOOOة لحمايOOOة البيئOOOة فOOOي الجزائOOOر، :س يحZZZيونZZZا)3(

  .4،ص2007كحلولة محمد،كلية العلوم القانونية و ا/دارية،جامعة أبوبكر بلقايد،تلمسان،الجزائر،
  

  .حماية البيئة الحضرية في القوانين غير الجنائية -1

  .ية البيئة الحضرية في القوانين الجنائيةحما -2

  :حماية البيئة الحضرية  في القوانين غير الجنائية -1-1

إمتZZZدت المنظومZZZة التشZZZريعية البيئيZZZة فZZZي الجزائZZZر علZZZى شZZZكلين للحمايZZZة القانونيZZZة      

  :الغير جنائية في المجال البيئي ، ويمكن تصنيفھا كالتالي 

  :القانون ا(داري الحماية المستمدة  من تقنيات -أ

بعZZZZد الحصZZZZول  علZZZZى ا/سZZZZتق?ل ظھZZZZرت عZZZZدة تشZZZZريعات تنZZZZاھض فكZZZZرة حمايZZZZة       

،  )1(البيئZZZة وكZZZان ذلZZZك فZZZي شZZZكل مراسZZZيم تنظيميZZZة منھZZZا مZZZا يتعلZZZق بحمايZZZة السZZZواحل

  .ومنھا مايتعلق  بالحماية الساحلية للمدن ، كما تم إنشاء لجن المياه

جماعZZZات ا/قليميZZZة وصZZZ?حياتھا وھZZZو قZZZانون  وقZZZد صZZZدر أو تشZZZريع يتعلZZZق بتنظZZZيم ال  

إ5 أنZZZه لZZZم يبZZين صZZZراحة  الحمايZZZة القانونيZZZة للبيئZZZة وإكتفZZZى   1963البلديZZة الصZZZادر سZZZنة 

فقZZZط بتبيZZZان صZZZ?حيات رئZZZيس المجلZZZس الشZZZعبي البلZZZدي بإعتبZZZاره يسZZZعى  إلZZZى حمايZZZة 

  . )2(النظام العام

ا فZZي مجZZال حمايZZة البيئZZة مسZZلكا  موحZZد 1983رغZZم ذلZZك لZZم تعZZرف الجزائZZر قبZZل سZZنة  

بصZZZفة عامZZZة والبيئZZZة الحضZZZرية بصZZZفة خاصZZZة ، حيZZZث أصZZZبحت  تحZZZوز علZZZى منظومZZZة  

 05/02/83المZZZؤرخ فZZZي  03-83تشZZZريعية مكثفZZZة  بعZZZد صZZZدور القZZZانون ا/طZZZار رقZZZم 

، ولقZZZد نصZZZت المZZZادة الثامنZZZة  مZZZن ھZZZذا القZZZانون  علZZZى أنZZZه  )3(والمتعلZZZق بحمايZZZة البيئZZZة 



عZZZZة والحفZZZZاظ علZZZZى فصZZZائل الحيوانZZZZات والنباتZZZZات وا/بقZZZZاء تعZZZد كZZZZل مZZZZن حمايZZZة الطبي

علZZZى التوازنZZZات  البيولوجيZZZة والمحافظZZZZة علZZZى المZZZوارد الطبيعيZZZZة مZZZن جميZZZع أسZZZZباب 

  .التدھور التي تھددھا أعمال ذات مصلحة وطنية

  

  

  
مايZZZZZZZة السZZZZZZZواحل،الجريدة ،المتعلZZZZZZZق بح63/73المرسZZZZZZZوم رقZZZZZZZم الجمھوريZZZZZZZة الجزائريZZZZZZZة الديموقراطيZZZZZZZة الشZZZZZZZعبية،الجريدة الرسZZZZZZZمية )1(

  .04/03/1963:،الجزائر في 13الرسمية،العدد
  .91،ص2004للنشر و التوزيع،عنابة،الجزائر، ،دار العلومقانون ا(دارة المحلية الجزائرية:محمد الصغير بعلي)2(
  2001عزوز كردون وأخرون،مرجع سابق ،)3(

الخZZZاص ، ممZZZا يZZZؤدي ولقZZZد رأى الZZZبعض بZZZأن ھZZZذه المZZZادة تشZZZكل ا/طZZZار العZZZام مZZZنھم و 

  .بالحماية القانونية التي يقرھا القانون العام ) البيئة(إلى خصھا 

وھZZZذا يعنZZZي أن الشZZZكل المتبZZZع فZZZي مجZZZال الحمايZZZة البيئيZZZة ھZZZو أو5 وقبZZZل كZZZل شZZZيء  

مسZZZلك الحمايZZZة ا/داريZZZة ويكZZZون ذلZZZك بفعZZZل  مZZZا تمتلكZZZه ا/دارة مZZZن سZZZلطة  خولھZZZا لھZZZا 

قZZZوم مقZZZام الرقيZZZب والحZZZامي الرئيسZZZي للبيئZZZة وذلZZZك القZZZانون فZZZي المجZZZال التنظيمZZZي فت

أيضZZZا فZZZي الوسZZZائل ا/داريZZZة التZZZي خولھZZZا المشZZZرع لfZZZدارة  للتZZZدخل مZZZن أجZZZل حمايZZZة 

النظZZZام العZZZام البيئZZZي بشZZZكل عZZZام والبيئZZZة الحضZZZرية بشZZZكل خZZZاص ، مثZZZل سZZZلطة  الدولZZZة 

 فZZZZي مZZZZنح التZZZZراخيص ، ا'وامZZZZر ، الحظZZZZر ، كمZZZZا تمZZZZارس الحمايZZZZة ا/داريZZZZة بصZZZZفة

عامZZZة عZZZن طريZZZق الضZZZبط ا/داري مZZZن خZZZ?ل نشZZZاط الZZZوزير المكلZZZف بالبيئZZZة ووالZZZي 

  .الو5ية وبواسطة رئيس المجلس الشعبي البلدي

  :الحماية المستمدة من تقنيات القانون المدني -ب

إن المنازعZZZZZات المتعلقZZZZZة با'فعZZZZZال المنصZZZZZوص عليھZZZZZا فZZZZZي التشZZZZZريعات البيئيZZZZZة ،     

وجب الجبZZZر والتعZZZويض لZZZم يخصZZZھا المشZZZرع بأحكZZZام والتZZZي تلحZZZق ضZZZررا بZZZالغير يسZZZت

خاصZZZة ، ومZZZع ذلZZZك وفZZZي غيZZZاب مثZZZل ھZZZذه ا'حكZZZام فZZZإن السZZZبيل الوحيZZZد يتمثZZZل فZZZي 

طرحھZZا أمZZام  الجھZZZات القضZZائية العاديZZZة ، والمتمثZZل فZZZي القسZZم المZZZدني للمحكمZZة وذلZZZك 

ذلZZZك  طبقZZZا لمبZZZادئ القZZZانون المZZZدني ، فھنZZZاك مZZZن المZZZواد  مZZZايعزز ھZZZذه الحمايZZZة  ومثZZZال

مZZZن القZZZZانون المZZZدني المتعلقZZZZة بZZZالتعويض عZZZن أضZZZZرار الجZZZوار ، والتZZZZي  691المZZZادة 

يجZZب علZZى المالZZك أن 5 يتعسZZف فZZي إسZZتعمال حقZZه إلZZى  حZZد يضZZر  بملZZك " ... نصZZھا 



الجZZار ولZZيس للجZZار أن يZZرجح علZZى جZZاره فZZي مظZZاھر الجZZوار المألوفZZة  ، غيZZر أنZZه 5 

بموجZZZب ..." ذا تجZZZاوزت الحZZZد المZZZألوف يجZZZوز لZZZه أن يطلZZZب إزالZZZة  ھZZZذه المظZZZاھر إ

ھZZZذا الZZZنص يمكZZZن القZZZول أن أصZZZل الفعZZZل الضZZZار  نZZZاجم  عZZZن مخالفZZZة  نZZZص قZZZانوني ، 

وارد فZZZZي قZZZZانون معZZZZين  مZZZZن القZZZZوانين  المتعلقZZZZة بحمايZZZZة البيئZZZZة ، فإنZZZZه 5 يعطZZZZي أي 

إمتيZZZاز للمتضZZZرر مZZZن الفعZZZل سZZZواء فZZZي مZZZايخص قواعZZZد  إثبZZZات أو تعZZZويض التقZZZديرات 

أو جسZZZZامة  ا'ضZZZZرار التZZZZي تبقZZZZى أضZZZZرارا عاديZZZZة  تخضZZZZع لتقZZZZدير  ذوي المسZZZZتحقة 

الخبZZZZرة  وتقZZZZدير القاضZZZZي ، ضZZZZف إلZZZZى ذلZZZZك المركZZZZز الضZZZZعيف الZZZZذي يحتلZZZZه الفZZZZرد 

المتضZZZرر أمZZZام المتسZZZببين فZZZي أعمZZZال التلZZZوث ، علZZZى أسZZZاس أنھZZZم عZZZادة مZZZن الشZZZركات 

  ).1(والمركبات الصناعية الكبيرة 

المنظومZZة  التشZZريعية البيئيZZة عZZدة تطبيقZZات منھZZا مZZا نZZص كمZZا نجZZد لھZZذه اmليZZة فZZي      

التZZZZي  19المتعلZZZZق بالقواعZZZZد العامZZZZة  لحمايZZZZة المسZZZZتھلك فZZZZي مادتZZZZه  98/02القZZZZانون 

تZZZنص علZZZى سZZZحب المنتZZZوج مZZZن حيZZZز ا/سZZZتھ?ك مZZZن طZZZرف السZZZلطة بعZZZد تحققھZZZا فZZZي 

  .عدم مطابقته  للشروط والمواصفات 

ائZZZري علZZZى ھZZZذه اmليZZZة الحمائيZZZة فZZZي المZZZادة وفZZZي ھZZZذا المجZZZال  نZZZص المشZZZرع الجز     

المZZZZZZنظم /فZZZZZZراز الZZZZZZدخان والغZZZZZZاز والغبZZZZZZار  93/165مZZZZZZن المرسZZZZZZوم التنفيZZZZZZذي  06

إذا  كZZZZان إسZZZZتغ?ل التجھيZZZZزات يمثZZZZل : " والZZZZروائح والجسZZZZيمات الصZZZZلبة فZZZZي الجZZZZو 

خطZZZZرا أو مسZZZZاوئ أو حرجZZZZا خطيZZZZرا علZZZZى أمZZZZن الجZZZZوار وسZZZZ?مته وم?ئمتZZZZه أوعلZZZZى 

، فعلZZZى الZZZوالي أن ينZZZذر المسZZZتغل ، بنZZZاء علZZZى تقريZZZر مفZZZتش البيئZZZة الصZZZحة العموميZZZة 

بZZZأن يتخZZZذ كZZZل التZZZدابير ال?زمZZZة /نھZZZاء الخطZZZر والمسZZZاوئ الم?حظZZZة وإزالتھZZZا ،وإذا 

لZZZZم يتمثZZZZل المسZZZZتغل  أو المسZZZZير فZZZZي اmجZZZZال المححZZZZدة لZZZZذا ا/نZZZZذار ، يمكZZZZن إعZZZZ?ن 

لZZZى إقتZZZراح  مفZZZتش البيئZZZة التوقيZZZف المؤقZZZت لسZZZير التجھيZZZزات كليZZZا أو جزئيZZZا بنZZZاءا ع

  ..."بقرار من الوالي المختص إقليميا دون المساس بالمتابعات القضائية

كمZZا ن?حZZZظ أن المشZZZرع لZZم يھمZZZل الZZZنص علZZى الحمايZZZة القبليZZZة للبيئZZة وذلZZZك بإشZZZتراطه  

الموافقZZZة القبليZZZة مZZZن طZZZرف المجلZZZس الشZZZعبي البلZZZدي علZZZى إنشZZZاء أي مشZZZروع علZZZى 

مZZZن  92مZZZن شZZZأنھا إضZZZرار البيئZZZة وھZZZو الZZZنص المZZZادة  تZZZراب البلديZZZة يتضZZZمن مخZZZاطر

  .قانون الو5ية

  



  

  

  

  
  .67مرجع سابق،ص:بن قري سفيان )1(

  

إن الحمايZZZZة المسZZZZتمدة مZZZZن القZZZZانون المZZZZدني ومھمZZZZا كZZZZان سZZZZندھا القZZZZانوني تبقZZZZى        

مجZZZرد مجھZZZودات فرديZZZة  وخاصZZZة  تھZZZدف  فZZZي ا'سZZZاس إلZZZى جبZZZر ا'ضZZZرار الناجمZZZة 

ضZZZZZارة ، كمZZZZZا تبقZZZZZى  ضZZZZZعيفة لfسZZZZZتجابة  إلZZZZZى أھميZZZZZة  حمايZZZZZة عZZZZZن  التصZZZZZرفات ال

  .التي تعد ملكا مشتركا للمجموعة  الوطنية ،المكونات البيئية

ومZZZن جھZZZة  أخZZZرى  فZZZإن الجZZZزاء المZZZZدني يفتقZZZر إلZZZى الطZZZابع الزجZZZري ، الZZZذي معZZZZه 

يتحقZZZق الZZZردع العZZZام والZZZردع الخZZZاص وھZZZو مZZZايبرر ضZZZرورة تZZZدخل  مZZZن يحZZZل محZZZل 

قانونZZZا ، وھZZZذا ھZZZو الZZZذي يتZZZوفر فZZZي الZZZنص الجنZZZائي ، حيZZZث  يمكZZZن ھZZZذه  المجموعZZZة 

  .تجريم ا'فعال التي تلحق ضررا بالبيئة الحضرية

  :حماية البيئة الحضرية في القوانين الجنائية  -1-2

ذلZZZك الفZZZرع مZZن القZZZانون الZZZذي يحZZدد ا'فعZZZال التZZZي " يعZZرف قZZZانون العقوبZZZات بأنZZه       

المقZZZررة لھZZZا ، ويھZZZدف إلZZZى ت?قZZZي إرتكZZZاب الجZZZرائم تعتبZZZر جZZZرائم ، ويZZZبن العقوبZZZات 

عZZZن طريZZZق التھديZZZد بتوقيZZZع العقوبZZZة  المقZZZررة لكZZZل  جريمZZZة  ، كمZZZا يھZZZدف إلZZZى  قمZZZع 

ا'فعZZZال التZZZي ترتكZZZب فعZZZ? والتZZZي تھZZZدد سZZZ?مة المجتمZZZع وأمنZZZه ، سZZZواء كانZZZت ھZZZذه 

  ".)1(ا'فعال أفعا5 إيجابية أو مجرد إمتناع 

لجنائيZZZZة للبيئZZZZة الحضZZZZرية غيZZZZر أن ذلZZZZك يتطلZZZZب وجZZZZود نZZZZص المشZZZZرع الحمايZZZZة ا     

الضZZZرر وثبوتZZZه مZZZن خZZZ?ل تقZZZديم شZZZكوى أو معاينتZZZه علZZZى محضZZZر أو ا/بZZZ?غ بZZZه ، 

با/ضZZZافة إلZZZى قيZZZام الجھZZZة  المكلفZZZة  قانونZZZا بأعمZZZال المتابعZZZة  مZZZن جھZZZة  ومZZZن جھZZZة 

أخZZZZرى بتحريZZZZك ومباشZZZZرة الZZZZدعوى العموميZZZZة بمھامھZZZZا ، وتماشZZZZيا مZZZZع مبZZZZدأ إقZZZZرار 

لحمايZZZة الجنائيZZZة ، تضZZZمن غالبيZZZة النصZZZوص المتعلقZZZة بحمايZZZة البيئZZZة أحكامZZZا جزائيZZZة ، ا

  :تطبق بشأن المخالفين لمقتضايتھا ، وا'مر كذلك على سبيل المثال بالنسبة لـــ

  



  

  

  .82عزوز كردون وأخرون ،مرجع سابق،ص)1(

  

والZZZZذي ، المتعلZZZZق بحمايZZZZة البيئZZZZة  05/02/1983المZZZZؤرخ فZZZZي  83/03قZZZZانون رقZZZZم * 

الجZZZزاءات الجنائيZZZة التZZZي توقZZZع فZZZي حZZZا5ت  129إلZZZى  122تضZZZمنت فZZZي مZZZواده مZZZن

  .مخالفة ا'حكام التي تضمنھا

، و المتضZZZZمن النظZZZZام العZZZZام  1984جZZZZوان  23الصZZZZادر فZZZZي  84/13القZZZZانون رقZZZZم * 

الجZZZزاءات  87إلZZZى  71للغابZZZات  والمسZZZاحات الخضZZZراء، الZZZذي حZZZدد فZZZي مZZZواده مZZZن 

  .خالفة أحكامه التي تطبق في حا5ت م

، المعZZZZدل والمZZZZتمم بZZZZا'مر  1983جZZZZانفي  07المZZZZؤرخ فZZZZي  83/17القZZZZانون رقZZZZم * 

، والمتضZZZZZمن  قZZZZZانون الميZZZZZاه حيZZZZZث  1996جويليZZZZZة   15الصZZZZZادر فZZZZZي  96/13رقZZZZZم 

  . 156إلى المادة  142تضمن جزاءات جنائية  في مواده  من المادة 

ا/عتZZZZداءات علZZZZى  مكZZZZرر مZZZZن قZZZZانون العقوبZZZZات التZZZZي جرمZZZZت 87نZZZZص المZZZZادة * 

المحZZZZيط وذلZZZZك بإدخZZZZال مZZZZواد سZZZZامة  أو تسZZZZريبھا فZZZZي الجZZZZو أو فZZZZي بZZZZاطن ا'رض أو 

إلقائھZZZا فZZZي ميZZZاه مZZZن شZZZأنھا أن  تجعZZZل صZZZحة ا/نسZZZان  أو الحيZZZوان أو البيئZZZة الطبيعيZZZة 

  .)1(في خطر  فھي أعمال تستھدف المجال البيئي

متعلقZZZZة بحمايZZZZة البيئZZZZة إن المشZZZZرع الجزائZZZZري مZZZZن خZZZZ?ل النصZZZZوص القانونيZZZZة ال     

إعتمZZZد علZZZى القواعZZZد المنصZZZوص عليھZZZا فZZZي قZZZانون العقوبZZZات وھكZZZذا وصZZZفت ا'فعZZZال 

المجرمZZZة بالمخالفZZZات أو الجZZZنح ، وفZZZي بعZZZض ا'حيZZZان بالجنايZZZات وھZZZو نفZZZس التقسZZZيم 

المعتمZZZد فZZZZي التشZZZريعات المقارنZZZZة ، أمZZZا بالنسZZZZبة للعقوبZZZات المقZZZZررة فإنھZZZا أتZZZZت ھZZZZي 

تضZZZمنه قZZZانون العقوبZZZات الجزائZZZري مZZZن جZZZزاءات ، وھكZZZذا ا'خZZZرى متماشZZZية مZZZع ما

أقZZZرت جZZZل النصZZZوص العقابيZZZة فZZZي مجZZZال حمايZZZة البيئZZZة الحضZZZرية عقZZZوبتي الحZZZبس  أو 

الغرامZZZZة أو الحZZZZبس والغرامZZZZة  معZZZZا  أو  السZZZZجن مZZZZع بعZZZZض  التZZZZدابير ا5حترازيZZZZة ، 

ZZZZZى جانZZZZوت  علZZZZة احتZZZZZة للبيئZZZZة  الجنائيZZZZن إداك  أن الحمايZZZZZك يمكZZZZل ذل?ZZZZن خZZZZب وم

  .زجري عقابي وجانب إجرائي  ھدفه إص?ح ا'وساط المتضررة

  



  .84،ص المرجع السابق)1(

  

  

  :العقوبات المقررة لقمع الجرائم الماسة بالبيئة الحضرية

تتخZZZذ العقوبZZZة الجزائيZZZة شZZZكل جZZZزاء يوقZZZع علZZZى الZZZنفس أو الحريZZZة أو المZZZال  وھZZZي      

انويZZZZة  جنائيZZZZة يZZZZنص عليھZZZZا عبZZZZارة  عZZZZن رد فعZZZZل إجتمZZZZاعي علZZZZى إنتھZZZZاك قاعZZZZدة  ق

، والعقوبZZZZة قZZZZد تكZZZZون أصZZZZلية أو تبعيZZZZة  كمZZZZا  )1(القZZZZانون ، وتطبقھZZZZا السZZZZلطات العامZZZZة

  :تكون تكميلية

  :العقوبات اHصلية  -أ

  :  وھي أربعة أنواع نص عليھا المشرع الجزائري تتمثل في 

 ا/عZZZZدام ، السZZZZجن والغرامZZZZة  وتعكZZZZس لنZZZZا ھZZZZذه العقوبZZZZات خطZZZZورة الجZZZZانح  ونZZZZوع

  .الجريمة المرتكبة 

  : عقوبة ا(عدام: أو, 

بZZالرغم مZZن الجZZدل القZZائم حZZول ھZZذه العقوبZZة علZZى مسZZتوى  الZZدولي فZZإن المشZZرع        

الجزائZZZري 5 يZZZزال يحZZZتفظ  بھZZZZذه العقوبZZZة لمواجھZZZة بعZZZZض الجZZZرائم الخطيZZZرة ومنھZZZZا 

سZZZفينة البيئيZZZة ، فZZZنص عليھZZZا فZZZي القZZZانون البحZZZري حيZZZث يعاقZZZب  با/عZZZدام  كZZZل ربZZZان 

  .جزائرية أو أجنبية ألقى عمدا  نفايات مشعة  في المياه التابعة  للفضاء الوطني 

منZZZZه با/عZZZZدام  عZZZZن كZZZZل فعZZZZل إرھZZZZابي أو  1مكZZZZرر   87كZZZZذلك تZZZZنص المZZZZادة        

تخريبZZZي غرضZZZه ا/عتZZZداء علZZZى المحZZZيط أو إدخZZZال مZZZادة أو تسZZZريبھا  فZZZي الجZZZو أو فZZZي 

مZZا فيھZZا  ا/قليميZZة  والتZZي مZZن شZZأنھا  جعZZل صZZحة بZZاطن ا'رض أو إلقائھZZا فZZي الميZZاه ب

مZZZن قZZZانون  151ا/نسZZZان أو الحيZZZوان أو البيئZZZة الطبيعيZZZة فZZZي خطZZZر ، كمZZZا تZZZنص المZZZادة 

الميZZZاه علZZZى عقوبZZZة    ا/عZZZدام ، وفZZZي حالZZZة تلويZZZث الميZZZاه والتZZZي تZZZنجم عنھZZZا وفZZZاة  ، 

  .)2(باتمن قانون العقو 403من قانون الصحة ، والمادة  248وكذلك  المادة 
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  .84ص.فؤاد حجري، مرجع سابق) 2(



  

  

  :عقوبة  السجن: ثانيا 

نجZZZZد الكثيZZZZر مZZZZن النصZZZZوص التZZZZي أشZZZZار فيھZZZZا المشZZZZرع الجزائZZZZري لعقوبZZZZة            

مZZZن  64السZZZجن ضZZZمن إسZZZتراتيجية حمايZZZة البيئZZZة الحضZZZرية مZZZن التلZZZوث ففZZZي المZZZادة 

لمتعلZZZZق بتسZZZZيير النفايZZZZات ومراقبتھZZZZا وإزالتھZZZZا يعاقZZZZب بZZZZالحبس  ا 01/19القZZZZانون رقZZZZم 

وبغرامZZZZة  ماليZZZZة  مZZZZن سZZZZتمائة ألZZZZف دينZZZZار )  3(إلZZZZى ثZZZZ?ث سZZZZنوات) 1(مZZZZن سZZZZنة 

أو بإحZZZZZZدى  ھZZZZZZاتين ) دج  900.000(إلZZZZZZى تسZZZZZZعمائة أ5ف  دينZZZZZZار )  دج600.000(

طمرھZZZا  العقZZZوبتين فقZZZط ، كZZZل مZZZن قZZZام بإيZZZداع النفايZZZات الخاصZZZة الخطZZZرة أو رميھZZZا أو

أو بإحZZZZZZZدى  ھZZZZZZZاتين ) دج  900.000(أو غمرھZZZZZZZا أو  إلZZZZZZZى تسZZZZZZZعمائة أ5ف  دينZZZZZZZار 

العقZZZوبتين فقZZZط ، كZZZل مZZZن قZZZام بإيZZZداع النفايZZZات الخاصZZZة الخطZZZرة أو رميھZZZا أو طمرھZZZا 

أو غمرھZZZا أو إھمالھZZZا فZZZي مواقZZZع غيZZZر  مخصصZZZة لZZZذا الغZZZرض وفZZZي حالZZZة  العZZZودة  ، 

  .تضاعفت  العقوبة 

إلZZZى ) 5(مZZZن نفZZZس القZZZانون بZZZالحبس مZZZن خمZZZس سZZZنوات  66لمZZZادة كمZZZا تZZZنص ا           

دج إلZZZZZى خمسZZZZZة  )1.000.000(سZZZZZنوات وبغرامZZZZZة ماليZZZZZة  مZZZZZن مليZZZZZون دينZZZZZار  ) 8(

أو إحZZZZدى ھZZZZاتين  العقZZZZوبتين فقZZZZط ، كZZZZل مZZZZن ) 5.000.000(م?يZZZZين دينZZZZار جزائZZZZري 

إسZZZZتورد النفايZZZZات الخاصZZZZة  الخطZZZZرة  أو تصZZZZديرھا أو عمZZZZل علZZZZى عبورھZZZZا مخالفZZZZا 

  .)1(لك أحكام ھذا القانون ، وفي حالة العودة، تضاعفة العقوبةبذ

ومZZن النصZZوص التZZZي أشZZار فيھZZا المشZZZرع  لعقوبZZة السZZجن  المؤقZZZت  مZZا تضZZZمنه         

، فالمZZZادة  ا'ولZZZى تعاقZZZب الجنZZZاة   4و  3/  396،  432/2قZZZانون العقوبZZZات فZZZي المZZZواد 

ذائيZZZZZة  أو طبيZZZZZة  ملوثZZZZZة الZZZZZذين يعرضZZZZZون أو  يضZZZZZعون للبيZZZZZع  أو يبيعZZZZZون مZZZZZواد  غ

سZZZنة  إذا تسZZZببت تلZZZك  المZZZادة ) 20(إلZZZى عشZZZرين ) 10(بالسZZZجن  المؤقZZZت  مZZZن عشZZZر 

  .في مرض غير قابل للشفاء أو في فقد إستعمال  عضو أو في عاھة  مستديمة

  

  

  

،المتعلZZZZZق بتسZZZZZيير 19-01:،مZZZZZن القZZZZZانون رقZZZZZم 64،66لمZZZZZادة الجمھوريZZZZZة الجزائريZZZZZة الديموقراطيZZZZZة الشZZZZZعبية ،الجريZZZZZدة الرسZZZZZمية ،اا)1(
  .12/12/2001:،الجزائر في77النفايات و مرابتھا و إزالتھا، ،العدد



  

  :عقوبة الحبس : ثالثا    

وھZZZي أيضZZZا عقوبZZZة  مقيZZZدة  للحريZZZة ، وتطبZZZق  إذا  كنZZZا بصZZZدد جنحZZZة أو مخالفZZZة          

مZZZZا جZZZZنح أو مخالفZZZZات  إفجZZZZل  النصZZZZوص العقابيZZZZة فZZZZي مجZZZZال حمايZZZZة  البيئZZZZة تعتبZZZZر 

التZZZالي فZZZإن  عقوبZZZة  الحZZZبس نصZZZت  عليھZZZا  كZZZل ا'حكZZZام  الجزائيZZZة  التZZZي تضZZZمنتھا  وب

النصZZZوص التشZZZريعية المتعلقZZZة  بالبيئZZZة  ومZZZن ذلZZZك  ماتضZZZمنه  قZZZانون  حمايZZZة  البيئZZZة 

 ربتسZZZZيي المتعلZZZZق، كZZZZذلك  مZZZZانص عليZZZZه  القZZZZانون )1(فZZZZي إطZZZZار التنميZZZZة  المسZZZZتدامة 

حمايZZZة  التZZZراث الثقZZZافي  إلZZZى جانZZZب نصZZZوص ومZZZا تضZZZمنه قZZZانون   النفايZZZات و إزالتھZZZا

  .أخرى  سبق التطرق إليھا

  :عقوبة الغرامة : رابعا 

ھZZZZي عقوبZZZZة  5تصZZZZيب الشZZZZخص فZZZZي ذاتZZZZه و5 فZZZZي حريتZZZZه  وإنمZZZZا  تتعلZZZZق            

  بثروته المالية  والتي غالبا ماتؤول إلى خزينة  الدولة

شZZكل  عقوبZZة أصZZلية  مقZZررة  ومZZن خصZZائص ھZZذه العقوبZZة  أنھZZا قZZد تZZأتي  فZZي          

مZZن قZZانون حمايZZة البيئZZة فZZي   82علZZى الفعZZل الجZZرم ، ومZZن ذلZZك  مانصZZت عليZZه المZZادة 

 5.000( إطZZZZار التنميZZZZة  المسZZZZتدامة  التZZZZي تعاقZZZZب بغرامZZZZة  مZZZZن خمسZZZZة آ5ف دينZZZZار 

كZZZل شZZZخص تسZZZبب فZZZي تلZZZوث جZZZوي ) دج15.000(إلZZZى خمسZZZة عشZZZر ألZZZف دينZZZار ) دج

ن نفZZZZس القZZZZانون ، يحZZZZدد التنظZZZZيم المقتضZZZZيات المتعلقZZZZة  مZZZZ 46و  45طبقZZZZا  للمZZZZادتين 

  :على الخصوص بما يأتي 

الحZZZZا5ت والشZZZZروط  التZZZZي يمنZZZZع فيھZZZZا أو يZZZZنظم انبعZZZZاث  الغZZZZاز والZZZZدخان والبخZZZZار   -

  .والجزئيات السائلة  أو الصلبة  في جو  المناطق الحضرية 

  

  

المتعلOOOق بحمايOOOة البيئOOOة فOOOي إطOOOار ،03/10،القZZZانون رقZZZم84-81المZZZوادمنلرسZZZمية ،الجمھوريZZZة الجزائريZZZة الديموقراطيZZZة الشZZZعبية ،الجريZZZدة ا)1(

  .20/07/2003:،الجزائرفي43، ،العددالتنمية المستدامة

  

  



وكZZZذا الشZZZروط التZZZي  يZZZنظم  ويراقZZZب  بموجبھZZZا بنZZZاء العمZZZارات وفZZZتح  المؤسسZZZات  -

مZZZن   23 غيZZZر  المسZZZجلة  فZZZي قائمZZZة المنشZZZآت المصZZZنفة  المنصZZZوص عليھZZZا فZZZي المZZZادة 

نفZZZس القZZZانون ، وكZZZذلك  تجھيZZZزات  المركبZZZات وصZZZنع  ا'متعZZZة  المنقولZZZة  وإسZZZتعمال  

  .الوقود والمحروقات

مZZZن إقرارھZZZا لعقوبZZZة  الغرامZZZة   97با/ضZZZافة إلZZZى مZZZا نصZZZت  عليZZZه كZZZذلك  المZZZادة        

فقZZZط علZZZى  كZZZل  ربZZZان سZZZفينة  تسZZZبب بسZZZوء تصZZZرفه  أو رعونتZZZه أو غفلتZZZه  أو  إخZZZ?ل 

نين وا'نظمZZة  فZZي وقZZوع  حZZادث م?حZZي  نجZZم  عنZZه  تZZدفق  مZZواد  تلZZوث الميZZاه  بZZالقوا

  . )1(الخاضعة  للفضاء الجزائري

وقZZZد  تZZZأتي فZZZي شZZZكل  عقوبZZZة  تبعيZZZة  إضZZZافة  إلZZZى عقوبZZZة  أخZZZرى  وفZZZي ھZZZذه        

الحالZZZZZة  إمZZZZZا أن تZZZZZأتي  بالتبعيZZZZZة  لعقوبZZZZZة  السZZZZZجن  أو بالتبعيZZZZZة  لعقوبZZZZZة  الحZZZZZبس ، 

للقZZZوانين المتعلقZZZة  بالبيئZZZة يجZZZد أنZZZه فZZZي معظZZZم  ا'حيZZZان  تكZZZون  الغرامZZZة والمتصZZZفح  

  .بالتبعية  لعقوبة الحبس 

  :العقوبات  التبعية -ب

مZZZZن قZZZZانون العقوبZZZZات وتتمثZZZZل فZZZZي الحجZZZZز القZZZZانوني  6نصZZZZت  عليھZZZZا المZZZZادة         

ايZZZات والحرمZZZان  مZZZن  الحقZZZوق الوطنيZZZة وھZZZي  5 تتعلZZZق  إ5 بعقوبZZZة  الجنايZZZة ، والجن

فZZZي التشZZZريع البيئZZZي تعZZZد  قليلZZZة ، كZZZون  أن أغلZZZب  الجZZZرائم  ھZZZي جZZZنح  أو مخالفZZZات  

مكZZZرر أو المZZZادتين   87لكZZZن يمكZZZن  تطبيقھZZZا  علZZZى الجنايZZZات المعاقZZZب عليھZZZا  بالمZZZادة 

 19/ 01مZZZZZن القZZZZZانون  رقZZZZZم  66مZZZZZن قZZZZZانون العقوبZZZZZات والمZZZZZادة  3/ 396و  432/2

  .)2(المتعلق  بتسيير النفايات وإزالتھا

والحجZZZز القZZZانوني  يعZZZد أبZZZرز ھZZZذه العقوبZZZات  ، والZZZذي يمكZZZن تطبيقZZZه علZZZى مرتكZZZب    

الجريمZZZة  ومنعZZZه مZZZن حقZZZه  فZZZي إدارة  أموالZZZه ومواصZZZلة  ا/عتZZZداء علZZZى البيئZZZة ، كZZZذلك 

  .بالنسبة  للحرمان من الحقوق الوطنية وھذه العقوبة  تطبق بقوة القانون

  

  .،سبق ذكره03/10، من القانون 23،45،46،82،97المواد )1(

  .87مرجع سابق،ص:ن قري سفيانب )2(

  

  :العقوبات التكميلية 



مZZZZن قZZZانون العقوبZZZZات  ومZZZن أھمھZZZZا  والتZZZي يمكZZZZن مZZZZن  9نصZZZت  عليھZZZZا المZZZادة        

  :خ?لھا مواجھة  الجرائم  المرتكبة  ضد البيئة  في الجزائر 

الجنايZZZات   مصZZZادرة  جZZZزء مZZZن أمZZZوال  الجZZZانح  البيئZZZي وھZZZو أمZZZر جZZZوازي  لمحكمZZZة  -

و5 يطبZZZق  فZZZي الجZZZنح أو المخالفZZZات  البيئيZZZة  إ5 بوجZZZود  نZZZص قZZZانوني يقZZZرره  فعلZZZى 

المتعلZZZق بالصZZZيد البحZZZري  والتZZZي  01/11مZZZن القZZZانون  82سZZZبيل  المثZZZال  لZZZدينا المZZZادة  

وفZZZي حالZZZة  إسZZZتعمال مZZZواد متفجZZZرة  تحجZZZز  سZZZفينة  الصZZZيد  إذا كZZZان مالكھZZZا  " تZZZنص 

  ".ھو مرتكب المخالفة 

كمZZZا  يمكZZZن حZZZل  الشZZZخص ا/عتبZZZاري ، أي منعZZZه  مZZZن ا/سZZZتمرار فZZZي ممارسZZZة         

  .)1(من قانون العقوبات  17نشاطه  كما نصت المادة 

  :التدابير ا(حترازية   لمواجھة الجرائم  الماسة بالبيئة 

إلZZZZى جانZZZZب  أسZZZZلوب الZZZZردع بالعقوبZZZZة ، وجZZZZدت  التZZZZدابير ا/حترازيZZZZة كنتيجZZZZة حتميZZZZة  

جZZZزاء  جنائيZZZا  " إصZZZ?ح المجZZZرم  وإعZZZادة  تأھيلZZZه داخZZZل المجتمZZZع فھZZZي تعZZZد   لضZZZرورة

يسZZZZZتھدف مواجھZZZZZة  الخطZZZZZورة ا/جراميZZZZZة  الحالZZZZZة لZZZZZدى ا'شZZZZZخاص  لZZZZZدرئھا  عZZZZZن 

  :المجتمع  وھي تدابير وقائية ، وتبرز  أھميتھا  من خ?ل 

 تجريZZZZده  مZZZZن الوسZZZZائل الماديZZZZة  التZZZZي تسZZZZھل  لZZZZه إرتكZZZZاب ا/عتZZZZداء  عZZZZن طريZZZZق -

  .مصادرة  ھذه الوسائل 

إغZZZZ?ق الشZZZZخص المعنZZZZوي مثZZZZل المؤسسZZZZات ا/قتصZZZZادية  بالبيئZZZZة الحضZZZZرية منعZZZZا   -

  ./ستمرارھا في تلويث المحيط الحضري

  )2(.سحب رخصة  مزاولة المھنة -

  

  

  

  .88المرجع السابق،ص):1(

  .60،ص1990ؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر ،، دراسة مقارنة،المةالنظرية العامة التدابير ا,حترازي: عبد هللا سليمان)2(

  

  :المنع من ممارسة النشاط  –أ 

يعZZZZد ھZZZZذا التZZZZدبير  ا/حتZZZZرازي سZZZZبي? وقائيZZZZا يھZZZZدف إلZZZZى منZZZZع  الشZZZZخص  مZZZZن       

إرتكZZZاب الجريمZZZة  البيئيZZZة ، أي تكZZZون  المھنZZZة  أو النشZZZاط  عZZZام? مسZZZھ?  /رتكابھZZZا ، 



بير5 علZZZى  الشZZZZخص  وأسZZZرته ، فھZZZZو  5 ونظZZZرا  لfنعكاسZZZات  الخطيZZZZرة  لھZZZذا  التZZZZد

سZZZنوات ومZZZن   10يطبZZZق  فZZZي المخالفZZZات ، وحZZZدد مZZZدة  قصZZZوى  لتطبيقZZZه 5 تتجZZZاوز 

   .أمثلته  ، سحب  الرخصة  لتصريف النفايات  الصناعية

  :المصادرة  -ب

تعZZZZد  المصZZZZادرة  تZZZZدبيرا  إحترازيZZZZا عنZZZZدما تنصZZZZب  علZZZZى أشZZZZياء غيZZZZر مباحZZZZة      

للوقايZZZZZة  مZZZZZن إسZZZZZتخدامھا  فZZZZZي الجريمZZZZZة  أداة  للوقايZZZZZة  مZZZZZن فتكZZZZZون  بZZZZZذلك أداة  

إسZZZZZتخدامھا  فZZZZZي الجريمZZZZZة  ويمكZZZZZن  كZZZZZذلك أن تكZZZZZون المصZZZZZادرة علZZZZZى  ا'سZZZZZياء  

المحظZZZورة  التZZZي ارتكبZZZت  فZZZي الجريمZZZة أو مZZZن المحتمZZZل أن تسZZZھل /رتكابھZZZا وتZZZدخل  

وإلZZZى جانZZZب   ھنZZZا السZZZحلة  والZZZذخائر  و شZZZبكات  الصZZZيد  غيZZZر القانونيZZZة  وا'فخZZZاخ  ،

مصZZZادرة  ثمZZZار الجريمZZZة  كمZZZا ھZZZو الشZZZأن  للمنتجZZZات الملوثZZZة والتZZZي تشZZZكل خطZZZرا 

  .على المستھلكين

  : غلق المؤسسة أو حلھا  -ج

يعZZZZZد ھZZZZZذا التZZZZZدبير ا/حتZZZZZرازي ا'نسZZZZZب  تطبيقZZZZZا علZZZZZى الشZZZZZخص  المعنZZZZZوي            

ZZZZي حالZZZZائي  فZZZZف النھZZZZت والتوقيZZZZق  المؤقZZZZين الغلZZZZدبير بZZZZذا التZZZZأرجح ھZZZZة  ويتZZZZة  مخالف

قZZZZانون  حمايZZZZة البيئZZZZة  فZZZZي إطZZZZار التنميZZZZة   المسZZZZتدامة  أو أحZZZZد  التشZZZZريعات البيئيZZZZة ، 

إلZZZZى جانZZZZب إمكانيZZZZة  حZZZZل  الشZZZZخص  المعنZZZZوي  ومZZZZن  أمثلZZZZة  ذلZZZZك غلZZZZق المؤسسZZZZة  

يZZZZوم إلZZZZى شZZZZھر وإيقZZZZاف  نشZZZZاط   15عنZZZZدما  5 تراعZZZZي شZZZZروط  النظافZZZZة  لمZZZZدة  مZZZZن 

  .)1(ئة المؤسسة متى  شكلت خطرا على البي

  

  

  
  .،سبق ذكره01/19، من القانون 48 ةالماد) 1(

  

  

  : في مجال حماية البيئة الفعليةالجھود الوطنية -3

لم تھتم الجزائر بشكل رسZمي ومؤسسZاتي بمشZك?ت البيئZة إ5 فZي بدايZة الثمانينيZات ، 

فZي حيث تم وضع قانون عام ومتعلق بالحث على حماية البيئة والمحميات التي أنشZأت ، و



فرعZا  13للحكومة تم تحديZد الوحZدات الصZناعية الملوثZة للبيئZة التZي تخZص  1985افريل 

  :صناعيا إنتاجيا منھا

  .الخ ...ا/سمنت ، السكر ، البتروكمياء ، المناجم ، الجلود  

وقد تم في الجلسة نفسھا وضع برنامج صادقت عليه الحكومة تضZمن أربZع محZاور    

  :44وھي 

 :عامة وتتمثل في إجراءات ذات صبغة  - أ

  .وضع شبكة وطنية لمراقبة مصادر التلوث وللحراسة المستمرة لحالة البيئة -

 .إنشاء سلك للمفتشين والمراقبين للبيئة -

 .تنفيذ القانون المتعلق بحماية البيئة -

  .إجراءات لتخفيض التلوث الصناعي -  ب

 .إجراءات تخفيض التلوث البحري  -ج 

 .ر في الوسط الحضريإجراءات لتقليص التلوث الضا -د  

غير أن ھذه ا/جراءات ضربت عرض الحائط ولم يكن لھا أي صدى فZي واقZع        

  .ا'مر الذي زاد من حدة التلوث والتدھور البيئي في ب?دنا 

  :وفي بداية التسعينات بدأ ا5ھتمام بالبيئة يتزايد ويأخذ طابع الجدية لrسباب التالية   

عي أصبحت تشكل خطرا علZى صZحة ا/نسZان وعلZى ظھور مصادر التلوث الصنا -

حياته العامة   مثل مصانع ا/سمنت ، المصZانع الكيماويZة التZي تصZب نفاياتھZا فZي الھZواء 

والماء والتربة وھو ما دفع بالجزائر إلى وضع إستراتيجية وطنية لحماية البيئة قائمة علZى 

لبيئة فZي إطZار قZانوني يتماشZى مZع أساس التكامل بين التنمية المستديمة و المحافظة على ا

ومZن بZين مZا  1992 لسZنةجدول أعمال القرن الحادي والعشZرين وتوصZيات قمZة ا'رض 

  :تضمنت ھذه ا/ستراتيجية ما يأتي 

 .مكافحة التلوث الصناعي .1

 .الحفاظ على ا'راضي الزراعية والحد من ظاھرة التوسع العمراني .2

 .لمحطات لھذا الغرضمعالجة النفايات الصناعية بإنشاء بعض ا .3

 .تشجيع وتمويل البحوث العلمية البيئية برصد جوائز وطنية لذلك .4

                                                 
44   . Guide Economique et Social de L’Algérie, Agence Nationale D'édition et de publicité, Alger، 
1987, p119. 
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إنشZZاء مجموعZZة مZZن الھياكZZل وا'جھZZزة البيئيZZة الوطنيZZة والمحليZZة ، حيZZث  .6

أنشئت مديرية عامة للبيئZة علZى مسZتوى وزارة الداخليZة ، ومفتشZيات للبيئZة علZى مسZتوى 

 .1996ل الو5يات سنة ك

وھو مZا أعطZى دفعZا لقضZية  1997كما تم تخصيص كتابة الدولة للبيئة سنة  .7

بإنشZZاء صZZندوق وطنZZي لحمايZZة البيئZZة كمZZا تZZم إنشZZاء  1998البيئZZة فZZي ب?دنZZا، تZZوج سZZنة 

 .991746المجلس ا'على للبيئة سنة 

إنطZZ?ق  2001وتواصZل ا5ھتمZام الرسZمي بالبيئZة وقضZاياھا ، حيZث شZھدت سZنة     

النقZZاش الZZوطني حZZول وضZZع البيئZZة ومسZZتقبلھا بمشZZاركة أطZZراف وجھZZات عديZZدة أبرزھZZا 

  .47الجمھور وجمعيات حماية البيئة

اتخاذ جملة من التدابير وا/جراءات لحماية البيئZة مZن التلZوث  2002كما عرفت سنة 

  :والتدھور مثل

حمايZة البيئZة فZي مصادقة مجلس الZوزراء علZى مشZروع تمھيZدي للقZانون المتعلZق ب -

-83إطار التنمية المستديمة بھدف معالجة مواطن الضZعف والZنقص التZي تضZمنھا قZانون 

  .المتعلق بحماية البيئة  1983فيفري  05المؤرخ في  03

 2003جويليZZة  19المZZؤرخ فZZي  10-03وتجسZZد ھZZذا المشZZروع فZZي صZZدور قZZانون  -

حZدد آليZات التZدخل التZي تمكZن  لخاص بحمايZة البيئZة فZي إطZار التنميZة المسZتديمة ، حيZثا

ا/دارة من بلوغ أھZدافھا فZي مجZال البيئZة وإختيZار الفضZاء المتعZدد ا5ختصاصZات للتكفZل 

 .بالسياسة البيئية

ضZرائب جزائيZة علZى كZل شZخص أو  2003-2002كما فرض قانون المالية لسZنة  -

 .عنصر يساھم في التلوث البيئي 

مليZون دينZار جزائZري  30ة له تقدر بZـ إنشاء مجلس علمي للبيئة وتخصيص ميزاني -

 .لتمويل مشاريع البحث العلمي حول تسيير النفايات حماية الموارد المالية تھيئة ا/قليم 

                                                 
 .58- 56، ص ص  مرجع سابقعزوز كردون وآخرون .  45
دراسة ميدانية للجمعيات البيئية بو5ية عنابة نموذجا ،رسالة ، دور الخدمة ا,جتماعية في مواجھة مشكPت التلوث البيئي: فريدة خروبي .  46

 .باجي مختار ،عنابة الجزائر علم اجتماع التنمية ،قسم علم ا/جتماع،جامعة)غير منشورة(مقدمة لنيل شھادة ماجيستير 
  10سابق، ص  عمرج تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائروزارة البيئة وتھيئة ا/قليم، ، .  47
 



مليZZار دينZZار جزائZZري لتطھيZZر السZZواحل التZZي تعرضZZت  1,2تخصZZيص الدولZZة لZZـ  -

 .للتلوث 

، وتعزيZز إنشاء لجنة وطنية ولجان جھوية للوقايZة مZن كZل أشZكال التلZوث البحZري  -

 .إمكانيات تدخل الجھات المكلفة لھذه المھمة 

سZZنة المZZدن النظيفZZة مZZن وزارة تھيئZZة ا/قلZZيم والبيئZZة ، لتحسZZين  2002إعZZ?ن سZZنة  -

 .تسيير جمع ونقل وإزالة ومعالجة وانتقاء النفايات الصناعية

فZي " سZماء صZافية " إنشاء شZبكة لمراقبZة نوعيZة الھZواء ومسZتوى التلZوث الجZوي  -

 .صمةالعا

كما شاركت الجزائر المجتمع الدولي ا5ھتمام بالقضايا البيئية من خ?ل مجموعZة مZن 

  :ا'نشطة أبرزھا

ا5نضمام والمصادقة على اتفاقية ا'مم المتحZدة لمكافحZة التصZحر فZي البلZدان التZي  -

 .1996تعاني الجفاف خاصة أفريقا في جانفي 

بالصندوق الدولي للتعويض عن أضZرار ا/نضمام والموافقة على ا/تفاقية المتعلقة  -

 .1998التلوث الزيتي في أفريل 

احتضZZنت الجزائZZر اللجنZZة " نيبZZاد" فZZي إطZZار الشZZراكة الجديZZدة للتنميZZة فZZي أفريقZZا  -

المكلفة بالمبادرة من أجل البيئZة، حيZث تZم خZ?ل ھZذا اللقZاء التعريZف بZأھم التحZديات التZي 

لتنمZZوي ، وتحديZZد ا'ولويZZات البيئيZZة التZZي يجZZب تواجھھZZا دول القZZارة فZZي المجZZال البيئZZي وا

التكفZZل بھZZا لتحسZZين أوضZZاع البيئZZة وتحقيZZق التنميZZة المسZZتديمة وقZZد حZZددت ا'ولويZZات فZZي 

مكافحة التلوث والحفاظ على المياه الصالحة للشرب إلى جانب الحفاظ على الثروة النباتية 

اخية وا/ستغ?ل ا'مثل للثZروات والتنوع البيولوجي ومكافحة تلوث الھواء والتغيرات المن

 .الطبيعية

حZZول التنميZZة المسZZتديمة والZZدعوة إلZZى " جوھانسZZبورغ " كمZZا شZZاركت الجزائZZر فZZي قمZZة 

 .199248التي تمت المصادقة عليھا في قمة ا'رض بالبرازيل سنة  21تطبيق أجندة 
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  :ةـــخPص
  

           Zل ا/جZا بالرغم من كZع مZن المواقZر مZاك كثيZمية إ5 أن ھنZدابير الرسZراءات و الت

زالZZت تثيZZر القلZZق كتلZZوث الشZZواطئ و صZZعود الميZZاه بمنطقZZة الواحZZات ، وزحZZف التصZZحر 

علZZى المسZZتوي ،التZZي تتطلZZب بZZذل المزيZZد مZZن الجھZZود مZZن أجZZل إصZZ?ح أوضZZاعھا البيئيZZة 

  .الرسمي 



التZي تنشZط فZي مجZال  الھيئZات ا'خZرى أما على الصعيد ا5جتماعي فإن ھنZاك العديZد مZن 

يوصف بالفعاليZة النسZبية نظZرا البيئة تحت مسميات متنوعة ، لكن أثرھا ا5جتماعي حماية 

جيرو ـZZـمل الجھZZوي كحمZZ?ت النظافZZة و التشـZZـإذا تعلZZق ا'مZZر بالع للنشZZاطات المناسZZباتية

عرفة المزيد عن اmليZات رغم ذلك فسنحاول من خ?ل المعالجة الميدانية للبيانات مالتوعية 

التنفيذية لصيغة ھذه القوانين و التشريع على أرض الواقZع ومZدى فعاليتھZا و الجZدوى منھZا 

  .في إطــار حماية البــيئة

 
  

) الميZZZZداني(شZZZZكلت ھZZZZذه الدراسZZZZة محاولZZZZة للوقZZZZوف علZZZZى معZZZZالم الZZZZدور الفعلZZZZي     

ظافZZZة المحZZZيط ا/جتمZZZاعي لمديريZZZة البيئZZZة فZZZي مجZZZال حمايZZZة البيئZZZة  و المحافظZZZة علZZZى ن

  .مدينة بسكرة ب المواطنالذي ينتمي إليه 

ا'ليZZZZات التZZZZي تعتمZZZZد  حيZZZZث تبZZZZين مZZZZن خZZZZ?ل الدراسZZZZة النظريZZZZة للموضZZZZوع تعZZZZدد     

لمحافظZZZة علZZZى البيئZZZة مZZZن ا'فعZZZال ا/نسZZZانية المضZZZرة بھZZZا ضZZZمن مديريZZZة البيئZZZة لعليھZZZا 

رى تعتمZZZZد علZZZZى جملZZZZة و أخZZZZ ،اسZZZZتراتيجيات و قواعZZZZد ذات أسZZZZس قانونيZZZZة تشZZZZريعية

النشZZZاطات الموجھZZZة لتنميZZZة الحZZZس البيئZZZي و الرفZZZع مZZZن مسZZZتوى الZZZوعي البيئZZZي لZZZدى 

أھZZZZم الصZZZZعوبات و المعوقZZZZات التZZZZي تحZZZZول دون  ومZZZZن ثZZZZم التطZZZZرق إلZZZZى  المZZZZواطنين، 

أدائھZZZا  لھZZZذه المھZZZام و ا'دوار لحمايZZZة البيئZZZة وھZZZذا دائمZZZا و أبZZZدا فZZZي حZZZدود متطلبZZZات 

  .الدراسة و تساؤ5تھا

أن قضZZZZية حمايZZZZة البيئZZZZة تبقZZZZى فZZZZي كمZZZZا توصZZZZلت الدراسZZZZة الميدانيZZZZة للموضZZZZوع     

الواقZZZZع ليسZZZZت مسZZZZؤولية مديريZZZZة البيئZZZZة لوحZZZZدھا أو المؤسسZZZZات الحكوميZZZZة الرسZZZZمية 

و مديريZZZZة الغابZZZZات فحسZZZZب بZZZZل قضZZZZية  -شZZZZرطة العمZZZZران و البيئZZZZة-ا'خZZZZرى كالبلديZZZZة

اعلين البيئيZZZZين وغيZZZZرھم  تعبئZZZZة جھZZZZود كZZZZل الفZZZZ تتطلZZZZبالمجتمZZZZع ا/نسZZZZاني ككل،حيZZZZث 

العاملZZZZة فZZZZي الحقZZZZل رسZZZZمية الو المنظمZZZZات  الرسZZZZمية و غيZZZZر  سZZZZاتؤسالمفZZZZي جميZZZZع 

دمZZج البعZZد البيئZZي فZZي قائمZZة النشZZاطات و ا'عمZZال ،قصZZد مسZZاعدة ا'فZZراد  بغيZZة البيئZZي

والجماعZZZZZات علZZZZZى إدراك خطZZZZZورة الوضZZZZZع البيئZZZZZي والحZZZZZث علZZZZZى تغييZZZZZر سZZZZZلوكاتھم 



 و ضZZZرورة حمايZZZة و الحفZZZاظ علZZZى ھZZZذا المZZZورد ،العطZZZاء السZZZيئة تجZZZاه مصZZZدر ا'مZZZن و

وبZZZZذلك صZZZZون حيZZZZاة البشZZZZرية مZZZZن غضZZZZب البيئZZZZة الZZZZذي  5 يعطZZZZى فرصZZZZة  وحمايتZZZZه

، حيZZZZث  -و أزمZZZZة النقZZZZل الجZZZZوي فZZZZي أوربZZZZا أيسOOOOلنداغبZZZZار بركZZZZان -لتوقعZZZZه وانتظZZZZاره

يتمنZZZى ا/نسZZZان اليZZZوم أن تعZZZود للبيئZZZة صZZZحتھا وعافيتھZZZا حتZZZى تبقZZZى المسZZZكن ا'مZZZن لZZZه 

  .و'جياله من بعده

  

  

يكZZZZون إ5 مZZZZن جZZZZنس المرض،فحضZZZZارتنا اليZZZZوم أخلZZZZت  فالبيئZZZZة مريضZZZZة والعZZZZ?ج 5 

أننZZZا نعZZZيش اليZZZوم نھايZZZة حقبZZZة الحضZZZارة :" كنيOOOث بولOOOدنج"بصZZZحة البيئZZZة فحسZZZب قZZZول 

،ھZZل يعنZZي ھZZذا أن حمايZZة البيئZZة اليZZوم مشZZكلة "ونكZZاد نZZدخل فZZي حقبZZة مابعZZد الحضZZارة 

  حضارية ؟

ى ذا العمل يبقى عم? بشريا 5 يخلو من نقائص،رغم كل ما بذل فيه علفإن ھ وعلى كل

البحثية  ا5جتھاداتمجال البحث و التعميق واسع و  ، حيث أنسبيل  البحث وا/ثراء

  .تتفاوت فيه كل وإمكانياته وقدراته

ويثري البحث في  نه أن يصوبألذا فإني أرحب في ھذا ا/طار بكل نقد علمي من ش    

ة لبحوث أخرى في المستقبل ــ، كما أرجو أن يكون ھذا البحث مقدم ه وكلياتهجزئيات

 .القريب ولما 5

 
  

شZZZZكلت البيئZZZZة موضZZZZوع اھتمZZZZام عZZZZالمي وھZZZZذا لتفZZZZاقم وتعZZZZدد المشZZZZاكل البيئيZZZZة فZZZZي     

مختلZZZف أنحZZZاء العZZZالم وفZZZي الجزائZZZر بشZZZكل خZZZاص، حيZZZث تھZZZدف  ھZZZذه الدراسZZZة إلZZZى 

لجزائZZر بشZZكل عZZام وفZZي و5يZZة بسZZكرة بشZZكل خZZZاص، معرفZZة واقZZع حمايZZة البيئZZة فZZي ا

مZZZZن خZZZZ?ل معرفZZZZة  فحZZZZوى اmليZZZZات و النشZZZZاطات، التZZZZي تعمZZZZد إليھZZZZا  مديريZZZZة البيئZZZZة 

كمؤسسZZZة اسZZZتحدثتھا الدولZZZة  مZZZن أجZZZل حمايZZZة البيئZZZة ونشZZZر الZZZوعي البيئZZZي فZZZي الوسZZZط 

ا5جتمZZZZZZاعي بھZZZZZZدف تنميZZZZZZة الحZZZZZZس البيئZZZZZZي لZZZZZZدى المZZZZZZواطنين،في و5يZZZZZZة بسZZZZZZكرة 

  . -دراسة حالة–تباع المنھج الوصفي كنموذج،بإ



كمZZZZا اعتمZZZZدنا فZZZZي جمZZZZع البيانZZZZات علZZZZى أداة المقابلZZZZة التZZZZي أجريZZZZت مZZZZع مختلZZZZف     

المصZZZالح بمديريZZZة  ءالمسZZZئولين عZZZن حمايZZZة البيئZZZة علZZZى مسZZZتوى الو5يZZZة خاصZZZة رؤسZZZا

البيئZZZZZZZة ،وا/طZZZZZZZ?ع علZZZZZZZى مضZZZZZZZامين السZZZZZZZج?ت و الوثZZZZZZZائق والتقZZZZZZZارير الرسZZZZZZZمية 

  .ة لواقع البيئة بالو5ية و التي استقيناھا من المعنيين مباشرةوا/حصاءات الرسمي

  :ومن أھم النتائج التي توصلنا إليھا في ھذه الدراسة ما يلي

مZZZن خZZZ?ل اسZZZتقراء الوضZZZع البيئZZZي يتضZZZح أن مدينZZZة بسZZZكرة تعZZZاني مجموعZZZة مZZZن  -

المشZZZاكل البيئيZZZة والتZZZي تختلZZZف مZZZن حيZZZث المنشZZZأ حسZZZب طبيعZZZة التلZZZوث و الملZZZوث، 

ZZZان دور فتZZZنسfطناعية لZZZرى اصZZZارة أخZZZراف وتZZZحر و ا/نجZZZة كالتصZZZون طبيعيZZZارة تك

  .كبير في حدوثھا

تلعZZZZب مديريZZZZة البيئZZZZة دورا ھامZZZZا فZZZZي صZZZZيانة البيئZZZZة و حمايتھZZZZا مZZZZن خZZZZ?ل تطبيZZZZق   -

مبZZZZادئ التشZZZZريعية و القانونيZZZZة، وأخZZZZرى تعتمZZZZد فيھZZZZا علZZZZى تنميZZZZة الحZZZZس و الZZZZوعي 

المبرمجZZZة لZZZذلك ،اسZZZتناد إلZZZى بعZZZض المؤسسZZZات البيئZZZي للمZZZواطن مZZZن خZZZ?ل النشZZZاطات 

ا'خZZZZرى مZZZZن بينھZZZZا البلديZZZZة وبعZZZZض الجمعيZZZZات البيئيZZZZة ومZZZZديريتي الZZZZري والغابZZZZات 

  . ووسائل ا/ع?م كا/ذاعة المحلية

تواجZZZZه مديريZZZZة البيئZZZZة كغيرھZZZZا مZZZZن المؤسسZZZZات بعZZZZض المشZZZZاكل التZZZZي تحZZZZول دون  -

ماديZZZZة و إداريZZZZة وسZZZZلوكية  إتمZZZZام الغايZZZZات و ا'ھZZZZداف و التZZZZي تعZZZZددت وتنوعZZZZت بZZZZين

  .ناتجة عن نقص الوعي بضرورة الحفاظ على البيئة لدى المواطنين

اmونZZZة  يعلZZZى ظھZZZور الصZZZحوة البيئيZZZة بو5يZZZة بسZZZكرة ا5ھتمZZZام المتزايZZZد فZZZ لومZZZا يZZZد -

ا'خيZZZرة بملZZZف البيئZZZة مZZZن خZZZ?ل برمجZZZة عZZZدة مشZZZاريع ھZZZدف إلZZZى ترقيZZZة الفضZZZاءات 

البيئيZZZة و أخZZZرى للترفيZZZه والمسZZZاھمة فZZZي دفZZZع عجلZZZة المحليZZZة تطبيقZZZا لفحZZZوى المشZZZاريع 

 . التنمية في الو5ية
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